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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται με σκοπό την τροποποίηση των 
Π.Ο. του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου 
Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και 
αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται στην εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν ως επί τω πλείστον από την 
κατασκευή και τη λειτουργία της προτεινόμενης Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Σύρου 
και δευτερευόντως από τα έργα επέκτασης του ΧΥΤ Σύρου (Β΄ Φάση) στη θέση «Κοράκι» εντός του 
αδειοδοτημένου γηπέδου όπου λειτουργεί σήμερα ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπές υποδομές 
διαχείρισης του δήμου. 

Ειδικότερα, στην παρούσα φάση, το σύνολο σχεδόν των παραγόμενων αποβλήτων στο Δήμο Σύρου 
– Ερμούπολης οδηγούνται στο χώρο του ΧΥΤΑ Σύρου. Εκεί υπάρχουν και λειτουργούν η Α’ φάση του 
ΧΥΤΑ Σύρου, στην οποία οδηγούνται προς ταφή τα σύμμεικτα ΑΣΑ, και ο χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου τα χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά 
δεματοποιούνται και μεταφορτώνονται σε οχήματα για να καταλήξουν σε ΚΔΑΥ εκτός νησιού. 

Τα έργα που είναι αδειοδοτημένα και δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα είναι τα παρακάτω: 

 Η λεκάνη της Β φάσης ΧΥΤΑ 

 Η τοποθέτηση και λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών 

 Η τοποθέτηση και λειτουργία τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων, πελλετοποιητή και 
μηχανήματος ενσάκισης 

Για τα ανωτέρω έργα έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες ΑΕΠΟ: 

 Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. 
Νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων» 

 Υπ. αριθμ. 13874/10-07-2008 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπ. αρ.  13240/13-8-2003 
ΑΕΠΟ του έργου: “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. Νήσου Σύρου Νομού 
Κυκλάδων”» 

 Υπ. αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 ΑΕΠΟ «Τροποποίηση – συμπλήρωση λόγω προσθήκης 
συνοδών έργων, της αρ. πρωτ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ…. Όπως έχει τροποποιηθεί – 
συμπληρωθεί και ισχύει με την αρ. πρωτ. 13874/10-07-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡ1Ι-ΤΙ8) 

 Υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση όρων για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και Επαναδιατύπωση σε 
ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης της με Αρ. πρ. 13240/13-08-2003 
Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
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την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση 
– βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμιση του σε ΧΥΤΑ) στη 
θέση «Κοράκι», όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την αρ. πρωτ. 13874/10-7-2008 
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί με την υπ. 
αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΑΔΑ: 7Ψ50ΟΡ1Ι-ΤΛ3) 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω σύμφωνα με την Υπ. αριθμ. πρωτ. 38698/08-06-2015 Απόφαση 
εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το συνοδό έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΣΜΑΥ) 
του ΧΥΤΑ της Δ.Ε. Ν. Σύρου νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων (ΑΔΑ: 7Β3ΑΟΡ1Ι-ΔΔΖ).  

Αναφορικά με τα έργα της Β΄ Φάσης του ΧΥΤ Σύρου ο παρών σχεδιασμός αφορά σε έργα αρκετά 
μικρότερης κλίμακας και δυναμικότητας από τα αρχικά αδειοδοτημένα (από 235.000m3 αρχικής 
χωρητικότητας σε 150.000m3 τελικής χωρητικότητας) διαφοροποιώντας μειούμενες τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκληθούν σε σχέση με εκείνες όπως είχαν αρχικά 
εκτιμηθεί και αξιολογηθεί.  

Συγκεκριμένα, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα 
προκύπτει από την μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην 
ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου το υπόλειμμα της επεξεργασίας στην ΜΕΑ θα ανέρχεται 
σε περίπου 2.563 t/έτος (υπολειμματικότητα της ΜΕΑ ίση με περίπου 44,2% κ.β. επί των 
εισερχομένων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση). Όπως 
προαναφέρθηκε, η χωρητικότητα του κυττάρου του νέου ΧΥΤΥ θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η 
συνολική διάρκεια ζωής του στα 36 έτη.  

Σε ότι αφορά την προτεινόμενη ΜΕΑ, στις εγκαταστάσεις αυτής θα πραγματοποιείται η υποδοχή και 
η μηχανική και βιολογική επεξεργασία (εργασία R3 - Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που 
δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες /  εργασία R12):  

α) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μετά τη ΔσΠ της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου 
Ερμούπολης). 

β) των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: 

 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα,  

 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Στη νήσο Σύρο είναι έντονη η εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη 
διάρκεια του θέρους καθώς λαμβάνει χώρα μεγάλη συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών. Από τα 
ζυγολόγια για το έτος 2018 του εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Σύρου προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή 
αποβλήτων παρατηρείται κατά τον μήνα Ιούλιο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής υπολογίζεται στο 
167% τη μέσης μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή (συμμείκτων, προδιαλεγμένων). Με 
αυτό ως δεδομένο, ο σχεδιασμός της ΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων 
επεξεργασίας της αυξημένης εισροής αποβλήτων την περίοδο αιχμής. 

Η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας / προδιαλογής συμμείκτων 

 Τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  
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 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας (αερόβια επεξεργασία) του οργανικού συμμείκτων 
απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα ωρίμανσης 

 Τμήμα ραφιναρίας 

 Βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.. 

O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (, 
μαγνητικοί, βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η 
μονάδα να έχει δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 31% κ.β. επί 
των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (Χαρτί Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Ξύλο Λοιπά ανακτήσιμα) που θα 
εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί ξύλο, 
λοιπά ανακτήσιμα). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό >70% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από 
τα απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν.  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό <50% κατά βάρος σε υγρή βάση της 
ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν.  

Οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ και ειδικότερα η υποδοχή, η προεπεξεργασία και η μηχανική διαλογή 
θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε 
κάδος) σε άλλη βάρδια από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης 
των 3.000t/έτος περίπου. Ουσιαστικά θα αξιοποιούνται πλήρως οι εγκαταστάσεις υποδοχής, 
προεπεξεργασίας και μηχανικής διαλογής παρακάμπτοντας τη βιολογική επεξεργασίας. 
Επισημαίνεται ότι η τάφρος υποδοχής θα είναι πλήρως διακριτοποιημένη σε δύο ανεξάρτητα 
διαμερίσματα, ώστε τα δύο ρεύματα αποβλήτων (σύμμεικτα υπολειμματικά και προδιαλεγμένα 
απόβλητα συσκευασίας) να μην έρχονται σε επαφή. Πριν την επεξεργασία των προδιαλεγμένων 
αποβλήτων συσκευασίας θα προηγείται καθαρισμός του εξοπλισμού όπου αυτό απαιτείται ώστε να 
μην υπάρχει επιμόλυνση των προδιαλεγμένων υλικών. 

Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ της Σύρου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με την διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών  αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στην ΜΕΑ θα 
οδηγείται περίπου το 40% των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων 
περιοχών ακόμα και αν κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα 
της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή μελέτης. Η ΜΕΑ δεν δύναται να 
αδειδοτηθεί/σχεδιαστεί με δυναμικοτητα μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Νοτίου 
Αιγαίου καθώς κάτι τέτοιο θα αποθαρρύνει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που επιβάλλεται από το ΠΕΣΔΑ να 
εφαρμοστούν πριν τα απόβλητα οδηγηθούν στην ΜΕΑ. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά 
έργα, βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κάποιες 
από τις υποδομές αυτές (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-
άρδευσης, δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, συνεργείο, δεξαμενή 
καυσίμων, ΕΕΣ, περίφραξη) είναι ήδη υφιστάμενες καθώς εξυπηρετούν τον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ. 
Σχετικά με την περίφραξη, σημειώνεται ότι όπου απαιτηθεί θα γίνει διόρθωση της υφιστάμενης 
περίφραξης. 
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Τα βασικότερα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Kτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία). 

 Χώρος Βιολογικής επεξεργασίας 

 Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία  

 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

 Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων 

 Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO 

Συνοδευτικά θα υπάρχουν: 

 Φύτευση επί του πλατώματος της μονάδας στους χώρους πρασίνου.  

 Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος. 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. 

 Έργα και εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρική ζώνη, δεξαμενή πυρόσβεσης, 
συστήματα πυρασφάλειας κλπ.). 

Ο χώρος εγκατάστασης εκτός όλων των ανωτέρω κατασκευών θα διαθέτει επίσης υπαίθριους 
χώρους στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με 
φυτεύσεις σε χαρακτηριστικά σημεία.  

Αντίστοιχα, τα βασικά σημεία των τεχνικών παρεμβάσεων και εργασιών για την ανάπτυξη και 
λειτουργία της Β΄ Φάσης του ΧΥΤΥ που θα περιλαμβάνουν είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου 

 Έργα τελικής κάλυψης 

 Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων 

 Έργα πρασίνου και άρδευσης 

 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής τα οποία είναι πιθανόν να 
επηρεαστούν κατά κύριο λόγο άμεσα ή έμμεσα από την κατασκευή και τη λειτουργία των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα: 

 Παρουσιάζονται το είδος των αποβλήτων και οι ποσότητες των αποβλήτων που θα 
συλλέγονται και θα μεταφέρονται εντός της μονάδας, 

 Γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τόσο του φυσικού όσο και 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου, 

 Γίνεται παρουσίαση του έργου ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να γίνει απόλυτα 
κατανοητή η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον, 

 Παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις 

 Γίνεται εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου και ακολουθούν τα συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις, στο εγγύτερο και 
ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής και  

 Γίνεται περιγραφή των μέτρων που προβλέπεται να ληφθούν προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό να επανορθωθούν τυχόν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
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 Περιγράφεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο προτείνεται να εφαρμοσθεί για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας του 
τελικού προϊόντος 

 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα προτεινόμενα έργα προβλέπεται να χωροθετηθούν εντός του αδειοδοτημένου γηπέδου όπου 
λειτουργεί σήμερα ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπές υποδομές διαχείρισης του δήμου. Το γήπεδο 
εντοπίζεται στην περιοχή  με τοπωνύμιο «Κοράκι», η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά 
του νησιού σε οδική απόσταση 5 περίπου χλμ. από την Ερμούπολη. 

Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στην Π.Ε. Σύρου, 
εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Σύρου – Ερμούπολης και ειδικότερα της Δ.Ε. Άνω 
Σύρου. 

Ο χώρος εντοπίζεται νοτιοανατολικά του οικισμού Πλατύ Βουνί σε απόσταση περίπου 650m σε 
ευθυγραμμία, ενώ κοντινοί οικισμοί είναι το Παπούρι (ΝΑ) και ο Μύττακας (ΒΑ) σε ευθεία 
απόσταση περίπου 1.300m και 1.200m αντίστοιχα.  

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν λαμβάνουν χώρα τουριστικές ή άλλες δραστηριότητες. Μέχρι 
την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., στο χώρο 
λειτουργούσε ο χώρος ημιανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του νησιού, ο οποίος σήμερα έχει 
αποκατασταθεί.  

Η πρόσβαση στο έργο γίνεται από υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  

Το γήπεδο εγκατάστασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σύρου βρίσκεται: 

• εκτός ορίων σχεδίου οικισμού 

• εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR4220032 (SPA) «Βόρεια Σύρος και 
νησίδες» 

• εντός της Β΄ Ζώνη Προστασίας της Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61 Απόφασης Υπουργού 
Πολιτισμού «Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. Σύρου» παραγρ. 
ΙΙ (ΦΕΚ91Β΄/14-21992). Ειδικότερα εντοπίζεται εντός της περιοχής προστασίας 500m πέριξ 
του σπηλαίου Φερεκίδη, όπου σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΦΕΚ επιτρέπεται η δόμηση 
ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των. 

• σύμφωνα δε τα όσα ορίζει  η ΖΟΕ Σύρου (ΦΕΚ 339/Δ/02-06-1989) πολύ μικρό τμήμα του 
γηπέδου του ΧΥΤ και συγκεκριμένα το βορειοδυτικό τμήμα αυτού εντοπίζεται εντός της 
περιοχής 3γ, η οποία αφορά σε περιοχή ακτίνας 200m γύρω από την σπηλιά του Φερεκίδη. 
Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 339Δ/02-06-1989 οι εξής χρήσεις: 

κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές)1, κέντρα αναψυχής, 
πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Το σύνολο των προτεινόμενων 
έργων προβλέπεται να αναπτυχθούν εκτός του εν λόγω τμήματος 

Ειδικότερα, το εξεταζόμενο γήπεδο βρίσκεται (κεντροβαρικά) βάσει: 

 
1  Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018), ως 

εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφελείας μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

χρήσεις: (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, (28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων, (29) 

Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών, (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα), 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών 

τοξικών αποβλήτων, (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, (33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις, (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 
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 του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1984 (WGS84) σε γεωγραφικό πλάτος 
37° 28' 10,67" και γεωγραφικό μήκος 24° 56' 31,11" 

 του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 583147,50 και Υ = 
4147100,80 

Οι συντεταγμένες του συνολικού γηπέδου, έκτασης 120.609,79m² στρ περίπου, δίνονται στον 
κάτωθι πίνακα:  

Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ Χ Υ 

1 582904,85 4147042,20 22 583276,94 4147015,50 

2 583020,82 4147209,75 23 583235,62 4146924,35 

3 583256,87 4147288,52 24 583168,34 4146895,98 

4 583348,18 4147333,35 25 583156,07 4146888,25 

5 583357,94 4147339,33 26 583146,41 4146880,59 

6 583367,47 4147344,18 27 583139,93 4146878,11 

7 583372,49 4147338,71 28 583137,01 4146876,82 

8 583377,32 4147335,97 29 583132,78 4146873,93 

9 583382,14 4147337,44 30 583129,95 4146873,14 

10 583380,58 4147328,90 31 583126,80 4146872,80 

11 583379,11 4147312,39 32 583124,18 4146872,61 

12 583376,91 4147288,65 33 583117,81 4146872,26 

13 583372,14 4147265,94 34 583114,64 4146871,87 

14 583365,53 4147245,98 35 583112,00 4146871,27 

15 583363,70 4147226,03 36 583104,56 4146869,08 

16 583363,29 4147202,40 37 583096,51 4146865,69 

17 583358,93 4147175,45 38 583090,21 4146907,24 

18 583359,18 4147167,46 39 583059,79 4146932,73 

19 583355,86 4147162,37 40 583013,79 4146968,05 

20 583346,24 4147141,31 41 582972,89 4147002,44 

21 583339,08 4147125,13    

Στα Σχήματα 1-1 και 1-2  απεικονίζεται αντίστοιχα η ευρύτερη και η άμεση περιοχή της θέσης 
εγκατάστασης. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης 
της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. 
ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 21 

 

Σχήμα 1-1: Ευρύτερη περιοχή θέσης έργου 

 

Σχήμα 1-2: Άμεση περιοχή θέσης έργου 

Θέση 
έργου 
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1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, τον Νόμο 4014 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος», τον Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) περί «Εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 
21Β/13-01-2012) σχετικά με την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09.2011 
και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016, ΦΕΚ 439Β/14-2-2018 & ΦΕΚ 4556Β/22-10-
2020), το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/13-2-2012) για την ‘’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’’ και τέλος την ΚΥΑ114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

Το εν λόγω έργο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), όπου 
σύμφωνα με την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες και συγκεκριμένα με τις Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης 
υποκατηγορίας ως ακολούθως: 

Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 

σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 
& Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

Μονάδα 
Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

6.728 tn/έτος 
εκ των οποίων: 
α) 5.800 tn/ετος 
υπολειπόμενα 

σύμμεικτα 
απόβλητα, β) 928 

tn/έτος 
προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
(ανάκτησης και διάθεσης) 

αστικών στερεών αποβλήτων 
(εργασίες R3, R10, R12, D8, 

D9, D13) εντός Natura (α/α 13) 

Α1 

ΧΥΤΑ/Υ 

2.563t/έτος 
(υπόλειμμα της 

επεξεργασίας από 
την  ΜΕΑ προς 

ταφή) 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Υγειονομική ταφή μη 
επικινδύνων αστικών στερεών 
υπολειμμάτων ή αποβλήτων 
(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) [εργασίες D1, 

D5] εντός Natura με 
Q<150.000 t/έτος όπου Q = 

ετήσια ποσότητα 
εισερχομένων αποβλήτων 

(α/α 14) 

Α2 

Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης 
ανακυκλωσίμων 

Αποθηκευτική 
ικανότητα περίπου 

60-70 tn 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
χωριστών ρευμάτων 

αποβλήτων υλικών που 
προορίζονται για ανακύκλωση 

Β 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 

σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 
& Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

υλικών (ΣΜΑΥ) και προέρχονται από τα 
αστικά στερεά απόβλητα μετά 
από διαλογή στην πηγή, όπως 

χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
αλουμίνιο, κλπ (εργασίες R13) 

με 20tn<Q<1.000tn εκτός 
ορίων οικισμών και πόλεων 

(α/α 9α) 

Κινητή μονάδα 
επεξεργασίας 
αδρανών  

P=610KW 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
ΑΕΚΚ με P≥200KW 

Α2 

Μηχανική 
επεξεργασία 
προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων 
υλικών 

19,2 t/ημ 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Εγκαταστάσεις ανάκτησης 
υλικών από μη επικίνδυνα 
σύμμεικτα ανακυκλώσιμα 

απόβλητα μέσω μηχανικής ή 
και χειρωνακτικής διαλογής 

(ΚΔΑΥ) [εργασίες R12] 

Β 

ΟΕΔΑ (στο 
σύνολο) 

 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Ολοκληρωμένες 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 

(α/α 5) 

Α1 

Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν στον πίνακα, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία –Α1 και 
ως εκ τούτου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ. 

Κατά την Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) η οποία βασίζεται στην 
Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Rev.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
επιμέρους δραστηριότητες του έργου κατατάσσονται στις κατηγορίες:  

 38.2 Επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων 

 38.21 Επεξεργασία & διάθεση μη επικινδύνων αποβλήτων. 

 38.3 Ανάκτηση υλικών 

 38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. 

Επίσης, βάση του Νόµου υπ’ αριθ. 4549 – ΦΕΚ 105 Α/14-062018, άρθρο 78 «Εγκατάσταση Έργων 
και Δραστηριοτήτων Συστηµάτων Περιβαλλοντικών Υποδοµών»: «Τα έργα και οι δραστηριότητες 
που υπάγονται στην 4η Οµάδα «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» της απόφασης 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, δεν κατατάσσονται στους βαθµούς όχλησης της απόφασης της παρ. 9 του 
άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).  

Η συνολική δραστηριότητα του θέματος υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ 
«περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στον Κοινοτικό 
Κανονισμό 166/2006/ΕΚ-PRTR που αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο 
πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC (96/61/EK).  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Το εξεταζόμενο έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/ 
14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «Περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ολοκληρωμένη πρόληψη κι έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και ειδικότερα στην περίπτωση 5.4 του Παραρτήματος Ι και 
ως εκ τούτου υποβάλλεται στην παρούσα ΜΠΕ τεύχος Βασικής Έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 18 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ). 

  

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και συγκεκριμένα η Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.   

Φορέας: 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υπεύθυνοι 
επικοινωνίας: 

Μάρκος Μαραγκός 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ευρώπης, Σύρος, ΤΚ 84100 

Τηλέφωνο: 2281362528 

Fax: - 

E-mail: m.maragos@syros-ermoupolis.gr 

 

1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» μεταξύ του (ΑΔΑΜ: 
20SYMV007144736 2020-08-05) μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της ΕΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:  

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.Ε. 

2.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ηνιόχου 16, 152 38, Χαλάνδρι Αττικής 

Τηλ: 210-6086300, Fax: 210-6086302, Email:info@epta.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δαμιανός Μπούρκας, Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικός 
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται με σκοπό την τροποποίηση των 
Π.Ο. του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου 
Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και 
αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται στην εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν ως επί τω πλείστω από την 
κατασκευή και τη λειτουργία της προτεινόμενης Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Σύρου 
και δευτερευόντως από τα έργα επέκτασης του ΧΥΤ Σύρου (Β΄ Φάση) στη θέση «Κοράκι» εντός του 
αδειοδοτημένου γηπέδου όπου λειτουργεί  σήμερα ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπες υποδομές 
διαχείρισης του δήμου. 

Το γήπεδο εντοπίζεται στην περιοχή  με τοπωνύμιο «Κοράκι», η οποία βρίσκεται στη 
βορειοανατολική πλευρά του νησιού σε οδική απόσταση 5 περίπου χλμ. από την Ερμούπολη. Ο 
χώρος εντοπίζται νοτιοανατολικά του οικισμού Πλατύ Βουνί σε απόσταση περίπου 650m σε 
ευθυγραμμία, ενώ κοντινοί οικισμοί είναι το Παπούρι (ΝΑ) και ο Μύττακας (ΒΑ) σε ευθεία 
απόσταση περίπου 1.300m και 1.200m αντίστοιχα.  

Σήμερα το σύνολο σχεδόν των παραγόμενων αποβλήτων στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 
οδηγούνται στο χώρο του ΧΥΤΑ Σύρου. Εκεί υπάρχουν και λειτουργούν η Α’ φάση του ΧΥΤΑ Σύρου, 
στην οποία οδηγούνται προς ταφή τα σύμμεικτα ΑΣΑ, και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης 
Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου τα χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά δεματοποιούνται και 
μεταφορτώνονται σε οχήματα για να καταλήξουν σε ΚΔΑΥ εκτός νησιού. 

Τα έργα που είναι αδειοδοτημένα και δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα είναι τα παρακάτω: 

 Η λεκάνη της Β φάσης ΧΥΤΑ 

 Η τοποθέτηση και λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών 

 Η τοποθέτηση και λειτουργία τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων, πελλετοποιητή και 
μηχανήματος ενσάκισης 

Για τα ανωτέρω έργα έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες ΑΕΠΟ: 

 Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. 
Νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων» 

 Υπ. αριθμ. 13874/10-07-2008 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπ. αρ.  13240/13-8-2003 
ΑΕΠΟ του έργου: “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. Νήσου Σύρου Νομού 
Κυκλάδων”» 

 Υπ. αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 ΑΕΠΟ «Τροποποίηση – συμπλήρωση λόγω προσθήκης 
συνοδών έργων, της αρ. πρωτ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ…. Όπως έχει τροποποιηθεί – 
συμπληρωθεί και ισχύει με την αρ. πρωτ. 13874/10-07-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡ1Ι-ΤΙ8) 

 Υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση όρων για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και Επαναδιατύπωση σε 
ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης της με Αρ. πρ. 13240/13-08-2003 
Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
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την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση 
– βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμιση του σε ΧΥΤΑ) στη 
θέση «Κοράκι», όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την αρ. πρωτ. 13874/10-7-2008 
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί με την υπ. 
αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΑΔΑ: 7Ψ50ΟΡ1Ι-ΤΛ3) 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω σύμφωνα με την Υπ. αριθμ. πρωτ. 38698/08-06-2015 Απόφαση 
εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το συνοδό έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΣΜΑΥ) 
του ΧΥΤΑ της Δ.Ε. Ν. Σύρου νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων (ΑΔΑ: 7Β3ΑΟΡ1Ι-ΔΔΖ).  

Ειδικότερα, το εξεταζόμενο γήπεδο βρίσκεται (κεντροβαρικά) βάσει: 

 του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1984 (WGS84) σε γεωγραφικό πλάτος 
37° 28' 10,67" και γεωγραφικό μήκος 24° 56' 31,11" 

 του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 583147,50 και Υ = 
4147100,80 

 
Σχήμα 2-1: Άμεση περιοχή θέσης έργου (λεπτομέρειες) 

 

Το έργο εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (και με τους στόχους και τις προτεραιότητες που 
τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13‐2‐2012). 

Η δραστηριότητα του θέματος υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 

Αποκατεστημένος 
ΧΑΔΑ Σύρου 

Χώρος Προσωρινής 
Αποθήκευσης 

Ανακυκλώσιμων 
Υλικών 

Κύτταρο Α’ 
φάσης ΧΥΤΑ 

Χώρος ανάπτυξης Β΄ 
Φάσης ΧΥΤ & ΜΕΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης 
της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. 
ΣΥΡΟΥ» 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στον Κοινοτικό Κανονισμό 
166/2006/ΕΚ-PRTR που αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Οδηγίας IPPC (96/61/EK). 

Το εξεταζόμενο έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/ 
14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «Περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ολοκληρωμένη πρόληψη κι έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και ειδικότερα στην περίπτωση 5.4 του Παραρτήματος Ι και 
ως εκ τούτου υποβάλλεται στην παρούσα ΜΠΕ τεύχος Βασικής Έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 18 
της προαναφερόμενης ΚΥΑ). 

Το εν λόγω έργο συνολικά αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ), όπου σύμφωνα με τις Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/ 6484/2020 κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο  υψηλότερης 
υποκατηγορίας ως ακολούθως: 

Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 
σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 

& Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

Μονάδα 
Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

6.728 tn/έτος 
εκ των οποίων: 
α) 5.800 tn/ετος 
υπολειπόμενα 

σύμμεικτα 
απόβλητα, β) 928 

tn/έτος 
προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
(ανάκτησης και διάθεσης) 

αστικών στερεών αποβλήτων 
(εργασίες R3, R10, R12, D8, 

D9, D13) εντός Natura (α/α 13) 

Α1 

ΧΥΤΑ/Υ 

2.563t/έτος 
(υπόλειμμα της 

επεξεργασίας από 
την  ΜΕΑ προς 

ταφή) 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Υγειονομική ταφή μη 
επικινδύνων αστικών στερεών 
υπολειμμάτων ή αποβλήτων 
(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) [εργασίες D1, 

D5] εντός Natura με 
Q<150.000 t/έτος όπου Q = 

ετήσια ποσότητα 
εισερχομένων αποβλήτων 

(α/α 14) 

Α2 

Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης 
ανακυκλωσίμων 
υλικών (ΣΜΑΥ) 

Αποθηκευτική 
ικανότητα περίπου 

60-70 tn 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
χωριστών ρευμάτων 

αποβλήτων υλικών που 
προορίζονται για ανακύκλωση 

και προέρχονται από τα 
αστικά στερεά απόβλητα μετά 
από διαλογή στην πηγή, όπως 

χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
αλουμίνιο, κλπ (εργασίες R13) 

με 20tn<Q<1.000tn εκτός 
ορίων οικισμών και πόλεων 

(α/α 9α) 

Β 

Κινητή μονάδα P=610KW 4η – Συστήματα Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Α2 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 
σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 

& Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

επεξεργασίας 
αδρανών  

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

ΑΕΚΚ με P≥200KW 

Μηχανική 
επεξεργασία 
προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων 
υλικών 

19,2 t/ημ 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Εγκαταστάσεις ανάκτησης 
υλικών από μη επικίνδυνα 
σύμμεικτα ανακυκλώσιμα 

απόβλητα μέσω μηχανικής ή 
και χειρωνακτικής διαλογής 

(ΚΔΑΥ) [εργασίες R12] 

Β 

ΟΕΔΑ (στο 
σύνολο) 

 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Ολοκληρωμένες 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 
(α/α 5) 

Α1 

Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν στον πίνακα, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1. 

 

2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του 
εξεταζόμενου έργου μέχρι σήμερα, δεν υπήρξαν τροποποιήσεις ως προς τις παραμέτρους του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Εντούτοις, στην παρούσα 
ενότητα πραγματοποιείται μια συνοπτική σκιαγράφηση των παραγόντων εκείνων που 
διαμορφώνουν το προφίλ της άμεσης περιοχής μελέτης χωροθέτησης του έργου, δηλαδή περιοχή 
ακτίνας 2,0km από τα όρια του εξεταζόμενου γηπέδου. 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα προτεινόμενα έργα προβλέπεται να χωροθετηθούν εντός του 
αδειοδοτημένου γηπέδου όπου λειτουργεί  σήμερα ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπες υποδομές 
διαχείρισης του δήμου. Το γήπεδο εντοπίζεται στην περιοχή  με τοπωνύμιο «Κοράκι», η οποία 
βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού σε οδική απόσταση 5 περίπου χλμ. από την 
Ερμούπολη. 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν λαμβάνουν χώρα τουριστικές ή άλλες δραστηριότητες. Μέχρι 
την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., στο χώρο 
λειτουργούσε ο χώρος ημιανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του νησιού, ο οποίος σήμερα έχει 
αποκατασταθεί.  

Η πρόσβαση στο έργο γίνεται από υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  

Το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός ορίων οικισμών και λοιπών περιοχών οικιστικής 
ανάπτυξης (π.χ. περιοχές Β’ Κατοικίας, κ.λπ.). 

Ειδικότερα το εξεταζόμενο γήπεδο είναι απομακρυσμένος από περιοχές όπου παρατηρούνται 
οικιστικές δραστηριότητες. Οι πλησιέστεροι σε ευθεία απόσταση οικισμοί είναι οι εξής: 

Οικισμός Ευθεία Απόσταση (km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού συναρτήσει 

της θέσης 
Οικισμός 

Ευθεία 
Απόσταση 

(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού συναρτήσει 

της θέσης 

Ερμούπολη 1,9 Ν Αληθινή 2,5 ΝΔ 

Άνω Σύρος 1,8 ΝΝΔ Άγιος 1,3 ΝΝΑ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Οικισμός Ευθεία Απόσταση (km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού συναρτήσει 

της θέσης 
Οικισμός 

Ευθεία 
Απόσταση 

(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού συναρτήσει 

της θέσης 

Δημήτριος 

Άη Μιχάλης 2,5 ΒΔ Χαλανδριανή 1,5 ΒΒΔ 

Πλατύ Βουνί 0,65 Β Φοινικιά 1,2 ΝΔ 

Μύττακας 1,2 ΝΔ Παπούρι 1,3 ΒΔ 

 

Για τον οικισμό της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το 
οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την 2-4-1986 (ΦΕΚ 368 Δ’/1986) (βλέπε 
ενότητα 5.2.2 του παρόντος κεφαλαίου). 

Σύμφωνα δε τα όσα ορίζει  η ΖΟΕ Σύρου (ΦΕΚ 339/Δ/02-06-1989) πολύ μικρό τμήμα του γηπέδου 
του ΧΥΤ και συγκεκριμένα το βορειοδυτικό τμήμα αυτού εντοπίζεται εντός της περιοχής 3γ, η οποία 
αφορά σε περιοχή ακτίνας 200m γύρω από την σπηλιά του Φερεκίδη. Στην περιοχή αυτή 
επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 339Δ/02-06-1989 οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής 

ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές)
2
, κέντρα αναψυχής, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 

εγκατάστασεις. Το σύνολο των προτεινόμενων έργων προβλέπεται να αναπτυχθούν εκτός του εν 
λόγω τμήματος 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εξεταζόμενης θέσης είναι δημόσιο. 

Γενικά, η θέση του εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται πλησίον εγκαταστάσεων κοινωνικής 
υποδομής και κοινής ωφέλειας. Οι πλησιέστερες εξ αυτών, όπως για παράδειγμα υποδομές 
περίθαλψης, εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών αναπτύσσονται στους 
οικισμούς της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου. 

Αναφορικά με το πολιτιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, η θέση εντοπίζεται εντός της Β΄ 
Ζώνη Προστασίας της Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61 Απόφασης Υπουργού Πολιτισμού 
«Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. Σύρου» παραγρ. ΙΙ (ΦΕΚ91Β΄/14-
21992). Ειδικότερα εντοπίζεται εντός της περιοχής προστασίας 500m πέριξ του σπηλαίου Φερεκίδη, 
όπου σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΦΕΚ επιτρέπεται η δόμηση ύστερα από σχετική έγκριση της 
αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των. 

Αντίστοιχα η θέση απέχει: 

 ~1.790m από την Ζώνη Α και 1.500m από τη Ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου ΦΕΚ 91Β/14-2-1992 & ΦΕΚ 228Β/11-3-1998 

 940m από το όριο του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Καστρί» Χαλανδριανής Σύρου (ΦΕΚ 
387ΑΑΠ/10-12-2012) 

Σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη (ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018) το εξεταζόμενο γήπεδο, 
εντοπίζεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 & 
5 Άρθρου 3 Ν.998/79 όπως ισχύει». 

Ειδικότερα το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως: 

 
2  Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018), ως 

εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφελείας μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

χρήσεις: (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, (28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων, (29) 

Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών, (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα), 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών 

τοξικών αποβλήτων, (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, (33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις, (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 
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 ΠΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις με Τελεσίδικες Πράξεις & Αποφάσεις Χαρακτηρισμού 

 ΧΧ: 
Χορτολιβαδικές εκτάσεις (από αεροφωτογραφίες είτε παλαιότερης λήψης είτε πρόσφατης 
λήψης) 

Στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Σύρου είχε ζητηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την 
αρμόδια Δ/νση Δασών Κυκλάδων, η οποία και είχε γνωμοδοτήσει σχετικά για το έργο σύμφωνα με 
την αριθμ. πρωτ. 2681/18-07-2003 (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 12139/21-07-2003) και το διευκρινιστικό επί 
της γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. οικ. 3546/6-08-2003 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 13790/11-08-
2003). Για το έργο υπάρχει επίσης και σχετική Πράξη Χαρακτηρισμού. 

Η γενικότερη γεωμορφολογία της άμεσης περιοχής δίνει πλήρη οπτική απόκρυψη από τους 
παρακείμενους οικισμούς. 

Από γεωλογικής άποψης η άμεση περιοχή δομείται από εναλλαγές μαρμάρων - σχιστολίθων. Τα 
μάρμαρα είναι κρυσταλλικά, χρώματος συνήθως τεφρού και κατά θέσεις δολομιτιωμένα. 
Ειδικότερα: 

 Μάρμαρα (mr): Μέσο έως αδρόκοκκα, κυρίως ασβεστιτικά τεφρογάλαζου χρώματος 
μάρμαρα. Οι ανώτεροι ορίζοντες είναι κυρίως λεπτοστρωματώδεις και μετατρέπονται σε 
πιο συμπαγής στα κατώτερα μέρη. Παρατηρούνται επίσης, κατά τόπους, σώματα ανώμαλου 
σχήματος δολομιτικών μαρμάρων. 

 Σχιστόλιθοι Σύρου (Sch,bs): Μεταπηλιτικοί, σπάνια μεταψαμμιτικοί σχιστόλιθοι (sch), με 
παρεμβολές ασβεστιτικών και βασικών σχιστολίθων (bs). 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη του 2007, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
μελέτης εφαρμογής για τον διαγωνισμό του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΥΡΟΥ», οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής του έργου έχουν ως εξης: 

 Στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του Χ.Υ.Τ.Α. απαντούν γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι 
εντάσσονται στους σχηματισμούς του πρασινοσχιστόλιθου και του αμφιβολίτη της νήσου. 
Οι σχηματισμοί αυτοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες σειρές: μία ανώτερη από αμφιβολίτες 
και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με περιορισμένες ενστρώσεις μαρμάρων και μία 
κατώτερη από γνεύσιους. Σημειώνεται και η παρουσία μιας μικρής εμφάνισης γρανιτών. 

 Τα πετρώματα των σχιστόλιθων επάνω στους οποίους έγινε η εγκατάσταση του 
μεγαλύτερου μέρους του Χ.Υ.Τ.Α., χαρακτηρίζονται από μεγάλες έως ικανοποιητικές 
αντοχές, παρουσιάζουν όμως κατά θέσεις ευκολία αποσάθρωσης και πυκνό δίκτυο 
διακλάσεων. 

 Οι ανθρακικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή είναι γενικά στρωσιγενείς, με 
πυκνό δίκτυο διακλάσεων και παρουσιάζουν συμπεριφορά βράχου. 

 Οι επιφάνειες σχιστότητας είναι πολύ καλά αναπτυγμένες σε όλους τους σχηματισμούς και 
παρουσιάζουν σχετικά σταθερές μικρές έως ενδιάμεσες κλίσεις προς τα δυτικά. Οι 
αποκλίσεις που μπορούν να διακριθούν οφείλονται σε φαινόμενα πτύχωσης. 

Εντός του εξεταζόμενου χώρου, δεν εντοπίζονται ρηξιγενείς ζώνες και τεκτονικές ασυνέχειες. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (EAK) 2000 και τις τροποποιήσεις του 
με βάση το ΦΕΚ 1154/12-8-2003, από την άποψη της γεωγραφικής κατανομής της σεισμικής 
επικινδυνότητας, το σύνολο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συμπεριλαμβανομένης και της 
εξεταζόμενης θέσης, κατατάσσεται στη ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας I. 
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Σεισμολογικά, η περιοχή της μελέτης παρουσιάζεται ανενεργή στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, αν 
και περιβάλλεται  από πυκνή συγκέντρωση σεισμικών επικέντρων μεγέθους 5≤Μ≤6,8. Σεισμολογικά 
δεδομένα αλλά και ιστορικές παρατηρήσεις βιβλιογραφικών αναφορών δείχνουν ότι ο ευρύτερος 
χώρος του έργου δεν έχει πληγεί κατά το παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. 

Υδρολιθολογικά, στην περιοχή ανάπτυξης του γηπέδου τα μάρμαρα δεν εμφανίζουν σημαντικά 
καρστικά φαινόμενα ενώ οι σχιστόλιθοι είναι σχηματισμός με μικρή περατότητα, πρακτικά 
στεγανός. 

Λόγω άμεσης γειτνίασης των σχηματισμών αυτών με την θάλασσα, δεν αναμένεται ο σχηματισμός 
υδροφόρων με ενδιαφέρον. Άλλωστε παλαιότερη έρευνα στην ίδια περιοχή απέδειξε στον 
σχηματισμό ενός πολύ ‘’φτωχού’’ υδροφόρου, ο οποίος  σχηματίζεται στο επίπεδο της θάλασσας 
και είναι επηρεασμένος από αυτήν (Γεώτρηση επί της οδού προς «Κοράκι», 500m νότια του 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης). 

Το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από πολλούς κλάδους μικρού γενικά μήκους, χειμαρρικής 
απορροής κατά τη διάρκεια των βροχών του χειμωνα. Δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές μόνιμης ροής 
που να τροφοδοτούν τα ρέματα του νησιού. Η υδρολογική λεκάνη αποστράγγισης της άμεσης 
περιοχής του έργου έχει έκταση περί τα 11,88ha (ή 0,12km2). Σημειώνεται ότι από τον χώρο 
διάθεσης κάθε φάσης (κυψέλης) του ΧΥΤΥ διέρχεται και μία μισγάγγεια ρέμματος: από την κυψέλη 
1 (Α΄ φάση) διέρχεται από τα ανάντι η μισγάγγεια (Μ1), ενώ από την μελλοντική κυψέλη 2 (Β΄ 
Φάση) διέρχεται από τα ανάντι η έτερη μισγάγγεια (Μ2). Οι δύο αυτές μισγάγγειες ενώνονται στα 
κατάντι του μελλοντικού ενεργού χώρου του ΧΥΤΑ (στη θέση του παλαιού χώρου διάθεσης) σε μία 
κύρια μισγάγγεια, που καταλήγει στη θάλασσα. Αναφορικά με την μισγάγγεια Μ1 μέσω 
κατάλληλων τεχνικών έργων (δίκτυο τάφρων, λεκάνη ηρεμίας) εκτρέπεται με ασφάλεια  προς 
γειτονική μισγάγγεια. Στο πλαίσιο της κατασκευής των προτεινόμενων έργων (επέκταση ΧΥΤΑ / 
Β΄Φάση και ΜΕΑ Σύρου) προβλέπονται αντίστοιχα κατάλληλα τεχνικά έργα παροχέτευσης της 
έτερης μισγάγγειας (Μ2).  

Από επιτόπιες έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της κατασκευής του ΧΥΤΥ Σύρου εξάγχθηκε το 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν πηγές, ούτε καν μη μόνιμες αναβλύσεις κατάντι της θέσης «Κοράκι», 
και αυτό είναι φυσικό, γιατί, η στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται πολύ κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Επίσης, ουδεμία υδροληψία υπάρχει κατάντι σε απόσταση μικρότερη από 2,0 km. 

Ως προς τις θεσμοθετημένες Προστατευόμενες Περιοχές χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 
εξεταζόμενο γήπεδο  βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR4220032 
(SPA) «Βόρεια Σύρος και νησίδες», έκτασης 2.903,01 εκταρίων. 

Η περιοχή περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι το Ακρωτήριο 
Τράχηλος και νοτιοανατολικά μέχρι τον όρμο Κοράκι. Επίσης, περιλαμβάνονται οι νησίδες 
Βαρβαρούσσα, νησίδα όρμου Δελφίνι, Σχινονήσι, Στρογγυλό (2 νησίδες με το ίδιο όνομα 
εκατέρωθεν της Σύρου), Ασπρονήσι και Δίδυμη. Η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
βραχώδεις λόφους που καλύπτονται από φρύγανα και μακί. Η ακτογραμμή είναι βραχώδης και 
απόκρημνη. 

Ο κύριος λόγος καθορισμού της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας σχετίζεται με την παρουσία 
της αετογερακίνας, του θαλασσοκόρακα και του σπιζαετού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποστάσεις (σε ευθεία γραμμή) του 
εξεταζόμενου γηπέδου από τα όρια των πλησιέστερων προστατευόμενων περιοχών. 

ΤΟΠΟΣ Απόσταση από τη θέση (km) 

GR4220032 (SPA): Βόρεια Σύρος και νησίδες εντός 

GR4220018 (SCI A) «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παράλια» 890m ΔΒΔ του γηπέδου 
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ΤΟΠΟΣ Απόσταση από τη θέση (km) 

KAZ «Άνω Μεριά Σύρου» (Κωδ.: K461) 2,05km ΒΔ του γηπέδου 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφέρεται ότι: 

 η απόσταση του εξεταζόμενου γηπέδου από τα πλησιέστερα ΤΙΦΚ α) «Ερμούπολη» 
[AT5011074] και β) «Άνω Σύρος» [AT5011075]) ανέρχεται σε μεγαλύτερη του 1,0km 

Το εξεταζόμενο γήπεδο, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά και κάτωθι δεν εντοπίζεται εντός κάποιας 
προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το ΜΠΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) [ΦΕΚΒ 
4677/29.12.2017]. 

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής: 

 Ύδατα αναψυχής - Ύδατα κολύμβησης 

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ύδατα αναψυχής, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες δραστηριότητες 
αναψυχής στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14). 

Σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Νοτίου Αιγαίου, στο ΥΔ 14 και 
εντός της Λεκάνης Απορροής Κυκλάδων έχουν καθοριστεί 155 ύδατα κολύμβησης -ως 
προστατευόμενες περιοχές- σε παράκτια ΥΣ, εκ των οποίων δεκατρείς (13) εντοπίζεται στο νησί 
της Σύρου αλλά σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2,0Km από τη θέση του έργου. 

 Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών 

Στο νησί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευαίσθητες περιοχές. 

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών 

Το εξεταζόμενο γήπεδο δεν γειτνιάζει με κάποια από τις περιοχές προστασίας οικοτόπων ή 
ειδών, όπως αυτές έχουν ενταχθεί στο ΜΠΠ.  

Η πλησιέστερη στο έργο είναι η περιοχή GR4220018 (SCI A) «ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ» σε ευθεία απόσταση περί τα 890m. 

 Περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία 

Πλησίον του εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται καμία περιοχή προστασίας υδρόβιων ειδών 
με οικονομική σημασία κατ’ εφαρμογή υφιστάμενων κοινοτικών Οδηγιών που να μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 

Στο σύνολο του νησιού δεν εντάσσεται κάποιο υπόγειο υδατικό σύστημα στο μητρώο 
προστατευόμενων περιοχών για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Σε ότι αφορά στα επιφανειακά υδάτινα σώματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
στη Νήσο Σύρο δεν απαντάται τέτοιου είδους προστατευόμενο υδάτινο σώμα. 

 

2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έκταση του αδειοδοτημένου γηπέδου του έργου είναι 114 στρέμματα και ο συνολικός όγκος του 
ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε σε 476.000 m3, εκ των οποίων τα 241.000 m3 καλύπτει η υφιστάμενη Α’ φάση. 
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ.  

Αναλυτικά τα υφιστάμενα αδειοδοτημένα έργα του ΧΥΤΑ Σύρου περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα 
υποδομής: 

• Τη λεκάνη του ενεργού ΧΥΤΑ (Α φάση) 

• Φυλάκιο Εισόδου 
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• Κτίριο διοίκησης 

• Γεφυροπλάστιγγα 

• Έκπλυση τροχών 

• Συνεργείο 

• Αποθήκη καυσίμων 

• Δεξαμενή ύδρευσης 

• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων 

• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου  

• Οδοποιία πρόσβασης 

• Εσωτερική οδοποιία 

• Περίφραξη και πύλη εισόδου 

• Έργα πρασίνου 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

• Δανειοθάλαμος γαιώδους υλικού 

 

Τα έργα που ναι μεν είναι αδειοδοτημένα αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα είναι τα παρακάτω: 

• Η λεκάνη της Β φάσης ΧΥΤΑ 

 Προβλέπεται η κατασκευή της Β φάσης του ΧΥΤΥ χωρητικότητας 235.000 m3 στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υφιστάμενου ΧΥΤΑ 
(Α φάση). 

• Η τοποθέτηση και λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών 

 Τα αδρανή υλικά εναποτίθενται στο χώρο προσωρινής απόθεσης αδρανών. Για τη 
διαχείριση των ήδη αποθηκευμένων αδρανών υλικών αλλά και για τις ποσότητες που θα 
προκύψουν μελλοντικά προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και 
διαχείρισης αδρανών υλικών. 

 Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού τα υλικά που θα εισέρχονται στον χώρο θα 
αξιολογούνται ως προς το είδος τους και θα οδηγούνται απευθείας στο ειδικά 
διαμορφωμένο επίπεδο. Λαμβάνοντας, υπόψη ότι η εγκατάσταση θα είναι κινητή, το 
σύνολο του εξοπλισμού δύναται να μεταφερθεί σε κατάλληλο χώρο εντός του Χ.Υ.Τ.Α. κατά 
τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργία της Β φάσης. 

• Η τοποθέτηση και λειτουργία τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων, πελλετοποιητή και 
μηχανήματος ενσάκισης 

 Η εγκατάστασή του τεμαχιστή θα γίνει πάνω σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί και για την απόθεση των πράσινων αποβλήτων προς τεμαχισμό. Ο χώρος 
απόθεσης των πράσινων αποβλήτων θα είναι στεγασμένος, καθώς τα τεμαχισμένα υλικά θα 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πέλλετς και θα πρέπει να προστατεύονται από τις 
καιρικές συνθήκες. Μετά την απόθεση των αποβλήτων θα απομακρύνονται τυχόν 
προσμίξεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον τεμαχιστή και το μηχάνημα 
πελλετοποίησης. Το τεμαχισμένο υλικό θα πρέπει να έχει αποκτήσει κατάλληλη ομοιογένεια 
και κοκκομετρία ανάλογη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος πελλετοποίησης. Το 
μηχάνημα παραγωγής πέλλετς και το μηχάνημα ενσάκισης θα είναι εγκατεστημένα σε σειρά 
και θα τοποθετηθούν είτε σε στεγασμένο είτε σε κλειστό χώρο. Πέρα από το χώρο 
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εγκατάστασης του μηχανήματος θα απαιτηθεί και χώρος προσωρινής αποθήκευσης του 
παραγόμενου προϊόντος. Η αποθήκευσή τους πρέπει να γίνεται σε τυποποιημένες σακούλες 
σταθερού βάρους από όπου προστατεύονται από τις ακαθαρσίες του περιβάλλοντος και 
από την υγρασία. Τα παραγόμενα πέλλετς θα διανέμονται για κατανάλωση σε σόμπες, 
ενεργειακά τζάκια και λέβητες. 

 

2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προτείνεται να κατασκευαστούν τα παρακάτω έργα: 

ΜΕΑ που θα δέχεται 6.728 tn/έτος, εκ των οποίων: 

 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα,  

 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Β φάση ΧΥΤΥ χωρητικότητας 150.000 m3 και διάρκειας ζωής 36 ετών 

Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΣ με προσθήκη ενός συστήματος μεμβρανών (αντίστροφη ώσμωση). 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η έκταση του γηπέδου του έργου από 114 στρ. γίνεται 120,6 στρ. 
ώστε να περικλείσει όλα τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, εντός του χώρου και ειδικά τα έργα 
αντιστήριξης της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. 

2.4.1 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική 
επεξεργασία (εργασία R3 - Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως 
διαλύτες /  εργασία R12):  

α) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μετά τη ΔσΠ της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου 
Ερμούπολης). 

β) των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: 

 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, 

 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το εξής:  

Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ της Σύρου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με την διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών  αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στην ΜΕΑ θα 
οδηγείται περίπου το 40% των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων 
περιοχών ακόμα και αν κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα 
της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή μελέτης. Η ΜΕΑ δεν δύναται να 
αδειδοτηθεί/σχεδιαστεί με δυναμικοτητα μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Νοτίου 
Αιγαίου καθώς κάτι τέτοιο θα αποθαρρύνει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που επιβάλλεται από το ΠΕΣΔΑ να 
εφαρμοστούν πριν τα απόβλητα οδηγηθούν στην ΜΕΑ. 

Στη νήσο Σύρο είναι έντονη η εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη 
διάρκεια του θέρους καθώς λαμβάνει χώρα μεγάλη συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών. Από τα 
ζυγολόγια για το έτος 2018 του εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Σύρου προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή 
αποβλήτων παρατηρείται κατά τον μήνα Ιούλιο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής υπολογίζεται στο 
167% τη μέσης μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή (συμμείκτων, προδιαλεγμένων). Με 
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αυτό ως δεδομένο, ο σχεδιασμός της ΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων 
επεξεργασίας της αυξημένης εισροής αποβλήτων την περίοδο αιχμής. 

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται για 5ήμερη λειτουργία σε 1 βάρδια με καθαρό χρόνο εργασίας του προσωπικού 
7,5 ώρες ανά βάρδια (8ωρη βάρδια με μισή ώρα διάλειμμα) και συντελεστή διαθεσιμότητας 
εξοπλισμού 85%. Συνεπώς, ο καθαρός χρόνος εργασίας μιας βάρδιας υπολογίζεται σε 6,4 ώρες. 
Κατά τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι συμπλήρωση των 8 ωρών εργασίας γίνονται εργασίες καθαρισμού 
συντήρησης ρύθμισης κ.λπ.. 

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται με βάση τις ποσότητες αιχμής παραγωγής απορριμμάτων που προκύπτουν το 
δυσμενέστερο μήνα. Ως εκ τούτου τα στάδια μηχανικής διαλογής σε περιόδους αιχμής θα 
καλύπτονται με επιπλέον χρόνο εργασίας (βάρδιες, ημέρες κ.λπ), ενώ τα στάδια βιολογικής 
επεξεργασίας καθώς και οι απαραίτητες χωρητικότητες τάφρων, χώρων υποδοχής κ.λπ., 
υπολογίζονται με βάση την ετήσια ανηγμένη τιμή αιχμής. 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από 
την μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη 
αξιοποιήσιμο κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).  Με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του 
έργου όπως αυτός  προτείνεται στην παρούσα ΜΠΕ, το υπόλειμμα της επεξεργασίας στην ΜΕΑ θα 
ανέρχεται σε περίπου 2.563t/έτος (υπολειμματικότητα της ΜΕΑ ίση με περίπου 44,2% κ.β. επί των 
εισερχομένων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση). Στην 
περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η συνολική διάρκεια 
ζωής στα 36έτη.  

2.4.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ) 

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που θα γίνονται δεκτοί είναι: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

Υπολειπόμενα 
σύμμεικτα ΑΣΑ 
της ΔσΠ 

Μηχανική 
διαλογή  και 

βιολογική 
επεξεργασία 

σύμμεικτων ΑΣΑ 

5.800 R12, R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης (που δεν δύναται να οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής 
και επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού 
ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 01 10 ρούχα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  λόγω 
υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 11 υφάσματα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  
λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 
37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (που δεν δύναται να 
οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Υπολείμματα ΚΔΑΥ:   

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από την μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 191211* 

 

Υπολέιμματα μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων:   

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών 
αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Προδιαλεγμένα 
υλικά 
συσκευασίας 
(μπλε κάδος) 

Μηχανική 
διαλογή   

3.000 R12 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές 

 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

Προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα  

Βιολογική 
επεξεργασία 

προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων  

928  R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης 

20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 
01 37 (Υπολείμματα από φυσικό ξύλο χωρίς κατεργασία. Όχι έπιπλα 
και ογκώδη οικιακά απόβλητα) 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 Απόβλητα από αγορές (Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά 
που προσομοιάζουν στους κωδικούς 20 01 08 & 20 02 01) 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

 

Άλλα συμβατά ρεύματα αποβλήτων: 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, 
φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική 
αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 ξέσματα, πριονίδι, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 (δηλ. που δεν περιέχει 
επικίνδυνες ουσίες) 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  (Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι (χάρτινη σακούλα) 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών 
και φυτικών αποβλήτων 

Υπόλειμμα 
μηχανικής και 

βιολογικής 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

ΧΥΤΥ* 2.563 D1 / D5 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
υλικών) από  τη  μηχανική  κατεργασία  αποβλήτων,  εκτός  εκείνων  
που αναφέρονται στο19 12 11 

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες) 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

Σημείωση σχετικά με την αποδοχή αποβλήτων των γενικών καταχωρίσεων που λήγουν σε 99:  Η 
αντιστοίχιση ενός αποβλήτου στις γενικές καταχωρίσεις που λήγουν σε 99 γίνεται μόνο σε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτή ούτε η εύλογη η αντιστοίχιση του αποβλήτου σε οποιαδήποτε από 
τις λοιπές καταχωρίσεις των κεφαλαίων 1-20 καταλόγου των αποβλήτων. Προκειμένου στη μονάδα 
να γίνονται δεκτά τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι για την 
κατάταξη των αποβλήτων στην κατηγορία αυτή έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ταξινόμησης όπως 
αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1.2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 2018/C124/01 Ανακοίνωσης 
της Επιτροπής (9-4-2018). 

Σημείωση σχετικά με τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη 
επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος): Για αυτά τα απόβλητα 
τουλάχιστον κατά την μεταφορά του 1ου φορτίου των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ, ο παραγωγός ή ο 
κάτοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλληλες αναλύσεις από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο 
βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η μη ύπαρξη ή η μη υπέρβαση των ορίων συγκεντρώσεως 
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επικίνδυνων ουσιών. Το απόβλητο μπορεί να ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο μόνον όταν 
διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα 
αντίστοιχα όρια. Οι αναλύσεις θα αποδεικνύεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγμα του 
αποβλήτου που λήφθηκε από ανάλογα διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ, μέσω 
δειγματοληψίας που θα διασφαλίζει πλήρως την αποτελεσματικότητα και την 
αντιπροσωπευτικότητα. Οι εγγυήσεις αυτές επιτυγχάνονται με την εφαρμογή των προτύπων και 
τεχνικών προδιαγραφών που έχει καταρτίσει η CEN σχετικά με τον «Χαρακτηρισμό των αποβλήτων – 
Δειγματοληψία υλικών  

* Σε περιόδους βλάβης, επισκευής, συντήρησης της ΜΕΑ, απεργιακής κινητοποίησης κλπ, στον ΧΥΤΥ 
κατ΄εξαίρεση δύναται να οδηγούνται τα ρεύματα υλικών που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται 
αποδεκτά από την ΜΕΑ. 

2.4.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΥ 

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 
(μαγνητικοί, βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η 
μονάδα να έχει δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 31% κ.β. επί 
των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (Χαρτί Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Ξύλο Λοιπά ανακτήσιμα) που θα 
εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί ξύλο, 
λοιπά ανακτήσιμα). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό >70% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από 
τα απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν.  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό <50% κατά βάρος σε υγρή βάση της 
ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν.  

Με βάση τα ανωτέρω, η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας / προδιαλογής συμμείκτων 

 Τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας (αερόβια επεξεργασία) του οργανικού συμμείκτων 
απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα ωρίμανσης 

 Τμήμα ραφιναρίας 

 Βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.. 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι αποδόσεις που θα πρέπει να επιτυγχάνει η μονάδα:  

 Απόδοση 

Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ) 

≥31% 

Εκτροπή ΒΑΑ από την ταφή (% κ.β. σε υγρή βάση των ΒΑΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) 

>70% 
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 Απόδοση 

Υπόλειμμα προς ταφή (% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση) 

Ελαχιστοποίηση (σε 
κάθε περίπτωση <50%) 

Οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ και ειδικότερα η υποδοχή, η προεπεξεργασία και η μηχανική διαλογή 
θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε 
κάδος) σε άλλη βάρδια από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης 
των 3.000t/έτος περίπου. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΥ) 

Ο συνολικός ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει κύτταρο συνολικής έκτασης 13,5 στρεμμάτων περίπου (χωρίς 
την περιμετρική ζώνη), η χωρητικότητα του θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η συνολική διάρκεια 
ζωής του θα είναι 36 έτη. 

Για την είσοδο στο χώρο διάθεσης θα αξιοποιηθούν τα χαμηλότερα σημεία της λεκάνης και θα 
δημιουργηθούν ράμπες για την προσέλευση των οχημάτων. Περιμετρικά του συνόλου της λεκάνης 
κατασκευάζεται περιμετρική ζώνη. Οι κλίσεις των πρανών της λεκάνης θα είναι της τάξης του 1:2.  

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από 
την μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη 
αξιοποιήσιμο κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).  

Η μέθοδος εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της υγειονομικής ταφής με τους όρους και 
τους τεχνικούς κανόνες της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, όπως 
αυτή ενσωματώθηκε στην ΚΥΑ 29407/350/2002. 

Η Γενική Διάταξη του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (βλ. επίσης 
το σχέδιο της Γενικής Διάταξης Έργων, που αποτελεί μέρος της παρούσας μελέτης). 

• Τον κυρίως χώρο ταφής απορριμμάτων, «Ενεργό ΧΥΤΥ», ο οποίος θα έχει έκταση περί τα 
13,5 στρέμματα (χωρίς την περιμετρική ζώνη) και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 36 έτη. 

• Την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου με την κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων 
τόσο περιμετρικά του γηπέδου και των εγκαταστάσεων αυτού, όσο και του «ενεργού 
χώρου» του ΧΥΤΥ 

• Το δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. 

• Την εσωτερική οδοποιία του ΧΥΤΥ . 

• Την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του ΧΥΤΥ για τον έλεγχο της 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά 
τη φάση ανάπλασης και αποκατάστασής του. 

• Την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (θα εξυπηρετεί και την ΜΕΑ). 

2.4.4 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά 
έργα, βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κάποιες 
από τις υποδομές αυτές (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-
άρδευσης, δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, συνεργείο, δεξαμενή 
καυσίμων, ΕΕΣ, περίφραξη) είναι ήδη υφιστάμενες καθώς εξυπηρετούν τον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ. 
Σχετικά με την περίφραξη, σημειώνεται ότι όπου απαιτηθεί θα γίνει διόρθωση της υφιστάμενης 
περίφραξης. 

Τα βασικότερα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Kτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία). 
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 Χώρος Βιολογικής επεξεργασίας 

 Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία  

 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

 Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων 

 Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO 

Συνοδευτικά θα υπάρχουν: 

 Φύτευση επί του πλατώματος της μονάδας στους χώρους πρασίνου.  

 Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος. 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. 

 Έργα και εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρική ζώνη, δεξαμενή πυρόσβεσης, 
συστήματα πυρασφάλειας κλπ.). 

Ο χώρος εγκατάστασης εκτός όλων των ανωτέρω κατασκευών θα διαθέτει επίσης υπαίθριους 
χώρους στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με 
φυτεύσεις σε χαρακτηριστικά σημεία.  

Αντίστοιχα, τα βασικά σημεία των τεχνικών παρεμβάσεων και εργασιών για την ανάπτυξη και 
λειτουργία της Β΄ Φάσης του ΧΥΤΥ που θα περιλαμβάνουν είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου 

 Έργα τελικής κάλυψης 

 Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων 

 Έργα πρασίνου και άρδευσης 

 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Εσωτερική οδοποιία 

Η πρόσβαση στην προτεινόμενη θέση του ΧΥΤΥ γίνεται μέσω νέας ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής 
οδού μήκους 600m η οποία ξεκινάει από το υφιστάμενο πλάτωμα των συνοδευτικών 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ και καταλήγει το νέο πλάτωμα της μονάδας επεξεργασίας. Για να είναι 
εφικτή η κατασκευή της ανωτέρω εσωτερικής οδού προς το ΧΥΤΥ και τη μονάδα, η υφιστάμενη 
εσωτερική οδός προς την ΕΕΣ σε ένα τμήμα της (περίπου 380μ) θα ξηλωθεί και θα 
ανακατασκευαστεί με ελαφρώς τροποποιημένο άξονα χάραξης.  

Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 3,0m ανά λωρίδα κατεύθυνσης. Οι κλίσεις της εξωτερικής 
οδοποιίας δε θα υπερβαίνουν το 8% για την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων. 

Γενικότερα, η χάραξη της οδού θα ακολουθήσει το φυσικό ανάγλυφο όσο το δυνατό καλύτερα, 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενοι χωματισμοί (ορύγματα - επιχώματα). Για την απορροή 
των όμβριων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα ληφθούν τα απαιτούμενα 
μέτρα προστασίας. Σημειώνεται ότι η επίκλιση της οδού, στα ευθύγραμμα τμήματα αυτής, θα είναι 
2,5%, σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές, ενώ στα καμπύλα τμήματα της, θα φτάνει έως 5%. 
Επίσης, η κατάλληλη διαγράμμιση της οδού και η σήμανση θεωρείται απαραίτητη. 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

Για την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου κατασκευάζεται δίκτυο τάφρων συλλογής ομβρίων.  

2.4.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 
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Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται στραγγίσματα του ΧΥΤΥ καθώς και υγρά απόβλητα 
από την λειτουργίας της ΜΕΑ από: 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αφυδατώσεις) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά 
λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα 
οδηγεί στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να 
αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης 
ώσμωσης) προκειμένου τα υγρά απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως 
νερό άρδευσης είτε ως βιομηχανικό νερό (ανακύκλωση στις διεργασίες).  

Συνοπτικά η υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια επεξεργασίας: 

1. Φρεάτια Συλλογής & Ελέγχου Βροχοστραγγιδίων 

2. Δεξαμενές Συλλογής Στραγγισμάτων  

3. Πρώτη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με ζεύγος παράλληλων αντιδραστήρων 
διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR1Α και SBR1Β) και Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας της SBR2 

4. Δεύτερη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με τρίτο αντιδραστήρα διαλείπουσας 
τροφοδοσίας (SBR2), σε σειρά ως προς τις δύο προηγούμενες 

5. Δεξαμενή Χλωρίωσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

6. Διάταξη Μεταερισμού Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

7. Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο 
Ανακυκλοφορίας Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

8. Δεξαμενή Πάχυνσης και Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος 

9. Μονάδα Μηχανικής Αφυδάτωσης της Παχυμένης Ιλύος 

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ θα γίνει προσθήκη ενός 
συστήματος μεμβρανών (αντίστροφη όσμωση). 

Η μονάδα της αντίστροφης ώσμωσης θα έχει δυναμικότητα τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες της 
άρδευσης καθώς και τις ανάγκες της ΜΕΑ σε βιομηχανικό ανακυκλωμένο νερό. Η δυναμικότητα 
αυτή υπολογίζεται σε 20m3/day. μονάδα εγκατεστημένη εντός του οικίσκου των συστημάτων 
μεμβρανών. Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης και όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για την διεργασία της αντίστροφης ώσμωσης. 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: 

 κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των 
αναγκών της ΟΕΔΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό 
συστημάτων απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η υιοθετούµενη τεχνολογία της ΜΕΑ θα πρέπει να στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της 
ανακύκλωσης αυτών.  

 θα επανακυκλοφορούν στον ΧΥΤΥ με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα 
των απορριμμάτων και την αύξηση των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων (πεπερασμένη 
ποσότητα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) 
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 θα διοχετεύονται για περιορισμένη άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης 
(ΧΥΤΥ,ΜΕΑ,ΧΔΑ,ΣΜΑΥ) 

Το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί αρχικά (Α΄ Φάση) για την άρδευση της 
περιμετρικής δεντροφύτευσης της Εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και 
του αποκατεστημένου ΧΔΑ. Μελλοντικά (Β΄ Φάση) το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί 
και στην άρδευση της φύτευσης του αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ., όταν αυτή 
υλοποιηθεί στα επόμενα χρόνια. Τονίζεται ότι οι ποσότητες των διατιθέµενων επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων δεν θα πλεονάζουν των απαιτήσεων για άρδευση όπως αυτές υπολογίζονται 
στην προαναφερθείσα συνοδή μελέτη ούτε και για ορισµένη χρονική περίοδο.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, 
Πίνακα 1 της οικ. 145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις».  

 

2.4.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για 
την επεξεργασίας τους. Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή 
ορθογωνικούς αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, 
αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω 
χοανών αναρρόφησης και θα συμπιέζεται στην είσοδο των συστημάτων επεξεργασίας.  

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα 
σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται 
στον εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των 
απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο 
αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ. Τα 
συστήματα αποκονίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κοκκομετρία του 
φορτίου σωματιδίων στο ρεύμα αέρα είναι οι κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα. Για την απόσμηση του 
απαγόμενου αέρα από τα δίκτυα γενικού και τοπικού εξαερισμού θα εγκατασταθούν συστήματα 
απόσμηση που περιλαμβάνουν πλυντρίδα και/ ή  βιόφιλτρο κατά περίπτωση. 

 

2.5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Από την ανάλυση που γίνεται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας συμπερασματικά προκύπτει ότι από 
την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων δεν αναμένεται η δημιουργία 
μη αντιμετωπίσιμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης 
περιοχής.  

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς τις κατασκευαστικές εργασίες των 
προτεινόμενων έργων αφορά ως επί τω πλείστω την εγκατάσταση της ΜΕΑ (ως νέο έργο) και 
δευτερευόντως τα έργα επέκτασης του ΧΥΤ. 

Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί τα μεν έργα της Β΄ Φάσης να μην έχουν κατασκευασθεί στην παρούσα 
φάση, πρόκειται όμως για περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα στο πλαίσιο της Υπ. αρ. 13240/13-8-
2003 ΑΕΠΟ και των τροποποιήσεων / συμπληρώσεων αυτής. 
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Ο παρών δε σχεδιασμός αφορά σε έργα αρκετά μικρότερης κλίμακας και δυναμικότητας από τα 
αρχικά αδειοδοτημένα (από 235.000m3 αρχικής χωρητικότητας σε 150.000m3 τελικής 
χωρητικότητας) διαφοροποιώντας μειούμενες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 
προκληθούν σε σχέση με εκείνες όπως είχαν αρχικά εκτιμηθεί και αξιολογηθεί. Επίσης, η Β΄ Φάση 
θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ και θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την μηχανική και 
βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο κλάσμα και 
προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Λαμβάνοντας υποψη τα ανωτέρω η φάση κατασκευής (συνολικά) περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού 
χώματος (φυτόχωμα), κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ 

 Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων 

 Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

 Εργασίες κατασκευής των απαιτούμενων κτιρίων 

 Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, 
εξαερισμού, κ.λπ.) 

 Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής 
επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων - Μεταφορά 
των χωμάτων από τις εκσκαφές στον χώρο απόθεσης εντός του υφιστάμενου γηπέδου 

 Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις τοποθέτησης 
εξοπλισμού κ.λπ.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης.  

 Εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΥ  

 Εκσκαφές ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Επιχώσεις ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Έργα συμπύκνωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα του ΧΥΤΥ 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων 

 Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων 
αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ με την προσθήκης μια R/O 

 Κατασκευή λοιπών έργων υποδομής του ΧΥΤΥ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού / κατασκευή έργων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου 

 Μεταφορά περίσσειας υλικών εκσκαφής 

Η φύση των προτεινόμενων εργασιών προκαλεί πολύ περιορισμένες περιβαλλοντικές πιέσεις κατά 
τη φάση κατασκευής, δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με κατασκευαστικές εργασίες πολύ μεγάλης 
κλίμακας και σαφώς αναφέρονται σε κατασκευαστικά έργα πολύ μικρότερης κλίμακας και 
δυναμικότητας από τα αρχικά αδειοδοτημένα (π.χ. ΧΥΤΑ Σύρου και λοιπές υποδομές διαχείρισης). 

Τονίζεται ότι σχεδόν όλες οι πιέσεις που αφορούν στη φάση κατασκευής του έργου είναι παροδικές 
και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. 

Παρά τη κλίμακα των έργων, στις ακόλουθες ενότητες αναλύονται διεξοδικά οι όποιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται με τη φάση κατασκευής, καθώς επίσης και προτείνεται μια 
σειρά μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο (βλ. κεφ 11). 
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Οι κύριες επιπτώσεις συνοψίζονται: 

 στην μικρή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας από τους αέριους ρύπους και τη 
σκόνη που εκπέμπουν τα κατασκευαστικά μηχανήματα και τα οχήματα μεταφοράς υλικών, 

 στην σχετικά υψηλότερη στάθμη θορύβου που δημιουργεί η κατασκευαστική 
δραστηριότητα στην εγγύς του έργου περιοχή, τόσο σε ότι αφορά στις αμιγώς 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, όσο και στην κίνηση των βαρέων οχημάτων 

 περιορισμένης έκτασης οχλήσεις και προσωρινή μικρής μικρή κλίμακας μετακίνηση των 
ειδών της πανίδας, τα οποία όμως περιορίζονται σε κοινά είδη.  

Οι επιπτώσεις αυτές είναι γενικά αναπόφευκτες κατά την κατασκευή οποιουδήποτε αντίστοιχου 
έργου, έχουν περιορισμένη διάρκεια, θα είναι πολύ μικρής κλίμακας και θα εκλείψουν με την 
αποπεράτωση του έργου με αποτέλεσμα να μην αναμένεται να προκαλέσουν δυσμενείς 
καταστάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά ούτε και να επηρεάσουν δυσμενώς τις 
χρήσεις γης της περιοχής. 

Η λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή στάνταρντ, την εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών, του καλού σχεδιασμού λειτουργίας του εργοταξίου και της κατάλληλης σήμανσης 
μπορούν να μετριασθούν οι επιπτώσεις αυτές σχεδόν στο ελάχιστο. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μορφολογία του χώρου, το τοπίο της περιοχής, στη 
προστασία των επιφανειακών νερών. 

Στα Κεφάλαια 10 & 11 της παρούσας ΜΠΕ αναλύονται διεξοδικά οι όποιες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σχετίζονται με τη φάση κατασκευής, καθώς επίσης και προτείνεται μια σειρά μέτρων 
πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών. 

Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία: 

 του ΧΥΤΥ Σύρου (χωρητικότητας 150.000m3 και συνολικής διάρκειας ζωής στα 36 έτη), 
συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών μονάδων και υποδομών διαχείρισης καθώς και 

 της προτεινόμενης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, η οποία θα δέχεται συνολικά: 

o 5800 tn/έτος σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 

o 928 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Σημειώνεται πάντως ότι, ο τρόπος λειτουργίας της ΜΕΑ, θα προκαλέσει μικρής σημαντικότητας και 
έντασης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν με την αρχική ΜΠΕ και 
αντιμετωπίσθηκαν με την Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και τις αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, 
αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής 
αναφορικά και με τα λοιπά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου αφορούν 
στις: 

Αέρια Απόβλητα 

Γενικά στις εγκαταστάσεις μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας ο εκπομπές ρύπων στον αέρα 
περιλαμβάνουν:  

 Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων 

 Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασίας των απορριμμάτων πριν το στάδιο της 
βιολογικής επεξεργασίας (π.χ. μείωση μεγέθους),  

 Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετε-επεξεργασίας  

 Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs, από τα στάδια της βιολογικής 
επεξεργασίας  
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται ενδεικτικές τιμές των παραγόμενων αερίων εκπομπών κατά τη 
διαδικασία της αερόβιας επεξεργασίας ΑΣΑ. 

Παράμετρος 
Εκπομπές 

(g / τόνο ΑΣΑ) 
Εκπομπές (mg / Nm3) 

Αέριες εκπομπές  2.500 – 30.000 Νm3 / τόνο 

Αμμωνία 545 – 1.000 10 - 560 

Διοξείδιο του άνθρακα 98.000 – 563.000  

Ν2Ο 11 – 110  

ΝΟχ 100  

Μεθάνιο 411 – 2.000 10 – 2.000 

Σκόνη 163 – 186  

Οσμές 50 – 500 GE / m3  

TOC 0.7 - 600 10 – 2.000 

Διοξίνες/φουράνια  0,1 ng / m3 

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για 
την επεξεργασίας τους. Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή 
ορθογωνικούς αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, 
αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω 
χοανών αναρρόφησης και θα συμπιέζεται στην είσοδο των νέων συστημάτων επεξεργασίας.  

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα 
σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται 
στον εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των 
απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο 
αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ. Οι χώροι 
από τους οποίους θα γίνεται απαγωγή αέρα, αποκονίωση και απόσμηση στην υπό μελέτη 
εγκατάσταση είναι: 

• Κτιριο Μηχανικής διαλογής - υποδοχή • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας- υποδοχή 
προδιαλεγμένων οργανικών 

• Κτίριο Μηχανικης Διαλογής - επεξεργασία • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - αντιδραστήρες 
κομποστοποίησης (*) 

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - υποδοχή 
οργανικού συμμείκτων 

 

Οσμές παράγονται επίσης και στον χώρο ταφής. Κύριος παράγοντας πρόκλησης οσμών στην 
περιοχή του Χ.Υ.Τ.Υ είναι η αναερόβια αποικοδόμηση των οργανικών υλικών, ενώ παράγοντας 
μικρότερης σημασίας είναι οι καύσεις και οι απρόβλεπτες φωτιές, οι οποίες σπανίζουν. Οσμές 
επίσης δημιουργούνται και κατά τη διαδικασία «εκφόρτωσης - διάστρωσης - επικάλυψης» των 
απορριμμάτων στο χώρο ταφής. Αυξημένες οσμές πάντως σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν συνήθως 
συνέπεια πλημμελούς εφαρμογής της τεχνικής της Υγειονομικής Ταφής. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση παρουσίασης κάποιου προβλήματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
οσμών, σημειώνεται ότι η θέση του έργου εντοπίζεται εκτός ορίων οικισμών και δη σε πολύ μεγάλη 
απόσταση, όπου σε συνδυασμό με το υφιστάμενο ανάγλυφο και τους συνηθέστερους ανέμους, 
απομακρύνει το ενδεχόμενο της διάχυσης των όποιων δυσάρεστων οσμών προς τους 
πλησιέστερους οικισμούς. 
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Γενικά, το σύνολο της εγκατάστασης θα σχεδιασθεί με όλα τα σύγχρονα τεχνικά στάνταρτ ούτως 
ώστε να μην διαταραχθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση 
των βαρέων οχημάτων από και προς την εγκατάσταση δεν αναμένονται σημαντικές κυρίως λόγω της 
σύγχρονης τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων οχημάτων. Σημειώνεται λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά 
στη φάση λειτουργίας, δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων από την κυκλοφορία 
των οχημάτων στο έργο είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν απαιτείται η λήψη 
ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των γενικών μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης που 
επιβάλλονται από την πολιτεία. Λόγω της μη ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας επεισοδίου 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κίνηση των οχημάτων στην εν λόγω οδό, δεν κρίνεται σκόπιμο να 
παρακολουθούνται οι τιμές της αέριας ρύπανσης με τη λειτουργία κάποιου σταθμού μέτρησης. 

Υγρά Απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται στραγγίσματα του ΧΥΤΥ καθώς και υγρά απόβλητα 
από την λειτουργίας της ΜΕΑ από: 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αφυδατώσεις) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά 
λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα 
οδηγεί στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να 
αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης 
ώσμωσης) προκειμένου τα υγρά απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως 
νερό άρδευσης είτε ως βιομηχανικό νερό (ανακύκλωση στις διεργασίες). Όπως προαναφέρθηκε, στο 
πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ θα γίνει προσθήκη ενός συστήματος μεμβρανών 
(αντίστροφη ώσμωση). 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: 

 κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των 
αναγκών της ΟΕΔΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό 
συστημάτων απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η υιοθετούµενη τεχνολογία της ΜΕΑ θα πρέπει να στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της 
ανακύκλωσης αυτών.  

 θα επανακυκλοφορούν στον ΧΥΤΥ με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα 
των απορριμμάτων και την αύξηση των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων (πεπερασμένη 
ποσότητα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) 

 θα διοχετεύονται για περιορισμένη άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, 
ΧΔΑ, ΣΜΑΥ) 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εκτιμώμενες ποσότητες και την εκτιμώμενη ποιότητα των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων δίνονται σε αντίστοιχη ενότητα του Κεφαλαίου 7 του παρόντος 
τεύχους. 

Όσο αφορά στα επιφανειακά νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία μπορεί να 
προκληθεί από την επιφανειακή απορροή όμβριων από τις πλατείες, όπου θα λαμβάνουν χώρα οι 
διάφορες διεργασίες. Για την αποφυγή τέτοιου είδους περιστατικών θα υπάρξει πρόβλεψη όπου τα 
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όμβρια μέσω κατάλληλων έργων συλλογής ομβρίων υδάτων θα παροχετεύονται εκτός των χώρων 
εργασίας της ΜΕΑ. 

Απαραίτητο επίσης κρίνεται το γεγονός της τακτικής καθαριότητας όλων των χώρων από το 
προσωπικό, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στις επιφανειακές απορροές. 
Ενισχυτικό των αναμενόμενων αμελητέων επιδράσεων αποτελεί το γεγονός ότι τα δάπεδα θα είναι 
ασφαλτοστρωμένα. Αυτό το καθιστά εύκολο στον καθαρισμό και στεγανό, αφού δεν θα έρχονται 
τυχόν απορροές σε άμεση επαφή με το φυσικό έδαφος.  

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν απαιτεί τέτοιες ποσότητες νερού όπου θα μπορούσε να 
επηρεασθεί το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής. Επίσης, αναφέρεται ότι για την αντιπλημμυρική 
προστασία του χώρου κατασκευάζεται δίκτυο τάφρων συλλογής ομβρίων. Το δίκτυο σχεδιάζεται 
ώστε να αποτρέπει τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών απορροής από το να εισέλθουν στο κύριο 
χώρο των εγκαταστάσεων και να προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία των επιμέρους 
κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα. Οι τάφροι θα είναι επενδεδυμένες με 
σκυρόδεμα και κατάλληλης διατομής ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τα όμβρια ύδατα προς τα 
παρακείμενα ρέματα (τελικοί αποδέκτες ομβρίων). Τμήμα των συλλεγόμενων ομβρίων υδάτων θα 
οδηγείται στη δεξαμενή ομβρίων πριν καταλήξει σε τελικό αποδέκτη. Τάφροι συλλογής ομβρίων θα 
εφαρμοστούν όπου απαιτείται και στα έργα οδοποιίας. Ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής 
προστασίας του έργου στο σύνολό του, είναι σαφές ότι εξασφαλίζει την πλήρη θωράκιση του από 
τα όμβρια και τις πλημμυρικές παροχές. 

Τέλος, σε περίπτωση όμως που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή 
καυσίμων ή λιπαντικών πρέπει να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα προς αποφυγή διαφυγής τους στο 
έδαφος. Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο διάφορα 
υλικά (π.χ. πριονίδι, κλπ) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια 
συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά 
αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006. 

Στερεά απόβλητα - Τοξικά Απόβλητα - Απορρίμματα 

Σε ότι αφορά στα στερεά απόβλητα, ήτοι στερεά απόβλητα προσωπικού και υπόλειμμα από την 
επεξεργασία το οποίο είναι και αδρανές, θα συλλέγεται και θα οδηγείται προς τελική διάθεση στο 
ΧΥΤ. Γενικά η εγκατάσταση θα δέχεται μόνο μη επικίνδυνα αστικά και προσομοιούμενα προς αυτά 
στερεά απόβλητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ΕΚΑ, Κατηγορία 20 σύμφωνα 
με την Απόφαση 94/3/ΕΚ. Τα υπόλοιπα απόβλητα εντός του γηπέδου που χρήζουν εναλλακτικής 
διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, κλπ) θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω συμβεβλημένου εξωτερικού 
διαχειριστή. 

Θόρυβος 

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στα όρια του χώρου από την λειτουργία αυτού δεν αναμένονται 
να ξεπερνούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το μελετώμενο έργο θα ενισχύσει τις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης 
των απορριμμάτων που γίνονται στην περιοχή. Η σκοπιμότητα υλοποίησής του και οι θετικές τους 
επιπτώσεις σχετίζεται άμεσα με:  

▪ Την ολοκληρωμένη διαχείριση με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι 
σήμερα διαχείρισή τους  

▪ Τη σημαντική μείωση του όγκου των προς διάθεση αποβλήτων. 
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▪ Τη μείωση της επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων 

▪ Τον περιορισμό της πιθανότητας ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων 

▪ Την ανάκτηση υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

▪ Την αύξηση της ανακύκλωσης  

▪ Την αύξηση της διάρκειας ζωής των ΧΥΤΑ, οι οποίοι θα μετατραπούν σε ΧΥΤ Υπολειμμάτων, 
με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

▪ Την ανάκτηση χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα και την επιστροφή αυτών στον 
παραγωγικό κύκλο 

▪ Τη δημιουργία νέας αγοράς δευτερογενών προϊόντων με εμπορική αξία (π.χ κόμποστ, 
ανακυκλώσιμα υλικά, ενέργεια, κ.λπ). 

▪ Την κάλυψη των απαιτήσεων της κείμενη νομοθεσίας για την υγειονομική ταφή, η οποία 
επιβάλει προ-επεξεργασία των απορριμμάτων πριν την είσοδό τους στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥΥ 

▪ Την κάλυψη των απαιτήσεων του Νόμου Ν.4042/2012 και του νέου ΕΣΔΑ για τη ΔσΠ και 
την επεξεργασία των ΒΑΑ  

▪ Την εξάλειψη των αναγκών διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και 
τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις.  

▪ Τη γρήγορη και εύκολη αποκατάστασης των ΧΥΤ Υπολειμμάτων και απόδοσης νέων 
χρήσεων γης σε αυτούς. 

▪ Την αλλαγή συνολικά του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο περιοχή αυξάνοντας 
την ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων 

▪ Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Τέλος, δεδομένου ότι η απευθείας ταφή απορριμμάτων στους ΧΥΤ έχει ως συνέπεια την εκπομπή 
αερίων και στραγγισμάτων, με την εγκατάσταση της προτεινόμενης μονάδας μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, όχι μόνο περιορίζονται οι εκπομπές στον αέρα και το έδαφος, αλλά επιτυγχάνεται και 
μείωση του απορριμματικού όγκου με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ/Υ.  

Επομένως, η λειτουργία του έργου, αποτελεί μονοσήμαντη λύση για τη διαχειριστική ενότητα, 
όπως άλλωστε ορίζεται και από τις επιταγές του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην 
αλλαγή του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιοχή αυξάνοντας την ευαισθησία 
των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων.  

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας 
Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 49 

Πίνακας 2.1: Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής 
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Κλιματικά & Βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά 

              

Μορφολογικά & Τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά 
χαρακτηριστικά 

              

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά - ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Φυσικό Περιβάλλον                

Οικοσυστήματα, Χλωρίδα, 
Πανίδα 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Προστατευόμενες Περιοχές               

Δάση & Δασικές εκτάσεις               

Ανθρωπογενές Περιβάλλον               

Χρήσεις Γης/Χωροταξικά 
χαρακτηριστικά 

              

Διάρθρωση και Λειτουργίες 
του Ανθρωπογενούς 
Περιβάλλοντος 

              

Πολιτιστική Κληρονομιά                

Κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 
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Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της 
περιοχής 

+/- ✓  ✓    ✓   ✓    

Κίνδυνος ανώμαλων 
καταστάσεων / Υγιεινή & 
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Κίνδυνος ανώμαλων 
καταστάσεων / Δημόσια Υγεία 

- ✓  ✓    ✓    ✓  ✓ 

Τεχνικές Υποδομές + ✓    ✓  ✓     ✓  

Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο 
περιβάλλον 

+ 
✓    ✓ ✓      ✓  

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

Ακουστικό Περιβάλλον & 
Δονήσεις 

- ✓  ✓     ✓  ✓   ✓ 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία               

Ύδατα (επιφανειακά & υπόγεια) - ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

Επιπτώσεις που απορρέουν από 
την ευπάθεια του έργου σε 
κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων 
ή καταστροφών 
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Πίνακας 2.2: Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας 
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Κλιματικά & Βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά 

              

Μορφολογικά & Τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

(0) ✓    ✓  ✓     ✓ ✓ 

Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά 
χαρακτηριστικά 

              

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά + ✓    ✓ ✓      ✓ ✓ 

Φυσικό Περιβάλλον                

Οικοσυστήματα, Χλωρίδα, 
Πανίδα 

(0) ✓    ✓   ✓   ✓  ✓ 

Προστατευόμενες Περιοχές               

Δάση & Δασικές εκτάσεις               

Ανθρωπογενές Περιβάλλον               

Χρήσεις Γης/Χωροταξικά 
χαρακτηριστικά 

              

Διάρθρωση και Λειτουργίες 
του Ανθρωπογενούς 
Περιβάλλοντος 

              

Πολιτιστική Κληρονομιά               

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον               
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Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της 
περιοχής 

+ ✓    ✓  ✓     ✓  

Κίνδυνος ανώμαλων 
καταστάσεων / Υγιεινή & 
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Κίνδυνος ανώμαλων 
καταστάσεων / Δημόσια Υγεία 

              

Τεχνικές Υποδομές + ✓    ✓ ✓      ✓  

Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο 
περιβάλλον 

+ ✓    ✓ ✓      ✓  

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (0) ✓  ✓    ✓    ✓  ✓ 

Ακουστικό Περιβάλλον & 
Δονήσεις 

- ✓    ✓   ✓  ✓   ✓ 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία               

Ύδατα (0) ✓    ✓  ✓    ✓  ✓ 

Επιπτώσεις που απορρέουν από 
την ευπάθεια του έργου σε 
κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων 
ή καταστροφών 

- ✓   ✓ ✓  ✓   ✓ ✓  ✓ 
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2.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

2.6.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με το εξεταζόμενο έργο στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης δεν 
εξετάζονται. 

Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων – ΠΕΣΔΑ 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4317/Β/ 30/12/2016) και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με αυτόν. 

2.6.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κεντρική ιδέα για τη χωροθέτηση της ΜΕΑ ως ένα βασικό έργο διαχείρισης αποβλήτων αφορά συνήθως 
σε μια συνολική προσέγγιση για την εξεύρεση κοινού χώρου εγκατάστασης για το σύνολο των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων λόγω της άρρηκτης σχέσης και δυναμικής ανάμεσα στις διαδικασίες 
αυτές. 

Συνάμα, η χωροθέτηση σε ένα γήπεδο συνδράμει σημαντικά στην μείωση τόσο του συνολικού 
λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων αυτών (λιγότερες μετακινήσεις, χρήση υφιστάμενων 
υποδομών), όσο και περιβαλλοντικά μειώνοντας στο λιγότερο δυνατό τις μεταφορές – μετακινήσεις των 
απορριμματοφόρων. 

Ειδικότερα, για την χωροθέτηση της ΜΕΑ τέθηκαν τα εξής κριτήρια: 

• Να αναζητηθεί χώρος ικανός σε μέγεθος να δεχτεί όλες τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις 

• Να αναζητηθεί χώρος που να είναι σε εγγύτητα με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Σύρου ώστε νε επιτευχθεί 
οικονομία κλίμακας στις μετακινήσεις των αποβλήτων 

• Να αναζητηθεί χώρος που θα έχει εγγύτητα με την μεγάλη παραγωγή αποβλήτων 

• Να υπάρχει συμβατότητα με τα όσα ορίζει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο και τα κριτήρια 
αποκλεισμού / αξιολόγησης περιοχών που τέθηκαν στη μελέτη αυτού 

• Να ληφθεί υπόψη το καθεστώς των χρήσεων γης και η γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική της 
περιοχής 

• Να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου, καθώς και το μέγεθος και τη 
δυναμικότητα αυτού. 

Στην προκειμένη περίπτωση το γήπεδο όπου λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ Σύρου στη θέση «Κοράκι» διαθέτει 
επιμέρους εκτάσεις ικανές για να μπορέσει να υποδεχτεί τόσο την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ, όσο 
και την προτεινόμενη ΜΕΑ. 

Η δε επιλογή για την χωροθέτηση στο υφιστάμενο γήπεδο έγινε επιπλέον με γνώμονα ότι: 

 το γήπεδο αποτελεί έκταση στη δικαιοδοσία του φορέα 

 συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων, λόγω της 
ύπαρξης των υποδομών του ΧΥΤΥ (υφιστάμενη πρόσβαση, ευχέρεια εκτέλεσης εργασιών, 
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δικτύων κοινής ωφέλειας κ.α.) 

 δεν γειτνιάζει στην άμεση περιοχή με δραστηριότητες ή σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού, τα 
οποία να δύναται να οχληθούν ή παρεμποδιστούν από την λειτουργία αυτής.  

 Η σχεδιαζόμενη Μονάδα, καθώς και το νέο κύτταρο του ΧΥΤ πρόκειται να κατασκευαστούν εντός 
της ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό θα 
επισπεύσει την έναρξη κατασκευής του έργου καθότι απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων 
περιβαλλοντικών ορών και όχι περιβαλλοντική αδειοδοτήση από την αρχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση του ΧΥΤ Σύρου πληροί το σύνολο σχεδόν των κριτηρίων αποκλεισμού για 
την χωροθέτηση έργων διαχείρισης και τελικής διάθεσης απορριμμάτων, όπως αυτά έχουν περιγραφεί 
στον θεσμοθετημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 
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Αναφέρεται ότι κριτήρια αποκλεισμού που αφορούν στις αποστάσεις από τους οικισμούς, από τους 
οδικούς άξονες, από πολιτιστικά μνημεία, από ακτές, από περιοχές υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας 
κλπ, παρότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν με 
αυστηρές προδιαγραφές ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό, θεσμοθετήθηκαν, κυρίως για την αποφυγή 
κοινωνικών αντιδράσεων. 

Συνεπώς για το σύνολο των προαναφερόμενων λόγων επιλέχθηκε ως θέση χωροθέτησης της 
προτεινόμενης ΜΕΑ η θέση όπου έχει κατασκευασθεί και λειτουργήσει ο ΧΥΤ Σύρου και οι λοιπές 
υποδομές διαχείρισης αποβλήτων (Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδα 
φορητού συστήματος επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών [σπαστηριοτριβείο – σπαστήρας], 
Τεμαχιστής πρασίνων και πελλετοποιητής, Χώρος προσωρινής αποθήκευσης με λοιπά ανακυκλώσιμα 
υλικά και ογκώδη). 

Σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης θέσης αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για θέση παγιωμένη 
στη συνείδηση των πολιτών ως χώρο διάθεσης αποβλήτων. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην χωροθέτηση των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων εντός του υφιστάμενου 
γηπέδου, λήφθηκε υπόψη η γενικότερη διάταξη των υφιστάμενων και μελλοντικά προβλεπόμενων έργων 
διαχείρισης και τελικής διάθεσης και επιλέχθηκαν από τις εναπομένουσες οι πλέον κατάλληλες περιοχές. 

2.6.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας επεξεργασίας στην περίπτωση της ΜΕΑ Σύρου 
πρέπει να είναι σύμφωνα:  

• με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής 

• τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό 

• της ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής, παρατίθενται 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ και την 
υφιστάμενη διαχείριση στην περιοχή, τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα της επιλογής ως 
καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας αυτής της Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (Αερόβια 
Επεξεργασία – Κομποστοποίηση) με ανάκτηση ανακυκλώσιμων, υλικού τύπου «κομπόστ» και κομπόστ 
υψηλής ποιότητας. 

Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που οδήγησαν στην ανωτέρω επιλογή αναφέρονται στα εξής: 

 Οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων δεν είναι μεγάλες με αποτέλεσμα μέθοδοι 
θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ να καθίστανται μη βιώσιμες 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό οργανικού, χαρτιού και 
πλαστικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με παραγωγή υλικού τύπου κομπόστ, ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών 

 Η μικρή ποσότητα υπολείμματος αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού για να μειωθεί η 
εξάρτηση από την ταφή. 

 Η τεχνολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Οι ποσότητες οργανικών και υλικών συσκευασίας που θα συλλέγονται χωριστά μέσω 
προγράμματος διαλογής στην πηγή πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ.  

 Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, προτάσσει τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης, 
στις οποίες μπορεί να γίνεται ανάκτηση ενέργειας με θερμική επεξεργασία των Υπολειμμάτων των 
ΜΕΑ ή/και των εναλλακτικών καυσίμων προκειμένου να είναι εφικτή η δραστική ελαχιστοποίηση 
του τελικού υπολείμματος προς υγειονομική ταφή (απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 
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ταφής έως 10% μέχρι το 2030). Από την απαίτηση για την ένταξη της ενεργειακής αξιοποίησης 
των υπολειμμάτων ή/και δευτερογενών καυσίμων, εξαιρούνται οι περιφέρειες με έντονη 
νησιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συνεπώς ως προς 
την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας  δεν θα εξεταστεί η δυνατότητα 
παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου καθώς στην περίπτωση αυτή θα είναι αναγκαία η μεταφορά 
διάθεσή του σε κεντρικές μονάδες αξιοποίησής του, γεγονός που απειλεί σοβαρά τη βιωσιμότητα 
του έργου.  

 Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να οδηγηθούν στη ΜΕΑ, (5800 tn/έτος 
σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 928 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων), είναι πολύ 
μικρές ώστε να μην μπορούν να εξεταστούν όλες οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές διαθέσιμες ποσότητες. 

Η μικρής δυναμικότητας ΜΕΑ Σύρου καθιστά σχεδόν απαγορευτική την εξέταση της αναερόβιας 
επεξεργασίας μετά το στάδιο της μηχανικής διαλογής δεδομένου ότι: 

 Η βιολογική (αερόβια) επεξεργασία είναι περισσότερο ευέλικτη σε θέματα ποσοτήτων, με 
ρύθμιση του χρόνου ωρίμανσης και δημιουργία «γραμμών» λειτουργίας σε σχέση με την 
αντίστοιχη αναερόβια επεξεργασία καθιστώντας την τελευταία ιδιαιτέρως ευαίσθητη σε 
«αλλαγές» τροφοδοσίας. 

 Το κόστος επένδυσης και λειτουργίας είναι υψηλότερο στην περίπτωση της αναερόβιας 
επεξεργασίας σε σχέση με την αντίστοιχη αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων 

 Κατά την επιλογή δόθηκε προτεραιότητα σε τεχνολογίες που με βάσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επένδυσης με όρους, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω λόγους εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μέγεθος λοιπόν της μονάδας 
δεν επιτρέπει «πειράματα» στην παρούσα φάση αναφορικά με την επιλεγείσα τεχνολογία επεξεργασίας, 
αλλά επιβάλλει δοκιμασμένες λύσεις σε σχέση με την κλίμακα αυτής, παρέχοντας ικανοποιητικά 
«εχέγγυα» για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αυτής και την βιωσιμότητά της. 

Αναφορικά με την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων 
αποτελεί μονοσήμαντη λύση σε όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Αυτό ισχύει διότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά και οποιαδήποτε τεχνολογία ανάκτησης 
υλικών και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων μειώνουν την ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται 
προς ταφή και διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους (σε ότι αφορά την παραγωγή και τη σύσταση 
στραγγισμάτων και βιοαερίου, τις καθιζήσεις, τη δυνατότητα συμπίεσης, κ.λπ.). Η μείωση αυτή της 
ποσότητας αλλά και της βλαπτικότητας των αποβλήτων δεν σημαίνει ότι δεν απομένουν υπολείμματα 
(συνήθως από 20-50% κ.β. της αρχικής ποσότητας ανάλογα με τη μέθοδο), που είναι μη αξιοποιήσιμα και 
επομένως πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή. 

Για το λόγο αυτό, δεν έχει έννοια για έργα του είδους (χώροι υγειονομικής ταφής) η εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων, παρά μόνο για επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών, π.χ., ως προς τη μέθοδο 
επεξεργασίας των στραγγισμάτων, το σχεδιασμό του δικτύου συλλογής βιοαερίου (π.χ. οριζόντια ή 
κατακόρυφα φρεάτια), τη χωροθέτηση των διαφόρων εγκαταστάσεων και της λεκάνης απόθεσης, κ.λπ.  

2.6.4 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) 

Η μηδενική λύση αφορά την υποθετική περίπτωση της μη υλοποίηση α) της επέκτασης του ΧΥΤΑ Σύρου 
και β) της κατασκευής και λειτουργίας της ΜΕΑ Σύρου. Το σενάριο αυτό, θα είχε ως αποτέλεσμα τα εξής: 

 Μη Συμμόρφωση με το ΠEΣΔΑ 

Σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Σύρο προβλέπεται η δημιουργία 
μιας Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 5.800tn/έτος και κομποστοποίησης 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 56 

προδιαλεγμένων δυναμικότητας 928 tn/έτος, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ 
(κατασκευή Β’ Φάσης). 

 Μη Συμμόρφωση με το Νέο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό 

Σύμφωνα με τον Νέο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020 – 2030) (ΦΕΚ 185/A/29-09-
2020) η επίτευξη της μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων δύναται να 
πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, μεταξύ των οποίων η 
δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ). 

Βασικό μέτρο του νέου ΕΣΔΑ είναι η δημιουργία ενός επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα. 

Σήμερα λειτουργούν μόλις 5 μονάδες, ενώ προβλέπονται άλλες 30-38 μονάδες μέχρι το τέλος του 
2023, μια εκ των οποίων και είναι η ΜΕΑ Σύρου η οποία συμπεριλαμβάνεται εντός των κύριων 
προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του νέου 
ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030. 

 Μη επίτευξη των στόχων ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Ν.4042/12) 

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/12 και την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, θα πρέπει να 
επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: ‘έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το 
γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι 
παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος’. 
Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, 
επικουρικά με τα συστήματα διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόσει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4042/2012 οι Δήμοι που διαθέτουν σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 
20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας 
επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής. 

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, που δεν έχει 

εναρμονιστεί μέχρι στιγμής στο ελληνικό δίκαιο3, θεσπίζονται νέοι στόχοι για την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων για τα έτη 2025 (55%), 2030 
(60%) και 2035 (65%). 

 Μη Εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από την ταφή 

Με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης (υγειονομική ταφή του συνόλου σχεδόν των 
παραγόμενων αποβλήτων) προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής της 
περιοχής αναφοράς. Εκτός των αναμφισβήτητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η υφιστάμενη 
κατάσταση διαχείρισης ΑΣΑ έχει και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις 
στην αναπτυξιακή πορεία του δήμου που εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η υγειονομική ταφή αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο κάθε 
βιώσιμου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Οποιαδήποτε τεχνολογία ή 
συνδυασμός τεχνολογιών και να επιλεγεί, όσο πολύπλοκο και εξελιγμένο να είναι ένα σύστημα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ύπαρξη υπολειμμάτων επεξεργασίας και αποβλήτων που δεν 
μπορούν ή δεν πρέπει να τύχουν επεξεργασίας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός χώρου 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

 
3  βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης το σχετικό νομοσχέδιο «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των 

Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 
150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 
τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» 
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Εντούτοις, όταν η υγειονομική ταφή εφαρμόζεται για το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων και 
κατ’ επέκταση όλων των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων δημιουργεί αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όπως έκλυση βιοαερίου, οσμών και υψηλού ρυπαντικού φορτίου στραγγίσματα. Για το 
λόγο αυτό, η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή έχει σημαντικές θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα: 

o Μειώνονται οι εκπομπές βιοαερίου και στραγγισμάτων;  

o Περιορίζονται χρονικά οι λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων;  

o Μειώνεται το λειτουργικό κόστος των χώρων υγειονομικής ταφής;  

o Μειώνονται οι απαιτούμενοι για τελική διάθεση χώροι και επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των 
υπαρχόντων ή μελλοντικών. 

Βάσει όλων των παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η μηδενική λύση, δηλαδή η μη πραγματοποίηση κυρίως 
της ΜΕΑ Σύρου, αποτελεί πάντα μια εναλλακτική επιλογή, χρήσιμη ως βάση αναφοράς για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων. 

Για το εξεταζόμενο έργο, η μη χορήγηση περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή η επιβολή της μηδενικής λύσης, 
θα ακύρωνε τον μέχρι τώρα Περιφερειακό Σχεδιασμό - αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι και η ΜΕΑ 
Σύρου, και τη συμβολή του σχεδιαζόμενου έργου στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

Παράλληλα, είναι αμφίβολο εάν η μηδενική λύση θα συνοδευόταν από σαφή περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, ιδιαιτέρα, εφόσον η μέχρι σήμερα κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ενέχει δε, σοβαρές 
επιπτώσεις, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο έργο αποτελεί ένα έργο μείζονος 
σημασίας τόσο για την συμμόρφωσή της Περιφέρειας με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους που 
απορρέουν από τη νομοθεσία, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι η μηδενική λύση δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του φορέα του έργου. 

Συνεπώς, η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί κατάλληλη επιλογή για την περιοχή και, 
επομένως, ως λύση απορρίπτεται. 
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

3.1.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΑ 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία 
(εργασία R3 - Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες /  
εργασία R12):  

α) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μετά τη ΔσΠ της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου 
Ερμούπολης). 

β) των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: 

 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, 

 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το εξής:  

Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ της Σύρου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με την διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος των αστικών στερεών  αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στην ΜΕΑ θα οδηγείται περίπου το 40% 
των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων περιοχών ακόμα και αν κάτι 
τέτοιο στην παρούσα φάση δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα της διαχείρισης των αποβλήτων στην 
περιοχή μελέτης. Η ΜΕΑ δεν δύναται να αδειδοτηθεί/σχεδιαστεί με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή 
που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου καθώς κάτι τέτοιο θα αποθαρρύνει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που επιβάλλεται 
από το ΠΕΣΔΑ να εφαρμοστούν πριν τα απόβλητα οδηγηθούν στην ΜΕΑ. 

Στη νήσο Σύρο είναι έντονη η εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια του 
θέρους καθώς λαμβάνει χώρα μεγάλη συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών. Από τα ζυγολόγια για το 
έτος 2018 του εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Σύρου προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή αποβλήτων 
παρατηρείται κατά τον μήνα Ιούλιο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής υπολογίζεται στο 167% τη μέσης 
μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή (συμμείκτων, προδιαλεγμένων). Με αυτό ως δεδομένο, ο 
σχεδιασμός της ΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων επεξεργασίας της αυξημένης 
εισροής αποβλήτων την περίοδο αιχμής. 

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται για 5ήμερη λειτουργία σε 1 βάρδια με καθαρό χρόνο εργασίας του προσωπικού 7,5 
ώρες ανά βάρδια (8ωρη βάρδια με μισή ώρα διάλειμμα) και συντελεστή διαθεσιμότητας εξοπλισμού 
85%. Συνεπώς, ο καθαρός χρόνος εργασίας μιας βάρδιας υπολογίζεται σε 6,4 ώρες. Κατά τον υπόλοιπο 
χρόνο μέχρι συμπλήρωση των 8 ωρών εργασίας γίνονται εργασίες καθαρισμού συντήρησης ρύθμισης 
κ.λπ.. 

 

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται με βάση τις ποσότητες αιχμής παραγωγής απορριμμάτων που προκύπτουν το 
δυσμενέστερο μήνα. Ως εκ τούτου τα στάδια μηχανικής διαλογής σε περιόδους αιχμής θα καλύπτονται με 
επιπλέον χρόνο εργασίας (βάρδιες, ημέρες κ.λπ), ενώ τα στάδια βιολογικής επεξεργασίας καθώς και οι 
απαραίτητες χωρητικότητες τάφρων, χώρων υποδοχής κ.λπ., υπολογίζονται με βάση την ετήσια ανηγμένη 
τιμή αιχμής. 

O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (, μαγνητικοί, 
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βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η μονάδα να έχει 
δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 31% κ.β. επί των ανακυκλώσιμων 
ΑΣΑ (Χαρτί Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Ξύλο Λοιπά ανακτήσιμα) που θα εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί ξύλο, λοιπά 
ανακτήσιμα). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό >70% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα 
απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν.  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό <50% κατά βάρος σε υγρή βάση της ποσότητας των 
εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν.  

3.1.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΥ 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την 
μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο 
κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου όπως αυτός  προτείνεται στην παρούσα ΜΠΕ, το υπόλειμμα 
της επεξεργασίας στην ΜΕΑ θα ανέρχεται σε περίπου 2.563t/έτος (υπολειμματικότητα της ΜΕΑ ίση με 
περίπου 44,2% κ.β. επί των εισερχομένων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ 
σε υγρή βάση). Με βάση τους γενικούς στόχους σχεδιασμού που τίθενται από το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου το 
υπόλειμμα της ΜΕΑ επιτρέπεται να φτάσει σε ποσοστό έως και 49,8% κ.β. επί των εισερχομένων 
υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση. Στην περίπτωση αυτή το 
υπόλειμμα της ΜΕΑ θα ανέρχεται σε περίπου 2.888,4 tn/έτος. Ο ΧΥΤΥ επομένως σχεδιάστηκε επί το 
δυσμενέστερο με αυτήν την ποσότητα. Στην περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ που ανέρχεται στα 
150.000m3 θα έχει διάρκεια ζωής 36έτη. 

Η κλίση των μόνιμων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου, που εκτείνονται επάνω από την επιφάνεια 
του φυσικού εδάφους, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά, δεν θα υπερβαίνει το 1:3. Για το 
άνω πλάτωμα και εν γένει τις επίπεδες επιφάνειες του τελικού ανάγλυφου, άρα και του συστήματος 
τελικής κάλυψης, οι κλίσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως του 5% για την αποστράγγιση των 
ομβρίων και την αποφυγή διαβρώσεων. 

Το ειδικό βάρος των υπολειμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ μετά από συμπίεση λαμβάνεται ίσο με 
0,80 tn/m3. Το ποσοστό χωματοκάλυψης λαμβάνεται ίσο με 15%. 

3.1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΑ & ΧΥΤΥ 

Η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας / προδιαλογής συμμείκτων 

 Τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας (αερόβια επεξεργασία) του οργανικού συμμείκτων 
απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα ωρίμανσης 

 Τμήμα ραφιναρίας 

 Βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.. 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι αποδόσεις που θα πρέπει να επιτυγχάνει η μονάδα:  

 Απόδοση 
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 Απόδοση 

Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ) 

≥31% 

Εκτροπή ΒΑΑ από την ταφή (% κ.β. σε υγρή βάση των ΒΑΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) 

>70% 

Υπόλειμμα προς ταφή (% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση) 

Ελαχιστοποίηση (σε 
κάθε περίπτωση <50%) 

Οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ και ειδικότερα η υποδοχή, η προεπεξεργασία και η μηχανική διαλογή θα 
μπορούν να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) σε 
άλλη βάρδια από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης των 3.000t/έτος 
περίπου. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΥ) 

Ο συνολικός ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει κύτταρο συνολικής έκτασης 13,5 στρεμμάτων περίπου (χωρίς την 
περιμετρική ζώνη), η χωρητικότητα του θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η συνολική διάρκεια ζωής του 
θα είναι 36 έτη. 

Για την είσοδο στο χώρο διάθεσης θα αξιοποιηθούν τα χαμηλότερα σημεία της λεκάνης και θα 
δημιουργηθούν ράμπες για την προσέλευση των οχημάτων. Περιμετρικά του συνόλου της λεκάνης 
κατασκευάζεται περιμετρική ζώνη. Οι κλίσεις των πρανών της λεκάνης θα είναι της τάξης του 1:2.  

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την 
μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο 
κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).  

Η μέθοδος εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της υγειονομικής ταφής με τους όρους και τους 
τεχνικούς κανόνες της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, όπως αυτή 
ενσωματώθηκε στην ΚΥΑ 29407/350/2002. 

Η Γενική Διάταξη του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (βλ. επίσης το 
σχέδιο της Γενικής Διάταξης Έργων, που αποτελεί μέρος της παρούσας μελέτης). 

• Τον κυρίως χώρο ταφής απορριμμάτων, «Ενεργό ΧΥΤΥ», ο οποίος θα έχει έκταση περί τα 13,5 
στρέμματα (χωρίς την περιμετρική ζώνη) και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 36 έτη. 

• Την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου με την κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων τόσο 
περιμετρικά του γηπέδου και των εγκαταστάσεων αυτού, όσο και του «ενεργού χώρου» του ΧΥΤΥ 

• Το δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. 

• Την εσωτερική οδοποιία του ΧΥΤΥ . 

• Την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του ΧΥΤΥ για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και 
αποκατάστασής του. 

• Την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (θα εξυπηρετεί και την ΜΕΑ). 

3.1.4 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά έργα, Για 
την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά έργα, 
βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κάποιες από τις 
υποδομές αυτές (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης, 
δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, συνεργείο, δεξαμενή καυσίμων, ΕΕΣ, 
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περίφραξη) είναι ήδη υφιστάμενες καθώς εξυπηρετούν τον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ. Σχετικά με την 
περίφραξη, σημειώνεται ότι όπου απαιτηθεί θα γίνει διόρθωση της υφιστάμενης περίφραξης. 

Τα βασικότερα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Kτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία). 

 Χώρος Βιολογικής επεξεργασίας 

 Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία  

 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

 Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων 

 Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO 

Συνοδευτικά θα υπάρχουν: 

 Φύτευση επί του πλατώματος της μονάδας στους χώρους πρασίνου.  

 Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. 

 Έργα και εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρική ζώνη, δεξαμενή πυρόσβεσης, 
συστήματα πυρασφάλειας κλπ.). 

Ο χώρος εγκατάστασης εκτός όλων των ανωτέρω κατασκευών θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις σε 
χαρακτηριστικά σημεία.  

Εσωτερική οδοποιία 

Η πρόσβαση στην προτεινόμενη θέση του ΧΥΤΥ γίνεται μέσω νέας ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής οδού 
μήκους 600m η οποία ξεκινάει από το υφιστάμενο πλάτωμα των συνοδευτικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ 
και καταλήγει το νέο πλάτωμα της μονάδας επεξεργασίας. Για να είναι εφικτή η κατασκευή της ανωτέρω 
εσωτερικής οδού προς το ΧΥΤΥ και τη μονάδα, η υφιστάμενη εσωτερική οδός προς την ΕΕΣ σε ένα τμήμα 
της (περίπου 380μ) θα ξηλωθεί και θα ανακατασκευαστεί με ελαφρώς τροποποιημένο άξονα χάραξης.  

Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 3,0m ανά λωρίδα κατεύθυνσης. Οι κλίσεις της εξωτερικής 
οδοποιίας δε θα υπερβαίνουν το 8% για την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων. 

Γενικότερα, η χάραξη της οδού θα ακολουθήσει το φυσικό ανάγλυφο όσο το δυνατό καλύτερα, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενοι χωματισμοί (ορύγματα - επιχώματα). Για την απορροή των όμβριων 
υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 
Σημειώνεται ότι η επίκλιση της οδού, στα ευθύγραμμα τμήματα αυτής, θα είναι 2,5%, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-
12-19), ενώ στα καμπύλα τμήματα της, θα φτάνει έως 5%. Επίσης, η κατάλληλη διαγράμμιση της οδού και 
η σήμανση θεωρείται απαραίτητη. 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

Για την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου κατασκευάζεται δίκτυο τάφρων συλλογής ομβρίων.  

 

3.1.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται στραγγίσματα του ΧΥΤΥ καθώς και υγρά απόβλητα από την 
λειτουργίας της ΜΕΑ από: 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αφυδατώσεις) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 
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 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα οδηγεί 
στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να αναβαθμιστεί με 
την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης ώσμωσης) προκειμένου τα υγρά 
απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως νερό άρδευσης είτε ως βιομηχανικό νερό 
(ανακύκλωση στις διεργασίες).  

Συνοπτικά η υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια επεξεργασίας: 

1. Φρεάτια Συλλογής & Ελέγχου Βροχοστραγγιδίων 

2. Δεξαμενές Συλλογής Στραγγισμάτων  

3. Πρώτη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με ζεύγος παράλληλων αντιδραστήρων διαλείπουσας 
τροφοδοσίας (SBR1Α και SBR1Β) και Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας της SBR2 

4. Δεύτερη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με τρίτο αντιδραστήρα διαλείπουσας τροφοδοσίας 
(SBR2), σε σειρά ως προς τις δύο προηγούμενες 

5. Δεξαμενή Χλωρίωσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

6. Διάταξη Μεταερισμού Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

7. Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας 
Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

8. Δεξαμενή Πάχυνσης και Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος 

9. Μονάδα Μηχανικής Αφυδάτωσης της Παχυμένης Ιλύος 

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ θα γίνει προσθήκη ενός 
συστήματος μεμβρανών (αντίστροφη όσμωση). 

Η μονάδα της αντίστροφης ώσμωσης θα έχει δυναμικότητα τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες της 
άρδευσης καθώς και τις ανάγκες της ΜΕΑ σε βιομηχανικό ανακυκλωμένο νερό. Η δυναμικότητα αυτή 
υπολογίζεται σε 20m3/day. μονάδα εγκατεστημένη εντός του οικίσκου των συστημάτων μεμβρανών. 
Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την 
διεργασία της αντίστροφης ώσμωσης. 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: 

 κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των αναγκών 
της ΟΕΔΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό συστημάτων απόσμησης, 
νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η υιοθετούµενη 
τεχνολογία της ΜΕΑ θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόµενων 
υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών.  

 θα επανακυκλοφορούν στον ΧΥΤΥ με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα των 
απορριμμάτων και την αύξηση των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων (πεπερασμένη ποσότητα 
κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) 

 θα διοχετεύονται για περιορισμένη άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης 
(ΧΥΤΥ,ΜΕΑ,ΧΔΑ,ΣΜΑΥ) 

Το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί αρχικά (Α΄ Φάση) για την άρδευση της περιμετρικής 
δεντροφύτευσης της Εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και του 
αποκατεστημένου ΧΔΑ. Μελλοντικά (Β΄ Φάση) το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί και στην 
άρδευση της φύτευσης του αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ., όταν αυτή υλοποιηθεί στα 
επόμενα χρόνια. Τονίζεται ότι οι ποσότητες των διατιθέµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
δεν θα πλεονάζουν των απαιτήσεων για άρδευση όπως αυτές υπολογίζονται στην προαναφερθείσα 
συνοδή μελέτη ούτε και για ορισμένη χρονική περίοδο.  
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Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, Πίνακα 1 της οικ. 
145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  

Το συμπύκνωμα της αντίστροφης όσμωσης θα επιστρέφει μέσω συστήματος ανακυκλοφορίας στο 
σώμα των απορριμμάτων του ΧΥΤΥ.  

 

3.1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την 
επεξεργασίας τους. Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή ορθογωνικούς 
αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου 
κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω χοανών αναρρόφησης και θα 
συμπιέζεται στην είσοδο των συστημάτων επεξεργασίας.  

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία 
όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται στον εξοπλισμό, 
όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των απορριμμάτων με τον αέρα. 
Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, 
πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ. Τα συστήματα αποκονίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με την κοκκομετρία του φορτίου σωματιδίων στο ρεύμα αέρα είναι οι κυκλώνες και τα 
σακκόφιλτρα. Για την απόσμηση του απαγόμενου αέρα από τα δίκτυα γενικού και τοπικού εξαερισμού θα 
εγκατασταθούν συστήματα απόσμηση που περιλαμβάνουν πλυντρίδα και/ ή  βιόφιλτρο κατά περίπτωση. 

 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με τις κατασκευαστικές εργασίες να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού χώματος 
(φυτόχωμα), κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ 

 Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων 

 Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

 Εργασίες κατασκευής των απαιτούμενων κτιρίων 

 Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, 
εξαερισμού, κ.λπ.) 

 Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής επιχωμάτων, 
διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων - Μεταφορά των χωμάτων από 
τις εκσκαφές στον χώρο απόθεσης εντός του υφιστάμενου γηπέδου 

 Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις τοποθέτησης 
εξοπλισμού κ.λπ.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης.  

 Εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΥ  

 Εκσκαφές ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 
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 Επιχώσεις ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Έργα συμπύκνωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα του ΧΥΤΥ 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων 

 Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων 
αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ με την προσθήκης μια R/O 

 Κατασκευή λοιπών έργων υποδομής του ΧΥΤΥ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού/ κατασκευή έργων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου 

 Μεταφορά περίσσειας υλικών εκσκαφής 

Ο χρόνος εκτέλεσης για την κατασκευή της ΜΕΑ εκτιμάται σε 10 μήνες περίπου. Η δε κατασκευή της Β΄ 
Φάσης του ΧΥΤ θα πραγματοποιείται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ. Συνολικά, δηλαδή 
για την ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών εργασιών (επέκταση Β΄ Φάσης και ΜΕΑ) 
εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περί τους 15 μήνες. Κατά τη φάση κατασκευής, όποια τμήματα 
κατασκευάζονται θα παραδίδονται προς χρήση. 

Το σύνολο των ανωτέρω εξεταζόμενων δραστηριοτήτων θα λάβει χώρα εντός των ορίων του γηπέδου, στο 
οποίο σήμερα λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Σύρου και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών 
(ΣΜΑΥ). 

Ο οριστικός προγραμματισμός του έργου θα καθοριστεί τόσο από την αντίστοιχη προκήρυξη του έργου, 
όσο και από τον ανάδοχό του, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα στάδια κατασκευής του έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής, που ενδεχομένως 
υιοθετηθούν στα πλαίσια της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. 

Στην ανωτέρω λοιπόν περίπτωση και εφόσον προκύψει από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων σε στάδιο που 
έπεται της έκδοσης της παρούσας ΑΕΠΟ τέτοιου είδους ανάγκη, αυτή θα εγκριθεί με την υποβολή και 
αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην Αρχή Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011. 

Με το πέρας της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ακολουθεί η φάση της κανονικής λειτουργίας του 
έργου όπου τα απόβλητα υπόκεινται σε επεξεργασία στη ΜΕΑ και συντελείται η σταδιακή πλήρωση του 
διατιθέμενου χώρου με υπολείμματα και η προοδευτική αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Υ..  

Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία: 

 του ΧΥΤΥ Σύρου (χωρητικότητας 150.000m3 και συνολικής διάρκειας ζωής στα 36 έτη), 
συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών μονάδων και υποδομών διαχείρισης εντός του γηπέδου 
καθώς και 

 της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, η οποία θα δέχεται συνολικά: 

o 5800 tn/έτος σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 

o 928 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας συμπεριλαμβάνονται επίσης: 

• τα έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τα έργα διαχείρισης βιοαερίου. 

• η εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τη διενέργεια δειγματοληψιών 
και αναλύσεων σε: υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, αέριες εκπομπές, θόρυβο και καθιζήσεις 
απορριμματικού αναγλύφου. 

Σημειώνεται πάντως ότι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, 
πλην της ΜΕΑ Σύρου, έχουν εκτιμηθεί στις ήδη υποβληθείσες ΜΠΕ και έχουν αντιμετωπισθεί με την Υπ. 
αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και τις αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 
και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεις αυτής. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αναφορικά με τα έργα της Β΄ Φάσης του ΧΥΤ Σύρου ο παρών σχεδιασμός 
αφορά σε έργα αρκετά μικρότερης κλίμακας και δυναμικότητας από τα αρχικά αδειοδοτημένα (από 
235.000m3 αρχικής χωρητικότητας σε 150.000m3 τελικής χωρητικότητας) διαφοροποιώντας μειούμενες 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκληθούν σε σχέση με εκείνες όπως είχαν αρχικά εκτιμηθεί 
και αξιολογηθεί.  

 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3.3.1.1 Πρώτες ύλες 

Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα απαιτήσει καύσιμα για τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής, 
σε ποσότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκτέλεση 
του έργου. 

Επίσης, η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα απαιτήσει:  

 σκυρόδεμα 

 δομικός χάλυβας 

 υλικά κατασκευής κτηρίων και στεγάστρων (μεταλλικοί σκελετοί, πάνελ, κουφώματα κ.ά.)  

 υλικά στεγανοποίησης του ΧΥΤΥ 

 συνήθη υλικά ασφαλτοτάπητα 

 σωληνώσεις 

 υλικά λατομείου για τις εργασίες πλακόστρωσης, κ.ά., 

 Η/Μ εξοπλισμό επεξεργασίας (εξοπλισμός της ΜΕΑ) 

 Η/Μ εξοπλισμό για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΥ και ΜΕΑ) 

 υλικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων 

 εξοπλισμό / όργανα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου 

 είδη φυτεύσεων 

Οι ποσότητες των πρώτων υλών δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και να δημιουργήσουν προβλήματα 
στην εκτέλεση του έργου.  

Οι τελικές ποσότητες των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των υπό μελέτη 
δραστηριοτήτων θα οριστικοποιηθούν κατά την Μελέτη Εφαρμογής αυτού. 

Η προμήθεια των υλικών λατομείου για τις κατασκευαστικές εργασίες, κ.α., θα γίνουν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής, με φορτηγά καλυμμένα, όπως προβλέπεται από την Ελληνική 
νομοθεσία για την κατά το δυνατόν λιγότερη όχληση στο ανθρώπινο και το φυσικό περιβάλλον. Εναλλακτικά θα 
εξετασθεί από τον ανάδοχο του έργου κατά το στάδιο της κατασκευής αυτού, η αδειοδότηση δανειοθαλάμου 
για την λήξη των απαιτούμενων, κυρίως γαιωδών, υλικών.  

Το απαιτούμενο σκυρόδεμα, καθώς και το ασφαλτόμιγμα θα προμηθευτεί από νομίμως λειτουργούσες μονάδες 
της περιοχής. Τα είδη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις φυτεύσεις θα προμηθευτούν από φυτώρια της 
περιοχής. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής θα προμηθευτούν ή από ντόπιους ή από εγχώριους προμηθευτές. 

Οι ανάγκες για νερό και ηλεκτρική ενέργεια των εργοταξιακών χώρων, αναμένεται να είναι μικρές και να 
καλυφθούν πλήρως από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της περιοχής. 
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Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου και συγκεκριμένα της ΜΕΑ, ως βασική πρώτη ύλη 
θεωρούνται τα προς επεξεργασία απορρίμματα, δηλαδή τα σύμμεικτα ΑΣΑ και τα προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα και οι χωριστά συλλεχθείσες συσκευασίες (μπλε κάδος). Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ 
των οποίων: α) 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, β) 928 tn/έτος προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα ενώ σε διαφορετική βάρδια θα μπορεί να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται 
προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) της τάξης των 3.000t/έτος περίπου 

Στον παρακάτω Πίνακα γίνεται κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πρώτων υλών στην ΜΕΑ βάσει των 
κωδικών ΕΚΑ: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

Υπολειπόμενα 
σύμμεικτα ΑΣΑ 
της ΔσΠ 

Μηχανική 
διαλογή  και 

βιολογική 
επεξεργασία 

σύμμεικτων ΑΣΑ 

5.800 R12, R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης (που δεν δύναται να οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής 
και επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού 
ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 01 10 ρούχα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  λόγω 
υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 11 υφάσματα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  
λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 
37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (που δεν δύναται να 
οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Υπολείμματα ΚΔΑΥ:   

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από την μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 191211* 

 

Υπολέιμματα μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων:   

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών 
αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Προδιαλεγμένα 
υλικά 
συσκευασίας 
(μπλε κάδος) 

Μηχανική 
διαλογή   

3.000 R12 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές 

 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

Προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα  

Βιολογική 
επεξεργασία 

προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων  

928  R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης 

20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 
01 37 (Υπολείμματα από φυσικό ξύλο χωρίς κατεργασία. Όχι έπιπλα 
και ογκώδη οικιακά απόβλητα) 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 Απόβλητα από αγορές (Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά 
που προσομοιάζουν στους κωδικούς 20 01 08 & 20 02 01) 

 

Άλλα συμβατά ρεύματα αποβλήτων: 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, 
φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική 
αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 ξέσματα, πριονίδι, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 (δηλ. που δεν περιέχει 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

επικίνδυνες ουσίες) 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  (Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι (χάρτινη σακούλα) 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών 
και φυτικών αποβλήτων 

Υπόλειμμα 
μηχανικής και 

βιολογικής 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

ΧΥΤΥ* 2.563 D1 / D5 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
υλικών) από  τη  μηχανική  κατεργασία  αποβλήτων,  εκτός  εκείνων  
που αναφέρονται στο19 12 11 

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες) 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

Σημείωση σχετικά με την αποδοχή αποβλήτων των γενικών καταχωρίσεων που λήγουν σε 99:  Η 
αντιστοίχιση ενός αποβλήτου στις γενικές καταχωρίσεις που λήγουν σε 99 γίνεται μόνο σε περίπτωση που 
δεν είναι εφικτή ούτε η εύλογη η αντιστοίχιση του αποβλήτου σε οποιαδήποτε από τις λοιπές 
καταχωρίσεις των κεφαλαίων 1-20 καταλόγου των αποβλήτων. Προκειμένου στη μονάδα να γίνονται δεκτά 
τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι για την κατάταξη των 
αποβλήτων στην κατηγορία αυτή έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ταξινόμησης όπως αυτή περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο 1.2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 2018/C124/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής (9-4-2018). 

Σημείωση σχετικά με τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη 
επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος): Για αυτά τα απόβλητα τουλάχιστον 
κατά την μεταφορά του 1ου φορτίου των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ, ο παραγωγός ή ο κάτοχος οφείλει να 
προσκομίσει κατάλληλες αναλύσεις από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο βάσει των οποίων να 
αποδεικνύεται η μη ύπαρξη ή η μη υπέρβαση των ορίων συγκεντρώσεως επικίνδυνων ουσιών. Το 
απόβλητο μπορεί να ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο μόνον όταν διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι δεν 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια. Οι αναλύσεις θα 
αποδεικνύεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγμα του αποβλήτου που λήφθηκε από ανάλογα 
διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ, μέσω δειγματοληψίας που θα διασφαλίζει πλήρως την 
αποτελεσματικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα. Οι εγγυήσεις αυτές επιτυγχάνονται με την εφαρμογή 
των προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών που έχει καταρτίσει η CEN σχετικά με τον «Χαρακτηρισμό των 
αποβλήτων – Δειγματοληψία υλικών  

* Σε περιόδους βλάβης, επισκευής, συντήρησης της ΜΕΑ, απεργιακής κινητοποίησης κλπ, στον ΧΥΤΥ 
κατ΄εξαίρεση δύναται να οδηγούνται τα ρεύματα υλικών που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται αποδεκτά 
από την ΜΕΑ. 

Πρόσθετα για τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης 

Τα πρόσθετα είναι οργανικά, ανόργανα ή αδρανή υλικά που προστίθενται σε μικρές ποσότητες στο αρχικό 
προς κομποστοποίηση μίγμα με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, τα πρόσθετα μπορεί να είναι υλικά που αναμιγνύονται στο 
τελικό προϊόν για τη βελτίωση της εμπορικής του αξίας (π.χ. προσθήκη θρεπτικών). Οι βασικότερες 
κατηγορίες και είδη πρόσθετων για τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης είναι:  
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υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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 Ενεργοποιητές: Αποτελούνται από μικροοργανισμούς και ένζυμα που προστίθενται στο μίγμα για 
την ταχεία έναρξη της βιοαποδόμησης. Επιτυγχάνεται αύξηση του πληθυσμού των αερόβιων 
μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας κομποστοποίησης και την 
αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών. Οι ενεργοποιητές μπορεί να είναι ώριμο κόμποστ 
που είναι πάντα διαθέσιμο στην εγκατάσταση και χώμα από εύφορο έδαφος. Άλλοι ειδικοί 
ενεργοποιητές θα πρέπει να ελέγχονται διενεργώντας δοκιμές σε δείγματα σωρών 
κομποστοποίησης. Οι ενεργοποιητές χρησιμοποιούνται πάντα κατά τη διαμόρφωση του σωρού.  

 Πρόσθετα στο αρχικό μίγμα: Είναι υλικά/ουσίες που προστίθενται για τη ρύθμιση των κρίσιμων 
παραμέτρων της κομποστοποίησης (C/N, pH, πορώδες, υγρασία), την αποφυγή αναερόβιων 
συνθηκών και τη μείωση των οσμών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η προσθήκη υλικών 
δομής είναι απαραίτητη και αυτά θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα στη μονάδα. Συνήθως, ως 
υλικά δομής χρησιμοποιούνται υλικά όπως:  

 02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

 02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

 02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

 03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

 03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

 03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 
καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

 03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

 03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

Προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως υλικό δομής στην διεργασία της βιολογικής 
σταθεροποίησης των οργανικών αποβλήτων, στην μονάδα δύναται να εισέρχονται υλικά που 
ανήκουν και στις παραπάνω κατηγορίες του Ενιαίου Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ.  

Τα υλικά δομής είναι απαραίτητα σε ποσοστό 40-60% κ.ο. του αρχικού μίγματος 
κομποστοποίησης. Ως πρόσθετα χρησιμοποιούνται και υλικά όπως: σκόνη ορυκτών (ζεόλιθος, 
βασάλτης, περλίτης ελαφρόπετρα), άργιλος μπετονίτη, γεωργικός ασβέστης σε μορφή σκόνης ή 
πέτρας, τέφρα (κατά μέγιστο 2% κ.β.) και μη επικίνδυνη από την καύση βιομάζας, χώμα 
εκσκαφών. 

 Πρόσθετα στο τελικό προϊόν: Είναι υλικά που προστίθενται στο ώριμο κόμποστ, προκειμένου να 
αποκτήσει εμπορική αξία ή να είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες γεωργικές χρήσεις (όπως 
ζεόλιθος, περλίτης, τύρφη, άμμος, κλπ.). Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ανάλογα με την τελική 
χρήση του κόμποστ.  

Υλικό επικάλυψης στον ΧΥΤΥ 

Για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ απαιτείται υλικό για την κάλυψη των αναγκών της ημερήσια χωματοκάλυψης 
των απορριμμάτων. Οι ανάγκες σε υλικό επικάλυψης, μέχρι την παύση λειτουργίας του έργου, 
υπολογίζονται σε 19.650m3. Για τις ανάγκες επικάλυψης κατά προτεραιότητα θα χρησιμοποιηθούν τα 
προϊόντα εκσκαφής. Επίσης, σε ανάμιξη με το εδαφικό υλικό του αποθεσιοθαλάμου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και το κομπόστ τύπου Α που παράγεται από το οργανικό κλάσμα των συμμείκτων 
απορριμμάτων. 

Αναλώσιμα υλικά 

Γενικά για τη συντήρηση και αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού του 
έργου θα απαιτούνται τα κατάλληλα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά (π.χ. λιπαντικά λάδια, φίλτρα, 
δακτύλιοι στεγανότητας αντλιών κλπ).  
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Για την λειτουργία των πλυντρίδων απόσμησης απαιτούνται χημικά διαλύματα θειικού οξέος για την 
απομάκρυνση της αμμωνίας και καυστικού νατρίου για την εξουδετέρωση των εξαντλημένων χημικών 
εκπλυμάτων  

Για την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων (υφιστάμενης) απαιτούνται: 

 Φωσφορικό οξύ  

 Υποχλωριώδες Νάτριο 

 Ουρία  

Για τη λειτουργία της μονάδα Α/Ο απαιτούνται τα εξής αναλώσιμα: 

 Θειικό οξύ 

 Acidic cleaner 

 Alkaline cleaner 

 ΝaOCl 

 NaHSO3 

ενώ ο λειτουργός θα πρέπει να μεριμνά και για την αντικατάσταση των μεμβρανών (περί τις 4 φορές/έτος 
για τις μεμβράνες του 1ου σταδίου και 1 φορά/έτος για τις μεμβράνες του 2ου σταδίου) και των στοιχείων 
της προφίλρανσης.  

Στο τμήμα δεματοποίησης των υλικών απαιτούνται αναλώσιμα υλικά όπως φίλμ (μεμβράνη) και σύρμα 
περιτύλιξης.  

 

Κατηγορίες & Ποσότητες Προϊόντων  

Τα «προϊόντα» της επεξεργασίας αναφέρονται στα:  

Ανακυκλώσιμα υλικά  

Στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά με κωδικούς: 

• 19 12 01 χαρτί και χαρτόνι; 

• 19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα; 

• 19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο); 

• 19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ; 

• 19 12 05 γυαλί. 

τα οποία θα προωθούνται σε αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή εν γένει στην αγορά 
ανακύκλωσης.  

Η μορφή και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα προϊόντα θα διοχετεύονται προς ανακύκλωση, 
εξαρτώνται από τις εκάστοτε απαιτήσεις αγοράς. 

Εκτιμάται ότι η ποσότητα των υλικών που θα οδηγείται προς ανακύκλωση θα είναι της τάξης των 748,4 
τόνων / έτος.  

Κομπόστ / χώνεμα τύπου Α  

Από τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων απορριμμάτων θα προκύπτει κομπόστ 
τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03). Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α και χωνέματος τύπου Α  θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014.  

Η εκτιμώμενη ποσότητα ανέρχεται σε 947,2 τόνους / έτος. 

Κοµπόστ από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (υψηλής ποιότητας) 

Στη μονάδα κομποστοποίησης θα παράγεται κόμποστ υψηλής ποιότητας προδιαλεγμένων οργανικών 
υλικών.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατ΄ ελάχιστον, το παραγόμενο κομπόστ από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα 
στην ΜΕΑ Σύρου θα πρέπει να πληροί: 

• τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για την Κατηγορία Λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) 3 (Α): 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ και τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, για την Κατηγορίες 
Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ) 3 της Οδηγίας 2019/10094 

• τις απαιτήσεις της Απόφασης (ΕΕ) 2015/2099 ως προς:  

✓ την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών του Κριτηρίου 5.1 του Παραρτήματος Ι 
(σε αναλογία με το Παράρτημα – Εδάφιο 2 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ) 

✓ τις προσμίξεις του Κριτηρίου 7 του Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 3 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ))  

✓ τις επιδόσεις του Κριτηρίου 8 του Παραρτήματος Ι  (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 5 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ)…» 

Η εκτιμώμενη ποσότητα ανέρχεται σε 380,1tn/yr. 

 

3.3.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.3.2.1 Απαιτούμενη ποσότητα νερού 

Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα απαιτήσει νερό για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, σε 
ποσότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκτέλεση 
του έργου. 

Κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ, η εκτιμώμενη ποσότητα του νερού που απαιτείται m3/έτος είναι: 

Σύνολο καθαρού νερού 3.441 

Σύνολο βιομηχανικού νερού 3.866 

Οι ανάγκες σε βιομηχανικό νερό δύναται να καλυφθούν από τις επεξεργασμένες εκροές της εγκατάστασης 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ. 

Αντίστοιχα, οι ανάγκες σε καθαρό νερό θα καλυφθούν με νερό γεώτρησης από τη γεώτρηση του γηπέδου 
ή με μεταφορά με βυτιοφόρο όχημα. 

Οι ανάγκες σε νερό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκτιμώνται σε 480m3 το έτος. 

Δεδομένων των παραπάνω απαιτήσεων και των απαιτήσεων των υφιστάμενων έργων, οι συνολικές 
απαιτήσεις σε νερό εκτιμώνται σε καθαρό νερό εκτιμώνται σε 3.921m3 το έτος. 

 

3.3.2.2 Απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας 

Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα απαιτήσει καύσιμα για τη λειτουργία των μηχανημάτων 
κατασκευής, σε ποσότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και να δημιουργήσουν 
προβλήματα στην εκτέλεση του έργου. Κατά τη λειτουργία του υπο κατασκευή έργου αναμένεται 
σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις παραγωγικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της 
μονάδας.  

Η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο υπο κατασκευή έργο εκτιμάται στις 950.000kwh ενώ 
υπάρχει και απαίτηση για περίπου 14tn diesel. 

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΣΜΑΥ η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
532.000kWh και η αντίστοιχη κατανάλωση καυσίμων εκτιμάται σε 24tn diesel. 

 
4 Σχετικά με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε άζωτο που υπήρχε στην Οδηγία 2006/799/ΕΚ, θα πρέπει να 
αναφερθεί, ότι βάσει της Οδηγίας 2015/2099 αυτός δεν υφίσταται πλέον. 
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Δεδομένων των παραπάνω απαιτήσεων και των απαιτήσεων των υφιστάμενων έργων, οι συνολικές 
απαιτήσεις σε ηλεκτρική και καύσιμα εκτιμώνται σε 1.482.000 kwh και 38tn diesel κίνησης. 

3.3.3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

3.3.3.1 Αέριες εκπομπές 

Φάση κατασκευής 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τη φάση κατασκευής αναφέρονται στις εργασίες 
κατασκευής - χωματουργικές εργασίες και στην κίνηση των βαρέων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών κατασκευής και τη μεταφορά χωματισμών και πρώτων υλών. Από τις παραπάνω πηγές, οι 
σημαντικότερες στην πράξη είναι οι εκπομπές σκόνης από το χώρο του εργοταξίου κατασκευής κυρίως 
κατά τις εκσκαφές και τη διαμόρφωση των χώρων, και σε μικρότερο βαθμό στα καυσαέρια των οχημάτων 
και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου. 

Για το είδος, το μέγεθος και το πεπερασμένο χρονικό διάστημα των κατασκευαστικών εργασιών του υπό 
μελέτη έργου οι εν λόγω εκπομπές αναμένονται αμελητέες, οι οποίες θα εκλείψουν με το πέρας των 
εργασιών. 

Φάση λειτουργίας 

Γενικά στις εγκαταστάσεις μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας ο εκπομπές ρύπων στον αέρα 
περιλαμβάνουν:  

• Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων 

• Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασίας των απορριμμάτων πριν το στάδιο της βιολογικής 
επεξεργασίας (π.χ. μείωση μεγέθους),  

• Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετε-επεξεργασίας  

• Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs, από τα στάδια της βιολογικής 
επεξεργασίας  

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται ενδεικτικές τιμές των παραγόμενων αερίων εκπομπών κατά τη 
διαδικασία της αερόβιας επεξεργασίας ΑΣΑ. 

Παράμετρος 
Εκπομπές 

(g / τόνο ΑΣΑ) 
Εκπομπές (mg / Nm3) 

Αέριες εκπομπές  2.500 – 30.000 Νm3 / τόνο 

Αμμωνία 545 – 1.000 10 - 560 

Διοξείδιο του άνθρακα 98.000 – 563.000  

Ν2Ο 11 – 110  

ΝΟχ 100  

Μεθάνιο 411 – 2.000 10 – 2.000 

Σκόνη 163 – 186  

Οσμές 50 – 500 GE / m3  

TOC 0.7 - 600 10 – 2.000 

Διοξίνες/φουράνια  0,1 ng / m3 

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την 
επεξεργασίας τους. Τα συστήματα αποκονίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την 
κοκκομετρία του φορτίου σωματιδίων στο ρεύμα αέρα είναι οι κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα. Για την 
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απόσμηση του απαγόμενου αέρα από τα δίκτυα γενικού και τοπικού εξαερισμού θα εγκατασταθούν 
συστήματα απόσμηση που περιλαμβάνουν πλυντρίδα και/ ή  βιόφιλτρο κατά περίπτωση. 

Οι χώροι από τους οποίους θα γίνεται απαγωγή αέρα, αποκονίωση και απόσμηση στην υπό μελέτη 
εγκατάσταση είναι: 

• Κτιριο Μηχανικής διαλογής - υποδοχή • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας- υποδοχή 
προδιαλεγμένων οργανικών 

• Κτίριο Μηχανικης Διαλογής - επεξεργασία • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - αντιδραστήρες 
κομποστοποίησης (*) 

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - υποδοχή 
οργανικού συμμείκτων 

 

Σε συμφωνία με το κείμενο “Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for Waste Treatment” 
του 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αέριες εκπομπές μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην 
ατμόσφαιρα πρέπει να είναι εντός των παρακάτω ορίων: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
Όριο εκπομπών (μέσος όρος κατά την 

περίοδο των μετρήσεων) 

ΝΗ3  
(1),  mg/Nm3 <5 

Οσμές (1)  OUE/Nm3 <1000 

Σκόνη mg/Nm3 < 5 

TVOC mg/Nm3 < 40 

(1) Εφαρμόζεται είτε το όριο για την ΝΗ3, είτε το όριο για τις οσμές.  

Οσμές παράγονται επίσης και στον χωρό ταφής. Κύριος παράγοντας πρόκλησης οσμών στην περιοχή του 
Χ.Υ.Τ.Υ είναι η αναερόβια αποικοδόμηση των οργανικών υλικών, ενώ παράγοντας μικρότερης σημασίας 
είναι οι καύσεις και οι απρόβλεπτες φωτιές, οι οποίες σπανίζουν. Οσμές επίσης δημιουργούνται και κατά 
τη διαδικασία «εκφόρτωσης - διάστρωσης - επικάλυψης» των απορριμμάτων στο χώρο ταφής. Αυξημένες 
οσμές πάντως σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν συνήθως συνέπεια πλημμελούς εφαρμογής της τεχνικής της 
Υγειονομικής Ταφής. Τέλος, καυσαέρια παράγονται: α) κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του χώρου, 
και β) κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς εντός της ΜΕΑ. Στα καυσαέρια εκλύονται κυρίως: (CO2) 
που είναι αέριο του θερμοκηπίου, μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), ενώσεις του αζώτου (ΝΟΧ) και του θείου 
(SΟΧ) και υδρογονάνθρακες (HC) χαμηλού μοριακού βάρους. Για το λόγο αυτό όλα τα μηχανήματα και ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται θα είναι σε καλή κατάσταση και θα πληρούν τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή με απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθείται το πρόγραμμα συντήρησης των 
μηχανημάτων του έργου. 

3.3.3.2 Υγρά απόβλητα 

Φάση κατασκευής 

Κατά την κατασκευή του έργου τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα 
λύματα του προσωπικού του εργοταξίου. Η σύνθεσή τους είναι παρόμοια με τα κοινά αστικά λύματα, δηλαδή 
αναμένεται να περιέχουν οργανικά BOD5 με συγκεντρώσεις μεταξύ 200 και 400 mgr/Lt. Στα πλαίσια της 
διαχείρισης του εργοταξίου με στόχο τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία και για τις υγειονομικές ανάγκες του 
προσωπικού, θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 

Επιπλέον, κατά την κατασκευή του έργου είναι δυνατόν να υπάρξουν εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας των 
μηχανημάτων (λιπαντικά, γράσο και καύσιμα), όπως και υγρά υπολείμματα σκυροδέματος. Με βάση την 
εμπειρία από αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου μεγέθους έργα, οι παραπάνω εκπομπές κρίνονται αμελητέες, 
ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου 
όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι τύποι αποβλήτων που ενδεχομένως να παραχθούν από τη χρήση των μηχανημάτων 
του εργοταξίου: χρησιμοποιημένα λιπαντικά (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 02 06*), χρησιμοποιημένα υδραυλικά 
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έλαια (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 01 11*), απόβλητα υγρών καυσίμων (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 07 01*), 
χρησιμοποιημένα στουπιά (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 15 02 02*). 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία θα προέρχονται από: 

 τον ΧΥΤΥ (στραγγίσματα) 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αερόβια επεξεργασία) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά λύματα) 

Στο δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας του έργου, στην ΕΕΣ θα καταλήγουν περίπου 63m3/day  υγρών 
αποβλήτων τόσο από τον ΧΥΤΥ όσο και από την ΜΕΑ. 

Η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των υγρών αποβλήτων ως σύσταση εισόδου για τον σχεδιασμό των 
έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων είναι:  

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 10.000 

BOD5 5.000 

ΝΗ3 – N 1.500 

SS 500 

TP 10 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα οδηγεί 
στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να αναβαθμιστεί με 
την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης ώσμωσης) προκειμένου τα υγρά 
απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως νερό άρδευσης είτε ως βιομηχανικό νερό 
(ανακύκλωση στις διεργασίες).  

Η μονάδα της αντίστροφης ώσμωσης θα έχει δυναμικότητα τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες της 
άρδευσης καθώς και τις ανάγκες της ΜΕΑ σε βιομηχανικό ανακυκλωμένο νερό. Η δυναμικότητα αυτή 
υπολογίζεται σε 20m3/day. μονάδα εγκατεστημένη εντός του οικίσκου των συστημάτων μεμβρανών. 
Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την 
διεργασία της αντίστροφης ώσμωσης 

Τέλος, στο χώρο παράγονται επίσης ειδικά υγρά απόβλητα τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως λιπαντικά 
(λάδια, γράσα, κλπ) που προέρχονται από τις εργασίες που θα πραγματοποιούνται στο χώρο συντήρησης 
των οχημάτων. Τα απόβλητα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων 
(ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών 
λαδιών αυτών γίνεται εντός της μονάδας) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι 
ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω 
κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω 
επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.  

 

3.3.3.3 Στερεά απόβλητα - Τοξικά Απόβλητα - Απορρίμματα 

Φάση κατασκευής 
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Κατά την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές της τάξης των 224.000 m3 και επιχώσεις της 
τάξης των 97.650 m3. Από το ισοζύγιο χωματισμών προκύπτει περίσσεια χωμάτων ίση με ~126.350m3.  

Σχετικά με την παραγωγή χωματισμών και προϊόντων εκσκαφής5 κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων 
έργων, και σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισής τους, αυτά θα μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους διαχείρισης 
αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με ευθύνη του αναδόχου κατασκευαστή. 
Εναλλακτικά η περίσσεια δύναται να αποτεθεί σε κατάλληλους αδειοδοτημένους αποθεσιοθαλάμους της 
περιοχής που θα υποδειχθούν από τις Αρχές.  

Πέρα από τα παραπάνω, κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα δημιουργηθούν και ποσότητες αστικών 
απορριμμάτων από τους εργαζόμενους του εργοταξίου (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 20 03 01). Οι ποσότητες 
αυτές αναμένεται να είναι μικρές, θα συλλέγονται από τον ανάδοχο του έργου και θα διαχειρίζονται από 
το σύστημα συλλογής και αποκομιδής του Δήμου μαζί με τα λοιπά αστικά απορρίμματα. 

Όσα υλικά συσκευασιών προκύψουν κατά τη πραγματοποίηση των έργων θα οδηγούνται στους μπλε 
κάδους ανακυκλώσιμων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Τα υπόλοιπα απόβλητα που χρήζουν 
εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, κ.λπ.) θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω συμβεβλημένου 
εξωτερικού διαχειριστή με τον κατασκευαστή του έργου. Άλλου είδους στερεά απόβλητα που αναμένεται 
να προκύψουν από την κατασκευή του έργου είναι: σκυρόδεμα, τούβλα, πλάκες πεζοδρομίων, κεραμικά, 
υλικά δομικών κατασκευών, άσφαλτος ή μίγμα των παραπάνω με προσμίξεις από υλικά όπως ξύλο, γυαλί, 
πλαστικά, μέταλλα, καλώδια κλπ. Γενικά η διαχείριση της περίσσειας των παραπάνω προϊόντων θα πρέπει 
να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)». Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των παραγόμενων στερεών 
αποβλήτων (ενδεικτική και όχι περιοριστική) κατά τη φάση κατασκευής του έργου βάσει των κωδικών 
ΕΚΑ: 

Είδος αποβλήτου Κωδικοί ΕΚΑ 

Περίσσεια χωμάτων 17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

Άλλου είδους στερεά 
απόβλητα κατασκευών 

17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός   
εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06 

17 02 01 Ξύλο 

17 02 02 Γυαλί 

17 02 03 Πλαστικά 

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 
03 01 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 08 01 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 08 01 

 
5 Τα προϊόντα εκσκαφής ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) ως «χώματα (περιλαμβανομένων 

χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών» και εμφανίζονται με κωδικό 17 
05. 
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Είδος αποβλήτου Κωδικοί ΕΚΑ 

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

Λοιπά απόβλητα 
16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου 

Αστικά απορρίμματα από 
τους εργαζόμενους του 
εργοταξίου & τις λοιπές 
εργοταξιακές εργασίες 

20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινες συσκευασίες 

Η αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων κατασκευής θα πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα συνεργεία και 
σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται στο χώρο εργασιών. Εντούτοις, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η 
αλλαγή λαδιών σε μηχάνημα επί τόπου, τα έλαια θα συλλέγονται σε ειδικά στεγανά δοχεία με καπάκι 
ασφαλείας και θα παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία / ανάκτηση. 

Φάση λειτουργίας 

Από την ΜΕΑ θα παράγεται υπόλειμμα προς διάθεση σε ΧΥΤΥ προς ταφή περί τους 2.563,2 tn ετησίως. Για 
τις έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΜΕΑ δεν θα είναι σε θέση να δεχτεί απόβλητα, στο ΧΥΤ θα 
καταλήγουν και οι ΕΚΑ που θα δέχεται η ΜΕΑ. Τα παραγόμενα στερεά απορρίμματα από το προσωπικό το 
οποίο εργάζεται στο έργο, αλλά και από κάποιες άλλες δραστηριότητες (π.χ. καθαρισμός εξωτερικών 
χώρων), οι ποσότητες των οποίων είναι πολύ μικρές θα συλλέγονται και θα οδηγούνται προς επεξεργασία 
στην ίδια τη μονάδα. 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται και άλλου είδους στερεά απόβλητα όπως μπαταρίες 
και συσσωρευτές, μεικτές μπαταρίες, μεταχειρισμένα ελαστικά, φίλτρα, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα συστήματα προς εναλλακτική 
διαχείριση. 

Τέλος, από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας θα προκύπτει λάσπη η οποία αφού 
υποστεί αφυδάτωση θα οδηγείται ως εσωτερικό απόβλητο προς επεξεργασία με τα άλλα εισερχόμενα 
ρεύματα.  

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλα τα είδη των παραγόμενων στερεών αποβλήτων και η 
κατηγοριοποίησή τους βάσει των κωδικών ΕΚΑ: 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Κωδικοί ΕΚΑ 

Υπολείμματα 

επεξεργασίας 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
19 12 11 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων 
αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Άλλα στερεά απόβλητα 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών 
υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11 

16 01 07 φίλτρα λαδιού 
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ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Κωδικοί ΕΚΑ 

16 06 05  άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

20 01 33 μεικτές μπαταρίες  

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 

3.3.3.4 Θόρυβος & δονήσεις 

Φάση κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων δύναται να προκληθεί θόρυβος τόσο από τα μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο όσο και από την κυκλοφορία των οχημάτων που μεταφέρουν κάθε υλικό που 
χρειάζεται για την κατασκευή του έργου. Ωστόσο, λόγω της πεπερασμένης διάρκειας των κατασκευαστικών 
εργασιών οι εκπομπές θορύβου δε θα είναι σημαντικές για να διαταράξουν το περιβάλλον  και οι όποιες 
επιπτώσεις θα είναι μικρής έντασης, προσωρινές και πλήρως αναστρέψιμες. Τέλος, δεν αναμένεται να 
δημιουργηθούν δονήσεις κατά την κατασκευή του έργου. 

Φάση λειτουργίας 

Οι πιθανές πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία των έργων αναφέρονται κυρίως στην παρουσία βαρέων 
μηχανημάτων με υψηλές στάθμες θορύβου (κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς την εγκατάσταση και 
κίνηση βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά του υπολείμματος στο ΧΥΤΥ). 

Η όποια πάντως ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε 
λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες που η εγκατάσταση κατά κύριο λόγο φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή εκτελεί 
τις εργασίες διάστρωσεις των προς ταφή υπολειμμάτων. 

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στα όρια του χώρου από την παραγωγική διαδικασία και την λειτουργία των 
μηχανημάτων δεν αναμένονται να ξεπερνούν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.1180/81. Σε κάθε περίπτωση και 
εφόσον απαιτηθεί, μέτρηση των επιπέδων θορύβου από τις διάφορες πηγές και να τηρείται σχετικό μητρώο. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 78 

4 ΣYNOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ 

4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έκταση του γηπέδου του έργου είναι 114 στρέμματα και ο συνολικός όγκος του ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε σε 
476.000 m3, εκ των οποίων τα 241.000 m3 καλύπτει η υφιστάμενη Α’ φάση. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο 
αποκατεστημένος ΧΑΔΑ.  

Αναλυτικά το έργο του ΧΥΤΑ Σύρου περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα υποδομής: 

• Τη λεκάνη του ενεργού ΧΥΤΑ (Α φάση) 

• Φυλάκιο Εισόδου 

• Κτίριο διοίκησης 

• Γεφυροπλάστιγγα 

• Έκπλυση τροχών 

• Συνεργείο 

• Αποθήκη καυσίμων 

• Δεξαμενή ύδρευσης 

• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων 

• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου  

• Οδοποιία πρόσβασης 

• Εσωτερική οδοποιία 

• Περίφραξη και πύλη εισόδου 

• Έργα πρασίνου 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

 

4.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ 

Η είσοδος γίνεται από την κεντρική πύλη, η οποία βρίσκεται στα ανατολικά του χώρου. Έμπροσθεν της 
πύλης υπάρχει υφιστάμενο φυλάκιο εισόδου για τον έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων και επισκεπτών. 
Από την κεντρική πύλη ξεκινά η εσωτερική οδοποιία.  
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Σχήμα 4-1: Κεντρική πύλη – φυλάκιο εισόδου 

 

Ακολούθως, κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας, στα δεξιά βρίσκεται χώρος στάθμευσης ΙΧ οχημάτων 
και ακριβώς δίπλα η γεφυροπλάστιγγα.  

 

 
Σχήμα 4-2: Γεφυροπλάστιγγα 

 

Ακριβώς απέναντι από τη γεφυροπλάστιγγα έχει χωροθετηθεί το κτίριο διοίκησης από το οποίο εκτελείται 
και η διαδικασία ζύγισης των εισερχόμενων οχημάτων. Δίπλα στην γεφυροπλάστιγγα υπάρχει χώρος 
αναμονής απορριμματοφόρων. 
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Επίσης, στο ρεύμα εξόδου της οδοποιίας χωροθετείται η εγκατάσταση έκπλυσης τροχών. 

 

 
Σχήμα 4-3: Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών 

 

Σε επαρκή απόσταση από το κτίριο ελέγχου – διοίκησης είναι χωροθετημένο το κτίριο συντήρησης 
οχημάτων, η υφιστάμενη δεξαμενή πυρόσβεσης η δεξαμενή ύδρευσης – άρδευσης και ο οικίσκος 
πιεστικών. Η δεξαμενή ύδρευσης - άρδευσης λειτουργεί επικουρικά και για την πυρόσβεση του χώρου. Η 
τροφοδοσία της δεξαμενής αυτής γίνεται από υδρογεώτρηση.  

 

 
Σχήμα 4-4: Πλευρική άποψη κτιρίου συντήρησης οχημάτων 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 81 

Στη συνέχεια, η εσωτερική οδοποιία διακλαδίζεται για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς τις την λεκάνη 
του ΧΥΤΥ της Α φάσης και προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ). 

 

 
Σχήμα 4-5: Γενική άποψη εγκαταστάσεων στην περιοχή της εισόδου 

 

Στα δεξιά του κλάδου της ΕΕΣ εκτείνεται ο αποκατεστημένος Χ.Α.Δ.Α.. 

 
Σχήμα 4-6: Αποκατεστημένος Χ.Α.Δ.Α. 
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Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου. 
Συγκεκριμένα, χωροθετούνται το κτίριο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Σ. και το κτίριο ελέγχου της Ε.Ε.Σ., η 
Δεξαμενή Αποθήκευσης Βροχοστραγγισμάτων, οι Δεξαμενές SBR1A – SBR1B, η Δεξαμενή SBR2, η 
Δεξαμενή Απολύμανσης – Μεταερισμού, η Δεξαμενή Επεξεργασμένων και Άρδευσης, η δεξαμενή 
πάχυνσης της ιλύος και η μονάδα ξήρανσης της ιλύος. Τα στραγγίσματα καταλήγουν στη δεξαμενή 
Αποθήκευσης βροχοστραγγισμάτων. 

 

 
Σχήμα 4-7: Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων 

 

Η πρώτη διακλάδωση της οδοποιίας προς τα αριστερά καταλήγει στον Χώρο αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, διερχόμενη από το χώρο δειγματοληψίας, τον φορητό τεμαχιστή 
και την αποθήκη υγρών καυσίμων. 
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Σχήμα 4-8: Χώρος αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 

 

Ο Χώρος αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών αποτελείται από ένα σύστημα 
μεταφόρτωσης με εκφόρτωση των υλικών σε τάφρο, από την οποία ξεκινάει ο ταινιόδρομος μεταφοράς, ο 
οποίος καταλήγει σε χοάνη φόρτωσης του δεματοποιητή. Τα υλικά συμπιέζονται και δημιουργούνται 
δέματα διαστάσεων 1,10x0,70m και μεταβλητού μήκους με μεταβλητό βάρος ανάλογα με το υλικό τα 
οποία θα αποθηκεύονται σε στέγαστρο εντός του πλατώματος εργασίας.  

Το σύνολο της εγκατάστασης είναι καλυμμένο με μεταλλικό στέγαστρο στο οποίο πλευρικά υπάρχει 
κάλυψη με κυματοειδή λαμαρίνα ώστε να υπάρχει προστασία του εξοπλισμού και να αποφεύγεται ο 
διασκορπισμός των υλικών. Το γυαλί φορτώνεται ξεχωριστά με απευθείας φόρτωση σε ανοικτά container 
τα οποία στο διάστημα μέχρι την πλήρωση τους θα καλύπτονται με ειδικό κάλυμμα. 

Η δεύτερη διακλάδωση της οδοποιίας καταλήγει στη λεκάνη της Α φάσης του ΧΥΤΥ, διερχόμενη από το 
χώρο απόθεσης ελαστικών και το χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων.  
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Σχήμα 4-9: Χώρος απόθεσης ελαστικών 

 

Ο «ενεργός X.Y.T.A.» της Α φάσης είναι χωροθετημένος στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου.  

 

 
Σχήμα 4-10: Ενεργός Χ.Υ.Τ.Α.  – Α φάση 
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Εντός της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. κατασκευάστηκαν τα κύρια έργα υποδομής του Χ.Υ.Τ.Α., δηλαδή: 

• η στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρανών, 

• τα έργα διαχείρισης των στραγγισμάτων 

Η αντιπλημμυρική τάφρος κινείται περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων. Η τάφρος 
υποδέχεται τις επιφανειακές παροχές από την έκταση του γηπέδου παρέχοντας προστασία στο Χ.Υ.Τ.Α. 
για την ασφαλή υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής 
στραγγισμάτων. Τα συλλεγόμενα όμβρια διοχετεύονται στα κατάντη του Χ.Υ.Τ.Α. Επίσης, τάφροι οδεύουν 
περιμετρικά του χώρου και παραλαμβάνουν τα όμβρια από την λεκάνη απορροής ανάντη του Χ.Υ.Τ.Α.  

Παράλληλα με την περίφραξη έχει διαμορφωθεί μία ζώνη πυροπροστασίας, αποψιλωμένη από 
βλάστηση, η οποία φτάνει τα 8 m πλάτος. Έτσι ικανοποιείται η απαίτηση των περιβαλλοντικών όρων για 
προστασία περιμετρικά του Χ.Υ.Τ.Α. που θα εμποδίζει την εξάπλωση τυχόν πυρκαγιάς.  

Για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς υπάρχει δανειοθάλαμος γαιώδους υλικού για πυρόσβεση. Επίσης, σε 
διάφορα σημεία εντός του οικοπέδου χωροθετούνται δανειοθάλαμοι για την ημερήσια χωματοκάλυψη 
των απορριμμάτων. Επίσης, εντός του οικοπέδου υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις παρακολούθησης για τη 
δειγματοληψία των υπογείων υδάτων. 

 

Σημειώνεται ότι για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων της παρούσας ΜΠΕ (δηλαδή ΜΕΑ - Β’ φάση 
ΧΥΤΥ - Αναβάθμιση ΕΕΣ) δεν καταργείται ούτε τροποποιείται κάποιο από τα προαναφερθέντα 
υφιστάμενα έργα πλην της προσθήκης container αντίστροφης ώσμωσης για την αναβάθμιση της 
εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων που αναλύθηκε. Η Β’ φάση ΧΥΤΥ και η ΜΕΑ θα 
εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη πύλη και φυλάκιο εισόδου, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, 
συνεργείο, δεξαμενή καυσίμων ενώ η εσωτερική οδοποϊία που θα καταλήγει στα νέα έργα θα εφαρμόσει 
στην υφιστάμενη εσωτερική οδοποιία (με την απαραίτητη βελτίωση όπου απαιτείται όπως απεικονίζεται 
και στο σχέδιο της γενικής διάταξης). Ως προς τις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές τάφρους, αν κατά την 
κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων για τα προτεινόμενα έργα γίνει χρήση τους και διοχευτευτούν σε 
αυτές μεγαλύτερες ποσότητες υδάτων θα γίνουν οι απαιτούμενες μετατροπές για την εξασφάλιση της 
υδραυλικής ασφάλειας του έργου. 

 

4.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ 

Τα έργα που είναι αδειοδοτημένα και δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα είναι τα παρακάτω: 

• Η λεκάνη της Β φάσης ΧΥΤΑ 

• Η τοποθέτηση και λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών 

• Η τοποθέτηση και λειτουργία τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων, πελλετοποιητή και μηχανήματος 

ενσάκισης 

 

4.2.1 Β ΦΑΣΗ ΧΥΤΑ 

Προβλέπεται η κατασκευή της Β φάσης του ΧΥΤΥ χωρητικότητας 235.000 m3 στο νοτιοανατολικό τμήμα 
του γηπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υφιστάμενου ΧΥΤΑ (Α φάση). 

 

4.2.2 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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Τα αδρανή υλικά εναποτίθενται στο χώρο προσωρινής απόθεσης αδρανών. Για τη διαχείριση των ήδη 
αποθηκευμένων αδρανών υλικών αλλά και για τις ποσότητες που θα προκύψουν μελλοντικά προβλέπεται 
η εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και διαχείρισης αδρανών υλικών. Με την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού τα υλικά που θα εισέρχονται στον χώρο θα αξιολογούνται ως προς το είδος τους και θα 
οδηγούνται απευθείας στο ειδικά διαμορφωμένο επίπεδο. Λαμβάνοντας, υπόψη ότι η εγκατάσταση θα 
είναι κινητή, το σύνολο του εξοπλισμού δύναται να μεταφερθεί σε κατάλληλο χώρο εντός του Χ.Υ.Τ.Α. 
κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργία της Β φάσης. 

 

4.2.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗ 

Η εγκατάστασή του τεμαχιστή θα γίνει πάνω σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
και για την απόθεση των πράσινων αποβλήτων προς τεμαχισμό. Ο χώρος απόθεσης των πράσινων 
αποβλήτων θα είναι στεγασμένος, καθώς τα τεμαχισμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
πέλλετς και θα πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Μετά την απόθεση των αποβλήτων 
θα απομακρύνονται τυχόν προσμίξεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον τεμαχιστή και το 
μηχάνημα πελλετοποίησης. Το τεμαχισμένο υλικό θα πρέπει να έχει αποκτήσει κατάλληλη ομοιογένεια 
και κοκκομετρία ανάλογη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος πελλετοποίησης. Το μηχάνημα 
παραγωγής πέλλετς και το μηχάνημα ενσάκισης θα είναι εγκατεστημένα σε σειρά και θα τοποθετηθούν 
είτε σε στεγασμένο είτε σε κλειστό χώρο. Πέρα από το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος θα 
απαιτηθεί και χώρος προσωρινής αποθήκευσης του παραγόμενου προϊόντος. Η αποθήκευσή τους πρέπει 
να γίνεται σε τυποποιημένες σακούλες σταθερού βάρους από όπου προστατεύονται από τις ακαθαρσίες 
του περιβάλλοντος και από την υγρασία. Τα παραγόμενα πέλλετς θα διανέμονται για κατανάλωση σε 
σόμπες, ενεργειακά τζάκια και λέβητες. 
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5 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

 

5.1 ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Αποτέλεσμα της μη ορθολογικής και περιβαλλοντικά επιτρεπτής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η 
υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος η οποία εγκυμονεί σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας και 
συνηγορεί στην αισθητική υποβάθμιση της περιοχής. 

Επιτακτική ανάγκη είναι η επίλυση των όποιων προβλημάτων εντοπίζονται στον τομέα της αποκομιδής 
αλλά κυρίως της διάθεσης των απορριμμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο, 
λειτουργικό και αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Τα σημεία εκείνα που ωθούν προς την ορθολογική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων και κατ΄ 
επέκταση στην σκοπιμότητα υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου  αναφέρονται στη συνέχεια. 

5.1.1 ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ / 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η παραγωγή αποβλήτων είναι στοιχείο της καθημερινής ζωής όλων των πολιτών. Από το σύνολο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκύπτουν απόβλητα, δηλαδή συμπυκνωμένη εργασία, ενέργεια και 
φυσικοί πόροι, υπό την μορφή προϊόντων που εξάντλησαν τον κύκλο ζωής τους. Όμως η εξάντληση του 
κύκλου ζωής ενός προϊόντος σημαίνει ότι απώλεσε την αξία του στη συγκεκριμένη μορφή – οι φυσικοί 
πόροι, η ενέργεια και η εργασία που απαιτήθηκαν για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο προϊόν 
εξακολουθούν να είναι συμπυκνωμένα εντός του απόβλητου. 

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υλοποίηση της ατζέντας της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο 
την επίτευξη αποδοτικής χρήσης των πόρων και σημαντικού οικονομικού οφέλους. 

Η διαχείριση των αποβλήτων παίζει κεντρικό ρόλο στην κυκλική οικονομία καθορίζoντας τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης αποβλήτων στην ΕΕ. Οι τρόποι συλλογής και διαχείρισης των 
απορριμμάτων αποτελούν σημεία κλειδιά για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας καθώς είναι αυτά τα 
οποία μπορούν να οδηγήσουν είτε σε συστήματα με υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και συνεπώς με 
υψηλή επιστροφή πολύτιμων για την οικονομία υλικών, είτε σε συστήματα χαμηλής απόδοσης όπου το 
μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, με σημαντικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον και την οικονομία. 

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, έτσι ώστε να 
κατορθώσει να καταστεί πιο αποδοτική από πλευράς πόρων. Ένα βασικό μέσο επίτευξης αυτού είναι η 
στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development), η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη 
μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, τροποποίηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών 
αποσκοπώντας στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, εφαρμογή της συλλογιστικής του κύκλου ζωής 
(life-cycle thinking), την στροφή προς την κυκλική οικονομία, αλλά και την αύξηση του μεριδίου 
συμμετοχής των χωρών της ΕΕ στην οικονομική αγορά που αφορά στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και 
τις οικο–καινοτομίες.  
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Πιο συγκεκριμένα, στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θέσπισε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική 
οικονομία6, το οποίο προσφέρει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα με σημαντικές προοπτικές νέων θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης και αποσκοπεί στην προαγωγή βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και 
παραγωγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Aτζέντας 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Στο σχέδιο δράσης τονίζεται ότι η μετάβαση σε μια περισσότερο κυκλική οικονομία απαιτεί την 
ανάληψη δράσης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος: από την παραγωγή μέχρι τη 
δημιουργία αγορών για «δευτερογενείς» (δηλαδή προερχόμενες από απόβλητα) πρώτες ύλες. 
Επιπρόσθετα, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 5 κύριες περιοχές δράσης: Παραγωγή, Κατανάλωση, 
Δευτερογενείς Πρώτες Ύλες, Διαχείριση αποβλήτων και Καινοτομία & Επενδύσεις. Προτεραιότητα δίνεται 
στα Πλαστικά, τα Απόβλητα Τροφών και Τροφίμων, τα ΑΕΚΚ, τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και τη Βιομάζα & τα 
Προϊόντα Οργανικής προέλευσης. 

Το εν λόγω σχέδιο φέρνει αλλαγές σε ολόκληρες αλυσίδες αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως 
και την κατανάλωσή τους, όπου η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων που 
έχουν ως στόχο την ανάκτηση και εκτροπή υλικών από την ταφή, με περαιτέρω δυνατότητα αξιοποίησης 
τους, αποτελούν σημαντικά συστατικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη 
βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στις χώρες της Ευρώπης, το 2018 
πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των Οδηγιών της ΕΕ για τα απόβλητα  

• Οδηγία 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 

• Οδηγία 2018/849 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών (ΑΗΣ), απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

• Οδηγία 2018/850 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 

• Οδηγία 2018/851 για τα απόβλητα (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα) 

• Οδηγία 2018/852 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 

• Οδηγία 2018/853 όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκθέσεις και την κατάργηση της οδηγίας 
91/692/ΕΟΚ 

Στις, στις 11 Μάρτιου του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
κυκλική οικονομία, που αποτελεί ένα από τα κύρια τμήματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τη νέα 
ατζέντα της Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το νέο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή έως την κατανάλωση, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και την επαναφορά των πόρων στην οικονομία. Εισάγει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα 
και στοχεύει σε τομείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει προστιθέμενη αξία.  

Το σχέδιο δράσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τον 
χάρτη πορείας της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα. Οι μισές από τις συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου οφείλονται στην εξόρυξη και την επεξεργασία των πόρων. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
έως το 2050 ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας χωρίς μετάβαση σε μια πλήρως κυκλική οικονομία. 
Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η μείωση του ενωσιακού αποτυπώματος κατανάλωσης και ο 
διπλασιασμός της κυκλικής χρήσης των υλικών στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, με παράλληλη τόνωση της 
οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή φιλόδοξων μέτρων για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη μπορεί να 
αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030 και να δημιουργήσει περίπου 700.000 νέες θέσεις 
εργασίας. 

 
6 Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, COM(2015) 614 final. Στην κυκλική 
οικονομία η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, 
περιορίζοντας στο ελάχιστο τα απόβλητα και τη χρήση πόρων. 
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Το Σχέδιο Δράσης για τη Νέα Κυκλική Οικονομία παρουσιάζει μέτρα για: 

 Να κάνει τα βιώσιμα προϊόντα τον κανόνα στην ΕΕ 

 Να ενδυναμώσει τους καταναλωτές και τους δημόσιους αγοραστές. 

 Να εστιάσει στους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και όπου το δυναμικό 
κυκλικότητας είναι υψηλό, όπως: ηλεκτρονικά, μπαταρίες και οχήματα, συσκευασίες, πλαστικά, 
υφάσματα, κατασκευές και κτίρια, τρόφιμα, νερό και θρεπτικά συστατικά 

 Να εξασφαλίσει λιγότερα απόβλητα 

 Να κάνει την κυκλικότητα να λειτουργεί για ανθρώπους, περιοχές και πόλεις. 

 Να ηγείται παγκόσμιων προσπαθειών για την κυκλική οικονομία. 

Σχετικά με τις πλαστικά υλικά, το σχέδιο δράσης βασίζεται στη στρατηγική του 2018 για τις πλαστικές ύλες 
και επικεντρώνεται στην αύξηση του ποσοστού περιεχομένου ανακυκλωμένης πλαστικής ύλης. Θα 
προταθούν υποχρεωτικές απαιτήσεις για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε τομείς όπως οι συσκευασίες, 
τα δομικά υλικά και τα οχήματα. Το σχέδιο δράσης εξετάζει επίσης τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα 
μικροπλαστικά και τον εφοδιασμό και τη χρήση πλαστικών υλών βιολογικής προέλευσης και 
βιοαποδομήσιμων πλαστικών υλών. Όσον αφορά τα μικροπλαστικά, η Επιτροπή θα περιορίσει τη σκόπιμη 
προσθήκη μικροπλαστικών. Θα εργαστεί επίσης για την αντιμετώπιση της ακούσιας απελευθέρωσή τους, 
με την περαιτέρω ανάπτυξη και εναρμόνιση μεθόδων μέτρησης, την εφαρμογή μέτρων επισήμανσης, 
πιστοποίησης καθώς και κανονιστικών μέτρων, και θα εξετάσει μέτρα για την αύξηση της δέσμευσης 
μικροπλαστικών στα λύματα. 

Σχετικά με τις συσκευασίες, η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για συσκευασία αυξάνεται 
διαρκώς και το 2017 τα απορρίμματα συσκευασίας στην Ευρώπη ανήλθαν σε 173 kg ανά κάτοικο —
επίπεδο υψηλότερο από ποτέ. Η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η αύξηση της 
παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας θα αντιστραφεί κατά προτεραιότητα, μεταξύ άλλων με τον 
καθορισμό στόχων και άλλων μέτρων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Στόχος της Επιτροπής 
είναι να καταστήσει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ επαναχρησιμοποιήσιμες ή 
ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Η Επιτροπή θα προτείνει την ενίσχυση των 
υποχρεωτικών ουσιωδών απαιτήσεων για όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. 

Ουσιαστικής σημασίας είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Εφόσον δημιουργηθούν απόβλητα, 
αυτά θα πρέπει να μετατραπούν σε πόρους υψηλής ποιότητας. 

Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων δράσεων, θα προτείνει στόχους μείωσης των αποβλήτων για πιο σύνθετες ροές 
και θα ενισχύσει την εφαρμογή των απαιτήσεων που θεσπίστηκαν πρόσφατα για τα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα. Οι κανόνες 
για τις μεταφορές αποβλήτων θα αναθεωρηθούν ώστε να διευκολυνθεί η ανακύκλωση ή η 
επαναχρησιμοποίησή τους εντός της ΕΕ. Η αναθεώρηση αυτή θα έχει επίσης ως στόχο τον περιορισμό των 
εξαγωγών αποβλήτων που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία σε τρίτες 
χώρες, θέτοντας στο επίκεντρο τις χώρες προορισμού, τις προβληματικές ροές αποβλήτων και τις σχετικές 
με τα απόβλητα δραστηριότητες. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες να διαχωρίζουν τα 
απόβλητά τους μέσω ενός εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ μοντέλου για τη χωριστή συλλογή των 
αποβλήτων. 

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ξεκίνησε 
να οικοδομείται από την κατασκευή και σωστή λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής. Το επόμενο βήμα 
είναι η μετάβαση στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων η οποία θα 
στηρίζεται στην εξέλιξη της διαλογής στην πηγή των συσκευασιών και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, 
στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίσης και τη συμπλήρωση του συστήματος 
με τις κατάλληλες υποδομές διαχείρισης των προδιαλεγμένων οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών και 
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τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης και διάθεσης των υπολειμμάτων. 

Το προτεινόμενο έργο είναι ένα έργο ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων στην Περιφέρεια το οποίο συμβάλλει ενεργά στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας καθώς 
προωθεί την υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών χωρίς να αποτρέπει την εφαρμογή υψηλότερων 
επιπέδων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.  

5.1.2 ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΦΗΣ / 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Είναι σαφές ότι ο πρώτος παράγοντας που ωθεί στην ιδέα της επεξεργασίας αποβλήτων, με στόχο τη 
μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας αυτών, είναι η σημερινή τους διαχείριση. 

Η υγειονομική ταφή δεν είναι τίποτα παραπάνω από την ασφαλή μεσο-μακροπρόθεσμη αποθήκευση των 
αποβλήτων, με στόχο τον έλεγχο και την τεχνικά ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.  

Η υγειονομική ταφή φέρει σημαντικά μειονεκτήματα που σχετίζονται κυρίως με τη διαρκή κατανάλωση 
χώρου που απαιτείται και την αναγκαιότητα επεκτάσεων των υφιστάμενων χώρων ή την εξεύρεση νέων 
χώρων διάθεσης απορριμμάτων. 

Σε μία ενότητα, με σαφή γεωγραφικά όρια, η ανεύρεση χώρων για την ταφή των αποβλήτων είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη, πέραν των κοινωνικών αντιδράσεων που δημιουργούνται. Η επιμήκυνση της διάρκειας 
ζωής ενός ΧΥΤΥ όσο το δυνατόν περισσότερο, αποτελεί μονοσήμαντη λύση. Κατά συνέπεια γίνεται σαφής 
η αναγκαιότητα μείωσης των εισερχόμενων αποβλήτων στους ΧΥΤΥ μέσω της ΔσΠ των ΑΣΑ και την 
επεξεργασία των υπολειμμάτων πριν την τελική διάθεση.  

Επιπλέον, αυτό που σήμερα θεωρείται ως κόστος ταφής δεν λαμβάνει υπόψη του τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την ταφή, τη μείωση της αξίας της γης που ο ΧΥΤΥ συνεπάγεται, αλλά ούτε και τις 
απαιτήσεις πλήρους κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται. Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε κανέναν ΧΥΤΥ στην Ελλάδα δεν κοστολογείται (επομένως δεν 
μεταφέρεται και στους χρήστες του ΧΥΤΥ) το κόστος των έργων αποκατάστασης και το κόστος κατασκευής 
των νέων ΧΥΤΥ (μετά το πέρας της λειτουργίας των υφιστάμενων) με το σκεπτικό ότι αυτά τα χρήματα θα 
προέλθουν από κοινοτικά ή κρατικά κονδύλια και επομένως δεν αφορούν τους χρήστες. Η πρακτική αυτή 
έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται πολύ χαμηλά τέλη χρήσης των ΧΥΤΥ, που δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο την σύγκριση του κόστους ταφής με τα κόστη επεξεργασίας.  

Η εικόνα αυτή είναι όμως πλασματική, το πραγματικό κόστος της υγειονομικής ταφής είναι περίπου 3 
φορές μεγαλύτερο από αυτό που σήμερα χρεώνεται στους χρήστες, στην υπό μελέτη περιοχή. Αυτό 
σημαίνει ότι οι διαφορές κοστολογίου μεταξύ ταφής και επεξεργασίας είναι σημαντικά μικρότερες από τις 
αρχικά εκτιμώμενες, παραμένοντας βέβαια σημαντικές.  

Επιπρόσθετα, η κατάργηση του τέλους ταφής και η αντικατάστασή του από την εισφορά ενίσχυσης 
δράσεων κυκλικής οικονομίας με το Νόμο 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019) (Άρθρο 55) πρόκειται να 
επιφέρει επιπλέον αύξηση του κόστους ταφής. Η εφαρμογή αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό της 
περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 1.1.2021 αυξάνεται 
ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Η εισφορά του ειδικού 
τέλους θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στο οικείο ΠΕΣΔΑ 
Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης 
βιοαποβλήτων, αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ. Οι δήμοι που δεν έχουν καμία δραστηριότητα ανάκτησης και 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν 10 ευρώ τον τόνο. Όταν 
όμως υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση σύγχρονης μονάδας, δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 
προετοιμασίας των μονάδων κυκλικής οικονομίας, θα υπάρχει 35% έκπτωση επί αυτού του ποσού, ενώ 
όταν υπάρχει συμβόλαιο και κατασκευάζεται η εκάστοτε μονάδα θα υπάρχει έκπτωση 70% και όταν πλέον 
λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δεν θα υπάρχει η υποχρέωση πληρωμής 
εισφοράς εκ μέρους του Δήμου.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ, 
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μεταξύ άλλων, καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 
και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και 
οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. 

Σε κάθε περίπτωση η υγειονομική ταφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης αποβλήτων, σε όλο τον κόσμο, εφόσον κάθε διαχείριση θα αφήσει κάποιο τελικό υπόλειμμα 
και οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται να επικεντρωθεί στην μείωση αυτού του υπολείμματος.  

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και η κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ που 
θα επιτυγχάνει σημαντική μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των στερεών αποβλήτων (χαμηλή 
υπολειμματικότητα), είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος που θα οδηγήσει σε αύξηση της εκτροπής υλικών από 
την ταφή, θα επεκτείνει της διάρκειας ζωής των ΧΥΤΥ και θα οδηγήσει σε δραστική μείωση την 
κατανάλωση γης. 

5.1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΝΕΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Στην προοπτική της ολοκλήρωσης του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην υπό εξέταση 
περιοχή είναι αναγκαία η διασφάλιση της κατάλληλης επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ μετά από ΔσΠ 
πριν την ταφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. 

Όσον αφορά στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, η 
αναγκαιότητα κατασκευής έργου για την επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων προκύπτει από τα 
παρακάτω βασικά σημεία: 

• Εν γένει προσαρμογή με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βασικό θεσμικό πλαίσιο για 
τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα (Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα και Νόμος 4042/12) 

• Συμμόρφωση με το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030) 

• Συμβατότητα με το ΠE.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου  

Προσαρμογή με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα (Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα και Νόμος 4042/12) 

Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να 
αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
(ν. 4042/2012) η οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των 
απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη (βλέπε ακόλουθο 
σχήμα). 

 
Σχήμα 5-1: Πυραμίδα ιεραρχίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
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Αυτό σημαίνει ιδανικά, τα απόβλητα πρέπει να προλαμβάνονται και ότι δεν μπορεί να προληφθεί η 
δημιουργία του πρέπει να επαναχρησιμοποιείται, να ανακυκλώνεται και να ανακτάται όσον είναι εφικτό, 
ενώ η υγειονομική ταφή χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν λιγότερο. Η υγειονομική ταφή είναι η χειρότερη 
εναλλακτική λύση για το περιβάλλον καθώς σημαίνει απώλεια πόρων και μπορεί να μετατραπεί σε 
μελλοντική περιβαλλοντική υποθήκη.  

Για το λόγο αυτό οι Δήμοι της χώρας στοχεύουν στη σταδιακή προσέγγιση μίας πιο βιώσιμης διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής (Οδηγία 98/2008) όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.4042/2012), όπου 
στον πυρήνα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων βρίσκεται η απαίτηση της μείωσης της ποσότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων, η αύξησης της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών 
ή/και ενέργειας και της δραστικής μείωσης των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή. 

 

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)  

Το ΕΣΔΑ αναθεωρήθηκε με την Πράξη 39 της 31.8.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185/A/29-09-
2020). 

Το νέο ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους, τα μέτρα και τις δράσεις για 
τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που 
προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ και αφορά την περίοδο 2020 – 2030. 

Το ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ από κοινού με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων το οποίο 
εκπονείται προτάσσουν και προωθούν την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων. 

Βασική αρχή του νέου ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ αποτελεί η μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε ένα 
κυκλικό μοντέλο με τη θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων, σε συμμόρφωση με την 
αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο για τα απόβλητα συνολικά, όσο και για τα επιμέρους σημαντικότερα 
ειδικά ρεύματα. 

Ειδικότερα οι βασικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι οι ακόλουθοι: 

 Ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) ποσοστού 10% κβ των παραγομένων ΑΣΑ το έτος 
2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035). 

Σημειώνεται ότι από τον παρόντα στόχο εξαιρούνται οι τρείς Περιφέρειες της χώρας με έντονη 
νησιωτικότητα, δηλαδή οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου, οι 
οποίες μπορούν να αποκλίνουν μόνο ως προς τον στόχο του μέγιστου ποσοστού διάθεσης προς 
Υγειονομική Ταφή 10% κ.β. των ΑΣΑ για το έτος 2030. 

 Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και αποκατάσταση των παράνομων χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑΔΑ) μέχρι το 2022 

 Αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης στο 55% το έτος 2025 και στο 60% το έτος 2030 
(συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων) 

 Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη 
την επικράτεια μέχρι το 2022 

 Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 
Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

 Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των 
υπολειμμάτων των ΜΕΑ. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τόσο στα δύο (2) βασικά εναλλακτικά σενάρια όσο και στο 
ενδιάμεσο σενάριο που αναπτύσσονται στον νέο ΕΣΔΑ αναφορικά με τη δημιουργία μονάδων 
ενεργειακής αξιοποίησης για τη διαχείριση των υπολειμμάτων από επεξεργασία ΑΣΑ σε ΜΕΑ και 
των υπολειμμάτων από επεξεργασία άλλων ρευμάτων (ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, ξύλο - 
ύφασμα) της χώρας, δεν συμπεριλαμβάνονται οι τρεις περιφέρειες της χώρας που 
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χαρακτηρίζονται από έντονη νησιωτικότητα (Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, 
αλλά όχι και της Κρήτης) και ενδεχομένως και των δευτερογενών καυσίμων.  

Γενικά στο ΕΣΔΑ 2020 - 2030 προτάσσεται η ιεράρχηση των αποβλήτων σύμφωνα με την οποία 
προτεραιότητα έχει η πρόληψη, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση, η ανάκτηση 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ενέργειας) και ως τελευταία επιλογή η διάθεση. 

Μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, θα αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά 
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) των 13 Περιφερειών της χώρας, καθώς και τα Τοπικά Σχέδια όλων 
των Δήμων της χώρας. 

Με βάση τους βασικούς ποσοτικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ για το έτος 2020, η υγειονομική ταφή 
πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε 10% του συνόλου των ΑΣΑ μέχρι το 
2030 με εξαίρεση τις νησιωτικές περιφέρειες και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά 
βάρος μέχρι το 2030. Η εξεταζόμενη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων συμβάλει στην επίτευξη των 
παραπάνω στόχων. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη της νομοθεσίας ωθεί επίσης προς την κατασκευή και 
λειτουργία της ΜΕΑ Σύρου, εφόσον η επίτευξη των σχετικών στόχων είναι μάλλον αδύνατη χωρίς αυτή. 

 

Συμβατότητα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠE.Σ.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου  

Με την Απόφαση 63083/5402/30-12-2016 (ΦΕΚ 4317/Β/ 30/12/2016) πραγματοποιήθηκε η κύρωση της 
απόφασης έγκρισης του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΝΑ). Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 
2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου 
Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 ‘Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 
51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015). 

Το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ έχει ως στόχο να προωθήσει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 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. Με τον νέο ΠΕΣΔΑ πλέον 
ενισχύεται η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση, ενώ δίνονται βασικές κατευθύνσεις για την προώθηση 
της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Το νέο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, προβλέπει με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισης των ΑΣΑ σε 
κάθε γεωγραφική ενότητα προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται, οι οποίοι οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και σχεδιασμό. Στο ΠΕΣΔΑ ορίζονται οι 
επιδιωκόμενες εργασίες διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου σε κάθε περιοχή, οι απαραίτητες για την 
παροχή τους υποδομές, καθώς και οι φορείς που επιφορτίζονται για την παροχή της κάθε 
υπηρεσίας/εργασίας. 

Συγκεκριμένα για τη νήσο Σύρο το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου προβλέπει: 

 τη δημιουργία μιας Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 5.800tn/έτος και 
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων δυναμικότητας 928 tn/έτος 

 την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ (κατασκευή Β’ Φάσης), 

 τη δημιουργία 2 Πράσινων Σημείων και 5 Γωνιών Ανακύκλωσης, 

 τη δημιουργία ΣΜΑΥ (σημειώνεται ότι στη Σύρο υφίστανται ΣΜΑΥ) και 

 την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα σχεδιαζόμενα έργα καλύπτουν πλήρως τους στόχους του 
εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου για την Σύρο σε ότι αφορά στην επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, 
καθώς και την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Επίσης, με την κατασκευή της Β’ 
Φάσης του ΧΥΤ Σύρου και των συνοδών έργων αυτού, θα καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες τελικής 
διάθεσης του νησιού της Σύρου. 

Το υπό μελέτη έργο αποτελεί έργο προστασίας περιβάλλοντος και η μηδενική λύση θα σήμαινε διαιώνιση 
μιας μη αποδεκτής κατάστασης. 

Εκτιμάται δε ότι θα συμβάλει στην αλλαγή του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιοχή 
αυξάνοντας την ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, η 
υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλει άμεσα στην αύξηση της απασχόλησης με τις νέες θέσεις 
εργασίας που δημιουργεί. 

Συμπερασματικά, τέτοιου είδους έργα διαχείρισης αποτελούν δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις τόσο 
στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, όσο και στην διασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου ποιότητας 
ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι το έργο:  

• Θα εξασφαλίσει την ορθή διαχείριση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων; 

• Θα αλλάξει συνολικά το προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην περιοχή αυξάνοντας την 
ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων; 

• Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας; 

• Θα ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην κοινοτική νομοθεσία; 

• Θα συμβάλει στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την ανακύκλωση - ανάκτηση και τον περιορισμό της 
υγειονομικής ταφής. 

5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η σχεδιαζόμενη Μονάδα, καθώς και το νέο κύτταρο του ΧΥΤ πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη 
Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση «Κοράκι» της Δ.Ε. Άνω Σύρου, 
του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 

Για τον εξεταζόμενο χώρο έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες ΑΕΠΟ: 

 Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. Νήσου 
Σύρου Νομού Κυκλάδων» 

 Υπ. αριθμ. 13874/10-07-2008 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπ. αρ.  13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ 
του έργου: “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ.Ε. Νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων”» 

 Υπ. αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 ΑΕΠΟ «Τροποποίηση – συμπλήρωση λόγω προσθήκης συνοδών 
έργων, της αρ. πρωτ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ…. Όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει 
με την αρ. πρωτ. 13874/10-07-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΡ1Ι-
ΤΙ8) 

 Υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση όρων για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και Επαναδιατύπωση σε ενιαίο 
κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης της με Αρ. πρ. 13240/13-08-2003 Απόφασης Γ.Γ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, 
λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 
Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση – βελτίωση υφιστάμενου 
χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμιση του σε ΧΥΤΑ) στη θέση «Κοράκι», όπως έχει 
τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την αρ. πρωτ. 13874/10-7-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 
απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αιγαίου» (ΑΔΑ: 7Ψ50ΟΡ1Ι-ΤΛ3) 

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αρ.  13240/13-8-2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα τη Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι  για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του 
έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου στη θέση 
‘Κοράκι’» σε γήπεδο εμβαδού 114.000 m2. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 
13874/10-7-2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

Με την υπ’αρ. 3488/1114/21-01-2013 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έγινε τροποποίηση - συμπλήρωση της ΑΕΠΟ του έργου, 
λόγω προσθήκης των εξής συνοδών έργων: 

- προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών 

- εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας και διαχείρισης αδρανών υλικών  

- εγκατάσταση και λειτουργία τεμαχιστή πρασίνων αποβλήτων και εξοπλισμού πελετοποίησης. 

- προσωρινή αποθήκευση ογκωδών και εγκατάσταση τεμαχιστή για τη διαχείρισή τους.  

Συμπληρωματικά των ανωτέρω σύμφωνα με την Υπ. αριθμ. πρωτ. 38698/08-06-2015 Απόφαση εγκρίθηκε 
η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το συνοδό έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΣΜΑΥ) του ΧΥΤΑ της Δ.Ε. Ν. Σύρου 
νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων (ΑΔΑ: 7Β3ΑΟΡ1Ι-ΔΔΖ).  

Τέλος, επειδή τόσο οι μελέτες όσο και η κατασκευή των έργων έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από 
το ΕΥΔ Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", Άξονας Προτεραιότητας 
14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ως υποέργα της πράξης με τίτλο «Μονάδα επεξεργασίας στέρεων 
αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου - Ερμούπολης» (κωδικός ΟΠΣ 5002450), η 
οποία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με την ΑΔΑ: Ω3ΔΩ465ΧΙ8-3ΝΗ απόφαση ένταξης. 

Συγκεκριμένα η πράξη αφορά σε δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και υλοποείται με 3 υποέργα: 

 Υποέργο 1: Μελέτες για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων και την 
επέκταση του ΧΥΤ Σύρου. Το υποέργο αφορά στην πλήρη ωρίμανση του υποέργου 2, με την 
εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του, ήτοι τροποποίηση 
περιβαλλοντικών όρων, οριστική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

 Υποέργο 2: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤ νήσου Σύρου. Το 
υποέργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, 
δυναμικότητας 5.800 tn/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 928 tn/έτος 
προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας και τα πράσινα απόβλητα, 
καθώς και στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Σύρου με χωρητικότητα τουλάχιστον 
180.000 m3 (μικτή χωρητικότητα). 

 Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 
Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤΑ ν. Σύρου». Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή 
όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη για την 
επιτυχή υλοποίηση του υποέργου 2 λόγω της εξειδικευμένης φύσης αυτού (επεξεργασία και 
διάθεση αστικών αποβλήτων). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 6.529.225,26 ευρώ.  

Η κατασκευή του έργου όχι μόνο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται 
απευθείας για ταφή, αλλά επίσης θα οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας ζωής στα έργα Διαχείρισης 
Αποβλήτων στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προωθείται προς ταφή μόνο το υπόλειμμα. 

Βασικό στόχο αποτελεί η σταδιακή προσέγγιση μίας πιο βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 
έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της 
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Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπου στον πυρήνα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων 
βρίσκεται η απαίτηση της μείωσης της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, η αύξησης της 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας και της δραστικής μείωσης 
των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή. 

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εξεταζόμενο έργο επέκτασης του ΧΥΤ και κατασκευής της ΜΕΑ, 
περιλαμβάνεται και έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (βλέπε ακόλουθη ενότητα) και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
υλοποίησης του πλαισίου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΝΑ και του Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης. 

 

5.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η συσχέτιση του προτεινόμενου έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες μπορεί να εξεταστεί σε δύο 
επίπεδα: στο επίπεδο της στενής περιοχής του έργου, ήτοι Π.Ε. Σύρου (τα όρια αυτής ταυτίζονται με τα 
όρια του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης) και στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής του έργου, δηλαδή στο 
επίπεδο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Στη στενή περιοχή του έργου η ύπαρξη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Σύρου, έχει ήδη 
αναβαθμίσει την περιοχή, σε σχέση με την πρότερη κατάσταση του περιβάλλοντος, αυτή δηλαδή της 
ύπαρξης του Ανεξέλεγκτου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην εν λόγω θέση. 

Σήμερα οι όποιες επιπτώσεις έχουν προκύψει από την λειτουργία του ΧΥΤΑ αφορούν στις εκπομπές από 
τον χώρο υγειονομικής ταφής, και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκλήθηκαν από αυτές, 
συνδέονται άμεσα με το είδος των απορριμμάτων που εναποτίθενται στο χώρο, το μέγεθος του ΧΥΤ, τον 
τρόπο σχεδιασμού και την τεχνολογία που εφαρμόζεται. 

Ο συγκεκριμένος χώρος υγειονομικής ταφής, έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το σύνολο των 
ανωτέρω επιπτώσεων να αντιμετωπίζεται μέσω της ορθής κατασκευής, εκπληρώνοντας τα απαραίτητα 
τεχνικά standards ασφαλείας και λειτουργίας αυτού. Στο ανωτέρω συνηγορεί και το γεγονος της μικρής 
σχετικά κλίμακας αυτού. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο ΧΥΤΑ Σύρου ξεκίνησε να λειτουργεί το 2010 και έχει λάβει απόφαση Ε.Π.Ο. το 
2003. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι τροποποιήθηκαν / ανανεώθηκαν το 2008, το 2013 και το 2014 
και βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. 

Σύμφωνα με την ανάλυση που θα ακολουθήσει, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και τη 
λειτουργία της προτεινόμενης τροποποίησης του έργου, η οποία αναφέρεται κυρίως στην κατασκευή και 
λειτουργία της ΜΕΑ Σύρου καθώς δευτερευόντως στην επέκταση του ΧΥΤ και την μετατροπή του από ΧΥΤΑ 
σε ΧΥΤΥ, σε μια περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα ήδη η λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύρου, δεν πρόκειται να 
συνεισφέρει σε οποιαδήποτε επιπλέον σημαντική επιβάρυνση της περιοχής. 

Αντίθετα, η λειτουργία της ΜΕΑ και η ενσωμάτωσή της στη συνολική λειτουργία του ΧΥΤ θα επιφέρει 
θετικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα επεξεργασίας και διαχείρισης σημαντικών για το 
περιβάλλον ρυπαντών, όπως είναι τα στραγγίσματα και το βιοαέριο. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η ύπαρξη ενός οργανωμένου Χ.Υ.Τ ο οποίος πληροί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, αποτελεί μία λύση ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλοντας στη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής μέσω: 

• Της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι σήμερα 
διαχείρισή τους  
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• Της όποιας παρατηρούμενης παράνομης ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην ευρύτερη 
περιοχή και κατά συνέπεια του περιορισμού των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα 
επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. 

Το σύνολο των έργων υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού του ΧΥΤ Σύρου είναι σύμφωνο με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.29407/3508 (ΦΕΚ 1572/16-12-
2002) και στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997). 

Ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος σε σχέση με την λειτουργία της ΜΕΑ στην προτεινόμενη θέση: 

 Δεν θα προκαλέσει επιβάρυνση στην κίνηση τροχοφόρων στο υπάρχον τοπικό ή εθνικό οδικό 
δίκτυο,    

 Δεν θα προκαλέσει μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και 
αγαθών γιατί δεν δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στους υπάρχοντες άξονες κίνησης ανθρώπων 
και αγαθών. 

 Δεν θα προκαλέσει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού πρόσβασης από την κίνηση των 
φορτηγών οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων στην ΜΕΑ, συγκρινόμενη με την παρούσα κυκλοφορία 
οχημάτων από και προς τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ 

Ο κυκλοφοριακός δε φόρτος του συνολικού έργου εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερος, διότι με την 
εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ οργανικού και με την εκτροπή των ανακυκλώσιμων υλικών που θα 
επιτευχθεί στα προβλεπόμενα ΠΣ του νησιού, εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η 
ποσότητα των συλλεγόμενων από τον συμβατικό κάδο αποβλήτων και συνεπακόλουθα θα 
μειωθούν τα δρομολόγια συλλογής προς το ΧΥΤΑ. 

 

Ειδικότερα, το σύνολο των πιέσεων που αφορούν στη φάση «κατασκευής» του προτεινόμενου έργου είναι 
παροδικές και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. Με την λήψη δε κατάλληλων μέτρων σύμφωνα 
με τα εθνικά και διεθνή στάνταρντ, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, του καλού σχεδιασμού 
λειτουργίας του εργοταξίου και της κατάλληλης σήμανσης μπορούν να μετριασθούν σχεδόν στο ελάχιστο. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι βασικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία Μονάδων Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας και 
Επεξεργασίας βιοαποβλήτων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 5.1: Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ΜΒΕ 

 ΜΒΤ 
Μονάδα Επεξεργασίας 

Βιοαποβλήτων 

Αέρας Έκλυση CH4, CO2, οσμών, σκόνης Οσμές 

Νερό 

Υγρά απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου 
από ΜΒΤ με «κλασσική» αναερόβια 

(όχι από μέθοδο dry fermentation, διότι δεν έχει 

κατανάλωση νερού) 

Υγρά απόβλητα 

Έδαφος 
Προσοχή απαιτείται στη χρήση διαφόρων 

υλικών τύπου κομπόστ από ΜΒΤ 
- 

Ευρύτερη 

περιοχή 

Απαιτούμενη γη για τη χωροθέτηση, 

περιορισμός στις χρήσεις γης 

Απαιτούμενη γη για τη χωροθέτηση, 

σχετικός περιορισμός στις χρήσεις γης 
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Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις Μονάδες Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας, οι κυριότερες 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις αναφέρονται στις αέριες εκπομπές. 

Το σύνολο όμως των ανωτέρω δυνητικών επιπτώσεων αντιμετωπίζεται μέσω της ορθής επιλογής της 
τεχνολογίας μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας και την εγκατάσταση των κατάλληλων 
συστημάτων αντιρρύπανσης. Επίσης, τονίζεται ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και monitoring των διεργασιών του συστήματος, καθώς και οι συχνές δειγματοληψίες και 
αναλύσεις, επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό του όποιου προβλήματος και την άμεση αντιμετώπισή του. 

Δεδομένου ότι θα ληφθούν και όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ελαχιστοποίηση των 
τυχών αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της ΜΕΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Κεφάλαια 
10 & 11 της παρούσας ΜΠΕ, η συσσωρευτική δράση αυτής στην στενή περιοχή, θα είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη τόσο από άποψη ακτίνας δράσης, όσο και από ποσοτική άποψη. 

Από την άλλη, η κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης ΜΕΑ Σύρου αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω: 

▪ Της ολοκληρωμένης διαχείρισης με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι σήμερα διαχείρισή τους 

▪ Της σημαντικής μείωσης του όγκου των προς διάθεση αποβλήτων 

▪ Της μείωσης της επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων 

▪ Του περιορισμού της πιθανότητας ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων 

▪ Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

▪ Της αύξησης της ανακύκλωσης 

▪ Της αύξησης της διάρκειας ζωής του ΧΥΤ 

▪ Της ανάκτησης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα και την επιστροφή αυτών στον 
παραγωγικό κύκλο 

▪ Της δημιουργίας νέας αγοράς δευτερογενών προϊόντων με εμπορική αξία (π.χ. κομπόστ, 
ανακυκλώσιμα υλικά, κ.λπ.) 

▪ Της κάλυψης των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030 για την υγειονομική ταφή, η οποία 
επιβάλει προ-επεξεργασία των απορριμμάτων πριν την είσοδό τους στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 

▪ Της κάλυψης των απαιτήσεων του Νόμου Ν.4042/2012 και του ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030   

▪ Της εξάλειψης των αναγκών διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις 
συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις 

▪ Της γρήγορης και εύκολης αποκατάστασης των ΧΥΤ Υπολειμμάτων και απόδοσης νέων χρήσεων 
γης σε αυτούς 

▪ Της αλλαγής συνολικά του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο περιοχή αυξάνοντας την 
ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων 

▪ Της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

▪ Τέλος, δεδομένου ότι η απευθείας ταφή απορριμμάτων στους ΧΥΤ έχει ως συνέπεια την εκπομπή 
αερίων και στραγγισμάτων, με την εγκατάσταση της προτεινόμενης μονάδας μηχανικής 
βιολογικής επεξεργασίας, όχι μόνο περιορίζονται οι εκπομπές στον αέρα και το έδαφος, αλλά 
επιτυγχάνεται και μείωση του απορριμματικού όγκου με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας ζωής 
του ΧΥΤΥ  

 

Σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή του έργου, δηλαδή την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα έργα 
συσχετίζονται άμεσα με τα υπόλοιπα έργα που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ αλλά και τον 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, και η συνεισφορά του είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι τα έργα 
αποτελούν μέρος του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας. 
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Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων στη Νήσο Σύρο προβλέπεται η δημιουργία μιας 
Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 5.800tn/έτος και κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων δυναμικότητας 928 tn/έτος. Παράλληλα, προβλέπει την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ 
(κατασκευή Β’ Φάσης), τη δημιουργία 2 Πράσινων Σημείων και 5 Γωνιών Ανακύκλωσης, τη δημιουργία 
ΣΜΑΥ (σημειώνεται ότι στη Σύρο υφίστανται ΣΜΑΥ) και την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Σε ότι αφορά τόσο την Π.Ε. Σύρου, όσο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το έργο συσχετίζεται άμεσα με 
τα υπόλοιπα έργα που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ αλλά και τον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων, και η συνεισφορά του είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι το έργο αποτελεί μέρος 
του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας.  

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία για τα απόβλητα 
προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη 
διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα μιας τέτοιας 
εγκατάστασης. 

Το σημαντικότερο όμως θέμα είναι ότι το έργο θα μετατρέψει τη διαχείριση των αποβλήτων από ένα 
ακανθώδες θέμα, σε ένα θέμα σχετικά εύκολης διαχείρισης, εφόσον τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα 
δεν έχουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μη επεξεργασμένων και η κοινωνική αποδοχή των 
διαδικασιών διαχείρισης είναι πιο απλή.  

Συνοπτικά και βάσει όλων των ανωτέρω, με τα προτεινόμενα έργα, εξασφαλίζονται τα εξής:  

• Απόλυτη κάλυψη των στόχων ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης 

• Κάλυψη των στόχων του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου  

• Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε 
υγειονομική ταφή. Πιο συγκεκριμένα, μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγιδίων, 
καθώς και μείωση των εκπομπών βιοαερίου στο ΧΥΤ 

• Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στο ΧΥΤ, προκειμένου να συμβάλλει 
η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται από την ΚΥΑ 29407/2002;  

• Αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΥ μέσω της μείωσης της απορριμματικής μάζας που 
οδηγείται προς ταφή 

• Εκτροπή σημαντικού όγκου των απορριμμάτων από την ταφή, καθώς και μείωση της 
περιεχόμενης υγρασίας των προς διάθεση υπολειμμάτων, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμα 
και συμπιέσιμα και να μην έχουν οσμές. 

Είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι στην Π.Ε. Σύρου αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας, απαιτείται η 
κατασκευή έργων τα οποία θα ενεργούν συνολικά και όχι μεμονωμένα, προς την τελική διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Τα έργα αυτά θα δρουν συνεργικά στο δίκτυο ασφαλούς 
διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και θα συνεισφέρουν σε 
μεγάλο ποσοστό τόσο στους περιφερειακούς όσο και στους εθνικούς στόχους διαχείρισης. Επομένως, η 
κατασκευή και λειτουργία του προβλεπόμενου έργου κρίνεται επιβεβλημένη. 

 

5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 13,3 εκ. € (πλέον ΦΠΑ). Στον 
παρακάτω Πίνακα αναλύεται περαιτέρω το καταρχήν εκτιμώμενο κόστος του έργου ανά κατηγορία 
δαπάνης:  
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Πίνακας 5.2: Καταρχήν εκτιμώμενο κόστος του έργου 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.000.000 €  

2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 170.000 €  

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 1.380.000 €  

4 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.450.000 €  

5 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 1.200.000 €  

6 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 250.000 €  

7 ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1.480.000 €  

8 ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 400.000 €  

9 ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 400.000 €  

10 ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 50.000 €  

11 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 80.000 €  

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 300.000 €  

13 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 250.000 €  

14 ΗΜ ΕΡΓΑ 960.000 €  

15 ΈΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 30.000 €  

16 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 180.000 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1 9.580.000 €  

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 1.724.400 €  

ΣΥΝΟΛΟ 2 11.304.400 €  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 1.017.396 €  

ΣΥΝΟΛΟ 3 12.321.796 €  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 44.656 €  

ΣΥΝΟΛΟ 4 12.366.452 €  

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 640.000 €  

ΣΥΝΟΛΟ 5 13.006.452 €  

ΜΕΛΕΤΕΣ  300.000 €  

ΣΥΝΟΛΟ 6 13.306.452 €  

Φ.Π.Α.  24% 3.193.548 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 16.500.000 €  
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6 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

6.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

6.1.1 ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 3937/2011 

(Α' 60) 

Η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 
GR4220032 (SPA) «Βόρεια Σύρος και νησίδες», έκτασης 2.903,01 εκταρίων. 

Η περιοχή περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι το Ακρωτήριο Τράχηλος 
και νοτιοανατολικά μέχρι τον όρμο Κοράκι. Επίσης, περιλαμβάνονται οι νησίδες Βαρβαρούσσα, νησίδα 
όρμου Δελφίνι, Σχινονήσι, Στρογγυλό (2 νησίδες με το ίδιο όνομα εκατέρωθεν της Σύρου), Ασπρονήσι και 
Δίδυμη. Η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από βραχώδεις λόφους που καλύπτονται από φρύγανα 
και μακί. Η ακτογραμμή είναι βραχώδης και απόκρημνη. 

Ο κύριος λόγος καθορισμού της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας σχετίζεται με την παρουσία της 
αετογερακίνας, του θαλασσοκόρακα και του σπιζαετού. 

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα ΕΟΑ (Φάκελος Τροποποίησης Π.Ο. ΧΥΤΑ Σύρου, Μάιος 2012) στην εν λόγω 
προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν δύο τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων 
η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης: 

 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp., οι οποίες 
καλύπτουν το 0,3% της επιφάνειας της περιοχής (κωδικός 1240) 

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum phryganas, που καλύπτουν το 22,1% της επιφάνειας της 
περιοχής προστασίας (Κωδικός 5420). 

Στο νησί εντοπίζεται και ένα (1) Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το «Άνω Μεριά Σύρου» (κωδ. Κ461 / ΦΕΚ 
1554Β/15-03-1997) το οποίο εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περί τα 2,05km βορειοδυτικά του 
εξεταζόμενου χώρου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποστάσεις (σε ευθεία γραμμή) του 
εξεταζόμενου γηπέδου από τα όρια των πλησιέστερων προστατευόμενων περιοχών. 

ΤΟΠΟΣ Απόσταση από τη θέση (km) 

GR4220032 (SPA): Βόρεια Σύρος και νησίδες εντός 

GR4220018 (SCI A) «Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παράλια» 890m ΔΒΔ του γηπέδου 

KAZ «Άνω Μεριά Σύρου» (Κωδ.: K461) 2,05km ΒΔ του γηπέδου 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφέρεται ότι: 

 η απόσταση του εξεταζόμενου γηπέδου από τα πλησιέστερα ΤΙΦΚ α) «Ερμούπολη» [AT5011074] 
και β) «Άνω Σύρος» [AT5011075]) ανέρχεται σε μεγαλύτερη του 1,0km 
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Σχήμα 6-1: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την εξεταζόμενη  θέση (Πηγή: Οικοσκόπιο) 

6.1.2 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΜΠΠ) ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ 

Το εξεταζόμενο γήπεδο, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά και κάτωθι δεν εντοπίζεται εντός κάποιας 
προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το ΜΠΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές παρουσιάζονται 
στην εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) [ΦΕΚΒ 4677/29.12.2017]. 

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής: 

 Ύδατα αναψυχής - Ύδατα κολύμβησης 

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ύδατα αναψυχής, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες δραστηριότητες 
αναψυχής στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14). 

Σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Νοτίου Αιγαίου, στο ΥΔ 14 και εντός 
της Λεκάνης Απορροής Κυκλάδων έχουν καθοριστεί 155 ύδατα κολύμβησης -ως προστατευόμενες 
περιοχές- σε παράκτια ΥΣ, εκ των οποίων δεκατρείς (13) εντοπίζεται στο νησί της Σύρου αλλά σε 
αποστάσεις μεγαλύτερες των 2,0Km από τη θέση του έργου. 

 Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών 

Στο νησί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευαίσθητες περιοχές. 

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών 

Το εξεταζόμενο γήπεδο δεν γειτνιάζει με κάποια από τις περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών, 
όπως αυτές έχουν ενταχθεί στο ΜΠΠ.  

Θέση 
εξεταζόμενου 

γηπέδου 
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Η πλησιέστερη στο έργο είναι η περιοχή GR4220018 (SCI A) «ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ» σε 
ευθεία απόσταση περί τα 890m. 

 Περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία 

Πλησίον του εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται καμία περιοχή προστασίας υδρόβιων ειδών με 
οικονομική σημασία κατ’ εφαρμογή υφιστάμενων κοινοτικών Οδηγιών που να μπορούν να 
συμπεριληφθούν στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 

Στο σύνολο του νησιού δεν εντάσσεται κάποιο υπόγειο υδατικό σύστημα στο μητρώο 
προστατευόμενων περιοχών για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Σε ότι αφορά στα επιφανειακά υδάτινα σώματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση στη 
Νήσο Σύρο δεν απαντάται τέτοιου είδους προστατευόμενο υδάτινο σώμα. 

6.1.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την αριθμ. 81822 Απόφαση περί «Μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ 
Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Ανω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, 
Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της 
ν. Μήλου (άρθρο 17 ν. 3889/2010) [ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018] για το σύνολο της Νήσου Σύρου έχει εκδοθεί 
δασικός χάρτης. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω δασικό χάρτη το εξεταζόμενο γήπεδο, εντός του οποίου προβλέπεται η επέκταση 
του ΧΥΤΑ και προτείνεται να αναπτυχθεί η ΜΕΑ Σύρου εντοπίζεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως «Δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 & 5 Άρθρου 3 Ν.998/79 όπως ισχύει». 

Ειδικότερα το εξεταζόμενο γήπεδο (βλέπε ακόλουθο απόσπασμα) εντοπίζεται εντός περιοχών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως: 

 ΠΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις με Τελεσίδικες Πράξεις & Αποφάσεις Χαρακτηρισμού 

 ΧΧ: 
Χορτολιβαδικές εκτάσεις (από αεροφωτογραφίες είτε παλαιότερης λήψης είτε 
πρόσφατης λήψης) 
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Σχήμα 6-2: Απόσπασμα μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη Νήσου Σύρου, όπου εντοπίζεται το εξεταζόμενο γήπεδο 
(Πηγή: Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018) 

Όπως έχει αναφερθεί η εξεταζόμενη ΜΕΑ θα κατασκευασθεί και λειτουργήσει εντός των ορίων του 
γηπέδου όπου λειτουργεί σήμερα επί σειρά ετών ο ΧΥΤΑ Σύρου. Καμία δε επέμβαση δεν θα 
πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του εν λόγω γηπέδου, τόσο σε ότι αφορά στην επέκταση του 
υφιστάμενου ΧΥΤ, όσο και στην κατασκευή της ΜΕΑ Σύρου. 

Στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Σύρου είχε ζητηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την 
αρμόδια Δ/νση Δασών Κυκλάδων, η οποία και είχε γνωμοδοτήσει σχετικά για το έργο σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2681/18-07-2003 (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 12139/21-07-2003) και το διευκρινιστικό επί της 
γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. οικ. 3546/6-08-2003 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 13790/11-08-2003). 

6.1.4 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός ορίων οικισμών και λοιπών περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. 
περιοχές Β’ Κατοικίας, κ.λπ.). Οι ευθείες αποστάσεις των κυριότερων οικισμών σε σχέση με την 
προτεινόμενη θέση παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΧ 

ΧΧ 

ΧΧ 

ΧΧ 

ΠΧ 

ΠΧ 

ΧΧ 

ΠΧ 
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Οικισμός 
Ευθεία 

Απόσταση 
(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού 

συναρτήσει της 
θέσης 

Οικισμός 

Ευθεία 
Απόσταση 

(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού 

συναρτήσει της 
θέσης 

Ερμούπολη 1,9 Ν Αληθινή 2,5 ΝΔ 

Άνω Σύρος 1,8 ΝΝΔ Άγιος Δημήτριος 1,3 ΝΝΑ 

Άη Μιχάλης 2,5 ΒΔ Χαλανδριανή 1,5 ΒΒΔ 

Πλατύ Βουνί 0,65 Β Φοινικιά 1,2 ΝΔ 

Μύττακας 1,2 ΝΔ Παπούρι 1,3 ΒΔ 

Για τον οικισμό της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο 
εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την 2-4-1986 (ΦΕΚ 368 Δ’/1986) (βλέπε ενότητα 5.2.2 του 
παρόντος κεφαλαίου). 

6.1.5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος σε 
επίπεδο δήμου Σύρου – Ερμούπολης εντοπίζονται διακόσια δέκαπέντε (215) κηρυγμένα μνημεία, εκ των 
οποίων τα τριάντα οκτώ (38) βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Άνω Σύρου (όπου και 
εντοπίζεται το εξεταζόμενο έργο). Από αυτά τα είκοσι έξι (26) αναφέρονται σε αστικά κτίρια, Ι.Ν. και 
θρησκευτικούς χώρους, τα οποία εντοπίζονται εντός του οικισμού της Άνω Σύρου. 

Ειδικότερα, οι πλησιέστεροι στο γήπεδο θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι οι: 

Όνομα ΦΕΚ Παρατηρήσεις Απόσταση 

Αρχαιολογικός χώρος 
σπηλαίου Φερεκίδη 

Καθορισμός ζώνης Β 
προστασίας 

ΦΕΚ 91Β/14-2-1992 

(ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-
1992) 

Ορίζεται ζώνη Β προστασίας 500m 
πέριξ του σπηλαίου εντός της 

οποίας θα επιτρέπεται η δόμηση 
ύστερα από σχετική έγκριση της 

αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των, η 
οποία θα ασκεί τον έλεγχο θεμελίων 

στην περιοχή 

Εντός της 
ζώνης Β 

Αρχαιολογικός χώρος 
Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου 
(τειχισμένος οικισμός 
και εκτεταμένο 
νεκροταφείο της 
Πρωτοκυκλαδικής 
Εποχής) 

ΦΕΚ 91Β/14-2-1992 

(ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-
1992) 

ΦΕΚ 228Β/11-3-1998 

(ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-
1998) 

Καθορισμός Ζώνης Α και Ζώνης Β 
Προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 

91Β/1992. Ειδικότερα: 

η Ζώνη Α καθορίζεται ως αδόμητη 
ζώνη 500m από την περίμετρο των 

αρχίων στην οποία αποκλείεται 
οποιαδήποτε χρήση 

η Ζώνη Β καθορίζεται ως ζώνη 300m 
πέριξ της Ζώνης Α (εξαιρείται ο 

οικισμός της Χαλανδριανής) 

Κήρυξη του αρχ. χώρου 
Καστρί−Χαλανδριανή (ΦΕΚ 

228Β/1998) 

Ζώνη Α: 
1.790m 

 

Ζώνη Β: 
1.500m 

Αρχαιολογικός χώρος 
στη θέση «Καστρί» 
Χαλανδριανής Σύρου 

ΦΕΚ 387ΑΑΠ/10-12-2012 

(ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΑΧ/Φ21/127016/37621/7370/5730/13-

11-2012) 

Αναοριοθέτηση του αρχ. κού χώρου 
για λόγους προστασίας του 
οχυρωμένου οικισμού του 

Καστριού, που χρονολογείται στην 
Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ Α περίοδο, του 

940m ΒΔ 
του 

γηπεδου 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=9661&v17=
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Όνομα ΦΕΚ Παρατηρήσεις Απόσταση 

προϊστορικού οικισμού της 
Χαλανδριανής, καθώς και του πλέον 

εκτεταμένου πρωτοκυκλαδικού 
νεκροταφείου της Χαλανδριανής 

Στο ακόλουθο απόσπασμα απεικονιζονται οι πλησιέστεροι στο έργο (εκτός οικισμών) αρχαιολογικοί χώροι 
σε σχέση με τη θέση του υφιστάμενου γηπέδου του ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του οποίου προβλέπεται η 
επέκταση αυτού και προτείνεται να εγκατασταθεί η ΜΕΑ Σύρου. 

 

Σχήμα 6-3: Θέση έργου σε σχέση με τους πλησιέστερους αρχαιολογικούς χώρους 

Όπως έχει αναφερθεί η εξεταζόμενη ΜΕΑ θα κατασκευασθεί και λειτουργήσει εντός των ορίων του 
γηπέδου όπου λειτουργεί σήμερα επί σειρά ετών ο ΧΥΤΑ Σύρου. Καμία δε επέμβαση (επέκταση ΧΥΤΑ και 
ΜΕΑ Σύρου) δεν θα πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του εν λόγω γηπέδου. 

Στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Σύρου είχαν ζητηθεί οι σχετικές γνωμοδοτήσεις από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιοτήτων. 

Ζώνη Α: αρχ. χώρος Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου (ΦΕΚ 91Β/1992) 

Ζώνη Β: αρχ. χώρος Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου (ΦΕΚ 91Β/1992) 

Αρχ. χώρος Καστρί−Χαλανδριανή 
(ΦΕΚ 228Β/1998) 

Γήπεδο υφιστάμενου ΧΥΤΑ 
Σύρου, εντός του οποίου θα 
χωροθετηθεί η ΜΕΑ Σύρου 

Ζώνη Β 500m πέριξ του 
σπηλαίου εντός της οποίας θα 
επιτρέπεται η δόμηση ύστερα 

από σχετική έγκριση της 
αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των, 

η οποία θα ασκεί τον έλεγχο 
θεμελίων στην περιοχή 
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Αναλυτικός κατάλογος των θεσμοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της ευρύτερης περιοχής 
δίνεται στην Ενότητα 9.6.3 της παρούσας ΜΠΕ. 

6.1.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. 

Η θέση του εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται πλησίον εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής και 
κοινής ωφέλειας. Οι πλησιέστερες εξ αυτών, όπως για παράδειγμα υποδομές περίθαλψης, εκπαίδευσης, 
αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών αναπτύσσονται στους πλησιέστερους οικισμούς. 

 

6.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

6.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ) 

6.2.1.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης7   

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (ΦΕΚ 128/Α/3-07-
2008) έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό στρατηγικών και κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου με προοπτική δεκαπέντε ετών. Το Γενικό Πλαίσιο 
στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, που 
θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που προωθούν την 
προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας και ενισχύουν την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

Ιδιαίτερης σημασίας επιδίωξη αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας σχεδιασμού του οικιστικού χώρου 
και η προώθηση της ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών ιδιαίτερα σε αστικοποιημένες ζώνες και σε 
ζώνες έντονης τουριστικής ανάπτυξης. 

Για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή 
του, με το μετασχηματισμό του διπολικού μοντέλου σε πολυκεντρικό και τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου πλέγματος αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης. 

Για την αξιοποίηση και τη διάχυση της δυναμικής των πόλων ανάπτυξης στα μικρότερα αστικά κέντρα και 
την ύπαιθρο απαιτείται η εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ τους με την προώθηση των αναγκαίων 
δράσεων. 

Για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το πλέγμα των αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, λαμβάνει τη 
μορφή ενός πολυπολικού αναπτυξιακού συμπλέγματος, με εσωτερικές διασυνδέσεις και διασύνδεση του 
με την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. 

Συγκεκριμένα το Πολυπολικό αναπτυξιακό νησιωτικό σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
συγκροτείται από επί μέρους υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες 
αρθρώνονται γύρω από τις κύριες αναπτυξιακές ενότητες: α) Λέσβου–Χίου, η οποία περιλαμβάνει τους 
δευτερεύοντες εθνικούς πόλους Μυτιλήνης και Χίου, β) Σάμου – Ικαρίας, γ) Σύρου – Πάρου – Νάξου, η 
οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ερμούπολης και δ) Ρόδου – Κω – Καλύμνου, η 
οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. 

Ειδικότερα, το «Πολυπολικό αναπτυξιακό σύμπλεγμα νήσων Νοτιου Αιγαίου», οργανώνεται ως αυτόνομη 
χωρική – αναπτυξιακή ενότητα στην οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη δράσεων διεθνούς και εθνικής 

 
7 Απόφαση Υπ’ Αριθμ. 6876/4871 (ΦΕΚ 128/Α/3-7-2008) «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης» 
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εμβέλειας με την προώθηση της συνεργασίας των αστικών κέντρων των νησιών και τη δημιουργία ενός 
πλέγματος οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας μεταξύ τους με κύριο προσανατολισμό τον 
τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αξιοποιώντας παράλληλα και άλλες δραστηριότητες στις 
οποίες τα κατ’ ιδίαν νησιά διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα (όπως, επί παραδείγματι, η μαστίχα Χίου, η 
εξόρυξη στη Μήλο, στο Γιαλί και στην Τήνο, ή η μικρή μεταποιητική δραστηριότητα που συνδέεται με την 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, στον κλάδο τροφίμων−ποτών, στο σύνολο του 
νησιωτικού συμπλέγματος, ή ο αναρριχητικός, ο αλιευτικός και καταδυτικός τουρισμός στην Κάλυμνο και 
άλλα νησιά κ.ά.). 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την άρση της απομόνωσης των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, με την 
ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων αναπτυξιακών ενοτήτων τους (στις οποίες συναρθρώνονται 
λειτουργικά τα μικρότερα νησιά) τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους κύριους πόλους του ηπειρωτικού 
χώρου και της Κρήτης (βλέπε ακόλουθους χάρτες). Για την ανάπτυξη των συνδέσεων αυτών, που 
λειτουργούν ως νοητή προέκταση των υποδομών που υποστηρίζουν τους χερσαίους άξονες ανάπτυξης και 
ενισχύουν τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ενότητας στο σύνολο της, προωθούνται τα αναγκαία 
έργα υποδομής και οι κατάλληλες δράσεις σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. 

Για το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω επιδιώκονται επιπλέον τα εξής: 

 Η ανάπτυξη δομών και σχέσεων διασυνοριακής συνεργασίας 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας και της διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος με την Αθήνα, 
την Κρήτη, και τη Θεσσαλονίκη και, κατά περίπτωση, με άλλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής 
χώρας (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, της 
μεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογίας, με 
έμφαση σε αντικείμενα αιχμής για τον νησιωτικό χώρο, καθώς και της προστασίας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Η ανάπτυξη του αθλητισμού και της υγείας 

 Η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του νησιωτικού χώρου 
και ιδίως της διοικητικής, συγκοινωνιακής και ενεργειακής εξυπηρέτησης, της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων και των απορριμμάτων-αποβλήτων, του ελέγχου της δόμησης κ.α. 

Σε ότι αφορά στη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών 
μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, κρίσιμο θεωρείται, για την οργάνωση του νησιωτικού χώρου, 
στοιχείο, η ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής του νησιωτικού χώρου καθώς της συμπληρωματικότητάς 
του με τον ηπειρωτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η ενίσχυση της συνοχής 
των επιμέρους κύριων αναπτυξιακών ενοτήτων του νησιωτικού πολυπολικού συμπλέγματος Νοτίου και 
Βορείου Αιγαίου με τα γύρω νησιά, της μεταξύ τους σύνδεσης, καθώς και της σύνδεσής τους με την 
ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τη σχετική εξάρτησή τους από το 
μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες και επιλογές. 
Ειδικότερα, προωθείται μεταξύ άλλων: 

 Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υποδομών των λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, με 
σκοπό την ενίσχυση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών συνδέσεων, τη μείωση των θαλάσσιων 
αποστάσεων, την απόσπαση φορτίου από τις οδικές μεταφορές και την αποσυμφόρηση του 
συστήματος των λιμένων της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερο ρόλο μπορεί να αναλάβουν: 

• οι λιμένες Καστελίου και Σούδας για την αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, των συνδέσεων της Κρήτης 
με τους λιμένες Καλαμάτας, Διακόφτι Κυθήρων, Γυθείου και Νεάπολης. Επίσης, το λιμάνι της 
Σητείας για την αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, των συνδέσεων της Κρήτης με την Καρπάθο−Κάσο και 
τη Ρόδο, 
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 Κατασκευή νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, εξειδικευμένων και μη, λιμενικών υποδομών που 
ενισχύουν (σε συνδυασμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες) την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέσω του 
κλάδου της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega yacht κ.ά.). Μεταξύ των πλέον πρόσφορων για την 
παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών λιμένων προτεραιοτήτων συγκαταλέγονται ο κεντρικός λιμένας του 
Πειραιά, της Ρόδου (Ακάντια), της Πάτμου, του Βόλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Σύρου, του 
Ηρακλείου, του Κατάκολου, της Κέρκυρας, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Καβάλας, της Κω, της 
Καλύμνου, της Λέρου κ.ά.. 

 αναβάθμιση και κατασκευή νέων τμημάτων των κυρίων οδικών αξόνων σε μεγάλα και πληθυσμιακά 
εύρωστα νησιά του Βορείου και Νότιου Αιγαίου (π.χ Λέσβος, Ρόδος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Κως, 
Κάλυμνος)  

 διαρκής αναβάθμιση (εξαιτίας και της τεχνολογικής εξέλιξης των πλοίων) του συνόλου των νησιωτικών 
λιμένων, καθόσον αποτελούν το βασικό σημείο σύνδεσης των νησιών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με 
την ηπειρωτική χώρα.  

 διαρκής αναβάθμιση των υφισταμένων και κατασκευή νέων αερολιμενικών υποδομών και 
ελικοδρομίων σε όλη την κατοικημένη νησιωτική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, 
καθώς και στις πολύ απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.  

 υποστήριξη της ανάπτυξης νέων, ανεξάρτητων από το κέντρο, αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ 
προορισμών της νησιωτικής Ελλάδας 

  

  

Σχήμα 6-4: Χωρική διάρθρωση μεταφορικών υποδομών 
για την ΠΝΑ βάσει Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου 

Σχήμα 6-5: Χωρική διάρθρωση πύλων – πόλων & 
αξόνων ανάπτυξης για την ΠΝΑ βάσει Εθνικού 

Χωροταξικού Σχεδίου 
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Σύμφωνα με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο της χώρας δεν απορρέουν για την άμεση περιοχή 
χωροθέτησης του έργου ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις.  

6.2.1.2 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν.  
Αιγαίου    

Για την ΠΝΑ έχει εγκριθεί το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», (ΦΕΚ  1487Β/2003), στο οποίο προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε 
ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές, για την ολοκληρωμένη και αειφόρο 
ανάπτυξη του χώρου, στο επίπεδο της περιφέρειας. Σε εφαρμογή του νόμου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ν.2742/99), το Υ.ΠΕ.ΚΑ. είχε θέσει ως στόχο την ενεργοποίηση μιας 
διαδικασίας διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων τόσο του εθνικού όσο 
και του περιφερειακού επιπέδου. Στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής αυτής, προωθήθηκε με 
χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, η εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και 
Εξειδίκευσης» των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής).  

 

Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης της ΠΝΑ8  

Το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ  1487Β/2003) προκύπτει ως 
συνισταμένη των αναπτυξιακών επιλογών και των δράσεων όλων των τελεστών που συμμετέχουν στις 
οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες, καθώς και των αρχών που υιοθετούνται από το Σχέδιο Ανάπτυξης 
του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Καθοριστικό στοιχείο για το πρότυπο αυτό αποτελεί η οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας, ώστε να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο 
χώρας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας, 
να διασφαλιστεί η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και να επιταχυνθεί, κατά το 
δυνατόν, ο μετασχηματισμός της Περιφέρειας σε περιοχή έλξης προς εγκατάσταση σ’  αυτή επιχειρήσεων. 

Ο προβλεπόμενος ρόλος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2000-2015, 
προσδιορίζεται ως εξής: 

❖ Ο χώρος του Ν. Αιγαίου θα λειτουργήσει ως σημαντικότατος εθνικός πόλος έλξης τουριστικής 
δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης. Ο έλεγχος της δραστηριότητας αυτής και η 
σταδιακή επιδίωξη καλύτερης διάχυσής της στο χώρο και στη διάρκεια του έτους, καθώς και η 
παράλληλη επιδίωξη πολυτομεακής μορφής ανάπτυξης είναι αναγκαία ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
τα προβλήματα της μονόπλευρης εξάρτησης της ανάπτυξης του χώρου του Ν. Αιγαίου αποκλειστικά 
από τον Τουρισμό. 

❖ Η πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία της Περιφέρειας θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την 
ακτινοβολία της και θα οδηγήσει σε υψηλότερης ποιότητας τουριστικό «προϊόν» -και αντίστοιχη 
προσέλκυση υψηλότερης στάθμης επισκεπτών- καθώς και σε ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης και έρευνας στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. 

❖ Τα νησιά θα αποτελέσουν ελκυστικό χώρο ιδιωτικών επενδύσεων στον τουριστικό τομέα κυρίως σε 
υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιου, πολιτιστικού, συνεδριακού, αγροτοτουρισμού 
και σε παράλληλες επιχειρήσεις παροχής σχετικών υπηρεσιών διαμονής, αναψυχής και 
εξυπηρετήσεων). 

 

8 ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003, «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=MV25HdQ9Xg0%3d&tabid=514&language=el-GR
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❖ Παραμένει στην Περιφέρεια ο ρόλος της εισόδου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο 
ακτοπλοϊκά ως νοτιοανατολικό άκρο στη Μεσόγειο, όσο και αεροπορικά από διάφορους 
προορισμούς, μέσω των διεθνών αεροδρομίων της, όπως αυτά προβλέπεται να αναπτυχθούν. 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι: 

Ως προς το Ανθρώπινο δυναμικό 

❖ Γενική βελτίωση της δημογραφικής εικόνας και σταδιακή άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών 
δημογραφικών ανισορροπιών. 

❖ Διατήρηση χαμηλής ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την προσέλκυση 
επενδύσεων στον τουρισμό και τη μεταποίηση και με την στήριξη του πρωτογενή τομέα καθώς και 
επιχειρήσεων «ουδέτερου προσανατολισμού». 

Ως προς το Βιοτικό Επίπεδο και ποιότητα ζωής 

❖ Αύξηση του κατά κεφαλή ΑΠΠ από την αποδοτικότερη λειτουργία του τουρισμού, της μεταποίησης, 
του πρωτογενή τομέα και τις παραγωγικές επενδύσεις. 

❖ Αντιμετώπιση της προσπελασιμότητας με την οργάνωση του συστήματος μεταφορών κυρίως 
ενδοπεριφερειακά. 

❖ Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, περίθαλψη, πολιτισμός, 
ψυχαγωγία, διοίκηση). 

❖ Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος με χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αειφορική 
διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, κατάλληλες τεχνικές υποδομές. 

Ως προς τη Χωροταξική Οργάνωση 

❖ Ορθολογική ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός οικιστικών 
κέντρων σε διοικητικές και κοινωνικές εξυπηρετήσεις. 

❖ Χωρική οργάνωση και λειτουργία βασικών δραστηριοτήτων και υποδομών (τουρισμός, γεωργία / 
κτηνοτροφία, εξόρυξη, μεταποίηση). 

❖ Έλεγχος πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης. 

❖ Διατήρηση του φυσικού αποθέματος (περιορισμοί χρήσεων γης). 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθορίζονται οι στόχοι 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των νησιών, οι οποίοι είναι: 

Η συγκράτηση / σταθεροποίηση του νησιωτικού πληθυσμού, μέσω της άρσης της απομόνωσης, της 
βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της εξασφάλισης υποδομής και παροχής υπηρεσιών. Η 
ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη, με διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης και διαφοροποίηση 
της οικονομικής βάσης των νησιών και τη στήριξη εναλλακτικών μορφών ήπιας ανάπτυξης. Η προστασία 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και της 
ποικιλότητας του τοπίου και με την ανάδειξη των ιστορικών πολιτιστικών μνημείων. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών υιοθετούνται οι κατωτέρω αρχές: 

• Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε νησιού πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
ενός Ολοκληρωμένου Νησιωτικού Σχεδιασμού. 

• Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων έργων ή των έργων υποδομής θα πρέπει να 
σέβεται τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και πόρων. Ως φέρουσα ικανότητα 
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μπορεί να ορισθεί η συνιστώσα των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και οικονομικού χώρου, και προσδιορίζεται από το βέλτιστο επίπεδο των συνιστωσών της. 
Οι επιλογές για τον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εστιάζουν σε δύο ομάδες 
σχετικών δεικτών, άμεσα συνδεδεμένες με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
χωρητικότητα. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την χωροταξική οργάνωση, το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας συγκροτείται σε 
τέσσερα επίπεδα: 

1. Περιφερειακά κέντρα: αντίστοιχα με τους οικισμούς 1ου επιπέδου, δηλαδή Ρόδο και Ερμούπολη 

2. Νομαρχιακά κέντρα: αντίστοιχα με τους οικισμούς 2ου επιπέδου και 3ου ενισχυμένου, όπως η Κως 
και η Νάξος 

3. Υπερτοπικά κέντρα: αντίστοιχα με τους οικισμούς 3ου ενισχυμένου ή 3ου επιπέδου, όπως η 
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Φηρά και Μήλος 

4. Τοπικά κέντρα: αντίστοιχα με οικισμούς 3ου ή 4ου επιπέδου, όπως η Πάτνος, Λέρος, Αντιμάχεια, 
Γεννάδιο, Ιαλυσσός, Έμπωνας, Κρεμαστή, Αρχάγγελος, Φαληράκι Ρόδου, Χώρα Άνδρου, Χώρα 
Τήνου, Μύκονος, Κορρησία, Παροικιά, Ίος 

Οι λοιποί οικισμοί της περιφέρειας περιλαμβάνουν όλους τους οικισμούς 4ου και 5ου επιπέδου, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σε 169 οικισμούς του Ν. Δωδεκανήσου και 409 οικισμούς του Ν. Κυκλάδων. 

Ως προς τις βασικές κατευθύνσεις χωροταξικής πολιτικής ανά τομέα παραγωγής και ειδικότερα σε σχέση 
με τον πρωτογενή τομέα ισχύουν ως προς τη φυτική παραγωγή κύριες περιοχές Αγροτικής 
Προτεραιότητας προτείνονται στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος, Θήρα, Κως και Ρόδος 

Σε ότι αφορά τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων για την περιφέρεια 
προτείνονται τα εξής: 

i. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) αποκλειστικής χρήσης στη Σύρο, Νάξο, 
Κάλυμνο, Κω και Ρόδο 

ii. Περιοχές με κύρια χρήση τη γεωργική και κτηνοτροφική στα νησιά Νάξος, Άνδρος, Τήνος, 
Κάρπαθος, Κως, Ρόδος και Κάλυμνος 

iii. Μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές στα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Τήνος, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, 
Κως, Νίσυρος και Γυαλί 

iv. Περιοχές ολοκληρωμένων τουριστικών παρεμβάσεων στη Ρόδο, Κω, Πάρο, Νάξο και Μύκονο. 

Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας, απεικονίζεται σχηματικά στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 6-6: Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης περιφέρειας 

Αντίστοιχα, στο ακόλουθο σχήμα παρατίθεται η Χωρική Δομή του Οικιστικού Δικτύου της περιφέρειας 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο. 
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Σχήμα 6-7: Οικιστικό Δίκτυο – Χωρική Δομή περιφέρειας 

Πέραν των ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορούν στα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά της, ο πολυ-νησιωτικός χαρακτήρας της και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νησιών, 
καθώς και από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας σε συνδυασμό με τα άλλα μειονεκτήματα της 
ασυνέχειας του χώρου, αδυνατίζουν τη χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και οδηγούν σε έντονες 
ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες. Το 2003 με την έγκριση του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» (που βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης), αποτυπώθηκαν και θεσμικά, οι 
ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη χρήση πολλαπλών κριτηρίων 
και παραμέτρων όπως 

• Μέγεθος νησιών (έκταση)  

• Μέγεθος πληθυσμού  

• Ακτίνα επιρροής νησιού  

• Περιοχές εξάρτησης νησιού  

• Επικρατούσες οικονομικές δραστηριότητες  

• Βαθμός εξάρτησης για φυσικούς πόρους, ενέργεια κ.λπ.  
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• Βαθμός προσπελασιμότητας, κόστος μεταφοράς και χρονοαπόσταση από κέντρο ή περιοχές 
εξάρτησης και συχνότητα εξυπηρέτησης από μεταφορικά μέσα  

• Πληθώρα άλλων λιγότερο σημαντικών παραμέτρων 

Η θεώρηση αυτή οδήγησε στην κατάταξη των νησιών στις ακόλουθες ομάδες:  

1. Ομάδα I: 

νησιά μικρής γεωγραφικής έκτασης και με σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, όπως συνεχή μείωση 
πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, ελάχιστο βαθμό αξιοποίησης των πόρων τους 
(ποσοτικά και ποιοτικά) και αισθητή γεωγραφική απομόνωση (Αγαθονήσι, Ανάφη, Αντίπαρος, Αρκοί, 
Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κίναρος, Κουφονήσια, Λειψοί, Μάραθος, Μεγίστη, Νίσυρος, 
Σίκινος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φολέγανδρος, Χάλκη) 

2. Ομάδα II: 

νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές 
δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Σε αυτά η έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της 
εξάρτησής τους από τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη (Αμοργός, Άνδρος, Αστυπάλαια, Ίος, 
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κύθνος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη, 
Τήνος) 

3. Ομάδα III: 

νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, με 
αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση, με άμεση ανάγκη 
ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους (Θήρα, Κως, Μύκονος, Πάρος, Ρόδος, Σύρος) 

Πέραν των προαναφερόμενων διαφοροποιήσεων, και με δεδομένο ότι βασικοί τομείς της  οικονομίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι ο τουρισμός και το εμπόριο, η αγροδιατροφή, η αλιεία και οι 
υδατοκαλλιέργειες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, να ληφθούν υπόψη και οι 
προβλέψεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον 
Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες που θεσμοθετήθηκαν το 2013 και το 2011 αντίστοιχα. Οι προβλέψεις 
των προαναφερόμενων ΕΠΧΣΑΑ, επηρεάζουν διττά την προσέγγιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, 
αναφορικά με τους επιλεγμένους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης (τουρισμός, αγροδιατροφή, αλιεία, 
υδατοκαλλιέργειες) αφενός, ως προς τον υπάρχοντα βαθμό ανάπτυξης και αφετέρου, ως προς τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και τις κατηγορίες παρεμβάσεων ανά τομέα.  

Ειδικότερα, το εξεταζόμενο έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της 
περιφέρειας, όπως αυτοί ορίζονταν στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ και αναφέρονται στις δράσεις προστασίας 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στις υποχρεώσεις της περιφέρειας αναφορικά με την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Υπό Αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Στα πλαίσια του Προγράμματος εκπόνησης των μελετών για την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 
Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης» για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας (εκτός της Αττικής), σε εφαρμογή του Ν. 
2742/1999 - ΦΕΚ Α 207 / 07.10.1999 και σύμφωνα με την Υ.Α. 51949/2010 - ΦΕΚ 1925/Β/13.12.2010 για 
την «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» βρίσκεται υπό εκπόνηση η Μελέτη 
"Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” ανατέθηκε με την υπ’ αρ. 42893/18.7.2013 (ορθή 
επανάληψη 23.7.2013, ΑΔΑ:ΒΛΒΠΟ-Δ91) απόφαση. 
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Η σκοπιμότητα εκπόνησης της Μελέτης απορρέει από το εν ισχύει σήμερα βασικό θεσμικό πλαίσιο που 
αποτελούν, ο νόμος 2742/1999, (ΦΕΚ-207Α/7.10.1999, άρθρα 6, 7 και 8) «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», το Εθνικό χωροταξικό (ΓΠΧΣΑΑ), (ΦΕΚ-128Α/ 3.07.2008, άρθρο-
13) και η ΥΑ-51949/29.11.2010 (ΦΕΚ-1925Β/2010) «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του 
Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης». 

Το συνολικό έργο συνίσταται στην εκπόνηση των ακόλουθων μελετών και την προώθηση διαδικασιών 
σχετικών με: 

 Την Αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου (ΦΕΚ 1487Β/2003), 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν-2742/99 (ΦΕΚ 207Α) & την ΥΑ-51949/2010 (ΦΕΚ 1925Β) 

 Την Αναθεώρηση και εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου, όπου απαιτείται 
βάσει της αξιολόγησής του και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207Α) 

 Την Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στην προετοιμασία και έγκριση της αναθεώρησης – εξειδίκευσης του 
Περιφερειακού Πλαισίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β) η οποία ενσωματώνει τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/42/27.06.2001 

 Την επεξεργασία υπαρχόντων δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων, και τη δημιουργία νέων 
συμβατών με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και τις διατάξεις του Ν. 
3882/2010 (ΦΕΚ 166Α), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (Inspire) 

 Τη στήριξη των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη 
δυνατή συναίνεση των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό φορέων και υπηρεσιών (κεντρικού και 
περιφερειακού επιπέδου), απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση -αποδοχή - εφαρμογή του 
προτεινομένου χωρικού σχεδιασμού 

Η υπό αναθεώρηση μελέτη «ΠΠΧΣΑΑ» για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί κατ’ ουσία την 
συνθετική πρόταση για το νέο χωρο-αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας, το οποίο προκύπτει μέσα από 
διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης του ισχύοντος 
θεσμοθετημένου (ΦΕΚ-1487Β/10.10.2003) και το οποίο περιλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό με 
αναπτυξιακές-οικονομικές, χωροταξικές-περιβαλλοντικές και πολεοδομικές-οικιστικές κατευθύνσεις σε 
χρονικό ορίζοντα δεκαπενταετίας. Αποτελεί τόσο για τη Χώρα όσο και για την Περιφέρεια το 
Προγραμματικό Πλαίσιο και εργαλείο - κλειδί για τα έργα και τις παρεμβάσεις που θα προγραμματίσει τα 
επόμενα χρόνια ενώ, συγχρόνως, θα είναι και το πλαίσιο στήριξης και τεκμηρίωσης των αντίστοιχων 
αιτημάτων της Περιφέρειας για χρηματοδότηση. 

H Μελέτη διαρθρώνεται σε δύο Φάσεις την Α’ Φάση και την Β’ Φάση. Η κάθε Φάση με τη σειρά της 
διαρθρώνεται σε δύο Στάδια, Α1 και Α2 και Β1 και Β2. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:  

➢ Α΄Φάση: Αξιολόγηση Εφαρμογής 

• Α.1. Στάδιο: Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των θεσμοθετημένων 

• Α.2. Στάδιο: Οριστικοποίηση Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των θεσμοθετημένων 
Περιφερειακών Πλαισίων  

➢ Β’ Φάση: Αναθεώρηση– Εξειδίκευση των Περιφερειακών Πλαισίων 

• Β.1. Στάδιο: Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων 

o Β.1.1: Αναλυτική Πρόταση Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων 

o Β.1.2: Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Υ.Α. της Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του 
Περιφερειακού Πλαισίου 
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o Β.1.3: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης 
του Περιφερειακού Πλαισίου (περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος)  

• Β.2. Στάδιο: Περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των παραδοτέων του Β.1. Σταδίου 

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της μελέτης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ της περιφέρειας, έχει 
ολοκληρωθεί το σύνολο της Α΄ Φάσης, ενώ βρίσκεται υπό εκπόνηση το Β1 στάδιο αυτής. 

Σύμφωνα δε με τα όσα αναφέρονται στην «ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ 
IIΙ» του Σταδίου Α2 [Ιούνιος 2015] της Α΄ Φάσης της υπό εκπόνηση Μελέτης “Αξιολόγηση, αναθεώρηση 
και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”, οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των στρατηγικών 
κατευθύνσεων του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ σύμφωνα με το σύνολο των νεότερων εθνικών πολιτικών 
ανά θεματική ενότητα του ΠΠΧΣΑΑ είναι οι εξής:  

 Χωροταξική ένταξη της Περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο:  

Δεν χρήζει αναθεώρησης 

 Φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Προσαρμογή στην Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 60/2000/ΕΚ Πολιτική για τους Ορυκτούς Πόρους  

 Διοικητική οργάνωση 

Προσαρμογή στα νέα διοικητικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης σε συνδυασμό με 
την μεθοδολογική προσέγγιση νησί/ομάδα νησιού 

 Πληθυσμιακή εξέλιξη και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

Ανάγκη αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ λόγω επικαιροποιημένων δεδομένων, υφιστάμενης κατάστασης 
(κρίση) και σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων και πολιτικών  

 Παραγωγικές δραστηριότητες: 

Ανάγκη αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ λόγω επικαιροποιημένων δεδομένων, υφιστάμενης κατάστασης 
(κρίση) και σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων (π.χ. Στρατηγικές Επενδύσεις) και πολιτικών. Αναγκαίοι 
έλεγχοι για πιθανές αναπροσαρμογές από και προς το εθνικό επίπεδο (ΕΠΧΣΑΑ κυρίως για τον 
Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τις Υδατοκαλλιέργειες). Έλεγχος συντονισμού με επιλογές του Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 2014-2020 (ΣΕΣ) 

 Οικιστικό Δίκτυο: 

Ανάγκη προσαρμογής κατηγοριοποίησης οικισμών σύμφωνα με το ΓΠΧΣΑΑ με παράλληλο έλεγχο της 
σχετικής θεώρησης του τελευταίου ως προς την βαρύτητα της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της ΠΝΑ στον 
εθνικό χώρο 

 Τοπίο και Φυσικό και Πολιτιστικό περιβάλλον:  

Προσαρμογή ορολογίας βάσει του Ν. 3937/2011 και έλεγχος νέων κηρύξεων προστατευόμενων 
περιοχών, συντονισμός με τη μελέτη εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο Υδάτων 2000/60, προώθηση 
Σχεδίων Διαχείρισης, προσαρμογή με τη Σύμβαση για το Τοπίο και τη σημερινή πολιτική για το τοπίο, 
προσαρμογή στη νομοθεσία και προγραμματισμό για την Κλιματική Αλλαγή 

 Μεταφορική υποδομή:  

Έλεγχος και προσαρμογή στη βάση νέων δεδομένων - Συντονισμός με Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-
18 και υπερκείμενο σχεδιασμό 

 Λοιπή Τεχνική υποδομή:  

Έλεγχος και προσαρμογή στη βάση νέων δεδομένων (υπερκείμενος σχεδιασμός, περιφερειακός 
σχεδιασμός για διαχείριση υδάτων και αποβλήτων/απορριμμάτων)  

 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης – κάλυψη του εδάφους 
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Έλεγχος βαθμού υλοποίησης κατευθύνσεων λόγω υστέρησης υποκείμενου σχεδιασμού, σημειακών 
αδειοδοτήσεων, επιπτώσεις από νέες ρυθμίσεις (π.χ. ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική 
μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη») 

 Προγραμματικό Πλαίσιο: 

Συντονισμός και αλληλοτροφοδότηση με το νέο Αναπτυξιακό Προγραμματισμό περιόδου 2014-2020 
(ΣΕΣ) 

Το γενικό λοιπόν συμπέρασμα που εξάγεται μετά την αξιολόγηση στο συνόλου των θεματικών ενοτήτων 
είναι ότι παρά τις γενικές διαπιστώσεις αναφορικά με την έως σήμερα ισχύ των βασικών προβλημάτων 
αλλά και δυνατοτήτων αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας στη βάση των οποίων καταρτίσθηκε το 
ισχύον ΠΠΧΣΑΑ, μια σειρά επικαιροποίησης δεδομένων (οικονομική κρίση και επιπτώσεις της, νεότερες 
πολιτικές και θεσμικές ρυθμίσεις κ.λπ.) επιβάλουν την αναθεώρηση - εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ. Σύμφωνα 
με τις κύριες θεματικές ενότητές του, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν ανωτέρω καταγράφεται η 
αναγκαιότητα εναρμονισμού / προσαρμογής και άλληλοτροφοδότησης (μέσω εξειδίκευσης 
κατευθύνσεων) με τον υπερκείμενο σχεδιασμό και τον νέο αναπτυξιακό προγραμματισμό.  

Σήμερα, βρίσκεται υπό εκπόνηση η Β' Φάση της αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ -και ειδικότερα το Β.1 Στάδιο, 
το οποίο περιλαμβάνει τις αναλυτικές επεξεργασίες και προτάσεις για την αναθεώρηση και εξειδίκευση 
του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ, ομαδοποιημένες σε δύο ενότητες. 

Η πρώτη αναφέρεται στα θέματα του σχεδιασμού, όπως κατευθύνσεις ανάδειξης Περιφέρειας σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό, εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, πρότυπο χωρικής οργάνωσης, στρατηγικές 
κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης και εξειδίκευση αυτών σε χωρικές υποενότητες, τομεακές εξειδικεύσεις 
και τα απαραίτητα "μέσα" εφαρμογής που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο, τους χρηματοοικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους. 

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμογής. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα συμβάλει 
στη συγγραφή προγράμματος δράσης σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
διαδικαστικές ενέργειες, ρυθμίσεις / μέτρα και παρεμβάσεις και συνοδεύεται από κόστος, πηγές 
χρηματοδότησης και φορείς εφαρμογής. Είναι πολύ πιθανόν, δεδομένων των συγκυριών, ότι θα πρέπει να 
διερευνηθούν στόχοι χαμηλού κόστους και υψηλής πολλαπλασιαστικότητας των κοινωνικοοικονομικών 
ωφελειών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

6.2.1.3 Ειδικό Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας9 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΥΑ 49828, ΦΕΚ 2464/Β/2008) προωθεί, πέραν των 
γενικών κριτηρίων χωροθέτησης ΑΠΕ και των περιοχών αποκλεισμού τους, ειδικά κριτήρια χωροθέτησης 
των αιολικών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα, ορίζοντας μεταξύ άλλων το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 
κάλυψης εδαφών των αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., τη συνολική ισχύ των 
αιολικών σταθμών ανά ΟΤΑ, τους όρους εγκατάστασης αιολικών πάρκων, τους κανόνες προστασίας του 
τοπίου κλπ. 

Ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά του Αιγαίου έχει η προβλεπόμενη από το Ειδικό Πλαίσιο εξαίρεση από το 
μέγιστο όριο ισχύος των αιολικών σταθμών ανά νησί, των προτάσεων εγκατάστασης αιολικών σταθμών 
που περιλαμβάνουν την κατασκευή επαρκούς διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας. Συγκεκριμένα, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 
εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές 
ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα με το σύστημα και το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας νησιά και μέχρι τη διασύνδεσή τους η συνολική ισχύς των 
αιολικών σταθμών ανά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του επιπέδου αιχμής της ζήτησης που 

 
9 Υπ. Αριθμ. ΚΥΑ 49828 περί «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αυτού», ΦΕΚ 2664/Β/3-

12-2008 
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αυτό εμφανίζει σε μεσο−μακροπρόθεσμο ορίζοντα (δεκαετία). Επιπλέον, εφαρμόζονται κριτήρια ένταξης 
των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο που ορίζονται στο Παράρτημα IV του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ. 

Τόσο για το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όσο και για το σύνολο της εξυπηρετούμενης 
περιοχής, βάσει του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ δεν υπάρχουν περιοχές μείζονος σημασίας για τη χωροθέτηση 
αιολικών εγκαταστάσεων και υδροηλεκτρικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση του αιολικού και 
υδροηλεκτρικού δυναμικού.  

Με βάση τις εκτιμήσεις για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας ανά υδατικό διαμέρισμα, μικρή 
πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού παρουσιάζει το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου. 

Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ενέχουν κάποια επίπεδα εκμεταλευσιμότητας, είναι η ηλιακή 
ενέργεια, η βιομάζα και το βιοαέριο. Στο χωροταξικό δεν εντοπίζεται αναφορά σε συγκεκριμένες ζώνες για 
την περιοχή που εξετάζεται. 

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν απορρέουν για την άμεση περιοχή χωροθέτησης ειδικές 
χωροταξικές κατευθύνσεις.  

6.2.1.4 Εθνικό Χωροταξικό Βιομηχανίας10 

Από το θεσμοθετημένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (Αποφ.11508, ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009), οι κατευθύνσεις όπως απορρέουν από Παράρτημα της 
τελικής ΚΥΑ για την ευρύτερη περιοχή αναφοράς, δηλαδή το σύνολο του Νομού Κυκλάδων είναι: 

 Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Χαμηλή + (0,5). 

 Κλαδικές προτεραιότητες: Από κλαδική άποψη, ισχύουν γενικά οι περιφερειακές κατευθύνσεις. Οι 
ορυκτοί πόροι (κλάδοι 13−μεταλλούχα μεταλλεύματα, και 14−άλλες εξορυκτικές και λατομικές 
δραστηριότητες καθώς και η μελλοντική αξιοποίηση της γεωθερμίας) θεωρητικά θα διευκόλυναν 
μια στρατηγική καθετοποίησης προς τη μεταποίηση, αλλά στο μέτρο που αυτό δεν προσκρούει 
στο μικρό μέγεθος των νησιών και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον τουρισμό. Σε 
περιπτώσεις που οι περιοριστικοί αυτοί παράγοντες ενδεχομένως αντιμετωπίζονται, μια τέτοια 
στρατηγική πρέπει να ενισχύεται ισχυρά. Σημειώνεται επίσης η ισχυρότερη της μέσης παρουσία 
της ηλεκτροπαραγωγής στο Νομό, που συνδέεται με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (μικρά μη 
διασυνδεδεμένα νησιά), που μπορεί να επιτρέψει κάποιες δορυφορικές μονάδες στήριξης. 

 Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Εστίες εξωστρεφούς βιομηχανίας είναι η Ερμούπολη 
(ναυπηγεία και ορισμένες συνδεδεμένες μικρές μονάδες) και οι περιοχές εκμετάλλευσης 
βιομηχανικών ορυκτών (κυρίως η Μήλος). Δεν υπάρχουν προοπτικές ανάδυσης άλλων ισχυρών 
πόλων, και το χωρικό πρότυπο θα παραμείνει πολυκεντρικό (με μικρά μεγέθη). 

 Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Ο νομός αποτελεί υψηλής προτεραιότητας 
τουριστική ενότητα, ενώ για τη βιομηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα πλην εξαιρέσεων. 
Ακριβώς για αυτό το λόγο, στις τελευταίες πρέπει να εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο 
λεπτομερής σχεδιασμός χρήσεων γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή 
άλλως απαιτείται άμεσα για το μεγαλύτερο ποσοστό των νησιών. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας: Υπάρχει κάποια συγκέντρωση οχλουσών μονάδων 
(που δεν χαρακτηρίζει γενικά την περιφέρεια, με δεδομένο το νησιωτικό χαρακτήρα της, αλλά 
συγκεκριμένα νησιά) όπου απαιτούνται μέτρα αντιρρύπανσης. 

 Πολιτική για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας (ενδονομαρχιακές 
ανισότητες): Πολιτική τύπου 6, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πολυκεντρικό πρότυπο χαμηλών 
συγκεντρώσεων, λόγω του νησιώτικου και τουριστικού χαρακτήρα του νομού, με ειδικό 

 
10  ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009: «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την 

Βιομηχανία. και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» 

http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5WV7YAFLsTM%3d&tabid=513
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ενδιαφέρον για τις περιοχές με δυνατότητες καθετοποίησης από την εξόρυξη 

 Βιομηχανία και αγορά εργασίας: Δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, ειδική πολιτική σε επίπεδο νομού. Ο 
νησιώτικος χαρακτήρας όμως επιβάλλει επαγρύπνηση για τυχόν δημιουργία τοπικών 
προβληματικών θυλάκων 

 

  

Σχήμα 6-8: Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας 

 

 
  

Σχήμα 6-9: Κατευθύνσεις για την άσκηση της χωρικής πολιτικής για τη βιομηχανία σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο 
Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας 

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία δεν απορρέουν για την εξυπηρετούμενη περιοχή 
ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις.  
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6.2.1.5 Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό11 

Με την ΚΥΑ 67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β/12-12-2013) εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτού, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2742/1999 για το Χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο 
ανάπτυξη (ΦΕΚ 207 Α΄/7-10-1999). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω η Νήσος Σύρος εντάσσεται στην Ομάδα Ι: Τουριστικά αναπτυγμένα και 
αναπτυσσόμενα νησιά και ειδικότερα ανήκει στις Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. 

 

  

Σχήμα 6-10: Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού βάση του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (Δεκέμβριος 2013) 

 

 
11 Πηγή: ΦΕΚ 3155/2013, ΦΕΚ 3156/2013, ΚΥΑ Τροποποίηση, 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]= 2841&language=el-GR 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AMZhRHJon1E%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oNtNdE%2f7qAQ%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DHeu0pxq%2fHo%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524
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Ωστόσο, με την 3632/2015 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, το Πλαίσιο ακυρώνεται και, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 519/2017 απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ: 

«η ακύρωση δυνάμει της ΣτΕ 3632/2015 Ολ. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό που εκδόθηκε το 2013 δεν συνεπάγεται την αναβίωση, ούτε προσωρινώς του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό που εκδόθηκε το 
2009, καθώς το νεότερο δεν τροποποίησε αλλά αντικατέστησε το νεότερο (…) μετά την ακύρωση του 
νεότερου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και μέχρι 
την έγκριση νέου, που, πάντως, πρέπει να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενόψει της 
συνταγματικής επιταγής για χωροταξικό σχεδιασμό), εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής 
δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, 
σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια.» 

Σημειώνεται ότι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
ακυρώθηκε δια της υπ’ αριθ. 3632/2015 αποφάσεως λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας εκδόσεως, 
ενώ είχε προηγηθεί ΣΜΠΕ, η οποία είχε εγκριθεί μαζί με την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου.  

Στη παρούσα φάση το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας. 

6.2.1.6 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505Β/04.11.2011) θέτει κατευθύνσεις χωρικής 
οργάνωσης, περιορισμούς και ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.  

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες, οι Κυκλάδες χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) 
Κατηγορίας Ε. Πρόκειται για περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών, αλλά με ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και 
οργανωμένων ζωνών. Σ’ αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των 
υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ, 
κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του όρους του Ειδικού Πλαισίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζει Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις υδατοκαλλιέργειες, δεν απορρέουν για την άμεση περιοχή χωροθέτησης του έργου ειδικές χωροταξικές 
κατευθύνσεις. 
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Σχήμα 6-11: Χάρτης Εθνικού Προτύπου Χωροταξικής Οργάνωσης της Υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας (ΦΕΚ 
2505Β/04-11-2011) 

6.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Γ.Π.Σ.) – ΣΧΟΟΑΠ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

6.2.2.1 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ερμούπολης & Άνω Σύρου   

Για τον οικισμό της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο 
εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την 2-4-1986 (ΦΕΚ 368 Δ’/1986). Με την απόφαση αυτή: 

1) Καθορίζονταν τα όρια του οικισμού και κηρύσσεται αξιόλογος παραδοσιακός, ο οποίος χρήζει 
προστασίας και ανάδειξης μαζί με το ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης 

2) Διατηρείται η σημερινή μορφή γενικής κατοικίας του οικισμού 

3) Διατηρείται η σημερινή θέση της κεντρικής περιοχής του οικισμού (περιοχή Πιάτσα) 

4) Χωροθετείται νέο κτίριο Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, εκτός του οικισμού και εντός των ορίων 
της Δ.Ε. Ερμούπολης 

5) Εντάσσονται ορισμένες πολιτιστικές λειτουργίες στον αστικό ιστό στην κεντρική περιοχή Α. Σύρου 
(στο μπακάλικο του Γιάννακα) με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων 

6) Χωροθετείται χώρος αθλητισμού στην περιφέρεια του οικισμού, στο λατομείο του Χάλαρη 

7) Χαρακτηρίζεται η περιοχή Αγίου Σεβαστιανού – Μονή των Φρερ ως χώρος εγκαταστάσεων 
πρόνοιας 

8) Δημιουργείται περιαστικό πράσινο δυτικά του οικισμού με δενδροφυτεύσεις και ανάπτυξη 
τουρισμού και λειτουργιών αναψυχής. Ανατολικά και νότια του οικισμού η περιοχή 
χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη 

9) Κατασκευή νέου δρόμου κατά μήκος του χειμάρρου της Λαλακιάς. Κατασκευή περιφερειακού 
συλλεκτηρίου δρόμου που θα ξεκινά από τους πρόποδες της Άνω Σύρου, μέσα από τις 
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Καρναρόλες θα συνδέεται με το σημερινό δρόμο των Καμινιών. Κατασκευή ισόπεδων κόμβων στα 
σημεία σύνδεσης των προτεινόμενων δρόμων με τους σήμερα υπάρχοντες 

10) Συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου πεζοδρόμων στην Άνω Σύρο και το ιστορικό κέντρο της 
Ερμούπολης 

11) Καθορισμός Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης για όλη την Άνω Σύρο και το ιστορικό κέντρο της 
Ερμούπολης 

12) Καθορισμός: α) Ζώνης προγράμματος κατοικίας με ανάπλαση στην περιοχή Βορνά Άνω Σύρου, β) 
Ζώνης προγράμματος κατοικίας με συνεταιριστική δόμηση, δυτικά της Άνω Σύρου έναντι της 
Αληθινής γ) Ζώνης προγράμματος παροχής φθηνής κατοικίας στην Άνω Σύρο, πάνω από το Δ. 
Σχολείο 

13) Μεταφορά και προσωρινή χωροθέτηση νέου χώρου απόθεσης απορριμμάτων των τότε Δήμων 
Ερμούπολης και Άνω Σύρου στη θέση «Κοράκι» 

14) Δημιουργία δημοτικής επιχείρησης Δήμων και Κοινοτήτων νήσου Σύρου για την περισυλλογή - 
διαλογή –επεξεργασία -διάθεση απορριμμάτων οικισμών νήσου Σύρου 

15) Καθορισμός δρομολογίων για την εύκολη προσπέλαση μέσα στον οικισμό Α.Σύρου των 
πυροσβεστικών μονάδων από 3- 4 κύριους πεζόδρομους 

16) Καθορισμός σε όλη την έκταση του οικισμού χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού σε περιπτώσεις 
θεομηνιών 

Το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός των ορίων του ως άνω ΓΠΣ, όπως αναφέρεται και στην 
εκδοθείσα υπ. αριθμ. πρωτ. 2818/14-12-2020 Βεβαίωση Χρήσεων Γης (βλέπε Παράρτημα Ι). 

6.2.2.2 ΖΟΕ Σύρου (ΦΕΚ 339Δ/02-06-1989) 

Στη νήσο Σύρο για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων 
του έτους 1923 έχει καθοριστεί ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) με το ΦΕΚ 339/Δ/02-06-1989. Σύμφωνα με 
το ΦΕΚ αυτό μέσα στη ΖΟΕ καθορίζονται οι ακόλουθες περιοχές με ειδικές χρήσεις γης, οι οποίες 
παρουσιάζονται και στo σχήμα που ακολουθεί. 

 Περιοχή 1 (περιοχή 
ΓΠΣ): 

επιτρέπονται οι χρήσεις που καθορίζονται με την υπ’ αρ. 27539/884/21-
4-86 Υπουργική απόφαση, η αναφέρεται στην 3.4.1 παράγραφο 

 Περιοχές 2α, 2β, 2γ, 
2δ, 2ε: 

επιτρέπονται οι χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, 
αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αποθήκες, θερμοκήπια, 
καταστήματα, κέντρα αναψυχής και τουριστικές εγκαταστάσεις. 

 Περιοχές 3α, 3β, 3γ, 
3δ: 

επιτρέπονται οι χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, 
κέντρα αναψυχής, πολιτιστικά κέντρα και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

 Περιοχές 4α, 4β, 4γ, 
4δ, 4ε: 

επιτρέπονται οι χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 
αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, 
θερμοκήπια. 

Περιοχή 5: 
επιτρέπονται οι χρήσεις; κατοικία, καταστήματα, κέντρα αναψυχής και 
τουριστικές  εγκαταστάσεις. 

Περιοχή 6: 
επιτρέπονται οι χρήσεις; κατοικία, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, 
θερμοκήπια 

Περιοχή 6α: 

επιτρέπονται οι χρήσεις: αποθήκες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συνεργεία αυτοκινήτων 
και επαγγελματικά εργαστήρια.  
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Σχήμα 6-12: ΖΟΕ Σύρου (Χάρτης– πηγή: ΦΕΚ 339Δ/2-6-89) 

Από τις ανωτέρω περιοχές η πλησιέστερη στο εξεταζόμενο γήπεδο είναι η περιοχή 3γ, η οποία αφορά σε 
περιοχή ακτίνας 200m γύρω από την σπηλιά του Φερεκίδη. 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 339Δ/02-06-1989 οι εξής χρήσεις: κατοικία, 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές)12, κέντρα αναψυχής, πολιτιστικά κτίρια και εν 
γένει πολιτιστικές εγκατάστασεις. 

 
12  Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018), ως εγκαταστάσεις αστικών 

υποδομών κοινής ωφελείας μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις: 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων. 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα). 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων. 

Θέση έργου 
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Μικρό τμήμα του γηπέδου, όπως απεικονίζεται και στο ακόλουθο σχήμα εντοπίζεται εντός της παρούσας 
περιοχής. Ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του γηπεδου, όπου και προβλέπεται να αναπτυχθεί η ΜΕΑ Σύρου 
εντοπίζεται εκτός της περιοχής 3γ. 

 

Σχήμα 6-13: Περιοχή 3γ σύμφωνα με την ΖΟΕ Σύρου σε σχέση με τη θέση του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η εγκετάσταση της ΜΕΑ εντός του υφιστέμου γηπέδου του ΧΥΤΑ Σύρου 
δεν παρουσιάζει κάποιου είδους ασυμβατότητα με τα όσα ορίζει η ΖΟΕ Σύρου. 

 

6.2.2.3 Βεβαίωση Χωροθέτησης 

Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 30605/590/ 20-5-2021 [ΑΔΑ: ΨΣΧΜ7ΛΞ-2ΡΒ] της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων του Τμήματος Περιβάλλοντος (βλέπε Παράρτημα Ι παρούσας ΜΠΕ) 
εκδόθηκε η απαιτούμενη βάσει της κείμενης νομοθεσίας Βεβαίωση Χωροθέτησης για το εξεταζόμνο έργο. 

 

6.2.3 ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

6.2.3.1 Νέος Αναθεωρημένος Εθνικός  Σχεδιασμός (ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020 – 2030) 

Το ΕΣΔΑ αναθεωρήθηκε με την Πράξη 39 της 31.8.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185/A/29-09-
2020). 

Το νέο ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους, τα μέτρα και τις δράσεις για 
τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που 
προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ και αφορά την περίοδο 2020 – 2030. 

 
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων. 

(33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις. 

(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

Γήπεδο υφιστάμενου ΧΥΤΑ 
Σύρου, εντός του οποίου θα 
χωροθετηθεί η ΜΕΑ Σύρου 

Περιοχή 3γ: περιοχή ακτίνας 
200m πέριξ του σπηλαίου  
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Το ΕΣΔΑ από κοινού με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων το οποίο εκπονείται 
προτάσσουν και προωθούν την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων. 

Βασική αρχή του νέου ΕΣΔΑ αποτελεί η μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε ένα 
κυκλικό μοντέλο με τη θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων, σε συμμόρφωση με την 
αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο για τα απόβλητα συνολικά, όσο και για τα επιμέρους σημαντικότερα 
ειδικά ρεύματα.  

Ειδικότερα οι βασικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι οι ακόλουθοι: 

 Ο νέος εθνικός σχεδιασμός, στο πλαίσιο της φιλόδοξης περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί η 
χώρα, θέτει εμπροσθοβαρή στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 
που είναι η κατώτερη βαθμίδα διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων, σε ποσοστό 
μικρότερο του 10% το έτος 2030, φέρνοντας τον συγκεκριμένο στόχο πέντε χρόνια νωρίτερα από τις 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι οποίες προβλέπουν μέγιστο ποσοστό ταφής 10% το έτος 2035. 

 Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, την εισαγωγή νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, την 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, την ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, την προώθηση της 
αγοράς δευτερογενών υλικών, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη γρήγορη 
ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη δημιουργία σύγχρονων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ), τη σοβαρή αναβάθμιση 
των ΚΔΑΥ και αύξηση του αριθμού τους και την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών (δευτερογενών/ 
απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας. 

 Το νέο ΕΣΔΑ δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα 
προβλέπει την καθολική ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για το σύνολο της χώρας στο τέλος του 
2022, ένα χρόνο νωρίτερα από την ευρωπαϊκή οδηγία. Παράλληλα προβλέπει ένταση των 
προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων στην ανακύκλωση, καθώς και προτεραιότητα στη 
δημιουργία δικτύου ενίσχυσης της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

 Το νέο ΕΣΔΑ θέτει στόχους ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της ΕΕ και ειδικότερα από τις οδηγίες περί αποβλήτων 2018/851 και 2018/852(L 150), 
καθώς και την Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης 2019/904 (ΕΕ,L 155). Οι στόχοι προετοιμασίας 
για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα της οδηγίας 2018/851 είναι πολύ 
φιλόδοξοι για τη χώρα, αφού απέχουν σημαντικά από τα ποσοστά που ισχύουν σήμερα, όμως η 
υιοθέτησή τους από το παρόν ΕΣΔΑ, εκτός της υποχρέωσης, αποτελεί και σημαντικό κίνητρο 
προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις και επιμέρους ενέργειες προς τη συγκεκριμένη στόχευση, 
ώστε να καλυφθεί το «χάσμα» που χωρίζει τη χώρα μας από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.. 

 Ο εθνικός σχεδιασμός στοχεύει στη μέγιστη αύξηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των 
Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΒΜΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 
Προκρίνει την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης για την 
αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως δευτερογενών πρώτων υλών ή και εναλλακτικών καυσίμων. 

 Προτείνει δράσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
της χώρας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των αποβλήτων (περίπου 40%) και που η 
διαχείρισή τους έως σήμερα, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, γίνεται με αδόκιμο τρόπο, όπως με 
καύση στον τόπο εφαρμογής, κατά την οποία εκπέμπονται σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων. 

 Περιλαμβάνει σχεδιασμό για τη συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή δευτερογενών 
προϊόντων (όπως λίπασμα) ή/και εναλλακτικών καυσίμων. 

 Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη των ευθυνών που αναλογεί στους παραγωγούς στο πλαίσιο 
της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Έτσι προβλέπει ρητά την ανάληψη, μεταξύ άλλων, των 
ευθυνών συλλογής των αποβλήτων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν 
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σήμερα και τη δημιουργία νέων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για απόβλητα 
όπως έπιπλα, στρώματα, απόβλητα θερμοκηπίων, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απόβλητα 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων γεωργίας και λοιπά. 

Ειδικότερα οι βασικές κατευθύνσεις / στόχοι του νέου υπό έγκριση ΕΣΔΑ παρουσιάζονται συνοπτικά 
αμέσως πιο κάτω. 

α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων  

Όσον αφορά στα Βιολογικά απόβλητα, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιολογικών 
αποβλήτων από 31 Δεκεμβρίου 2022, ήτοι ένα χρόνο νωρίτερα από ότι προβλέπεται στο ενωσιακό 
δίκαιο, με δεδομένο ότι αφενός τα βιοαπόβλητα αποτελούν ένα ρεύμα του οποίου η επιτυχής 
διαχείριση έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της διαχείρισης των Στερεών 
Αποβλήτων, αφετέρου ότι το εν λόγω ρεύμα απαντάται στην Ελλάδα  σε ποσοστά μεγαλύτερα από 
πολλές από τις χώρες της ΕΕ. Επιπρόσθετα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνση των 
βιοαποβλήτων από τα ΑΣΑ αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ΜΕΑ και διευκολύνεται η παραγωγή 
δευτερογενών καυσίμων, καθώς είναι το ρεύμα στερεών αποβλήτων με τη μεγαλύτερη υγρασία. Τέλος, 
τα βιοαπόβλητα παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και από τις τουριστικές ροές, κάτι που τους 
προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε πολλές 
περιοχές της Χώρας ενώ για την ταχύτερη και πιο αποδοτική εφαρμογή της χωριστής συλλογής θα 
δοθεί έμφαση στους μεγάλους παραγωγούς.  

Τα ξεχωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται κατά βάση σε Μονάδες Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). 

β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε 
ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030.  

Αν και η επίτευξη του στόχου προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των ΑΣΑ 
ιδιαίτερα για το έτος 2025 είναι σχετικά δύσκολη, επιλέγεται συνειδητά η υιοθέτηση του, ώστε η χώρα 
αφενός να επιταχύνει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή αφετέρου να ισχυροποιήσει την 
εμπρόθεσμη επίτευξη του στόχου 60% και για το 2030.   

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση της ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών τουλάχιστον στο 65% 
κ.β. έως το 2025 και στο 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά. 

Όσον αφορά στα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων προβλέπεται η 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ.  

Προβλέπεται επίσης η επίτευξη όλων των στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε 
εναλλακτική διαχείριση και υπολείπονται των στόχων, και περαιτέρω αύξηση των επιδόσεων για όσα 
ρεύματα έχουν ήδη πετύχει τους στόχους.  

Καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το 
πλαστικό. Θεσμοθετείται παράλληλα η σταδιακή εφαρμογή, ήδη από το 2021 της χωριστής συλλογής 
των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και από το 2023 των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Παράλληλα προτείνεται η χωριστή συλλογή (μέσα από συστήματα 
διευρυμένης ευθύνης παραγωγού) σε άλλα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, όπως στρώματα, έπιπλα, 
ληγμένα φάρμακα, λοιπά επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από νοικοκυριά.  

Καθιερώνεται η υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τις πλαστικές φιάλες έως τριών λίτρων με την 
εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλοί ευρωπαϊκοί στόχοι χωριστής 
συλλογής για ανακύκλωση τουλάχιστον κατά 77% κ.β. των πλαστικών φιαλών ποτών μέχρι το 2025 και 
κατά 90% μέχρι το 2029, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 

γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10%, μέχρι το 2030 

Όσον αφορά στην υγειονομική ταφή των αποβλήτων, με βάση το ΕΣΔΑ επιλέγεται η υιοθέτηση ενός 
εξαιρετικά φιλόδοξου αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικού εμπροσθοβαρούς στόχου, μέσω ενός 
ολοκληρωμένου και σαφώς οριοθετημένου σχεδιασμού (που περιλαμβάνεται στο ΕΣΔΑ), ώστε το 
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μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή να μην ξεπερνά το 
10% κατά βάρος ήδη από το 2030. Προβλέπεται δε η εφαρμογή  στην πράξη της πυραμίδας 
ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή –πάντα και μόνο 
μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων –θα αποτελεί την τελευταία επιλογή. Η 
ιεράρχηση των αποβλήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις σημαντικότερες αρχές, η οποία 
διατυπώνεται και επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλες τις Οδηγίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις αλλά και 
στις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται δε ότι με την εν λόγω επιλογή στο σχεδιασμό 
και της θέσπισης είναι η κατεύθυνση των εθνικών και κοινοτικών πόρων στη στήριξη βιώσιμων 
πρακτικών διαχείρισης, αποφεύγοντας έτσι την χρηματοδότηση έργων ταφής με πεπερασμένο χρονικό 
ορίζοντα. 

Επιπλέον δεσμευτικό είναι, ότι όλα τα ΠΕΣΔΑ κινούμενα στις αρχές και κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ πρέπει 
να επιτυγχάνουν όλους τους στόχους διαχείρισης για τα ΑΣΑ με εξαίρεση μόνο τις τρεις Περιφέρειες με 
έντονη νησιωτικότητα (Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου), οι οποίες μπορούν να 
αποκλίνουν μόνο ως προς τον στόχο του μέγιστου ποσοστού διάθεσης προς Υγειονομική Ταφή 10% κ.β. 
των ΑΣΑ για το έτος 2030. 

δ) Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων (ΜΕΑ) 

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών 
διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας, με χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης, 
μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής απορρόφησης όλων των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος 
χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νέου 
χρηματοδοτικού πλαισίου 2021-2027 σε στοχευμένες επιλέξιμες δράσεις και υποδομές που θα 
διασφαλίσουν τη μετάβαση σε μια αειφόρο και κυκλική οικονομία. 

ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 

Προβλέπεται η δημιουργία ενός δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης από υπολείμματα 
επεξεργασίας αποβλήτων ή/και από εναλλακτικά καύσιμα, οι οποίες μπορεί να είναι κεντρικές 
μονάδες για όλη τη χώρα (ενδεικτικά τουλάχιστον 3-4 μονάδες), χωρίς όμως να αποκλείεται αυτό να 
γίνεται καθετοποιημένα και εντός των ίδιων των ΜΕΑ, εφόσον αυτό κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό 
και προκριθεί από τα οικεία ΠΕΣΔΑ ή/και τους οικείους ΦΟΔΣΑ.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τόσο στα δύο (2) βασικά εναλλακτικά σενάρια όσο και στο ενδιάμεσο 
σενάριο που αναπτύσσονται στον νέο ΕΣΔΑ αναφορικά με τη δημιουργία μονάδων ενεργειακής 
αξιοποίησης για τη διαχείριση των υπολειμμάτων από επεξεργασία ΑΣΑ σε ΜΕΑ και των υπολειμμάτων 
από επεξεργασία άλλων ρευμάτων (ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, ξύλο - ύφασμα) της χώρας, δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι τρεις περιφέρειες της χώρας που χαρακτηρίζονται από έντονη νησιωτικότητα 
(Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, αλλά όχι και της Κρήτης) και ενδεχομένως και των 
δευτερογενών καυσίμων.  

Επιπλέον, βασική προτεραιότητα παραμένει και για το νέο ΕΣΔΑ, η επιδίωξη της παύσης λειτουργίας 
και αποκατάστασης όλων των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το 
2022. Προς την κατεύθυνση αυτή η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σχεδιασμό κλεισίματος και 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ούτως ώστε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης να έχει εξαλειφθεί 
μέχρι τις αρχές του 2021 και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ να έχει ολοκληρωθεί το 2022. 

Στη συνέχεια παρατίθενται επιγραμματικά τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η χώρα στο 
νέο ΕΣΔΑ, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που αυτό θέτει: 

 Εκσυγχρονισμός της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε 
ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά για την ταφή των αποβλήτων, 
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συμπεριλαμβανομένων και των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών 
αποβλήτων. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, που τελικά έχουν 
καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά ταφής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. 

 Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω», τόσο με νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και 
με ενίσχυση των φορέων με πόρους μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουν να μετρήσουν την παραγωγή 
αποβλήτων είτε συνολικά, είτε σε κάποια από τα ρεύματα, ιδίως σε επίπεδο κατοικίας, κτηρίου, 
πολεοδομικής ενότητας, επιλεγμένων παραγωγών. 

 Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών 
και των βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός για τη συλλογή του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών θα 
ενισχυθεί (όπως κάδοι ανακύκλωσης, απορριμματοφόρα) έναντι του «πράσινου» κάδου (των 
σύμμεικτων ΑΣΑ), που σήμερα είναι ο κύριος κάδος υποδοχής αστικών αποβλήτων. Παράλληλα 
προβλέπεται να επεκταθεί πανελλαδικά το δίκτυο του καφέ κάδου (οργανικά απόβλητα / 
βιοαπόβλητα)και επιπρόσθετα να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων ανά είδος υλικού, 
όπου χωρικά είναι εφικτό. Τα ως άνω θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης και παράλληλα τη σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται 
προς επεξεργασίας σε μονάδες υπολειμματικών συμμείκτων ΑΣΑ και κατ’ επέκταση σε ταφή. Με 
βάση τα ανωτέρω θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός της χωροθέτησης των κάδων αποβλήτων, 
καθώς και ο εξορθολογισμός των δρομολογίων. 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η αναμενόμενη 
αύξηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διακριτά συλλέγονται για ανακύκλωση, θα 
δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες στη λειτουργία των ΚΔΑΥ, τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση του αριθμού ή/και της δυναμικότητας των ΚΔΑΥ, αλλά και 
με τεχνολογική αναβάθμισή τους. Παράλληλα, τα ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε 
από τα μη αξιοποιήσιμα υλικά να μπορούν να παράγουν εναλλακτικό (δευτερογενές) καύσιμο, 
κάτι όμως που μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω τροφοδότησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στις 
αντίστοιχες ΜΕΑ. 

 Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα. 
Σήμερα λειτουργούν μόλις 5 μονάδες. Προβλέπονται άλλες 30- 38 μονάδες μέχρι το τέλος του 
2023. 

 Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη τη 
χώρα, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες, είτε και εντός ΜΕΑ που έχουν ξεχωριστό ρεύμα για τη 
διαχείριση βιοαποβλήτων. Σήμερα λειτουργούν μόλις 5μονάδες. Προβλέπονται τουλάχιστον άλλες 
30 μονάδες, μέχρι το τέλος του 2023. Ως ένα επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων, θα πρέπει να επιδιώκεται τέτοια τιμολογιακή πολιτική, που το τέλος 
επεξεργασίας (gatefee) των ΒΑ να είναι μικρότερο από αυτό των συμμμείκτων/υπολειμματικών 
ΑΣΑ. 

 Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από τις ΜΕΑ και από τα 
υπολείμματα των ΚΔΑΥ, ώστε να μειωθούν οι ποσότητες των εξερχομένων από τις μονάδες αυτές, 
που καταλήγουν σε ταφή. 

 Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας (ενδεικτικά τουλάχιστον 3-4 μονάδες) από τα 
υπολείμματα των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ 
ή και από εναλλακτικά καύσιμα ή και από κάθε άλλη υπολειμματική ροή προκύπτουσα από την 
επεξεργασία/διαλογή των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων, ώστε σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η 
χώρα να μπορέσει να επιτύχει τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, κάτω από 10% 

 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη βάση της οποίας θα παρακολουθούνται τα 
ΠΕΣΔΑ και το ΕΣΔΑ, με εισαγωγή στοιχείων από τους ΦΟΔΣΑ και διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ. 
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 Έκδοση με βάση τις προβλέψεις του νέου περιβαλλοντικού νόμου (4685/2020) των Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη 
μικρότερη δυνατή παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων 
τήρησης των ΑΕΠΟ. 

 Ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας 
μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων (βιομηχανική συμβίωση) για την ανάκτηση των βιομηχανικών 
αποβλήτων. 

 Ορισμός ρευμάτων των βιομηχανικών αποβλήτων που δύνανται να αποτελέσουν δευτερογενή 
πρώτη ύλη ή και εναλλακτικό καύσιμο από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια 
καθώς και καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση των ανόργανων αποβλήτων 
βιομηχανικής προέλευσης ως δευτερογενών υλικών. 

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης, 
είτε επωφελεία της γεωργίας, είτε για την παραγωγή ζωοτροφών είτε προς άλλο τρόπο 
αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

 Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής 
προέλευσης με έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίων και στις συσκευασίες φυτοπροστατευτικών 
και ειδικά των πλαστικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με αυτά. 

 Δημιουργία προγράμματος για την παρακολούθηση της διαχείρισης των γεωκτηνοτροφικών 
αποβλήτων και ενοποίηση μητρώων παρακολούθησης αγροτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό 
με την οργάνωση και αδειοδότηση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης για τις 
συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα. 

 Δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 
2022-23, η ανυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ειδική ανάγκη υπάρχει στη χώρα για την ασφαλή διάθεση 
των αποβλήτων αμιάντου. 

 Κάλυψη της χώρας, με προτεραιότητα στα νησιά, με συστήματα διαχείρισης για τα Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Παράλληλη προώθηση της απλοποίησης των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ανάπλαση ανενεργών λατομείων, με έμφαση ειδικά στην 
Αττική, με υλικά από τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, ενόψει των μεγάλων έργων της 4ης γραμμής του 
μετρό και του Ελληνικού. Υιοθέτηση προτύπων με σκοπό τη χρήση των ΑΕΚΚ μετά την επεξεργασία 
τους και ιδίως για την κατασκευή δημόσιων έργων. 

 Συλλογή ιατρικών αποβλήτων μικρών μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα αυτών 
των ιατρείων, κτηνιατρείων και οδοντιατρείων, όπου παρουσιάζονται κενά και είναι απαραίτητο 
να ελεγχθεί ο τρόπος συλλογής τους, ώστε να μην καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα. 

 Τοποθέτηση κάδων συλλογής σε όλα τα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων 
βιομηχανίας (ΑΣΟΒ), όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, βιομηχανίες/ βιοτεχνίες, 
διαλυτήρια ΟΤΚΖ, ηλεκτρολογεία και άλλα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ανακύκλωσης του 100% 
των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

 Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών 
από δημόσιους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη μέσω διαγωνισμών και συμβάσεων 
προμήθειας, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση. Πέραν της 
ανάπτυξης του σχετικού εξοπλισμού των απαιτούμενων υποδομών που θα διευκολύνουν τη 
χωριστή συλλογή, προτείνεται μία ολιστική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της ανακύκλωσης και της 
εκτροπής των αποβλήτων από την ταφή, με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση των αρχών της 
Κυκλικής Οικονομίας. 
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Με βάση τους βασικούς ποσοτικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ για το έτος 2020, η υγειονομική ταφή πρέπει 
να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε 10% του συνόλου των ΑΣΑ μέχρι το 2030 με 
εξαίρεση τις νησιωτικές περιφέρειες και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 
2030. 

Η εξεταζόμενη ΜΕΑ συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη της 
νομοθεσίας ωθεί επίσης προς την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας, εφόσον η επίτευξη των 
σχετικών στόχων είναι μάλλον αδύνατη χωρίς τέτοια μονάδα. 

Πέραν των ανωτέρω η εξεταζόμενη ΜΕΑ Σύρου συμπεριλαμβάνεται εντός των κύριων προβλεπόμενων 
υποδομών διαχείρισης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του νέου ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νέος αναθεωρημένος ΕΣΔΑ, το εξεταζόμενο έργο, έρχεται σε πλήρη 
εναρμόνιση. 

6.2.3.2 ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου 

Βάσει της Υπ. Αριθμ. οικ. 63083/5402/30-12-2016 (ΦΕΚ 4317/Β/ 30/12/2016) πραγματοποιήθηκε η 
κύρωση της απόφασης έγκρισης του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΝΑ)13. Το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ έχει ως στόχο να 
προωθήσει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 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. Με τον νέο ΠΕΣΔΑ πλέον ενισχύεται η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση, 
ενώ δίνονται βασικές κατευθύνσεις για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

Ειδικότερα:  

 Καθιερώνεται χωριστή συλλογή ανά ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών (4 ρεύματα) καθώς και χωριστή 
συλλογή βιοαποβλήτων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της περιφέρειας θα εφαρμοσθεί σύστημα 6 κάδων 
(χαρτί / χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, βιοαπόβλητα και σύμμεικτα). Εναλλακτικά, για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων μπορεί να εφαρμοσθεί και σύστημα συλλογής πόρτα – πόρτα ή άλλα 
συστήματα διαλογής στην πηγή (π.χ. ανταποδοτικά κέντρα ανακύκλωσης) με την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των ρευμάτων. Αναφορικά με την ανακύκλωση θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο σύστημα και οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός των διαδικασιών των δήμων 
(ΚΟΙΝΣΕΠ) καθώς και μέσω της «άτυπης ανακύκλωσης», ώστε και οι εν λόγω ανακτώμενες ποσότητες 
να προσμετρώνται στην επίτευξη των στόχων. Σε κάθε περίπτωση, για τα νησιά που λόγω ειδικών 
ανθρωπογεωγραφικών χαρακτηριστικών ή κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, δεν είναι σε θέση να 
προσαρμοστούν απόλυτα στα παραπάνω συστήματα ΔσΠ, δύναται να υπάρχει σχετική ευελιξία, 
λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι θα πρέπει να καλύπτονται συνολικά οι στόχοι της Περιφέρειας. Η 
παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά, όπως αναφέρεται 
και στο ΕΣΔΑ.  

 Για τις ξενοδοχειακές μονάδες προβλέπεται η χρήση αποκλειστικών κάδων χωριστής συλλογής των 
ρευμάτων που θα συλλέγονται χωριστά (ΑΥ και βιοαπόβλητα), ενώ σε επίπεδο περιφέρειας 
προτείνεται η εν λόγω υποχρέωση να αφορά αρχικά τις μονάδες άνω των 150 κλινών, σε δεύτερη φάση 
τις άνω των 50 κλινών και σε επόμενη φάση τις άνω των 20 κλινών. Ο εξοπλισμός χωριστής συλλογής 
θα μπορεί να προέρχεται είτε απευθείας από τις ξενοδοχειακές μονάδες, είτε σε συνεργασία με το 
Δήμο και τα ΣΕΔ (για τα ΑΥ) ή το Δήμο (ΒΑ), στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού χωριστής 
συλλογής που θα υλοποιήσει κάθε Δήμος. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των μεγάλων ΟΚΩ του 

 
13 Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 

4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις ΕΣΔΑ και του 
Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 ‘Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Ν. 4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015). 
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νησιού, τους μεγάλους παραγωγούς (π.χ. στρατόπεδα, συνεδριακά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες, 
σχολεία, κ.λπ).  

 Προωθείται η δημιουργία πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους, σε συνδυασμό με νησίδες 
ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία (π.χ. παραλίες) και Κέντρων Ανακύκλωσης 
Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ). Ισχύει η αναφορά του ΕΣΔΑ ότι τα Πράσινα σημεία 
είναι υποχρεωτικά για Δήμους με >2.000 κατοίκους ενώ στους λοιπούς δήμους η υλοποίηση πράσινων 
σημείων είναι προαιρετική. 

 Προβλέπεται η δημιουργία μονάδων βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση) για κάθε Δήμο, οι 
οποίες θα διαχειρίζονται αποκλειστικά βιοαπόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή.  

 Προωθείται η οικιακή κομποστοποίηση και η χρήση των αποβλήτων ως ζωοτροφές με υψηλό στόχο 
χωριστής συλλογής, 20% των παραγόμενων βιοαποβλήτων. 

 Προβλέπεται η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ σε μεγάλα νησιά (Ρόδος, Κως, 
Σύρος και Νάξος) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση υλικών και η εκτροπή ΑΣΑ από την ταφή 
και να επιτευχθούν οι στόχοι εκτροπής των βιοαποδομήσιμων ΑΣΑ.  

 Προτείνεται η κάλυψη της περιφέρειας με έργα ασφαλούς τελικής διάθεσης (χώρους υγειονομικής 
ταφής και σταθμούς μεταφόρτωσης). Ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ προέβλεπε την κατασκευή και λειτουργία 
18 ΧΥΤΑ στις Κυκλάδες εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί οι 10 και 15 ΧΥΤΑ στα Δωδεκάνησα εκ των 
οποίων έχουν υλοποιηθεί οι 9. Επιπλέον, ΧΥΤΑ βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης (στάδιο 
μελέτης, στάδιο κατασκευής η στάδιο αδειοδότησης). Επίσης προτείνεται η αποκατάσταση της 
πλημμελούς λειτουργίας υφιστάμενου δικτύου διάθεσης (ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ), ώστε να αρθούν αιτίες 
σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καταγγελιών, παραβιάσεων νομοθεσίας και δυσλειτουργιών 
και να αποκατασταθεί η συμμόρφωση όλων με τις νόμιμες προδιαγραφές, με σειρά οριζόντιων 
μέτρων, εντατικοποίηση ελέγχων, χρηματοδότηση έργων και υποστήριξη φορέων λειτουργίας.  

 Προβλέπονται έργα και για τις λοιπές κατηγορίες αποβλήτων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του 
ΠΕΣΔΑ 

Ειδικότερα, για τη νήσο Σύρο το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου προβλέπει τη δημιουργία μιας 
Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 5.800tn/έτος και κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων δυναμικότητας 928 tn/έτος. Παράλληλα, προβλέπει την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ 
(κατασκευή Β’ Φάσης), τη δημιουργία 2 Πράσινων Σημείων και 5 Γωνιών Ανακύκλωσης, τη δημιουργία 
ΣΜΑΥ (σημειώνεται ότι στη Σύρο υφίστανται ΣΜΑΥ) και την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Τα σχεδιαζόμενα έργα καλύπτουν πλήρως τους στόχους του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου για την Σύρο 
σε ότι αφορά στην επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και την επεξεργασία προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων. Επίσης, με την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Σύρου και των συνοδών έργων 
αυτού, θα καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες τελικής διάθεσης του νησιού της Σύρου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο βρίσκεται σε πλήρη συσχετισμό με την υλοποίηση των δράσεων που 
προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης του πλαισίου 
σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας. 

6.2.3.3 Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

Στην περιοχή μελέτης έχει ισχύ το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για Διαχείριση Υδάτων 
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) [Πηγή: ΕΓΥ / ΦΕΚ Β 
4677/29.12.2017]  προσδιορίσθηκαν:  

 ογδόντα ένα (81) ποτάμια υδάτινα σώματα πλην ταμιευτήρων, εκ των οποίων κανένα δεν 
εντοπίζεται στο νησί της Σύρου 
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 εννέα (9) ταμιευτήρες, δηλαδή ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου –σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία 
προσδιορισμού των ΥΣ, εκ των οποίων κανένα δεν εντοπίζεται στο νησί της Σύρου 

 Ογδόντα επτά (87) παράκτια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων ένα (1) εντοπίζεται στο νησί της 
Σύρου (EL1437C0056N: Ακτές Σύρου) 

 Εκατόν δεκαέξι (116) υπόγεια υδατικά συστήματα, εκ των οποίων τα τρια (3) εντοπίζονται στο νησί 
της Σύρου 

Αναφέρεται ότι στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου δεν προσδιορίσθηκαν μεταβατικά υδατικά 
συστήματα. 

Ειδικότερα βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ & 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) [Πηγή: ΕΓΥ], η 
προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου, εντοπίζεται σε: 

 ευθεία απόσταση περί τα 195m  από το παράκτιο υδάτινο σώμα «EL1437C0056N: Ακτές Σύρου» 

 εντός του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος «EL1400671: Σύρου (Α)» 

 

 
Σχήμα 6-14: Θέση εξεταζόμενου έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πλησιέστερα επιφανειακά υδάτινα σώματα 

(πηγή: http://wfdgis.ypeka.gr/, 2020) 

Ακτές Σύρου 
(EL1437C0056N) 

Γήπεδο υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του 

οποίου θα χωροθετηθεί η 
ΜΕΑ Σύρου 

Ευθεία απόσταση 
195m από το 
παράκτιο ΥΣ  
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Σχήμα 6-15: Θέση εξεταζόμενου έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγή: 
http://wfdgis.ypeka.gr/, 2020) 

Ταξινόμηση υδατικών συστημάτων 

• Σχετικά με το παράκτιο υδατικό σώμα «Ακτές Σύρου» (EL1437C0056N) αυτό χαρακτηρίζεται από 
«υψηλή» οικολογική, και «καλή» χημική κατάσταση, με τη συνολική κατάσταση αυτού να 
χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». 

• Αντίστοιχα σύμφωνα με την εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων 
υδατικών συστημάτων του ΥΔ εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική 
κατάσταση του εν λόγω Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (EL1400671) έχει χαρακτηρισθεί ως 
«καλή». 

  

Γήπεδο υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του 
οποίου θα χωροθετηθεί 

η ΜΕΑ Σύρου 

Σύρου (Α) 
[EL1400671] 
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Πρόγραμμα μέτρων 

Τέλος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14), δεν 
προβλέπονται μέτρα που αφορούν άμεσα στα προαναφερόμενα πλησιέστερα στο έργο υδατικά σώματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι: 

 στον εξεταζόμενο χώρο δεν θα διατίθενται σύμμεικτα αστικά απόβλητα, αλλά τα υπολείμματα της 
επεξεργασίας αυτών (περιορισμός του ρυπαντικού τους φορτίου) 

 ο σχεδιασμός του έργου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων, όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

 για το έργο θα εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων που είναι πιθανό να αποτελέσουν πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου 
(έδαφος, υπέδαφος, ατμόσφαιρα, επιφανειακά και υπόγεια νερά), επιτρέποντας την 
παρακολούθηση και την ασφαλέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων λειτουργίας του έργου στο 
βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον της άμεσης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των δράσεων προστασίας. Αναλυτικά το εν 
λόγω Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 11 της 
παρούσας ΜΠΕ. Ο φορέας λειτουργίας σε ετήσια βάση –σύμφωνα και με τις επιταγές της 
νομοθεσίας- θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα της καταγραφής 
και θα τις κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 

 η εξεταζόμενη δραστηριότητα του θέματος υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στον Κοινοτικό Κανονισμό 166/2006/ΕΚ-PRTR που 
αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC 
(96/61/EK), με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός και η λειτουργία της οποίας θα γίνει λαμβάνοντας τις 
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), όπως αυτές περιγράφονται στους σχετικούς Οδηγούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) αλλά και του ΥΠΕΝ 

 η συνολική εξεταζόμενη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 
«Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη κι έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και ειδικότερα στην 
περίπτωση 5.4 του Παραρτήματος Ι και ως εκ τούτου συντάσσεται και υποβάλλεται με την 
παρούσα ΜΠΕ τεύχος Βασικής Έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 18 της προαναφερόμενης ΚΥΑ) 

 στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ έχει ενσωματωθεί επίσης και ανάλυση κινδύνων για το έργο (ΜΕΑ 
Σύρου), τα αποτελέσματα της οποίας υποδεικνύουν ότι η λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης 
ενέχει πολύ χαμηλούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της 
περιοχής γενικότερα 

το υπό μελέτη έργο δεν παρουσιάζει κάποιου είδους ασυμβατότητα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (ΕL14). 

 

6.2.3.1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108Β΄/2010), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», έχουν καταρτισθεί και 
εγκριθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2683Β/6-07-2018 το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ 
Νήσων Αιγαίου. 
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Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας για το ΥΔ των Νήσων Αιγαίου, όπως αυτές καθορίζονται 
στο ΣΔΚΠ είναι οι: 

 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Μάλωνας, Μάσσαρη, 
Κάλαθος) (GR14RAK0001)  

 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων βόρειο-ανατολικής ακτής νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου) 
(GR14RAK0002)  

 Χαμηλές ζώνες λεκανών ρεμάτων βόρειας ακτής νήσου Ρόδου, από το ύψος των οικισμών 
Καλαβάρδα έως την πόλη της Ρόδου (GR14RAK0003)  

 Παραθαλάσσια ζώνη βόρειων ακτών νήσου Κω από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη 
της Κω (GR14RAK0004)  

 Παραθαλάσσια περιοχή Αγ. Προκόπης, Αγ. Άννα και πόλης Νάξου νήσου Νάξου (GR14RAK0005)  

 Χαμηλή ζώνη ρεμάτων Πυθαγορείου νήσου Σάμου (GR14RAK0006)  

 Περιοχή Μεσοκάμπου νήσου Σάμου (GR14RAK0007)  

 Χαμηλή ζώνη περιοχής Μυτιληνιών νήσου Σάμου (GR14RAK0008)  

 Χαμηλή ζώνη περιοχής Κάμπου Χίου και πόλης Χίου (GR14RAK0009)  

 Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Τσίκνα και ρεμάτων κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου (GR14RAK0010)  

 Χαμηλές περιοχές νήσου Λήμνου (GR14RAK0011)  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, δεν εντοπίζεται στη Νήσο Σύρο κάποια Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας.  

Συνεπώς, το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου δεν περιλαμβάνει προβλέψεις σχετικές με πλημμυρικά φαινόμενα στην 
περιοχή μελέτης τόσο από εσωτερικά ύδατα όσο και από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας. 

Το ΣΔΚΠ του ΥΔ Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει συνολικά 25 Μέτρα για την επίτευξη των γενικών στόχων 
της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν τεθεί σε επίπεδο χώρας. Οι γενικοί στόχοι αφορούν: 

 Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 

 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 

 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 

 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο είναι δεν παρουσιάζει ασυμβατότητα με το Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14). 

6.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΛΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., 
ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Ο.Τ.Α.) - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το γήπεδο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του οποίου προβλέπεται η επέκταση αυτού και 
προτείνεται να εγκατασταθεί η ΜΕΑ Σύρου δεν γειτνιάζει (περιοχή ακτίνας 2,0km από το όριο του 
γηπέδου) με βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις οργανωμένης φύσεως ή μη. Εξάλλου τέτοιου 
είδους οργανωμένες χρήσεις δεν αναπτύσσονται στο νησί. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι με την υπ’αριθμ. 3296/ 17-8-1999 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων 
καθορίστηκε Ζώνη ανέγερσης βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων βόρεια του οικισμού Πάγου 
και εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου Γαλησσά - Ερμούπολης, χωρίς περαιτέρω καθορισμό όρων και 
περιορισμών δόμησης. Η Ζώνη αυτή προβλεπόταν να έχει έκταση 175 στρέμματα, δεν περιλαμβάνεται 
στις περιοχές που ρυθμίζει η ΖΟΕ, ενώ η θεσμοθετησή της δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ με την αντίστοιχη 
δημοσίευση ΦΕΚ. 
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Στη γύρω περιοχή δεν παρατηρούνται αεροδρόμια. Ο Κρατικός Αερολιμένας Σύρου βρίσκεται σε ευθεία 
απόσταση περί τα 4,5km νότια της θέσης. 

Στην άμεση περιοχή της εξεταζόμενης θέσης δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  

6.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης 
στην περιοχή του έργου, επομένως δεν επηρεάζεται η σχετική συμβατότητα αυτού με τις ισχύουσες 
θεσμοθετημένες δεσμεύσεις. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:  

Ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδομικές ή άλλου τύπου και είδους ρυθμίσεις 

Οι πολιτικές διευθέτησης του χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η χωροθέτηση των 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε αυτήν ορίζονται στα παρακάτω νομοθετήματα:  

 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ128/Α/2008) 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
(ΦΕΚ151/ΑΑΠ/2009) 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ2464/Β/2008) 

 Νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 
3155/2013, ΦΕΚ 3156/2013) 

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003) καθώς και η επικείμενη αναθεώρησή του 

Για την περιοχή του έργου δεν έχει υπάρξει μεταβολή στις ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδομικές 
διατάξεις ή άλλου τύπου και είδους σχετικές ρυθμίσεις στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 
έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των και τροποποιήσεων αυτής έως σήμερα που να 
επηρεάζουν με οιονδήποτε τρόπο το έργο, είτε να επηρεασθούν από αυτό. 

Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Υπ. αρ. 
13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και 
αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής) μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει εντός της 
περιοχής μελέτης μεταβολές στα θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 
που θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν το έργο, είτε να επηρεασθούν από αυτό. 

Όρια και προβλέψεις για περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Παρά το γεγονός ότι έχουν επέλθει μεταβολές των ορίων του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α) στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, 
αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής) μέχρι 
σήμερα, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432Β/15-12-2017): 
"Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000", αυτές 
δεν επηρεάζουν με οιονδήποτε τρόπο το έργο, είτε θα επηρεασθούν από αυτό. 

Δάση, δασικές και τυχόν αναδασωτέες εκτάσεις 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Υπ. αρ. 
13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και 
αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής) μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί για την περιοχή 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018 ο μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης για τη Νήσο Σύρο. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AMZhRHJon1E%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AMZhRHJon1E%3d&tabid=367&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oNtNdE%2f7qAQ%3d&tabid=367&language=el-GR
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Εντούτοις δεν έχει επέλθει εντός της περιοχής μελέτης μεταβολή των ορίων των δασών, δασικών ή 
αναδασωτέων εκτάσεων, με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν το έργο, είτε να 
επηρεασθούν από αυτό.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου η 
Δ/νση Δασών Κυκλάδων έχει γνωμοδοτήσει σχετικά για το έργο σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2681/18-
07-2003 (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 12139/21-07-2003) και το διευκρινιστικό επί της γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. 
οικ. 3546/6-08-2003 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 13790/11-08-2003). 

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας, κ.ά.  

Εντός της περιοχής μελέτης δεν έχουν καταγραφεί μεταβολές σε εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, 
κοινής ωφέλειας, κ.ά., στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, αριθμ. 
πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής) μέχρι 
σήμερα, οι οποίες θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν το έργο, είτε να επηρεασθούν από αυτό. 

 

6.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΕΚΔΟΣΗ 
ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ME ΤΟ ΕΡΓΟ 

Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Υπ. 
αριθμ. πρωτ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των Υπ. αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, Υπ. αριθμ. πρωτ. 
3488/1114/21-01-2013 και Υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής έχουν επέλθει 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις ή έκδοση νέων διατάξεων που 
σχετίζονται με την κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου: 

• τo Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017) - Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις 

• την ΚΥΑ οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017) - Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 
περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 
4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης 

• την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 - Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις 
τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (24/Α)» ΦΕΚ 
3339Β/12-12-2014 

 Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις 

 Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015, (ΦΕΚ 1793/Β/20.8.2015) - Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου 
Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (1450/Β), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ’ 
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αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1450/Β) 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/46424/1134/2021 (ΦΕΚ 2185/Β` 26.5.2021) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
36060/1155/13.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, 
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β’ 1450), όπως 
ισχύει 

• τον ευρωπαϊκό οδηγό για την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σε μονάδες που 
υπάγονται στην οδηγία IPPC 

• Αναθεωρημένος Οδηγός Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τον κλάδο της επεξεργασίας των 
αποβλήτων, όπως αυτός εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 

• Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β` 10.8.2016) - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• την Υ.Α. οικ. 2307/2018 - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-
8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων 
έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης 
Ομάδων 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656Β/22.10.2020) - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την 
κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας  

• τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) - Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

οι οποίες και πρόκειται να ληφθούν υπόψη στην προτεινόμενη τροποποίηση των Π.Ο.. 
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7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο σχεδιασμός του έργου παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να καθίσταται εφικτή η αντικειμενική 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. 

 

7.1.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΑ 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία 
(εργασία R3 - Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες /  
εργασία R12):  

α) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μετά τη ΔσΠ της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου 
Ερμούπολης). 

β) των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: α) 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, β) 
928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το εξής:  

Ο σχεδιασμός της ΜΕΑ της Σύρου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με την διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και του βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι στην ΜΕΑ θα οδηγείται περίπου το 40% 
των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων περιοχών ακόμα και αν κάτι 
τέτοιο στην παρούσα φάση δεν αντανακλά την πραγματική εικόνα της διαχείρισης των αποβλήτων στην 
περιοχή μελέτης. Η ΜΕΑ δεν δύναται να αδειδοτηθεί/σχεδιαστεί με δυναμικοτητα μεγαλύτερη από αυτή 
που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου καθώς κάτι τέτοιο θα αποθαρρύνει την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που επιβάλλεται 
από το ΠΕΣΔΑ να εφαρμοστούν πριν τα απόβλητα οδηγηθούν στην ΜΕΑ. 

Κρίσιμο και καθοριστικό στοιχείο για τον σχεδιασμό του έργου είναι η μέγιστη ημερήσια και ωριαία 
ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων στην ΜΕΑ η οποία προσδιορίζεται: α) από τις εποχιακές 
διακυμάνσεις στην παραγωγή των αποβλήτων και β) από το ωράριο λειτουργίας του εργοστασίου 
(βάρδιες , καθαρός χρόνος βάρδιας και μέρες λειτουργίας).  

Στη νήσο Σύρο είναι έντονη η εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια του 
θέρους καθώς λαμβάνει χώρα μεγάλη συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών. Από τα ζυγολόγια για το 
έτος 2018 του εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Σύρου προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή αποβλήτων 
παρατηρείται κατά τον μήνα Ιούλιο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής υπολογίζεται στο 167% τη μέσης 
μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή (συμμείκτων, προδιαλεγμένων). Με αυτό ως δεδομένο, ο 
σχεδιασμός της ΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων επεξεργασίας της αυξημένης 
εισροής αποβλήτων την περίοδο αιχμής. 
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Η ΜΕΑ σχεδιάζεται για 5ήμερη λειτουργία (260ημέρες ανά έτος) όπου κατά την πρώτη βάρδια θα γίνεται 
επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ καλύπτοντας και την περίοδο αιχμής 
(5.800÷260*167%=37,3τν/ημέρα) ενώ σε δεύτερη βάρδια θα γίνεται επεξεργασία των προδιαλεγμένων 
αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) (3.000÷260*167%=19,3τν/ημέρα). Σε μία βάρδια θα γίνεται και η 
επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ καλύπτοντας επίσης την περίοδο αιχμής 
(928÷260*167%=6,0τν/ημέρα).  

Λαμβάνοντας υπόψη καθαρό χρόνο εργασίας του προσωπικού 7,5 ώρες ανά βάρδια (8ωρη βάρδια με 
μισή ώρα διάλειμμα) και συντελεστή διαθεσιμότητας εξοπλισμού 85%, ο καθαρός χρόνος εργασίας μιας 
βάρδιας υπολογίζεται σε 6,4 ώρες.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι ημέρες εργασίας λαμβάνονται 260 ετησίως, με καθαρό χρόνο βάρδιας 6,4 ώρες 
ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι συμπλήρωση των 8 ωρών εργασίας γίνονται εργασίες καθαρισμού 
συντήρησης ρύθμισης κ.λπ..  

 

7.1.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΥ 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την 
μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο 
κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου όπως αυτός  προτείνεται στην παρούσα ΜΠΕ, το υπόλειμμα 
της επεξεργασίας στην ΜΕΑ θα ανέρχεται σε περίπου 2.563t/έτος (υπολειμματικότητα της ΜΕΑ ίση με 
περίπου 44,2% κ.β. επί των εισερχομένων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ 
σε υγρή βάση).  

Με βάση τους γενικούς στόχους σχεδιασμού που τίθενται από το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου το υπόλειμμα της 
ΜΕΑ επιτρέπεται να φτάσει σε ποσοστό έως και 49,8% κ.β. επί των εισερχομένων υπολειπόμενων 
σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση. Στην περίπτωση αυτή το υπόλειμμα της ΜΕΑ 
θα ανέρχεται σε περίπου 2.888,4 tn/έτος. Ο ΧΥΤΥ επομένως σχεδιάστηκε επί το δυσμενέστερο με αυτήν 
την ποσότητα. Στην περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ που ανέρχεται στα 150.000m3 θα έχει 
διάρκεια ζωής 36έτη. 

Η κλίση των μόνιμων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου, που εκτείνονται επάνω από την επιφάνεια 
του φυσικού εδάφους, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά, δεν θα υπερβαίνει το 1:3. Για το 
άνω πλάτωμα και εν γένει τις επίπεδες επιφάνειες του τελικού ανάγλυφου, άρα και του συστήματος 
τελικής κάλυψης, οι κλίσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως του 5% για την αποστράγγιση των 
ομβρίων και την αποφυγή διαβρώσεων. 

Το ειδικό βάρος των υπολειμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ μετά από συμπίεση λαμβάνεται ίσο με 
0,80 tn/m3. Το ποσοστό χωματοκάλυψης λαμβάνεται ίσο με 15%. 

 

7.1.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 20ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι πολιτικές της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων σκοπό έχουν να μειώσουν τις επιπτώσεις των 
αποβλήτων στο περιβάλλον και την υγεία και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μετατραπεί η Ευρώπη σε κοινωνία της ανακύκλωσης, με αποφυγή της 
παραγωγής αποβλήτων και χρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων ως πόρου όπου είναι δυνατό.  

Ο σκοπός είναι να επιτευχθούν πολύ υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης και η ελαχιστοποίηση της 
άντλησης πρόσθετων φυσικών πόρων. Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασικό στοιχείο 
για την εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
οικονομιών.  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
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Ως εκ τούτου, η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα του 2008 εισήγαγε μια ιεράρχηση πέντε βαθμίδων, όπου 
η πρόληψη είναι η βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και 
άλλες μορφές ανάκτησης, με την υγειονομική ταφή ως έσχατη λύση. Σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση, 
το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ορίζει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας για την 
πολιτική στον τομέα των αποβλήτων στην ΕΕ: 

 μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων· 

 μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης· 

 περιορισμό της αποτέφρωσης στα μη ανακυκλώσιμα υλικά· 

 σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής στα μη ανακυκλώσιμα και μη ανακτήσιμα 
απόβλητα· 

 διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των στόχων πολιτικής για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Έτσι, α) Με την εφαρμογή των στόχων των παραπάνω πολιτικών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί τόσο από το 
ΕΣΔΑ όσο και από Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και β) με την 
επικείμενη ενσωμάτωση στην εθνική στρατηγική των πρόσφατων θεσμικών εξελίξεων στον τομέα 
διαχείρισης των αποβλήτων και συγκεκριμένα των στόχων που θέτει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την λήψη κατάλληλων μέτρων της παραγωγής αποβλήτων, την προώθηση 
της πρόληψης και μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και την αύξηση των υφιστάμενων 
στόχων σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών 
αποβλήτων), η παραγωγή των αποβλήτων (και κατ’ επέκταση τα δεδομένα σχεδιασμού του έργου) 
αναμένεται τα επόμενα έτη να είναι σταθερή με φθίνουσα τάση.  

Η δε εκτίμηση της διαχρονικής μεταβολής στις ποσότητες των εισερχόμενων αποβλήτων στον ΧΥΤΥ Σύρου 
δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη ορίζοντα 20ετιας για τις εισερχόμενες ποσότητες στον ΧΥΤΥ 

Έτος 

Συνολική ποσότητα 
αποβλήτων  που 

οδηγούνται στον ΧΥΤΥ 
(t/έτος) 

Συνολική 
ποσότητα 

αποβλήτων  που 
οδηγούνται στον 
ΧΥΤΥ (m3/έτος) 

Ημερήσια 
Χωματοκάλυψη  

(m3/έτος) 

Συνολικός 
όγκος εντός 

του ΧΥΤΥ  
(m3/έτος) 

Συνολικός όγκος 
εντός του ΧΥΤΥ 

αθροιστικά (m3) 

1ο 2.888 3.611 542 4.152 4.152 

2ο 2.888 3.611 542 4.152 8.304 

3ο 2.888 3.611 542 4.152 12.456 

4ο 2.888 3.611 542 4.152 16.608 

5ο 2.888 3.611 542 4.152 20.760 

6ο 2.888 3.611 542 4.152 24.912 

7ο 2.888 3.611 542 4.152 29.065 

8ο 2.888 3.611 542 4.152 33.217 

9ο 2.888 3.611 542 4.152 37.369 

10ο 2.888 3.611 542 4.152 41.521 

11ο 2.888 3.611 542 4.152 45.673 

12ο 2.888 3.611 542 4.152 49.825 

13ο 2.888 3.611 542 4.152 53.977 

14ο 2.888 3.611 542 4.152 58.129 
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Πρόβλεψη ορίζοντα 20ετιας για τις εισερχόμενες ποσότητες στον ΧΥΤΥ 

Έτος 

Συνολική ποσότητα 
αποβλήτων  που 

οδηγούνται στον ΧΥΤΥ 
(t/έτος) 

Συνολική 
ποσότητα 

αποβλήτων  που 
οδηγούνται στον 
ΧΥΤΥ (m3/έτος) 

Ημερήσια 
Χωματοκάλυψη  

(m3/έτος) 

Συνολικός 
όγκος εντός 

του ΧΥΤΥ  
(m3/έτος) 

Συνολικός όγκος 
εντός του ΧΥΤΥ 

αθροιστικά (m3) 

15ο 2.888 3.611 542 4.152 62.281 

16ο 2.888 3.611 542 4.152 66.433 

17ο 2.888 3.611 542 4.152 70.585 

18ο 2.888 3.611 542 4.152 74.737 

19ο 2.888 3.611 542 4.152 78.889 

20ο 2.888 3.611 542 4.152 83.042 

21ο 2.888 3.611 542 4.152 87.194 

22ο 2.888 3.611 542 4.152 91.346 

23ο 2.888 3.611 542 4.152 95.498 

24ο 2.888 3.611 542 4.152 99.650 

25ο 2.888 3.611 542 4.152 103.802 

26ο 2.888 3.611 542 4.152 107.954 

27ο 2.888 3.611 542 4.152 112.106 

28ο 2.888 3.611 542 4.152 116.258 

29ο 2.888 3.611 542 4.152 120.410 

30ο 2.888 3.611 542 4.152 124.562 

31ο 2.888 3.611 542 4.152 128.714 

32ο 2.888 3.611 542 4.152 132.866 

33ο 2.888 3.611 542 4.152 137.018 

34ο 2.888 3.611 542 4.152 141.171 

35ο 2.888 3.611 542 4.152 145.323 

36ο 2.888 3.611 542 4.152 149.475 

37ο 2.888 3.611 542 4.152 153.627 

 

7.1.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΟΕΔΑ 

Υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ: 

Η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των εισερχόμενων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ στην ΟΕΔΑ 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 7.1: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση σύμμεικτων απορριμμάτων που εισέρχονται στην ΜΕΑ 

Υλικό Σύσταση (% κ.β.)  

Οργανικό κλάσμα 45,81% 

Χαρτί - Χαρτόνι  
35,10% 

Πλαστικά  
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Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
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Υλικό Σύσταση (% κ.β.)  

Μέταλλα  

Γυαλί  

Ξύλο 0,24% 

Λοιπά ανακτήσιμα 3,31% 

Λοιπά 15,54% 

 

Για την εκτίμηση της εν λόγω ποιοτικής σύστασης εισόδου στην ΜΕΑ ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 η ποιοτική Σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ βάσει του ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου και  

 η εξειδίκευση στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει του ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου 

 

Προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα:  

Η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των εισερχόμενων βιοαποβλήτων στην ΜΕΑ παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 

 

Πίνακας 7.2: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των βιοαποβλήτων που εισέρχονται στην ΜΕΑ 

Υλικό Σύσταση (% κ.β.)  

Οργανικό κλάσμα 95,00% 

Λοιπά 5,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

7.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΑ  

7.2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΑ 

Η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας / προδιαλογής συμμείκτων 

 Τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας (αερόβια επεξεργασία) του οργανικού συμμείκτων 
απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα ωρίμανσης 

 Τμήμα ραφιναρίας 

 Βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.. 
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O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (, μαγνητικοί, 
βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η μονάδα να έχει 
δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 31% κ.β. επί των ανακυκλώσιμων 
ΑΣΑ (Χαρτί Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Ξύλο Λοιπά ανακτήσιμα) που θα εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί ξύλο, λοιπά 
ανακτήσιμα). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό >70% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα 
απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν.  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό <50% κατά βάρος σε υγρή βάση της ποσότητας των 
εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν.  

 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι αποδόσεις που θα πρέπει να επιτυγχάνει η μονάδα:  

 

Πίνακας 7.3: Αποδόσεις της ΜΕΑ 

 Απόδοση 

Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ) 

≥31% 

Εκτροπή ΒΑΑ από την ταφή (% κ.β. σε υγρή βάση των ΒΑΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) 

>70% 

Υπόλειμμα προς ταφή (% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ που 
θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση) 

Ελαχιστοποίηση (σε 
κάθε περίπτωση <50%) 

 

Οι εγκαταστάσεις υποδοχής, προεπεξεργασίας και μηχανικής διαλογής της ΜΕΑ, θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) σε άλλη βάρδια 
από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης των 3.000t/έτος περίπου 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αιχμής. 

 

7.2.2 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Αποτελείται από κλειστό κτίριο όπου θα γίνεται η εκκένωση των απορριμματοφόρων οχημάτων σε τάφρο 
υποδοχής.  

Περιλαμβάνει τάφρο υποδοχής δύο ανεξάρτητων διαμερισμάτων, γερανογέφυρα με αρπάγη για τη 
μεταφορά των απορριμμάτων και διάταξη διάνοιξης σάκων (σχίστης σάκων). Τα δύο διαμερίσματα θα 
εξυπηρετούν το μεν ένα τα σύμμεικτα ΑΣΑ και το δεύτερο τα προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών 
διασφαλίζοντας τη μη ανάμειξής τους. 

Τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά τη ζύγισή τους οδεύουν μέσω της εσωτερικής οδοποιίας του έργου 
προς την ειδικά διαμορφωμένη περιοχή για την υποδοχή των απορριμμάτων. Η προσέγγιση του χώρου 
εκφόρτωσης θα γίνεται με την όπισθεν, χωρίς ο οδηγός να κατέλθει από το όχημα. Οι θύρες θα 
ανοιγοκλείνουν με αυτοματοποιημένο σύστημα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές στο περιβάλλον. 

Ο χώρος εκφόρτωσης αποτελείται από τις τάφρους υποδοχής, τον εξοπλισμό διακίνησης των 
απορριμμάτων, τον χώρο ελέγχου και τους βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εξοπλισμό που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική του λειτουργία. 
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Η χωρητικότητα της τάφρου θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων τριών 
ημερών ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αποθηκευτική ικανότητα. Με βάση τις εισερχόμενες 
ποσότητες σχεδιασμού (λαμβάνοντας υπόψη την αιχμή) η χωρητικότητα της τάφρου θα πρέπει να επαρκεί 
για τουλάχιστον ≈111tn υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ (5.800/260*167%*3≈111)και 58tn αποβλήτων 
συσκευασιών (3.000/260*167%*3=58). 

Πάνω από τους υποδοχείς κινείται συγκρότημα γερανογέφυρας – αρπάγης με τα οποία τροφοδοτείται η 
διάταξη διάνοιξης σχίστη σάκων, ενώ παράλληλα γίνεται η απομάκρυνση ογκωδών και ανεπιθύμητων 
υλικών με απόρριψη τους σε μεταλλικά container. 

Οι θέσεις εκκένωσης των απορριμμάτων θα διαμορφωθούν ώστε: 

 Να επιτρέπουν την εύκολη εκφόρτωση και φόρτωση των απορριμμάτων. 

 Να διαθέτουν επαρκή χώρο για αποθήκευση. 

 Να έχουν επαρκή φωτισμό για τον οπτικό έλεγχο των απορριμμάτων. 

 Να επιτρέπουν την πρόσβαση για την απομάκρυνση των ακατάλληλων αποβλήτων. 

 Να μην διασκορπίζονται τα απορρίμματα στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από την παραμονή 
των αποβλήτων στη θέση. 

 

Το δάπεδο των υποδοχέων θα έχει κλίση για την συλλογή και απομάκρυνση των διασταλλαζόντων υγρών. 
Τα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται από το δίκτυο αποχέτευσης και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της Μονάδας. 

Το τμήμα Υποδοχής εξυπηρετείται από σύστημα εξαερισμού, το οποίο αναρροφά τον αέρα από το 
εσωτερικό του και το διοχετεύει σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης. Το σύστημα δημιουργεί μια ελαφριά 
υποπίεση στο εσωτερικό του χώρου υποδοχής η οποία αποτρέπει την διάχυση σκόνης και οσμών στο 
εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο χειρισμός της γερανογέφυρας γίνεται από θάλαμο ελέγχου υπερκείμενο του χώρου υποδοχής, πλήρως 
απομονωμένο από τον χώρο σε πλήρη οπτική επαφή με αυτόν, εξαεριζόμενο και κλιματιζόμενο. Σε 
κατάλληλα σημεία στο χώρο υποδοχής διαμορφώνονται χώροι για την τοποθέτηση containers συλλογής 
ογκωδών αντικειμένων. 

 

 
Σχήμα 7-1: Άποψη χώρου υποδοχής με τάφρο και γερανογέφυρα μεταφοράς των απορριμμάτων 
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Σχήμα 7-2: Άποψη αρπάγης απορριμμάτων κατά τη λήψη υλικού 

 

 
Σχήμα 7-3: Άποψη τροφοδοσίας σχίστη σάκων 

7.2.3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

Μετά τη διάνοιξη των σάκων, τα απορρίμματα θα εισέρχονται με μεταφορική ταινία στο τμήμα 
προεπεξεργασίας. Στο τμήμα αυτό γίνεται η προδιαλογή των συμμείκτων με στόχο:  

 την ανάκτηση του γυαλιού και των γυάλινων συσκευασιών 

 την ανάκτηση του ξύλου και ξύλινων συσκευασιών (καφάσια, τελάρα) κ.λπ.  

 την αφαίρεση ανεπιθύμητων υλικών 

Για τον σκοπό αυτό το τμήμα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα χειροδιαλογής,  

7.2.3.1 Καμπίνα χειροδιαλογής συμμείκτων ΑΣΑ 

Στην καμπίνα χειροδιαλογής γίνεται η απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών, τα οποία πιθανά να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία του κατάντη εξοπλισμού και διεργασιών όπως επίσης και ανάκτηση υλικών 
όπως ξύλο και γυαλί. Τα υλικά χειροδιαλέγονται και απορρίπτονται σε container κάτω από τις θέσεις 
χειροδιαλογής. Το γεμάτο container απομακρύνεται με όχημα και ταυτόχρονα στην θέση του τοποθετείται 
ένα κενό. Το τμήμα χειροδιαλογής βρίσκεται συνεχώς υπό έντονο εξαερισμό.  
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Σχήμα 7-4: Άποψη καμπίνας χειροδιαλογής 

 

 

7.2.4 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

Στο τμήμα αυτό οδηγείται το υλικό που δεν αφαιρέθηκε στην καμπίνα χειροδιαγής. Το υλικό αυτό 
οδηγείται σε διάταξη κοσκίνισης που έχει στόχο τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος από το κλάσμα 
των υπόλοιπων υλικών. Το κλάσμα του οργανικού υλικού οδηγείται σε διάταξη ηλεκτρομαγνήτη και στη 
συνέχεια στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. Το υπόλοιπο υλικό που διαχωρίζεται από το κόσκινο 
οδηγείται σε διάταξη ηλεκτρομαγνήτη για την ανάκτηση μετάλλων και στη συνέχεια σε βαλλιστικό 
διαχωριστή όπου γίνεται ο διαχωρισμός σε ελαφριά και σε βαριά υλικά. Τα ρεύματα που προκύπτουν 
οδηγούνται: 

 Το ρεύμα των ελαφρών πεπλατισμένων (2D) υλικών οδηγείται σε καμπίνα χειροδιαλογής για την 
ανάκτηση χαρτιού. Το μη ανακτηθέν υλικό οδηγείται σε container συλλογής υπολείμματος. 

 To ρεύμα του βαρέως κλάσματος (3D) οδηγείται σε καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση 
πλαστικών υλικών (PET, ΡΕ, ΡΡ), την ανάκτηση συσκευασιών αλουμινίου και λοιπών 
ανακυκλωσίμων. Το υλικό που δεν ανακτάται οδηγείται σε container συλλογής υπολείμματος. 

7.2.4.1 Διαχωρισμός οργανικού κλάσματος 

Ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από το ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ γίνεται με διάταξη 
κοσκίνισης. Η κοσκίνιση αφορά σε διαχωρισμό βάσει μεγέθους όπου χρησιμοποιούνται κυρίως 
περιστροφικά κόσκινα ή κόσκινα δισκοειδούς τύπου. Στον παρόντα σχεδιασμό, στο στάδιο του 
κοσκινίσματος θα επιτυγχάνεται ο ακόλουθος διαχωρισμός των υλικών: 

Κλάσμα μεγέθους >100mm: είναι το κλάσμα το οποίο εμπεριέχει σε μεγάλο ποσοστό ανακυκλώσιμα 
υλικά όπως πλαστικό και χαρτί, καθώς επίσης και μεγάλο μέρος από μέταλλα (σιδηρούχα και μη). Το 
κλάσμα αυτό οδηγείται για ανάκτηση μετάλλων, περαιτέρω διαχωρισμό (βαλλιστικός διαχωριστής) και 
ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Στόχος είναι η ανάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

Κλάσμα μεγέθους <100mm: Το κλάσμα αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο οργανικά υλικά. Το ρεύμα 
αυτό οδηγείται σε μαγνητικό διαχωριστή όπου ανακτώνται σιδηρούχα μέταλλα και στη συνέχεια στο χώρο 
προσωρινής απόθεσης οργανικού συμμείκτων στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας για αερόβια 
επεξεργασία (κομποστοποίηση). 
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Σχήμα 7-5: Άποψη περιστεφόμενου διαχωριστή (κόσκινο) 

 

7.2.4.2 Ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων 

Μετά την κοσκίνιση τα δύο παραγόμενα ρεύματα οδηγούνται σε διάταξη ηλεκτρομαγνήτη ώστε να 
ανακτηθούν τα σιδηρούχα μέταλλα από κάθε ρεύμα. Τα σιδηρούχα μέταλλα που υπάρχουν στο κάθε 
ρεύμα των απορριμμάτων ανακτώνται και απορρίπτονται σε μεταφορική ταινία και από εκεί σε container. 

 
Σχήμα 7-6: Άποψη μαγνητικού διαχωριστή 

 

7.2.4.3 Βαλλιστικός Διαχωρισμός ή Αεροδιαχωρισμός 

Το κλάσμα >80mm όπως εξέρχεται από το κόσκινο και αφού έχει διέλθει από διαχωριστή σιδηρούχων 
μετάλλων, οδηγείται σε βαλλιστικό διαχωριστή (διαχωρισμός με βάσει το σχήμα) ή αεροδιαχωριστή 
(διαχωρισμός με βάσει το ειδικό βάρος) ή συνδυασμό των δύο. Στο στάδιο αυτό τα παραγόμενα προϊόντα 
είναι: 

 Ελαφρά υλικά: Στο κλάσμα των ελαφρών, πεπλατυσμένων περιλαμβάνονται κυρίως χαρτί, φύλλο 
πλαστικού, κλπ. 

 Βαρέα υλικά: Στο κλάσμα των βαρέων υλικών περιλαμβάνονται σκληρά και άκαμπτα στερεά 
(σκληρά πλαστικά PET και PE/PP κλπ.) καθώς και κυλιόμενα υλικά (τρισδιάστατα-3D όπως φιάλες) 
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τα οποία συλλέγονται στην κατώτερη πλευρά του βαλλιστικού διαχωριστή. 

 Λεπτόκοκκα υλικά: Κατά τη διαδικασία του διαχωρισμού, λόγω των δυνάμεων που ασκούνται 
πάνω στα υλικά ως αποτέλεσμα των κρούσεων μεταξύ τους αλλά και στον διαχωριστή, 
αποσπώνται προσκολλημένα λεπτόκοκκα υλικά καθώς παράγονται και θραύσματα. Το ρεύμα 
αυτών των υλικών συλλέγεται στη βάση του διαχωριστή, θεωρείται υπόλειμμα και οδηγείται προς 
ταφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7-7: Άποψη βαλλιστικού διαχωριστή 

 

7.2.4.4 Καμπίνα χειροδιαλογής ανακυκλωσίμων 

Στην καμπίνα χειροδιαλογής ανακυκλωσίμων γίνεται η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από το ρεύμα 
των βαρέων άκαμπτων και κυλιόμενων (3D) υλικών που διαχωρίζονται στον βαλλιστικό 
διαχωριστή/αεροδιαχωριστή. Το ρεύμα αυτό περιέχει κυρίως πλαστικές συσκευασίες καθώς και άλλα 
ανακτήσιμα υλικά. Στην καμπίνα χειροδιαλογής διαχωρίζονται σκληρά πλαστικά υλικά PET, PP, PE κυρίως 
συσκευασιών καθώς και μεταλλικές συσκευασίες αλουμινίου και άλλα ρεύματα ανακτήσιμων υλικών. 
Στην καμπίνα χειροδιαλογής χαρτιού οδηγείται το ρεύμα 2D με στόχο την ανάκτηση από αυτό, καλής 
ποιότητας χαρτιού.  

Τα ανακτώμενα υλικά οδηγούνται σε κατάλληλα container τοποθετημένα στη κάτω από τις θέσεις 
χειροδιαλογής. Τα γεμάτα container απομακρύνονται με όχημα και ταυτόχρονα στην θέση τους 
τοποθετούνται κενά. To υλικό που δεν ανακτάται στην καμπίνα οδηγείται μέσω ταινιών μεταφοράς σε 
container συλλογής υπολείμματος ώστε να οδηγηθεί για ταφή. Η καμπίνα χειροδιαλογής ανακυκλωσίμων 
βρίσκεται συνεχώς υπό έντονο εξαερισμό.  

 

7.2.5 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

Το τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού είναι ανεξάρτητο του τμήματος υποδοχής σύμμεικτων 
ΑΣΑ. Η υποδοχή του προδιαλεγμένου οργανικού λαμβάνει χώρα στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας σε 
ανεξάρτητο κλειστό χώρο. 

Περιλαμβάνει χώρο υποδοχής για την εκκένωση των απορριμματοφόρων προδιαλεγμένων ενώ η 
τροφοδοσία τους στους αντιδραστήρες κομποστοποίησης γίνεται με φορτωτή.  

Τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά τη ζύγισή τους οδεύουν μέσω της εσωτερικής οδοποιίας του έργου 
προς την ειδικά διαμορφωμένη περιοχή για την υποδοχή των προδιαλεγμένων οργανικών. Η προσέγγιση 
του χώρου εκφόρτωσης θα γίνεται με οπισθοπορεία, χωρίς ο οδηγός να κατέλθει από το όχημα. Η θύρα 
θα ανοιγοκλείνει με αυτοματοποιημένο σύστημα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές οσμών στο 
περιβάλλον. 

Η χωρητικότητα χώρου υποδοχής θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων 
τριών ημερών ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αποθηκευτική ικανότητα. Με βάση τις εισερχόμενες 
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ποσότητες σχεδιασμού η χωρητικότητα του χώρου θα πρέπει να επαρκεί για την αποθήκευση τουλάχιστον 
≈18tn προδιαλεγμένων οργανικών. 

Ο χώρος υποδοχής των προδιαλεγμένων οργανικών θα διαμορφωθεί ώστε: 

 Να επιτρέπει την εύκολη εκφόρτωση και φόρτωση των απορριμμάτων. 

 Να διαθέτει επαρκή χώρο για αποθήκευση. 

 Να έχει επαρκή φωτισμό για τον οπτικό έλεγχο των απορριμμάτων. 

 Να επιτρέπει την πρόσβαση για την απομάκρυνση των ακατάλληλων αποβλήτων. 

 Να μην διασκορπίζονται τα υλικά στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από την παραμονή 
των αποβλήτων στη θέση. 

Το δάπεδο του υποδοχέα θα έχει κλίση για την συλλογή και απομάκρυνση των διασταλλαζόντων υγρών. 
Τα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται από το δίκτυο αποχέτευσης και θα οδηγούνται στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της Μονάδας.  

Το τμήμα εξυπηρετείται από σύστημα εξαερισμού, το οποίο αναρροφά τον αέρα από το εσωτερικό του 
και το διοχετεύει σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης. Το σύστημα δημιουργεί μια ελαφριά υποπίεση στο 
εσωτερικό του χώρου υποδοχής η οποία αποτρέπει την διάχυση σκόνης και οσμών στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Το υλικό τροφοδοτείται με χρήση φορτωτή από τον χώρο υποδοχής απευθείας στους αντιδραστήρες 
κομποστοποίησης. 

 

7.2.6 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ  

Το οργανικό κλάσμα των σύμμεικτων ΑΣΑ συγκεντρώνεται στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας σε 
κατάλληλο χώρο προσωρινής απόθεσης μετά τον διαχωρισμό του στο τμήμα μηχανικής επεξεργασίας. Η 
μεταφορά του υλικού στο στάδιο της κομποστοποίησης γίνεται με φορτωτή ο οποίος το παραλαμβάνει 
από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και το οδηγεί σε αεριζόμενούς, κλειστούς αντιδραστήρες 
κομποστοποίησης.  

 

 
Σχήμα 7-8: Άποψη κελιού/αντιδραστήρα κομποστοποίησης σύμμεικτων ΑΣΑ 

 

Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων οργανικού σύμμεικτων ΑΣΑ είναι 
τουλάχιστον 2.823tn. Η διαστασιολόγηση λαμβάνει υπόψη αύξηση των ημερήσιων ποσοτήτων προς 
επεξεργασία λόγω αιχμών. 

Ο χρόνος παραμονής του υλικού σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας θα είναι σε κανονική λειτουργία 21 
ημέρες ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 14 ημερών. Σε κάθε 
περίπτωση, η θερμοκρασία του υλικού στους αντιδραστήρες κλειστού τύπου θα φτάνει τουλάχιστον και 
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θα διατηρείται στους 60oC για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την ομαλή και επιτυχημένη έκβαση της 
διεργασίας της κομπσοτοποίησης θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες παράμετροι και η διατήρησή 
τους εντός ενός αποδεκτού εύρους. Οι παράμετροι και το αποδεκτό εύρος περιλαμβάνουν: τον λόγο C/N 
(από 22:1 εως 40:1), την υγρασία του υλικού (40%-65%), την θερμοκρασία του (55oC-65oC), το Ο2 στο 
σωρό (7-12% κ.ο.), τοειδικό βάρος του υλικού (500-650kg/m3) και το pH του αρχικού μίγματος (6,5-8,0).  

Μετά την αερόβια επεξεργασία, ο αντιδραστήρας εκκενώνεται και το υλικό θα οδηγείται με φορτωτές 
ή/και μεταφορικές ταινίες στον χώρο ωρίμανσης. 

 

 
Σχήμα 7-9: Εκκένωση κελιού/αντιδραστήρα κομποστοποίησης με φορτωτή 

 

7.2.7 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ  

Τα προδιαλεγμένα οργανικά ΑΣΑ παραμένουν στον χώρο υποδοχής που βρίσκεται στο τμήμα βιολογικής 
επεξεργασίας μέχρι την τροφοδοσία τους στους αντιδραστήρες κομποστοποίησης. Η μεταφορά του 
υλικού στο στάδιο της κομποστοποίησης γίνεται με φορτωτή ο οποίος το παραλαμβάνει από το χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης και το οδηγεί σε αεριζόμενούς, κλειστούς αντιδραστήρες κομποστοποίησης.  

Οι αντιδραστήρες είναι ανεξάρτητοι και διακριτοί από αυτούς που προορίζονται για την επεξεργασία 
οργανικού σύμμεικτων ΑΣΑ ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ανάμιξη των δύο ρευμάτων οργανικών 
υλικών. 

 

 
Σχήμα 7-10: Κλειστοί αντιδραστήρες κομποστοποίησης (κουτιά) 

 

Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας των αερόβιων αντιδραστήρων για την επεξεργασία των 
προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ είναι 928tn. Η διαστασιολόγηση λαμβάνει υπόψη αύξηση των ημερήσιων 
ποσοτήτων προς επεξεργασία λόγω αιχμών. 

Ο χρόνος παραμονής του υλικού σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας θα είναι τουλάχιστον 14 ημέρες. Σε κάθε 
περίπτωση, η θερμοκρασία του υλικού στους αντιδραστήρες κλειστού τύπου θα φτάνει τουλάχιστον και 
θα διατηρείται στους 60oC για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την ομαλή και επιτυχημένη έκβαση της 
διεργασίας της κομπσοτοποίησης θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες παράμετροι και η διατήρησή 
τους εντός ενός αποδεκτού εύρους. Οι παράμετροι και το αποδεκτό εύρος περιλαμβάνουν: τον λόγο C/N 
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(από 22:1 εως 40:1), την υγρασία του υλικού (40%-65%), την θερμοκρασία του (55oC-65oC), το Ο2 στο 
σωρό (7-12% κ.ο.), τοειδικό βάρος του υλικού (500-650kg/m3) και το pH του αρχικού μίγματος (6,5-8,0). 

 

Μετά την αερόβια επεξεργασία, ο αντιδραστήρας εκκενώνεται και το υλικό θα οδηγείται με φορτωτές 
ή/και μεταφορικές ταινίες στον χώρο ωρίμανσης. 

 

7.2.8 ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  

Μετά την αερόβια επεξεργασία των δύο ρευμάτων οργανικών (οργανικό ΑΣΑ, προδιαλεγμένο οργανικό) 
το σταθεροποιημένο υλικό οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης όπου με χρήση φορτωτή διαστρώνεται σε 
σωρούς στην πλατεία ωρίμανσης. Στη φάση αυτή λαμβάνει χώρα περαιτέρω αερόβια βιολογική 
επεξεργασία που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των υλικών και στη μείωση της υγρασίας τους.  

Στην πλατεία ωρίμανση τα δύο ρεύματα υλικών εξυπηρετούνται από διαφορετικούς χώρους όπου 
τοποθετούνται σε διακριτά σειράδια αποφεύγοντας την ανάμιξή τους.  

Ο χρόνος παραμονής του υλικού σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας θα είναι σε κανονική λειτουργία 42 
ημέρες ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 21 ημερών. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους εκεί, τα σειράδια που έχουν διαμορφωθεί αναδεύονται περιοδικά με 
κατάλληλο αναστροφέα κομπόστ. Η ανάδευση των σειραδιών συνεισφέρει στη τροφοδοσία του υλικού με 
αέρα, την ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στη μάζα του υλικού αλλά και στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας. Η παράμετροι αυτές είναι σημαντικές για ομαλή έκβαση της διαδικασίας σταθεροποίησης 
και ωρίμανσης του υλικού.  

 

 
Σχήμα 7-11: Όχημα αναστροφής σωρών κομπόστ 

 

Με το πέρας της διεργασίας της ωρίμανσης τα δύο ρεύματα των σταθεροποιημένων οργανικών υλικών 
μεταφέρονται στο τμήμα ραφιναρίας όπου λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων υλικών 
από τα τελικά προϊόντα. 

 

7.2.9 ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 

Στο τμήμα ραφιναρίας εισέρχονται προς επεξεργασία τα δύο ρεύματα σταθεροποιημένων οργανικών 
υλικών όπως εξέρχονται από το τμήμα ωρίμανσης, ήτοι το σταθεροποιημένο οργανικό υλικό των 
σύμμεικτων ΑΣΑ και το σταθεροποιημένο υλικό των προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ. 
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Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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Το τμήμα ραφιναρίας αποτελείται από διατάξεις διαχωρισμού βάσει μεγέθους, ειδικού βάρους και άλλων 
χαρακτηριστικών των υλικών (κόσκινο, βαρυμετρική τράπεζα κ.λπ.) με σκοπό τον διαχωρισμό των 
ανεπιθύμητων προσμίξεων από το βιολογικά επεξεργασμένο οργανικό υλικό. 

Προβλέπεται κοινή γραμμή ραφιναρίας για την επεξεργασία των δύο ρευμάτων υλικού που όμως θα 
λειτουργεί διαφορετικές ημέρες για την επεξεργασία του κάθε ρεύματος σταθεροποιημένου οργανικού 
υλικού και αφού έχει μεσολαβήσει επιμελής καθαρισμός του εξοπλισμού αποφεύγοντας έτσι την 
ανάμιξη και την επιμόλυνση μεταξύ των δύο ρευμάτων υλικών. 

Η τροφοδοσία της γραμμής ραφιναρίας με το προς επεξεργασία υλικό θα γίνεται με χρήση φορτωτή και 
μεταφορικών ταινιών. 

Η γραμμή ραφιναρίας θα περιλαμβάνει περιστροφικό κόσκινο με ικανότητα διαχωρισμού τριών ρευμάτων 
υλικών.  

 Το υπερμέγεθες υλικό με ενδεικτικό μέγεθος >45mm το οποίο θα απορρίπτεται σε container 
εκτιμώντας ότι περιλαμβάνει κυρίως ακατάλληλα υλικά και προσμίξεις όπως υπολείμματα 
συσκευασιών. 

 Το κλάσμα του τελικού υλικού με ενδεικτικό μέγεθος <15mm το οποίο θα αποτελεί και το τελικό 
σταθεροποιημένο οργανικό υλικό προς αξιοποίηση (κομπόστ προδιαλεγμένων και κομπόστ τύπου 
Α) 

 Το ενδιάμεσο κλάσμα που δύναται να αξιοποιηθεί ως υλικό ανακυκλοφορίας για τη διαμόρφωση 
δομής στο προς κομποστοποίηση ή προς ωρίμανση υλικό αναλόγως των απαιτήσεων. Στη 
περίπτωση αυτή και λόγω ότι στο κλάσμα αυτό του υλικού δύναται να περιέχονται υπολείμματα 
συσκευασίας (ειδικά στο κομπόστ τύπου A), στην ταινία εξόδου του ρεύματος αυτού θα υπάρχει η 
δυνατότητα ανάρτησης διάταξης αεροδιαχωριστή που θα αφαιρεί από το ρεύμα αυτό 
υπολείμματα πλαστικού φιλμ και άλλες πλαστικές προσμίξεις και λοιπά ακατάλληλα υλικά. 

Τα παραγόμενα ρεύματα προϊόντων της γραμμής ραφιναρίας θα αποθηκεύονται προσωρινώς σε 
κατάλληλο χώρο αποθήκευσης κομπόστ, διακριτό για κάθε ρεύμα μέχρι την τελική τους διάθεση.  

Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ προδιαλεγμένων οργανικών που προκύπτει μετά το στάδιο της 
ραφιναρίας, αναμένεται να πληρούν τις προδιαγραφές του Eco-Label για εδαφοβελτιωτικά υλικά, ενώ η 
υγρασία του εκτιμάται σε περίπου 30,2% w/w και η συγκέντρωση Ν και Ρ αναμένεται σε περίπου 2,0% και 
0,2%(w/w ξ.β.) αντίστοιχα.  

 

7.2.10 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολούθως παρατίθενται πίνακες με τα συνολικά ισοζύγια μάζας καθώς και τα διαγράμματα ροής της 
μονάδας με ισοζύγιο μάζας των επεξεργαζόμενων ποσοτήτων σε ετήσια βάση ανά στάδιο επεξεργασίας. 

 

Πίνακας 7.4: Συνολικά ισοζύγια μάζας επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ 

 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
CLO 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 3.167 1.700 585 659 221,95 3.167 

ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

υδρατμοί 
2.633 863 163 288 

1.463 

2.830 
στραγγίσματα 53,07 

ΝΕΡΟ 
ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 175     

ΔΙΚΤΥΟΥ 21     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ 5.997 2.563 748 947 1.738 5.997 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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Πίνακας 7.5: Συνολικά ισοζύγια μάζας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 

  

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 371 25 265 81 371 

ΥΓΡΗ 
ΜΑΖΑ 

υδρατμοί 
557 11 115 

407 
557 

στραγγίσματα 23,9 

ΝΕΡΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 9   9 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ 937 36 380 520 937 

 

Το διάγραμμα ροής των διεργασιών επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ παρουσιάζεται στο σχέδιο 12 
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ) ενώ στο σχέδιο 13 παρουσιάζεται το 
διάγραμμα ροής των διεργασιών επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος σύμμεικτων ΑΣΑ. Στο σχέδιο 14 
παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής διεργασιών επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτική σύσταση μπλέ κάδου (ΕΣΔΑ 2020) καθώς και τους στόχους που 
θέτει ο ΕΣΔΑ για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από αυτών για το έτος 2030, στον ακόλουθο 
πίνακα δίδεται πίνακας ισοζυγίου μάζας από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων 
συσκευασιών καθώς και διάγραμμα ροής διεργασιών. 

 

Πίνακας 7.6 - Συνολικά ισοζύγια μάζας επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων συσκευασιών 

  

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΗΡΗ ΜΑΖΑ 2.495 573 1.923 2.495 

ΥΓΡΗ ΜΑΖΑ 505 89 415 505 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ 3.000 662 2.338 3.000 

Το διάγραμμα ροής των διεργασιών επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων συσκευασιών 
παρουσιάζεται στο σχέδιο 24 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΓΕΝΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΝΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ). 

 

7.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ  

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την 
μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη αξιοποιήσιμο 
κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).  

 

7.3.1 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΥΤΥ  

Συνολικά, η χωρητικότητα και του ΧΥΤΥ θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η συνολική διάρκεια ζωής του 
στα 36 έτη.  

 

7.3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΧΥΤΥ 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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Η Γενική Διάταξη του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (βλ. επίσης το 
σχέδιο της Γενικής Διάταξης Έργων, που αποτελεί μέρος της παρούσας μελέτης). Σημειώνεται ότι ο ΧΥΤΥ Β’ 
φάσης κάνει χρήση των έργων υποδομής του ΧΥΤΑ Α’ Φάσης (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση 
τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης, δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, 
συνεργείο, δεξαμενή καυσίμων, ΕΕΕΣ, περίφραξη, αντιπυρική ζώνη). 

• Τον κυρίως χώρο ταφής απορριμμάτων, «Ενεργό ΧΥΤΥ», ο οποίος θα έχει έκταση περί τα 13,5 
στρέμματα (χωρίς την περιμετρική ζώνη) και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 36 έτη. 

• Την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου με την κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων τόσο 
περιμετρικά του γηπέδου και των εγκαταστάσεων αυτού, όσο και του «ενεργού χώρου» του ΧΥΤΥ 

• Το δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. 

• Την εσωτερική οδοποιία του ΧΥΤΥ . 

• Την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του ΧΥΤΥ για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και 
αποκατάστασής του. 

• Την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

 

7.3.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΥ 

7.3.3.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Για τη σωστή, άνετη και ορθολογική λειτουργία του χώρου, προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη 
διαμόρφωση του πυθμένα του, με σκοπό να δημιουργηθούν ήπιες κλίσεις και να γίνει ευκολότερη η 
κίνηση μέσα σε αυτόν. Έτσι, θα γίνουν εκσκαφές μέχρι το βάθος που δε θα διαταράσσεται το στεγανό του 
υπόβαθρου του χώρου, επιδιώκοντας παράλληλα την εξισορρόπηση των χωματισμών των εκσκαφών με 
τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ. Σταθερός στόχος είναι η εξισορρόπηση των προϊόντων 
των εκσκαφών με τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ και η δημιουργία αποθέματος 
χώματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων που θα διατίθενται στο 
ΧΥΤΥ, καθώς επίσης και για την αποκατάστασή του. Η δημιουργημένη νέα επιφάνεια θα συμπιεστεί καλά 
για την αποφυγή ανωμαλιών, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην τοποθέτηση της 
στεγανοποίησης.  

Επίσης, το μέγιστο βάθος των εκσκαφών της λεκάνης του ενεργού ΧΥΤΥ είναι 19 m (μαζί με το σύστημα 
στεγανοποίησης). Αναλυτικότερα στοιχεία φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο «Διάγραμμα εκσκαφών - 
επιχώσεων ΧΥΤΥ και πλατωμάτων έργου». 

Τέλος, το μέγιστο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΥ είναι 27 m μαζί με το σύστημα τελικής 
κάλυψης).  

Πάνω στο επίπεδο της στεγανοποίησης θα αναπτυχθεί η πρώτη στρώση των απορριμμάτων. Κατά τη 
διαμόρφωση του χώρου θα δημιουργηθεί πυθμένας με κλίση τουλάχιστον 5% για τη φυσική ροή των 
στραγγισμάτων. Τέλος, τα χώματα που θα προκύψουν από τις εργασίες διαμόρφωσης κάθε φάσης 
ανάπτυξης του ΧΥΤΥ θα χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη των απορριμμάτων της φάσης αυτής και την 
αποκατάστασή της μετά το πέρας λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η κατασκευή των 
υπόλοιπων έργων και η ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΥ. Οι πλεονάζουσες ποσότητες χωμάτων θα οδηγούνται 
εκτός του χώρου του ΧΥΤΥ σύμφωνα με την απαιτούμενη διαδικασία ορισμού θέσεως απόρριψης από τις 
αρμόδιες αρχές.  

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία απότομων πρανών, 
για λόγους που δημιουργούν προβλήματα ευστάθειας στην τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού 
φραγμού, καθώς και την τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Τυχόν άχρηστα υλικά (υλικά εκσκαφών που δεν δύναται να αποθηκευτούν σε δανειοθαλάμους), θα 
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οδηγούνται σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων που θα υποδείξει ο Δήμος Σύρου.  

Μετά τις τελικές εκσκαφές, ακολουθεί η προετοιμασία της υπόβασης, η οποία είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επιτυχή τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού. Η προετοιμασία αφορά στην 
προσεκτική διαμόρφωση της υπόβασης για τη δημιουργία επίπεδων επιφανειών, γενικών και ειδικών 
κλίσεων, βαθύνσεων και συμπίεσης. 

 

7.3.3.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΥΤΥ 

Ο συνολικός ΧΥΤΥ θα περιλαμβάνει κύτταρο συνολικής έκτασης 13,5 στρεμμάτων περίπου (χωρίς την 
περιμετρική ζώνη), η χωρητικότητα του θα ανέρχεται στα 150.000m3, ενώ η συνολική διάρκεια ζωής του 
θα είναι 36 έτη.  

του ΧΥΤΥ με την πλήρωση του Γ κυττάρου, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του Β κυττάρου. 

Για την είσοδο στο χώρο διάθεσης θα αξιοποιηθούν τα χαμηλότερα σημεία της λεκάνης και θα 
δημιουργηθούν ράμπες για την προσέλευση των οχημάτων. Περιμετρικά του συνόλου της λεκάνης 
κατασκευάζεται περιμετρική ζώνη. Οι κλίσεις των πρανών της λεκάνης θα είναι της τάξης του 1:2.  

 

7.3.4 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Το σύστημα στεγανοποίησης του πυθμένα και των πρανών του υπό μελέτη χώρου αποτελεί εξαίρετης 
σημασίας τμήμα της δομής του ΧΥΤΥ. Η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου 
συστήματος στεγανοποίησης προσφέρει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ΧΥΤΥ. Η επιλογή των υλικών 
και ο τρόπος κατασκευής του συστήματος στεγανοποίησης εξαρτάται τόσο από τις υπάρχουσες 
γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής, όσο και από τη θεωρητικά 
υπολογισμένη παραγωγή των στραγγισμάτων. 

Το σύστημα στοχεύει μέσω της ενίσχυσης του φυσικού γεωλογικού υποβάθρου του χώρου στον 
εγκλωβισμό των ρύπων, ώστε να εμποδίζεται η μετανάστευσή τους στα υποκείμενα στρώματα και τα 
υπόγεια ύδατα. Το σύστημα, για να παραμένει λειτουργικό, πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται τόσο 
καθορισμένες, όσο και απρόβλεπτες καταπονήσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα παραγόντων όπως: 

• το απορριμματικό φορτίο, που υπό κανονικές συνθήκες προξενεί ομοιόμορφη παραμόρφωση του 

υπόβαθρου,  

• η στήλη ύδατος των στραγγισμάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τα 30cm, οι χημικές και μικροβιακές 

επιθέσεις από τα συστατικά των στραγγισμάτων, γνωστά και απρόβλεπτα, οι ανομοιόμορφες 

καθιζήσεις με αποτέλεσμα την καταπόνηση του συστήματος σε εφελκυσμό και διάτμηση. 

 

Το σύστημα στεγανοποίησης του πυθμένα και των πρανών του ΧΥΤΥ σκοπό έχει τον πρακτικό αποκλεισμό 
της διαφυγής ρυπαντών (διηθήματα και βιοαέριο) προς τον περιβάλλοντα χώρο, μέσω των επιφανειών 
αυτών. Για τη δημιουργία ισχυρού στεγανού υπόβαθρου και την αύξηση της προστασίας του χώρου θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα σύνθετης στεγάνωσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

• Η ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) ‘‘Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Η Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘‘Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων’’ 
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Για τη στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρανών του ΧΥΤΥ θα κατασκευαστεί το ακόλουθο σύστημα 
στεγάνωσης: 

• Στρώση Υπόβασης (Εξομάλυνσης) από εδαφικό υλικό, πάχους 20cm. 

• Συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό, πάχους 50cm, k≤10-7 m/sec. 

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (GCL) με υδραυλική αγωγιμότητα k≤10-11 m/sec. 

• Γεωμεμβράνη HDPE, (ελάχιστου) πάχους 2,0mm. 

• Γεωύφασμα προστασίας, βάρους 500 gr/m2 

• Στρώση προστασίας από άμμο, πάχους 10cm. 

• Στρώση αποστράγγισης από χαλίκι, πάχους 50cm.  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού, βάρους 200 gr/m2. 

 

Εφόσον τα πρανή του ΧΥΤΥ κατασκευαστούν με κλίσεις μεγαλύτερες από 1:3, δύναται η τοποθέτηση 
ισοδύναμων γεωσυνθετικών υλικών. Ειδικότερα, δύναται η τοποθέτηση ισοδύναμου γεωσυνθετικού 
αργιλικού φραγμού (GCL) και συμπιεσμένου εδαφικού υλικού, συνολικού πάχους 0,5m, σε αντικατάσταση 
του τεχνητού αργιλικού φραγμού και ισοδύναμου γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου σε αντικατάσταση της 
στρώσης αποστράγγισης από θραυστό υλικό. Στις ακόλουθες ενότητες αναλύεται το προτεινόμενο 
σύστημα στεγανοποίησης. 

 

7.3.4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 

Μετά το πέρας των εκσκαφών και των επιχώσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ο κατάλληλος πυθμένας 
και τα κατάλληλα πρανή για τη διάθεση των απορριμμάτων, λαμβάνει χώρα η τοποθέτηση της στρώσης 
υπόβασης. Η στρώση αυτή «δρα» ως στρώση εξομάλυνσης, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο τεχνητός 
γεωλογικός φραγμός. Η εν λόγω στρώση θα κατασκευαστεί από τα υλικά των εκσκαφών, αφού πρώτα 
απομακρυνθούν από αυτά τα χονδρόκοκκα υλικά. Ακολούθως, τα εναπομείναντα λεπτόκοκκα υλικά θα 
διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν σε στρώση τελικού πάχους 20cm επί του πυθμένα και των πρανών. 
Οι εργασίες κατασκευής της στρώσης υπόβασης θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση προωθητή γαιών και 
συμπιεστή γαιών. Η στρώση υπόβασης θα συμπιεσθεί σε βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της 
δοκιμής Proctor. Οι κλίσεις της στρώσης θα ακολουθούν τις κλίσεις του αναγλύφου πάνω στο οποίο θα 
διαστρώνεται. 

 

7.3.4.2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Για να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος φραγμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τοποθετείται 
συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό υδραυλικής αγωγιμότητας K = 10-7 m/s. Το υλικό αυτό σε συνδυασμό με το 
γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό (GCL), ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια, αποτελούν ισοδύναμο 
σύστημα στεγανοποίησης του Χ.Υ.Τ.. Οι ιδιότητες του υλικού αυτού προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά της υπόβασης, μόνο που σε αυτό το υλικό γίνεται καλύτερο κοσκίνισμα (περισσότερα 
λεπτόκοκκα υλικά) και συμπίεση σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να επιτευχθεί υδραυλική αγωγιμότητα της 
τάξης του 10-7 m/sec. 

 

7.3.4.3 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ 

Ο Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (GCL) είναι εργοστασιακά κατασκευασμένος υδραυλικός φραγμός, 
που αποτελείται από ένα λεπτό αργιλικό στρώμα (συνήθως νατριούχου μπεντονίτη) το οποίο βρίσκεται 
ανάμεσα και ενισχύεται από δύο εκατέρωθεν γεωσυνθετικά υλικά (γεωυφάσματα συνήθως ή/ και 
γεωμεμβράνες). Τα υλικά συγκρατούνται μαζί μηχανικά (με ραφές) ή με χημικές συγκολλητικές ουσίες.  
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Ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός λειτουργεί ως στεγανωτικό, επιπλέον του τεχνητού αργιλικού 
φραγμού ή αντί αυτού. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά η χρήση του σε Περιβαλλοντικά Έργα, 
καθώς παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως ευκολία στη διάστρωση, απλό Ποιοτικό Έλεγχο και 
χαμηλό κόστος. Τα πλεονεκτήματά του προέρχονται από το γεγονός ότι είναι βιομηχανικό προϊόν και έτσι 
μπορεί να παράγεται σε μεγάλες ποσότητες, σε χαμηλές τιμές και με ομοιόμορφη ποιότητα, η οποία 
εξασφαλίζεται και ελέγχεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής στο ίδιο το εργοστάσιο. 

Αποτελείται από μία στρώση νατριούχου μπεντονίτη ανάμεσα από δύο μη υφαντά γεωυφάσματα, τα 
οποία είναι με βελονωτή κατασκευή σταθερά ενωμένα μεταξύ τους. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, 
πρόκειται για ένα φύλλο GCL, το οποίο είναι πρακτικά αδιαπέρατο (ελάχιστη υδραυλική αγωγιμότητα k = 
10-11 m/sec), στέρεο, με μεγάλη διατμητική αντοχή στο επίπεδό του και διαθέτει ικανή πρόσφυση με τα 
γειτονικά του στεγανωτικά στρώματα, εξαιτίας της ανάγλυφης γεωμεμβράνης HDPE.  

 

Πίνακας 7.7: Προδιαγραφές Καταλληλότητας Γεωσυνθετικού Αργιλικού Φραγμού (GCL) 

Ιδιότητα Πρότυπα ελέγχου Συχνότητα ελέγχου Τιμή 

Tensile Strength ISO 10319 5.000m2 10kN/m 

GCL Permeability  ASTM D5084  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 10-11m.s-1 

Bentonite Fluid Loss ASTM D5891 5000 m2 18 ml  

Bentonite Mass/Area EN 965 5.000m2 3.5-5.0 kg.m-2 

GCL Peel Strength ASTM D6496 5.000m2 65N 

Bentonite Free Swell ASTM D5890 5.000m2 >25mL/2g 

 

Η ισοδυναμία και επάρκεια του γεωσυνθετικού αργιλικού φραγ*μού, αποδεικνύεται ως εξής: 

Σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο του Darcy, για τη ροή σε πορώδες μέσο, η διαρροή Q στραγγισμάτων από 
φραγμό πάχους d και διαπερατότητας k όταν το ύψος της στήλης στραγγισμάτων είναι h πάνω από το 
φραγμό, θα είναι: 

Q = K * i * A 

όπου i = (h+d)/d η υδραυλική κλίση της ροής των στραγγισμάτων και Α = 1m2 η μοναδιαία επιφάνεια που 
δίνει τη διαρροή (το ύψος της στήλης των στραγγισμάτων είναι  h = 30cm σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία). 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ισοδύναμο στεγανοποιητικό σύστημα είναι άργιλος με πάχος 1m και 
διαπερατότητα k = 10-9 m/sec.  Από τον τύπο του Darcy προκύπτει: 

Q1 = 10-9 * (1+0.30)/1 * 1 = 1.3 * 10-9 m3/sec (σε 1 m2). 

Στην περίπτωση του Χ.Υ.Τ. στη θέση του αργιλικού υλικού τοποθετείται GCL με πάχος 0.005m και 
διαπερατότητα k =1 x 10-11 m/sec.  

Από τον τύπο του Darcy προκύπτει: 

Q2 = 1 x 10-11 * (0.005+0.30)/0.005 * 1 = 0,61 * 10-9 m3/sec 

Με βάση τα παραπάνω ισχύει Q2 < Q1 και επομένως προκύπτει ότι το επιλεγόμενο GCL έχει μικρότερη 
διαρροή και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για στεγανωτικό αποτέλεσμα τουλάχιστον 
ισοδύναμο με στρώμα πάχους 1m και διαπερατότητας 10-9 m/sec. 

Το GCL αγκυρώνεται μαζί με τη γεωμεμβράνη, το γεωύφασμα προστασίας αυτής και το γεωσυνθετικό 
στραγγιστήριο, σε ορθογωνική τάφρο αγκύρωσης στην περιμετρική ζώνη της λεκάνης. Η τάφρος έχει 
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διαστάσεις (0.80)m x (0,60)m. και απέχει 1,50m από το φρύδι του πρανούς. Η τάφρος αγκύρωσης 
περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα. 

 

7.3.4.4 ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Μετά την τοποθέτηση της στρώσης υπόβασης και της κατώτερης στρώσης προστασίας θα τοποθετηθεί η 
στεγανοποιητική γεωμεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE), πάχους 2,0 mm.  

Με αυτή την κατασκευή δημιουργείται ενιαία προστατευτική επιφάνεια στον πυθμένα και στα πρανή του 
ΧΥΤΥ, στοιχείο που συνηγορεί στην αποτελεσματικότερη προστασία από τον κίνδυνο διαφυγής 
στραγγισμάτων. Στα τμήματα του ΧΥΤΥ που θα στεγανοποιηθούν η στεγάνωση πρέπει να τοποθετείται 
ενιαία για την επίτευξη πλήρους στεγανότητας του χώρου. 

Η γεωμεμβράνη θα παραδίδεται συσκευασμένη σε ρολά με ενδεικτική πινακίδα στην οποία θα 
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της και οι διαστάσεις του κάθε ρολού. Θα είναι συνεχής χωρίς 
συγκολλήσεις, θα προσκομίζεται δε και θα εκφορτώνεται με τη βοήθεια μηχανημάτων εργοταξίου. Τέλος, 
θα διαθέτει τις παρακάτω ενδεικτικές διαστάσεις: 

Μήκος > 100 m 

Πλάτος >  5 m 

Μόλις προσκομίζεται στο έργο θα ελέγχεται ώστε να είναι ομοιογενής, καθαρή και απαλλαγμένη από 
φθορές, σχισίματα, σπασίματα, μικρορηγματώσεις, φυσαλίδες, οπές ή άλλες φθορές που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τη στεγανωτική της ικανότητα.  

Πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης η υπόβαση είναι απόλυτα επίπεδη, συμπιεσμένη και απαλλαγμένη 
από πέτρες, ρίζες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στη μεμβράνη. Όπου 
αυτό είναι αδύνατο, θα τοποθετηθεί η στρώση προστασίας της γεωμεμβράνης, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω. 

Η επίστρωση της συνθετικής μεμβράνης θα γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή. Σε περίπτωση που η 
άμεση τοποθέτηση είναι αδύνατη, θα υπάρξει μέριμνα αποθήκευσής της, ώστε να μην προκαλείται 
αλλοίωσή της λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, καταπόνηση ή διάρρηξή της.  

Κατά την τοποθέτηση θα προτιμώνται καιρικές συνθήκες, όπως άπνοια, όχι βροχή και θερμοκρασία >15οC. 
Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξουν άσχημες συνθήκες ανέμου, θα λαμβάνονται μέτρα προσωρινής 
στερέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 
40οC. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί η γεωμεμβράνη αναφέρονται στην ΚΥΑ 114218 
/17-11-97. 

Η τοποθέτηση των φύλλων της μεμβράνης κατά μήκος του πυθμένα του ΧΥΤΥ ακολουθεί την κλίση του 
πυθμένα. Κάθε ρολό τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο από γερανό και ξετυλίγεται από ειδικό όχημα. 
Κατόπιν επικαλύπτει τους πλησίον ευρισκόμενα ρολά με πλάτος περίπου 100 mm.  

Η εργασία διάστρωσης γίνεται με επιμέλεια ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της και η αποτυχία 
συγκόλλησης. Οι ραφές κολλιούνται με τη μέθοδο ένωσης θερμού πυρήνα (hot wedge welding) ή με τη 
μέθοδο της εξέλασης (extrusion welding) και με συγκόλληση διπλής ραφής (overlap seam). Οι ραφές 
κολλιούνται κατά τρόπον, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου με την πίεση αέρα στο κενό ανάμεσα στις 
συγκολλημένες επιφάνειες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος το οποίο ενώνει τη 
μεμβράνη με δύο παράλληλες ραφές αφήνοντας κενό ανάμεσα στο οποίο μπορεί να πιεστεί αέρας και να 
ελεγχθεί η ποιότητα της ραφής από τυχόν διαρροή. Η επιφάνεια της κόλλησης δεν πρέπει να είναι 
στενότερη από 30 mm, ενώ το ενδιάμεσο κενό θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 5 mm. 
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Οι συγκολλήσεις των φύλλων της μεμβράνης θα γίνονται σε διεύθυνση παράλληλη με αυτή της γραμμής 
μεγίστης κλίσης. Η στεγανότητα των συγκολλήσεων θα ελέγχεται με δοκιμές σε τουλάχιστο 5 όμοια 
δείγματα και θα γίνονται επιδιορθώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της μεμβράνης πρέπει να γίνονται έλεγχοι ποιότητας των κολλήσεων των 
ραφών. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι είναι δύο ειδών: 

• Μη καταστροφικοί έλεγχοι. Γίνονται ανά 200 mm ραφής ή στο 10% των ραφών, όποιο δίνει 
μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων. 

• Κατά την κρίση της υπηρεσίας καταστροφικοί έλεγχοι με δειγματοληψία (Sheer test και peel test) 
σύμφωνα με τα ISO-R 527 ή ASTM D-4437, που μπορούν να λαμβάνονται σε δύο δείγματα 
ημερησίως ή ένα δείγμα ανά 200 m ραφής, όποιο δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων. 

 

Πριν και κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της μεμβράνης πρέπει να γίνονται οι κάτωθι έλεγχοι: 

• Έλεγχος παραστατικών παράδοσης των μεμβρανών για επιβεβαίωση ότι τα ρολά που 
παραδίδονται είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί και που έχουν υποστεί κατάλληλες δοκιμές στα 
εργοστάσια. 

• Έλεγχος επικάλυψης τοποθέτησης φύλλων μεμβράνης. Επικάλυψη 15cm είναι επιθυμητή, αλλά το 
κάθε μηχάνημα συγκόλλησης έχει τις δικές του προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. 

• Έλεγχος των φρεατίων αγκύρωσης και της λεκάνης αποστράγγισης, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν 
αιχμηρά σημεία ή πέτρες. 

• Έλεγχος ραφών που έγιναν στο εργοστάσιο ή επί τόπου και άμεση αποκατάσταση, όπου 
απαιτείται, από τον ανάδοχο. 

• Οπτική επιθεώρηση της επιφάνειας της μεμβράνης πριν την κάλυψή της για τυχόν ζημιές. Άμεση 
αποκατάσταση και έλεγχος. 

 

Οι αστοχίες που θα προσδιορίζονται από τους ελέγχους θα προσδιορίζονται ως εξής: 

• Αν η αστοχία είναι σημειακή, ένα επιπλέον στρώμα από υλικό εξέλασης θα προσαρμόζεται. 

• Σε μεγάλης έκτασης αστοχίες θα καθαρίζεται ξανά το υπόστρωμα και θα ξανακαλύπτεται με 
τεμάχια μεμβράνης κατάλληλου μεγέθους ώστε να έχουμε επικάλυψη τουλάχιστον 100 mm, η 
οποία στη συνέχεια θα συγκολλείται με τη μέθοδο της εξέλασης. Επίσης, οι επιδιορθώσεις των 
σημείων από τα οποία αφαιρούνται δείγματα θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Η γεωμεμβράνη αγκυρώνεται στη στέψη του πρανούς σε ειδικά κατασκευασμένες τάφρους αγκύρωσης 
για τη συγκράτηση της μεμβράνης, ώστε να μην ολισθαίνουν λόγω του βάρους τους, αλλά και το βάρος 
των στραγγιστηρίων αγωγών και των απορριμμάτων. Η τάφρος αγκύρωσης θα κατασκευαστεί εσωτερικά 
της αποστραγγιστικής τάφρου κατά το μήκος της, όσο πλησιέστερα είναι κατασκευαστικά εφικτό η μία 
προς την άλλη. Τα πρανή των τάφρων θα είναι ομαλοποιημένα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός 
της μεμβράνης. Εντός της τάφρου αγκύρωσης θα τοποθετηθεί η μεμβράνη, έτσι ώστε αυτή να εφάπτεται 
πλήρως στις πλευρές της. Κατόπιν, η τάφρος αγκύρωσης επαναπληρούται με τα χώματα εκσκαφής και 
ακολουθεί η συμπύκνωση των υλικών αυτών. 

 

7.3.4.5 ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Πάνω από τη γεωμεμβράνη, για προστασία της από διάτρηση, θα εφαρμόζεται ο ακόλουθος συνδυασμός 
στρώσεων προστασίας. 

• Στρώση γεωυφάσματος προστασίας 
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• Στρώση προστασίας, πάχους 10cm αποτελούμενη από θραυστό υλικό  

 

Το γεωύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία της γεωμεμβράνης από πάνω θα είναι από μη 
υφαντό πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Το γεωύφασμα αυτό θα αντέχει στην αναμενόμενη μηχανική καταπόνηση 
και στις φυσικοχημικές και βιολογικές επιδράσεις του ΧΥΤΥ. 

Η στρώση προστασίας, πάχους τουλάχιστον 10cm, θα αποτελείται από αδρανές διαβαθμισμένο υλικό, 
διαμέτρου κόκκων μικρότερης ή ίσης των 8mm. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να εφαρμοστεί στα 
πρανή λόγω απότομων κλίσεων. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μεταχειρισμένων 
ελαστικών επισώτρων οχημάτων (επισημαίνεται ότι η χρήση ελαστικών ως στρώσης προστασίας της 
μεμβράνης, δεν αντιβαίνει την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (άρθρο 6), γιατί εμπίπτει στην περίπτωση του 
εδαφίου (δ) του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο τα ελαστικά χρησιμοποιούνται για 
κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΥ.  

 

7.3.4.6 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

Πάνω από τη διπλή στρώση προστασίας της γεωμεμβράνης (γεωύφασμα / αμμώδες υλικό) ακολουθεί η 
ζώνη αποστράγγισης. Η ζώνη αυτή αποτελείται από σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλεμένο αμμοχάλικο, 
κατάλληλης διαβάθμισης (διάμετρος 16/32 χιλιοστά), πορώδους περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες και 
ανώτατο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κατά βάρος. Το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση 
μήκους:πάχους είναι >3:1 δεν ξεπερνά το 20% κ.β. Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από την 
προτεινόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση, τότε θα πρέπει η διαβάθμιση που θα εφαρμοστεί να 
εξασφαλίσει πορώδες ισοδύναμο της προτεινόμενης. Ο συντελεστής υδροπερατότητας της ζώνης 
αποστράγγισης θα πρέπει να είναι 10-2 έως <10-3 m/sec. Το ελάχιστο πάχος της πιο πάνω στρώσης είναι 50 
cm. Η στρώση αυτή, όπως και όλη η στεγάνωση, θα τοποθετηθεί ενιαία σε όλη την επιφάνεια του 
πυθμένα του ΧΥΤΥ. Όπου έχουμε κλίσεις >1:3, δε θα εγκαθίσταται ζώνη αποστράγγισης από χαλίκι, αλλά 
θα αντικαθίσταται από κατάλληλο γεωσυνθετικό υλικό. 

 

7.3.4.7 ΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Για την αποφυγή μετακίνησης μικροαπορριμμάτων εντός της στρώσης αποστράγγισης κρίνεται 
απαραίτητος ο διαχωρισμός της από τα υπερκείμενα απορρίμματα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι δυνατό να 
επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

• Τοποθέτηση στρώσης προστασίας 

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού / φιλτραρίσματος 

Στην περίπτωση που επιλεγεί ο δεύτερος τρόπος διαχωρισμού θα πρέπει να γίνει διαστασιολόγηση του 
γεωυφάσματος ανάλογα με χαρακτηριστικά του ΧΥΤΥ. 

 

7.3.5 ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σημειώνεται ότι από τον χώρο διάθεσης κάθε φάσης (κυψέλης) του ΧΥΤΥ διέρχεται και μία μισγάγγεια 
ρέματος: από την κυψέλη 1 (Α΄ φάση) διέρχεται από τα ανάντι η μισγάγγεια Μ1, ενώ από την κυψέλη 2 (Β΄ 
Φάση) διέρχεται από τα ανάντι η μισγάγγεια Μ2. Οι δύο αυτές μισγάγγειες ενώνονται στα κατάντι του 
μελλοντικού ενεργού χώρου του ΧΥΤΑ (στη θέση του παλαιού χώρου διάθεσης) σε μία κύρια μισγάγγεια, 
που καταλήγει στη θάλασσα. 

Κατά τον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου, προβλέπονται όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά έργα διευθέτησης / εκτροπής των ποσοτήτων ομβρίων που συλλέγουν οι παραπάνω μισγάγγειες.  
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Για την Α΄φαση φάση λειτουργίας τα υφιστάμενα έργα ομβρίων περιλαμβάνουν ένα δίκτυο τάφρων 
απορροής ομβρίων και λεκάνης ηρεμίας κατάλληλων διαστάσεων για την εκτροπή με ασφάλεια της 
υφιστάμενης δυτικής μισγάγγειας προς γειτονική μισγάγγεια. 

Για τη Β’ φάση λειτουργίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία και των πλατωμάτων της μονάδας 
και του χώρου διάθεσης της κυψέλης 2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα επιφανειακά νερά που 
προέρχονται από υψηλότερα σημεία της περιοχής. Θα κατασκευαστεί δίκτυο αντιπλημμυρικής 
προστασίας ώστε να αποτραπεί η εισροή τους στο χώρο του πλατώματος αλλά και στο χώρο του ΧΥΤΥ. Τα 
επιφανειακά νερά που εισέρχονται στο σώμα του ΧΥΤΥ αποτελούν μία από τις κύριες παραμέτρους 
αύξησης της ποσότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων, η οποία και πρέπει να περιοριστεί κατά το 
δυνατόν. Επιπρόσθετα, ένα βασικό στοιχείο καλής λειτουργίας ενός ΧΥΤΥ είναι και η αποφυγή ανάμιξης 
των ομβρίων υδάτων με τα παραγόμενα στραγγίσματα, γιατί εάν τα αναμειγμένα υγρά διαφύγουν εκτός 
των ορίων του χώρου διάθεσης, θα οδηγηθούν στον εγγύτερο επιφανειακό αποδέκτη τον οποίο θα 
ρυπάνουν, λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου που μεταφέρουν. Το δίκτυο αντιπλημμυρικής 
προστασίας θα αποτελείται από εξωτερικές τάφρους και την περιμετρική τάφρο απορροής ομβρίων. 

Οι εξωτερικές τάφροι κατασκευάζονται όπου απαιτείται από την μορφολογία του εδάφους και 
αναπτύσσεται εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου του έργου (πλατώμα μονάδας και χώρος διάθεσης). 
Οι τάφροι θα έχουν κατάλληλη διατομή ώστε να παροχετεύουν τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών προς 
τον υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό από σκυρόδεμα διαστάσεων 2m*2m και μήκους 272m, ο οποίος 
συλλέγει τα ανάντι όμβρια της νότιας μισγάγγειας (Μ2) και τα οδηγεί στα κατάντι του οικοπέδου.  

Η εσωτερική τάφρος θα κατασκευαστεί περιμετρικά του «ενεργού ΧΥΤΥ», ώστε να παροχετεύει τα όμβρια 
των λεκανών απορροής του αποκατεστημένου αναγλύφου. Θα είναι ορθογωνικής διατομής κατάλληλων 
διαστάσεων και επενδεδυμένη ώστε να παροχετεύει τα όμβρια. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική παροχέτευση του χώρου του ΧΥΤΥ, χωρίς να εισέρχονται εντός της επιφάνειας απόθεσης 
των απορριμμάτων. 

Σημειώνεται ότι τα όμβρια από τον χώρο του πλατώματος της μονάδας θα οδηγούνται στην νέα δεξαμενή 
νερού – συλλογής ομβρίων που θα κατασκευαστεί. 

 

7.3.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Η διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ και ο τρόπος πλήρωσής του πρέπει να επιτυγχάνουν την 
απαιτούμενη χωρητικότητα όπως αυτή έχει καθορισθεί ανωτέρω, προϋπόθεση η οποία και τηρείται στον 
παρόντα σχεδιασμό. 

Στο ΧΥΤΥ η απόρριψη και ταφή των απορριμμάτων θα αρχίσει από τα κατάντη. Η ανάπτυξη του ΧΥΤΥ θα 
αναπτυχθεί σε στρώσεις πάχους 2,5-3,0m η καθεμιά, αρχίζοντας από τα χαμηλότερα σημεία του χώρου. 
Τα απορριμματοφόρα, μέσω του εσωτερικού δρομολόγιου, θα προσεγγίζουν το μέτωπο εργασίας, στο 
οποίο θα αποθέτουν τα απορρίμματα. Θα βρίσκεται σε ανάχωμα ύψους 40cm και θα συντηρείται τακτικά, 
έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων μέσω αυτού να γίνεται χωρίς επιπτώσεις σε αυτά. 

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μέτωπο εργασίας. Με την 
εκφόρτωσή τους, το μηχάνημα (ερπυστριοφόρος φορτωτής) θα προωθεί τα απορρίμματα προς το πρανές, 
με φορά από τα κατάντη προς τα ανάντη. Κατόπιν, η με αυτό τον τρόπο δημιουργηθείσα επιφάνεια θα 
αποτελέσει το επίπεδο πάνω στο οποίο θα γίνεται η εκφόρτωση των νέο-προσκομιζόμενων 
απορριμμάτων, για να ακολουθήσει πάλι η ίδια διαδικασία. 

Το μήκος του μετώπου εργασίας, επί του οποίου γίνεται η απόθεση των απορριμμάτων, πρέπει να είναι 
κατά το δυνατό μικρό. Το μήκος του θα είναι τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση των οχημάτων 
και η εκφόρτωση των απορριμμάτων. 

Η κάλυψη των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται καθημερινά με εξαίρεση το μετωπικό πρανές, το οποίο 
καλύπτεται στο τέλος κάθε βδομάδας, διάρκεια έκθεσης απορριμμάτων η οποία κρίνεται ότι δε θα έχει 
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επιπτώσεις στη λειτουργική εμφάνιση του ΧΥΤΥ Τα χώματα για την περιοδική χωματοκάλυψη θα 
μεταφέρονται από τους δανειοθάλαμους εδαφικού υλικού στους οποίους αυτά θα έχουν αποθηκευτεί 
προσωρινά. Οι στρώσεις των απορριμμάτων που θα δημιουργούνται με κλασική διαδικασία «απόρριψη -
διάστρωση - συμπίεση – επικάλυψη» θα επικαλύπτονται με υλικό επικάλυψης πάχους 20cm. Όταν το 
κύτταρο φθάσει τον προβλεπόμενο από το σχέδιο αριθμό στρώσεων, θα κατασκευαστεί η τελική 
επικάλυψη με στρώση αδρανών υλικών (κατά προτίμηση γαιωδών υλικών) που είναι απαραίτητα για την 
ανάπλαση του χώρου. 

Για το άνω πλάτωμα και εν γένει τις επίπεδες επιφάνειες του τελικού ανάγλυφου, άρα και του συστήματος 
τελικής κάλυψης, οι κλίσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως του 5% για την αποστράγγιση των 
ομβρίων και την αποφυγή διαβρώσεων. 

Η κλίση των μόνιμων πρανών, που εκτείνονται επάνω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, εκτός 
αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά, δεν θα υπερβαίνει το 1:2. Με την κλίση αυτή: 

• Επιτυγχάνεται σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας 

• Αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των βροχοπτώσεων 

• Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για τοποθέτηση και συντήρηση των φυτεύσεων 

• Διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα του ΧΥΤΥ και αποφεύγεται η 
επιφανειακή διαρροή τους 

• Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που μπορεί να προσαρμοστεί στη γύρω 
περιοχή, αποφεύγοντας την αισθητική προσβολή 

 

Τοπικά, επιτρέπεται η κατασκευή πιο έντονων πρανών με την προϋπόθεση ότι έχει ελεγχθεί γεωτεχνικά η 
ευστάθειά τους. Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη 
δημιουργία μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο εργασιών. Έτσι, τα όμβρια δεν θα διέρχονται 
μέσα από το μέτωπο εργασιών, αλλά θα οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Με τον ίδιο 
τρόπο θα γίνεται η ταφή των απορριμμάτων και στις υπόλοιπες στρώσεις, μέχρις ότου ο ΧΥΤΥ φθάσει τον 
προβλεπόμενο αριθμό στρώσεων και καλύψει τον από τη μελέτη διατιθέμενο χώρο. 

Σημαντική κρίνεται η τακτική καθαριότητα της οδού προσπέλασης, του εσωτερικού δρομολόγιου και του 
μετώπου εργασιών. Έτσι, μπορεί να προβλεφθεί η τοποθέτηση περιφραγμάτων για να εμποδίζεται η 
μεταφορά από τον αέρα ελαφρών αντικειμένων, όπως χαρτιών, πλαστικών κλπ. 

Τέλος, τα επίπεδα θορύβου της εγκατάστασης είναι πολύ χαμηλά και αποδίδονται στην κίνηση:  

• των μηχανημάτων ταφής  

• των απορριμματοφόρων οχημάτων από και προς το χώρο διάθεσης. 

 

7.3.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Ως βιοαέριο ορίζεται το μείγμα αερίων που παράγεται κατά την βιοαποικοδόμηση των απορριμμάτων στο 
εσωτερικό ενός ΧΥΤΥ . Η αποικοδόμηση των απορριμμάτων αρχίζει ευθύς αμέσως μετά την τοποθέτησή 
τους στο ΧΥΤΥ . Αρχικά, λαμβάνει χώρα αερόβια αποικοδόμηση με κατανάλωση οξυγόνου και παραγωγή 
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων προϊόντων. Σε αυτήν τη φάση το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο 
παραγόμενο αέριο. Με την εξάντληση του οξυγόνου η αποικοδόμηση γίνεται αναερόβια και παράγεται 
μεθάνιο. 

Η παραγωγή των πρωτευόντων αερίων, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, μπορεί να 
διαχωριστεί σε πέντε φάσεις: 

1. Φάση Αρχικής Προσαρμογής, 

2. Φάση Μετάβασης, 
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3. Φάση Οξυγένεσης, 

4. Φάση Μεθανογένεσης  

5. Φάση Ωρίμανσης. 

 

Παράλληλα, απεικονίζεται και η εξέλιξη διαφόρων παραμέτρων, που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των 
στραγγισμάτων, κατά τις διάφορες φάσεις παραγωγής του βιοαερίου. 

 

 
Σχήμα 7-12: Φάσεις Παραγωγής Βιοαερίου 

 

Ακολούθως, αναλύονται οι διάφορες φάσεις παραγωγής βιοαερίου σε έναν ΧΥΤΥ . 

 

• Φάση 1 – Αρχική Προσαρμογή 

Η πρώτη φάση παραγωγής του βιοαερίου καλείται φάση αρχικής προσαρμογής, στο οποίο θεωρείται ότι 
τα οργανικά βιοδιασπώμενα υλικά, υφίστανται την επίδραση μικροοργανισμών και της καταβολικής τους 
δράσης, από την στιγμή της απόθεσης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΥ  ή λίγο μετά. Στην πρώτη αυτή φάση, 
ο βιολογικός καταβολισμός λαμβάνει χώρα κάτω από αερόβιες συνθήκες και λόγω της παρουσίας κάποιας 
ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα που έχει παγιδευτεί στον ΧΥΤΥ . Η βασική πηγή τόσο των αερόβιων, όσο 
και των αναερόβιων μικροοργανισμών, που ευθύνονται για τον βιολογικό καταβολισμό των 
απορριμμάτων, είναι το υλικό επικάλυψης που χρησιμοποιείται καθημερινά σαν υλικό ημερησίας ή 
τελικής επικάλυψης του ΧΥΤΥ . 

• Φάση 2 – Φάση Μετάβασης 

Στη δεύτερη φάση, που καλείται φάση μετάβασης, παρουσιάζεται έλλειψη οξυγόνου (λόγω της 
προηγούμενης κατανάλωσής του) και οι αναερόβιες συνθήκες αρχίζουν να επικρατούν. Καθώς ο Χ.Υ.Τ.Υ 
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περνά στις αναερόβιες συνθήκες, νιτρικά και θειικά ιόντα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
αποδέκτες ηλεκτρονίων στις βιολογικές διεργασίες, ανάγονται σε αέριο άζωτο (N2) και υδρόθειο (H2S). Η 
έναρξη της αναερόβιας διεργασίας μπορεί να παρατηρηθεί με την μέτρηση του δυναμικού οξειδαναγωγής 
των απορριμμάτων. Η παραγωγή του μεθανίου αρχίζει όταν το δυναμικό οξειδοαναγωγής των 
απορριμμάτων κυμαίνεται συνήθως στις τιμές 150 με 300mvolts. Καθώς το δυναμικό αυτό συνεχίζει να 
μειώνεται, η μικροβιακή κοινότητα, που ευθύνεται για την παραγωγή μεθανίου (CH4) και διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) από τα απορρίμματα, αρχίζει μια διεργασία μετατροπής σύνθετων οργανικών ενώσεων σε 
οργανικά οξέα και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, η οποία διαχωρίζεται σε τρία επιμέρους στάδια, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται και στην επόμενη φάση. 

• Φάση 3 – Φάση Οξυγένεσης 

Στην τρίτη φάση, που καλείται φάση οξυγένεσης, η μικροβιακή δραστηριότητα που ξεκίνησε στο 
προηγούμενο στάδιο επιταχύνεται με την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων οργανικών οξέων και 
μικρότερων ποσοτήτων αερίου υδρογόνου (Η2). Το πρώτο από τα τρία στάδια της φάσης αυτής, είναι η 
υδρόλυση μακρομοριακών ενώσεων (λιπιδίων, πολυσακχαριτών, πρωτεϊνών αμινοξέων) μέσω ενζυμικής 
δραστηριότητας, σε ενώσεις πιο πρόσφορες στους μικροοργανισμούς σαν πηγή ενέργειας και κυτταρικού 
άνθρακα. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο με την οξυγένεση, που περιέχει τη μικροβιακή μεταβολή των 
προηγούμενων ενώσεων σε μικρομοριακές ενδιάμεσες ενώσεις όπως π.χ. το οξικό οξύ (CH3COOH) και 
μικρές συγκεντρώσεις φουλβικών ή άλλων περισσότερων σύνθετων οργανικών οξέων. 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το κύριο προϊόν που παράγεται στο τρίτο στάδιο. Επίσης, 
παράγονται και μικρότερες ποσότητες υδρογόνου. Οι μικροοργανισμοί που εμπλέκονται στο στάδιο αυτό, 
καλούνται γενικότερα μη μεθανογόνοι και αποτελούνται από επαμφοτερίζοντα και αμιγή αναερόβια 
βακτήρια. 

• Φάση 4 – Φάση Μεθανογένεσης 

Στην τέταρτη φάση, που καλείται φάση μεθανογένεσης, επικρατεί μία δεύτερη ομάδα μικροοργανισμών, 
η οποία μετατρέπει το οξικό οξύ και το υδρογόνο που παράχθηκαν κατά την προηγούμενη φάση, σε 
μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Οι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για αυτήν την 
μετατροπή είναι αυστηρά αναερόβιοι και καλούνται μεθανογόνοι. Στην τέταρτη φάση, τόσο η παραγωγή 
μεθανίου όσο και η παραγωγή οξέων εξελίσσονται ταυτόχρονα, παρόλο που ο ρυθμός παραγωγής των 
οξέων είναι σημαντικά μειωμένος. Λόγω του ότι τα οξέα και το υδρογόνο που παράχθηκαν από τους 
οξυγόνους μετατράπηκαν σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, κατά τη φάση αυτή το pH μέσα στον 
ΧΥΤΥ  θα αυξηθεί, σε πιο ουδέτερες τιμές κυμαινόμενο μεταξύ 6,8 και 8. Αντίθετα, το pH των 
στραγγισμάτων (εάν έχουν παραχθεί) θα αυξηθεί και οι συγκεντρώσεις σε BOD και COD καθώς και η 
αγωγιμότητα των στραγγισμάτων θα μειωθεί. Με υψηλότερες τιμές pH, λιγότερα ανόργανα συστατικά 
μπορούν να παραμείνουν σε διάλυση. Σαν αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων που 
παρουσιάζονται στα στραγγίσματα θα μειωθούν. 

• Φάση 5 – Φάση Ωρίμανσης 

Η πέμπτη και τελευταία φάση, καλείται φάση ωρίμανσης, και επέρχεται αφού όλα τα άμεσα διαθέσιμα 
βιοαποδόμησιμα οργανικά υλικά έχουν μετατραπεί σε μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
κατά την προηγούμενη φάση. Καθώς τα απορρίμματα εξακολουθούν να έχουν κάποιες ποσότητες 
υγρασίας, κλάσματα των βιοαποδομήσιμων οργανικών υλικών, τα οποία ήταν πριν δύσκολα προσβάσιμα, 
αρχίζουν να βιοαποκοδομούνται. Ο ρυθμός της παραγωγής βιοαερίου μειώνονται σημαντικά στην Πέμπτη 
φάση, λόγω του ότι τα περισσότερα των διαθέσιμων θρεπτικών, έχουν αποπλυθεί με την κατείσδυση και 
απορροή των στραγγισμάτων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σταδίων και το οργανικό υπόστρωμα 
των απορριμμάτων που παραμένει μέσα στο ΧΥΤΥ , μπορούν να βιοαποκοδομηθούν με αργούς ρυθμούς. 
Τα πρωτεύοντα αέρια που παράγονται στη φάση αυτή, συνεχίζουν να είναι το μεθάνιο (CH4) και το 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ανάλογα με τα μέτρα κλεισίματος και αποκατάστασης του ΧΥΤΥ , μικρές 
ποσότητες αζώτου (Ν2) και οξυγόνου (Ο2) μπορούν επίσης να παρουσιασθούν στο βιοαέριο του ΧΥΤΥ . 
Κατά τη διάρκεια του σταδίου ωρίμανσης, τα στραγγίσματα περιέχουν συχνά χουμικά και φουλβικά οξέα 
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που είναι δύσκολα για περαιτέρω επεξεργασία. (G. Tchobanoglous et al., Integrated Solid Waste 
Management). Γενικότερα, η σύσταση των αερίων που παράγονται σε Χ.Υ.Τ.Α. εμφανίζει μια έντονη 
διακύμανση ανάλογα με το σε ποια φάση της αποικοδόμησης των απορριμμάτων βρισκόμαστε. Η χρονική 
διάρκεια όλων των ανωτέρω φάσεων αλλά και καθεμιάς ξεχωριστά, εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως είναι η ποσότητα διατιθέμενων απορριμμάτων, η περιεχόμενη υγρασία, η διαθέσιμη 
ποσότητα θρεπτικών και οργανικών ουσιών, ο βαθμός συμπύκνωσης των απορριμμάτων. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων η διάρκεια παραγωγής του βιοαερίου είναι περίπου 20 – 30 έτη, καθώς 
ακόμα και στην περίπτωση της παραγωγής βιοαερίου πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, οι 
παραγόμενες ποσότητες φθίνουν πολύ. Σύμφωνα με τη διακύμανση αυτή τα συστατικά των παραγομένων 
αερίων βρίσκονται μέσα στην περιοχή τιμών περιεκτικότητας που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. (P. 
Spillmann, Entstehung und Vermeidung von Geruechen auf Abfalldeponien. Die Sanierung von Altlasten in 
Wien, Magistrat der Stadt Wien, Wien 1991). 

 

Πίνακας 7.8: Σύνθεση βιοαερίου 

Συστατικό Επίπεδα συγκέντρωσης 

1. Μεθάνιο 0 - 80 % κ.ο. 

2. Διοξείδιο του άνθρακα 0 - 80 % κ.ο. 

3. Μονοξείδιο του άνθρακα 0 - 3 %   κ.ο. 

4. Υδρογόνο 0 - 3 %   κ.ο. 

5. Οξυγόνο 0 - 21 % κ.ο. 

6. Άζωτο 0 - 78 % κ.ο. 

7. Αμμωνία 0 - 100 ppm κ.ο. 

8. Αιθυλένιο 0 - 65 ppm κ.ο. 

9. Αιθάνιο 0 - 30 ppm κ.ο. 

10. Ακεταλδεΰδη 0 - 150 ppm κ.ο. 

11. Ακετόνη 0 - 100 ppm κ.ο 

12. Άλλοι μη αρωματικοί υδρογονάνθρακες ανά 0 - 50 ppm κ.ο. 

13. Υδρόθειο 0 - 100 ppm κ.ο. 

14. Αιθυλικό μερκαπτάνιο 0 - 100 ppm κ.ο. 

15. Βενζόλιο 0 - 15 ppm κ.ο. 

16. Τολουόλη 0 - 15 ppm κ.ο. 

17. Ξυλόλη 0 - 15 ppm κ.ο. 

18. Αιθυλικό βενζόλιο 0 - 10 ppm κ.ο. 

19. Bινυλοχλωρίδιο 0 - 10 ppm κ.ο. 

20. Ενώσεις αλογόνου (1,1 διχλωροαιθυλένιο, 
μεθυλενοχλωρίδιο, τετραχλωράνθρακας, 

τριχλωροαιθυλένιο, φριγένια κλπ) 
0 - 100 ppm 

21. Υδρατμοί κατά κανόνα κορεσμένοι 

 

Από τα παραπάνω συστατικά, το μεθάνιο θεωρείται το πιο επικίνδυνο αέριο, το οποίο και αποτελεί ένα 
από τα κύρια συστατικά του βιοαερίου. Ενδεικτικά, μίγμα μεθανίου και αέρα σε αναλογία 5-15% CH4 
αποτελεί εκρηκτικό μίγμα, ενώ σε αναλογία μεγαλύτερη του 15% σε CH4 υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης 
αλλά όχι έκρηξης. 

Από την πρώτη φάση παραγωγής του βιοαερίου, αυτό κινείται λόγω της διαφοράς συγκέντρωσης και 
πίεσης ανάμεσα στο χώρο διάθεσης και στην ατμόσφαιρα, καθώς και στην διαφορά που υπάρχει μέσα 
στον ίδιο το χώρο. Η κίνηση του βιοαερίου εξαρτάται από τη φύση των συστατικών του και τη 
διαπερατότητα των ορίων του ΧΥΤΥ Έτσι, το μεθάνιο, λόγω του μικρότερου ειδικού βάρους από τον αέρα, 
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τείνει να συγκεντρωθεί προς τα άνω στρώματα. Αντίθετα, το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει ειδικό 
βάρος 1,5 φορά μεγαλύτερο από του αέρα, και 2,8 φορές περίπου από του μεθανίου, έχει την τάση να 
συγκεντρώνεται προς τα κατώτερα στρώματα του ΧΥΤΥ. 

Γενικά, η διαφυγή του βιοαερίου από το χώρο διάθεσης μπορεί να προκαλέσει τα εξής: 

• Καταστροφές στη βλάστηση 

Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκονται σε τέτοιες ποσότητες 
στην αέρια φάση που έχουν την ικανότητα να αποδεσμεύουν το οξυγόνο από τις ρίζες των φυτών και να 
προκαλεί αναερόβιες συνθήκες.  

• Επιπτώσεις σε εργαζόμενους στο ΧΥΤΥ  από δυσοσμίες, ασφυξία, δηλητηρίαση, έκρηξη ή 
πυρκαγιά 

Το πιο συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται σε ένα ΧΥΤΥ  είναι η δυσοσμία. Τα κύρια συστατικά του 
βιοαερίου (μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) είναι άοσμα και δεν προκαλούν τέτοια προβλήματα. 
Αντίθετα οι δυσάρεστες οσμές προκαλούνται από συστατικά που βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες του 
1% της συνολικής ποσότητας. Παρόλο που τα συστατικά αυτά μπορεί να είναι τοξικά, δεν αποτελούν 
σοβαρό κίνδυνο. Αντίθετα σημαντικό πρόβλημα αποτελούν οι εκρήξεις ή οι πυρκαγιές που προκαλούνται 
από την αναφλεξιμότητα του βιοαερίου, την ικανότητά του να σχηματίζει εκρηκτικές ενώσεις με τον αέρα 
και την ευχέρειά του να μεταναστεύει σε γειτονικές περιοχές. Το βιοαέριο και ιδιαίτερα το μεθάνιο 
συσσωρεύεται σε ένα χώρο και προκαλεί έκρηξη όταν υπάρξει μια πηγή ανάφλεξης, που τις περισσότερες 
περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες π.χ. σπίρτα, κάπνισμα κλπ. Επίσης, το 
βιοαέριο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στους εργαζομένους του ΧΥΤΥ , ιδιαίτερα όταν συσσωρευτεί σε 
κλειστούς χώρους όπου η ποσότητα του οξυγόνου μειώνεται σημαντικά. 

• Καταστροφή σε κτίρια λόγω εκρήξεων ή πυρκαγιών 

Κινδύνους περικλείει και η μετακίνηση των αερίων διαμέσου του εδάφους και αγωγών ή σωληνώσεων, με 
αποτέλεσμα να εισρέουν σε κτίρια που βρίσκονται κοντά στο χώρο διάθεσης. 

• Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα 

Το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι επίσης σημαντικό συστατικό του βιοαερίου, έχει πυκνότητα 1,5 και 
2,8 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του αέρα και του μεθανίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
κίνησή του προς το κάτω μέρος του χώρου διάθεσης. Επίσης, είναι πολύ διαλυτό στο νερό σε αντίθεση με 
τα υπόλοιπα αέρια που παράγονται. Όταν το CO2 έρθει σε επαφή με το νερό, λόγω μεγάλης διαλυτότητας, 
μπορεί να επιφέρει μείωση του pH έως την τιμή 4,3. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της σκληρότητας 
του νερού καθώς διαλύονται αυξημένες ποσότητες ανθρακικών αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου. Επίσης, 
προκαλείται διάβρωση στοιχείων όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας καθώς και διάλυση μολύβδου. Φυσικά, η 
πιθανότητα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από το βιοαέριο, εξαρτάται και από τα γεωλογικά και 
υδραυλικά χαρακτηριστικά του χώρου διάθεσης.  

 

7.3.7.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΥΤΥ ΣΥΡΟΥ  

Γενικά, η ποσότητα παραγόμενου βιοαερίου σε ένα χώρο διάθεσης αποβλήτων , ο ρυθμός παραγωγής του 
καθώς και οι διεργασίες παραγωγής του, εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με 
παράγοντες τόσο εντός όσο και εκτός του απορριμματικού αναγλύφου. Οι παράγοντες αυτοί 
παρουσιάζονται ακολούθως. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

• Θερμοκρασία 

• Εισαγωγή Αέρα 

• Περιεχόμενη Υγρασία 
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• Συνθήκες pH 

• Περιεχόμενες Θρεπτικές Ουσίες 

• Περιεχόμενες Τοξικές Ουσίες 

• Σύνθεση Διατιθεμένων Απορριμμάτων 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

• Θερμοκρασία 

• Ατμοσφαιρική Πίεση 

• Ύψος Βροχοπτώσεων 

• Τοπογραφικές Συνθήκες Περιοχής 

• Υδρογεωλογικές Συνθήκες Περιοχής 

 

Γενικά, η χημική αντίδραση που αντιπροσωπεύει τη συνολική διεργασία ζύμωσης των οργανικών ενώσεων 
των απορριμμάτων, περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση, (Σχέση 1): 

 

 

 

 

Όπου,  είναι ο γενικευμένος τύπος για τον χαρακτηρισμό των απορριμμάτων και οι 

συντελεστές a, b, c, d αποτελούν τις στοιχειομετρικές παραμέτρους της αντίδρασης και εξαρτώνται από 
την ακριβή σύνθεση των απορριμμάτων. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, όλη η ποσότητα άνθρακα που περιέχεται στην οργανική ύλη των 
απορριμμάτων βιοδιασπάται προς μεθάνιο (CH4) ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Κατά συνέπεια, 
γνωρίζοντας τη σύνθεση των απορριμμάτων σε οργανικό άνθρακα είναι δυνατή η εκτίμηση της μέγιστης 
θεωρητικής παραγωγής του βιοαερίου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, από την εξίσωση προκύπτει ότι ένα mole οργανικού άνθρακα είναι βιομετατρέψιμο σε 
ένα mole βιοαερίου. Δεδομένου, ότι ένα mole αερίου σε συνθήκες 0 °C και 1 atm καταλαμβάνει όγκο 22,4 
L, προκύπτει ότι (Σχέση 2): 

 

1 mole C στην οργανική ύλη = 22,4 Lβιοαερίου (CH4 + CO2) 

 

Σε βάση βάρους, προκύπτει, (Σχέση 3): 

 

1 g C στην οργανική ύλη = 1,867 m3 βιοαερίου 

 

 

dcba NOHC
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Για τον υπολογισμό του βιοαερίου στον ΧΥΤΥ της Σύρου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο υπολογισμού της 
παραγωγής βιοαερίου LANDGEM. Το LANDGEM αποτελεί ένα σύνθετο μοντέλο που περιλαμβάνει 
στοιχειομετρικά, κινητικά (κινητική 1ης τάξης) και δυναμικά υπομοντέλα. Σύμφωνα με το μοντέλο πρώτου 
βαθμού, η εξίσωση που δίνει την παραγωγή βιοαερίου είναι η: 

 

at = ζ x 1,867 * A * Co * k * e -kt 

 

όπου: 

at: η παραγωγή βιοαερίου (m3/yr) 

ζ: συντελεστής παραγωγής 

1,867: L αέριου (CΗ4 + CΟ2) / gr C 

A: ποσότητα απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α. 

Co: βιοαποδομήσιμος οργανικός άνθρακας απορριμμάτων = ΣΟCbi (kg / tn) 

k: ρυθμός αποδόμησης (yr-1) 

t: χρόνος από την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

Lo:   δυναμικό παραγωγής βιοαερίου/ μεθανίου (Lo=ζ*1,867 * Co) (m3/ tn) 

 

Κατά την εφαρμογή του μοντέλου αυτού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια: 

 

1ο  Υπολογισμός της σύστασης των ταχέως και βραδέως βιοδιασπώμενων συστατικών των 
απορριμμάτων, σύμφωνα με την εισαγόμενη ποσοστιαία σύνθεση των απορριμμάτων. 

Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη δύο κλάσματα οργανικών απορριμμάτων: 

- το ταχέως βιοαεροποιήσιμο κλάσμα(π.χ. ζυμώσιμα απορρίμματα), και 

- το βραδέως βιοαεροποιήσιμο κλάσμα (π.χ. χαρτί, χαρτόνι). 

 

2ο  Υπολογισμός της μοριακής σύνθεσης των συστατικών. 

Σύμφωνα με την ποσοστιαία σύσταση των απορριμμάτων καθώς και τα ποσοστά υγρασίας σε κάθε 
συστατικό μέρος υπολογίζεται το βάρος κάθε χημικού στοιχείου (C, Η, Ο, Ν, S) καθώς και της τέφρας. Τα 
συστατικά υπολογίζονται χωριστά ως ταχέως βιοδιασπώμενα συστατικά και βραδέως βιοδιασπώμενα 
συστατικά. 

 

3ο  Σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί λαμβάνει χώρα ο στοιχειομετρικός υπολογισμός των 
συντελεστών της εξίσωσης και από εκεί προκύπτει ο αντιπροσωπευτικός χημικός τύπος (CaΗbΟcΝd) με 
βάση τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός της παραγωγής των αερίων. 

 

CaΗbΟcΝd + nΗ2Ο ---> xCΗ4 + yCΟ2 + wΝΗ3 + zC5Η7Ο2Ν 

 

Όπου: 

CaΗbΟcΝd = η εμπειρική χημική διατύπωση για βιοαποδομήσιμες οργανικές ενώσεις στα 
απορρίμματα 

C5Η7Ο2Ν = ο χημικός τύπος του βακτηριακού κυττάρου 
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Ο βιοαποδομήσιμος οργανικός άνθρακας που βρίσκεται στα αστικά στερεά απορρίμματα μετατρέπεται 
κατά τη διάρκεια της αναερόβιας αποδόμησης, σε μεθάνιο (CΗ4) και σε διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2). Το 
ενεργειακό περιεχόμενο της οργανικής ύλης διαιρείται στην απελευθερούμενη ενέργεια του μεθανίου, 
στην ενέργεια για βακτηριακή σύνθεση και στην ενθαλπία της αντίδρασης. 

Το κλάσμα της οργανικής ύλης που μετατρέπεται σε βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη άπειρο χρόνο 
παραμονής στο σύστημα, είναι περίπου 4% (ΕΜCΟΝ, 1980). Έτσι για την πρακτική εκτίμηση της μέγιστης 
θεωρητικής παραγωγής βιοαερίου, η μετατροπή της οργανικής ύλης σε κύτταρα μπορεί να αγνοηθεί και 
από την προηγούμενη εξίσωση προκύπτει η ακόλουθη: 

 

CaΗbΟcΝd + [(4a-b-2c+3d)/4]Η2Ο ---> [(4a+b-2c-3d)/8]CΗ4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CΟ2 + dΝΗ3 

 

Η παραπάνω εξίσωση επιτρέπει τον υπολογισμό της μέγιστης θεωρητικής παραγωγής του βιοαερίου, με 
βάση το γενικό τύπο που περιγράφει τα απορρίμματα (CaHbOcNd) 

Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι ένα (1) mole οργανικού άνθρακα είναι βιομετατρέψιμο σε ένα 
(1) mole βιοαερίου. Άρα, δεδομένου ότι σε κανονικές συνθήκες (0° C και 1 atm) ένα mole αερίου στους 
καταλαμβάνει όγκο 22,4 L προκύπτει: 

 

1mole C στην οργανική ύλη = 22,4 L αέριου (CΗ4 + CΟ2) 

ή 

1 gr C σε οργανική ύλη = 1,867 L αέριου (CΗ4 + CΟ2) 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τελικά, η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται είναι πολύ 
μικρότερη και κατά συνέπεια η παραπάνω αναλογία επιτρέπει την εκτίμηση μιας θεωρητικής τιμής για την 
παραγωγή του βιοαερίου, μικρότερης από της πραγματικής. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να 
εκτιμηθεί η πραγματική ποσότητα βιοαερίου στην εξίσωση υπάρχει ο συντελεστής ζ. Στην παρούσα 
μελέτη λήφθηκε συντελεστής ίσος με 0,7. 

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της παραγωγής βιοαερίου βασίζεται στις παραπάνω 
εκτιμήσεις, στη σύσταση των απορριμμάτων και στην ποσότητα οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα 
απορρίμματα. 

Σύμφωνα με τους Andreottola και Cossu (1988), ο οργανικός άνθρακας στα απορρίμματα είναι περίπου 
50% σε ξηρή βάση οργανικής ύλης των αστικών απορριμμάτων και μόνο 50% αυτής της ποσότητας είναι 
βιοαποδομήσιμη. 

Οι παραπάνω εξισώσεις αντιπροσωπεύουν την θεωρητική βάση για το μοντέλο υπολογισμού παραγωγής 
βιοαερίου. 

Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δύο βασικά κλάσματα των οργανικών ουσιών στα απορρίμματα 
δηλαδή τα: 

• ταχέως βιοδιασπώμενα (π.χ. απορρίμματα φαγητού, χαρτί, χαρτόνι κ.λ.π.) 

• βραδέως βιοδιασπώμενο (π.χ. ξύλο, υφάσματα, ελαστικά κ.λ.π.). 

Η σύνθεση των απορριμμάτων που οδηγείται στον ΧΥΤΥ (υπολείμματος της ΜΕΑ) βάσει των ισοζυγίων 
μάζας εκτιμάται ως εξής:  

 

Πίνακας 7.9: Εκτιμώμενη σύσταση υπολείμματος μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας 
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Κλάσμα Ποσοστό % 

Οργανικό Κλάσμα (Ζυμώσιμα) 20,23% 

Χαρτί-Χαρτόνι 16,27% 

LDPEfilm 11,13% 

PET 6,00% 

Λοιπά Πλαστικά 3,58% 

Γυαλί 5,88% 

Σιδηρούχα Μεταλλα 1,48% 

Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 1,07% 

Ξύλο 0,22% 

Λοιπά ανακυκλώσιμα 6,46% 

Λοιπά  27,68% 

Σύνολο 100,00% 

 

4ο Σύμφωνα με τον υπολογισμένο στο προηγούμενο στάδιο τύπο της αντιπροσωπευτικής χημικής 
ένωσης (CaHbOcNd) υπολογίζονται τα βάρη των αερίων μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα. 

 

5ο Υπολογίζονται οι όγκοι που καταλαμβάνουν τα αέρια μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και 
κατόπιν η ειδική παραγωγή κάθε αερίου (m3/kg βιοδιασπώμενων συστατικών εκφρασμένων σε ξηρό 
βάρος). 

 

6ο Υπολογισμός των διαθέσιμων προς βιοαποδόμηση συστατικών και κατόπιν η συνολική ειδική 
παραγωγή σε βιοαέριο (m3 / tn / yr). 

 

7ο  Στο στάδιο αυτό υπολογίζονται οι ρυθμοί παραγωγής του βιοαερίου καθώς και η ετήσια και η 
αθροιστική παραγωγή ανοιγμένα ανά τόνο απορριμμάτων.  

 

8ο Στο στάδιο αυτό υπολογίζονται οι ανακτήσιμες ποσότητες του βιοαερίου, σύμφωνα με τις 
ποσότητες των διατιθεμένων απορριμμάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

 

Ο περιγραφόμενος στο προηγούμενο στάδιο υπολογισμός του ρυθμού παραγωγής του βιοαερίου, γίνεται 
σύμφωνα με την εξίσωση υπολογισμού του παραγόμενου βιοαερίου που περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω, τόσο για την διάρκεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. όσο και για μετά την παύση των εργασιών 
απόθεσης των απορριμμάτων. 

 

Ο ρυθμός παραγωγής του βιοαερίου, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες των ερευνητών, τόσο με 
εργαστηριακές παρατηρήσεις όσο και με επί τόπου μετρήσεις των πραγματικών παραγωγών βιοαερίου, 
κατέδειξαν ότι η παραγωγή του βιοαερίου αποτελείται από δύο φάσεις . 

Η πρώτη φάση (φάση ανόδου) γίνεται σταδιακά και ανέρχεται απότομα σε συνάρτηση με τον χρόνο, ενώ η 
δεύτερη φάση (φάση καθόδου), παρατηρείται αφού η παραγωγή βιοαερίου έχει φθάσει στην μέγιστη της 
τιμή και αρχίζει να φθίνει προϊόντος του χρόνου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνητών η ανιούσα φάση παραγωγή προσομοιώνεται καλύτερα 
από τον κλάδο μίας συνάρτησης υπερβολής, ενώ η κατιούσα φάση προσομοιώνεται καλύτερα από μία 
εκθετική συνάρτηση. 
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Για τον υπολογισμό του ρυθμού παραγωγής του βιοαερίου υπολογίζεται καταρχήν η παραγωγή του 
βιοαερίου ανά τόνο απορριμμάτων (m3/tn) και ακολούθως, με βάση το σχέδιο εκμετάλλευσης του χώρου, 
υπολογίζεται η συνολική παραγωγή των απορριμμάτων που αποτίθενται στο χώρο και η προοδευτική, 
αθροιστική παραγωγή. 

Για τον υπολογισμό του ρυθμού παραγωγής του βιοαερίου, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 Η διακύμανση του ρυθμού παραγωγής του βιοαερίου, όπως αυτή υπολογίζεται από τα κλάσματα 
ταχείας και βραδείας βιοαποδόμησης των απορριμμάτων. 

 Για τα ταχέως βιοαποικοδομήσιμα συστατικά η παραγωγή του βιοαερίου σταματά μετά από 5 
περίπου χρόνια ενώ για τα βραδέως βιοαποικοδομήσιμα συστατικά μετά από 15 περίπου χρόνια. 
Οι ρυθμοί παραγωγής του βιοαερίου, όπως φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα, βασίζονται σε 
τριγωνικό μοντέλο κατά το οποίο τα μέγιστα των ρυθμών παραγωγής λαμβάνουν χώρα σε 1 και 5 
χρόνια αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 7-13: Γραφική Αναπαράσταση του Βιοαερίου που Παράγεται για Χρονική Περίοδο 5 ετών από τα Ταχέως και 

Βραδέως Βιοδιασπάσιμα Κλάσματα 

 

Συνοπτικά, το εν λόγω λογισμικό υπολογισμού εκπομπών βιοαερίου: 

• Καλύπτει το σύνολο των πιθανών ρύπων που μπορεί να προέλθουν από τη διαδικασία αποδόμησης 

• Υπολογίζει τις εκπομπές από μία απόθεση απορριμμάτων με βάση τον ετήσιο ρυθμό απόθεσης, τη 
χρονική διακύμανση και τη συνολική δυναμικότητα του χώρου. 

• Περιλαμβάνει υπολογισμούς όχι μόνο για τους βασικούς ρύπους (μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) 
αλλά ακόμα και για τα ιχνοστοιχεία που αποτελούν λιγότερο από το 1% του παραγόμενου βιοαερίου. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στον υπολογισμό των μη μεθανιούχων οργανικών συστατικών (NMOCs), 
τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις φωτοχημικές αντιδράσεις. 

• Βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς που θεωρούν τη διαδικασία αποδόμησης των 
απορριμμάτων ως αντίδραση πρώτης τάξης, ως προς το ρυθμό. Χρησιμοποιεί δύο βασικές 
παραμέτρους, την παράμετρο Lo που παριστάνει τη συνολική δυνατότητα παραγωγής μεθανίου από 
τα απορρίμματα βάσει του ποσοστού βιοαποδομήσιμου άνθρακα που περιέχεται σε κάθε συστατικό 
των απορριμμάτων και την παράμετρο k που εκφράζει το ρυθμό πτώσης της παραγωγής βιοαερίου με 
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το χρόνο. Πρακτικά η τελευταία παράμετρος δείχνει πόσο γρήγορα μειώνεται ο ρυθμός παραγωγής 
μεθανίου, αφού έχει φθάσει στο peak του. 

• Χρησιμοποιεί δύο πρότυπα υπολογιστικών αλγορίθμων, τα ΑΡ-42 και το CAA. Οι παραδοχές που 
χρησιμοποιεί κάθε μοντέλο είναι οι εξής: 

ΑΡ-42 

o Lo: 100 m3 CH4/τόνο απορριμμάτων 
o k: 0.04yr-1 

Συγκέντρωση NMOC: 595 ppmV (εκπεφρασμένη σε εξάνιο) για χώρους συναπόθεσης οικιακών – 
επικινδύνων: 2420 ppmV για χώρους οικιακών απορριμμάτων 

 

CAA 

o Lo: 170 m3 CH4/τόνο απορριμμάτων 

o k: 0.05yr-1 

o Συγκέντρωση NMOC: 4000 ppmV (εκπεφρασμένη σε εξάνιο) 

Λαμβάνοντας υπόψιν την σύνθεση των υπολειμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ της Σύρου οι 
παράμετροι L και k του μοντέλου Landgem διαμορφώνονται ως εξής:  

o Lo: 89 m3 CH4/τόνο απορριμμάτων 

o k: 0.064 yr-1 

Με την εφαρμογή του μοντέλου υπολογίζονται η πραγματική παραγωγή βιοαερίου και συγκεκριμένα η 
πραγματική μέγιστη παραγωγή βιοαερίου ανά έτος μετά την απόθεση των απορριμμάτων. Επιπλέον των 
ανωτέρω γίνεται η παραδοχή ότι το ποσοστό ανάκτησης του βιοαερίου είναι  60%.  

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η παραγωγή και η ανάκτηση του βιοαερίου (m3/hour) για το σύνολο του 
Χ.Υ.Τ.Υ.  

 

Πίνακας 7.10: Εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενου και ανακτώμενου βιοαερίου στον ΧΥΤΥ Σύρου 

Έτος  Παραγωγή (m3/hr) Ανάκτηση (m3/hr) 

2022 0 0 

2023 4 2 

2024 7 4 

2025 10 6 

2026 13 8 

2027 16 10 

2028 19 11 

2029 21 13 

2030 24 14 

2031 26 15 

2032 28 17 

2033 30 18 

2034 32 19 

2035 33 20 

2036 35 21 
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Έτος  Παραγωγή (m3/hr) Ανάκτηση (m3/hr) 

2037 36 22 

2038 38 23 

2039 39 23 

2040 40 24 

2041 41 25 

2042 43 26 

2043 44 26 

2044 44 27 

2045 45 27 

2046 46 28 

2047 47 28 

2048 48 29 

2049 48 29 

2050 49 29 

2051 50 30 

2052 50 30 

2053 51 30 

2054 51 31 

2055 52 31 

2056 52 31 

2057 53 32 

2058 53 32 

2059 50 30 

2060 47 28 

2061 44 26 

2062 41 25 

2063 38 23 

2064 36 22 

2065 34 20 

2066 32 19 

2067 30 18 

2068 28 17 

2069 26 16 

2070 25 15 

2071 23 14 

2072 22 13 

2073 20 12 

2074 19 11 

2075 18 11 

2076 17 10 

2077 16 9 

2078 15 9 

2079 14 8 

2080 13 8 
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Έτος  Παραγωγή (m3/hr) Ανάκτηση (m3/hr) 

2081 12 7 

2082 11 7 

2083 11 6 

2084 10 6 

2085 9 6 

2086 9 5 

2087 8 5 

2088 8 5 

2089 7 4 

2090 7 4 

2091 6 4 

2092 6 4 

2093 6 3 

2094 5 3 

2095 5 3 

2096 5 3 

2097 4 3 

2098 4 2 

2099 4 2 

2100 4 2 

2101 3 2 

 
Σχήμα 7-14: Παραγόμενη και ανακτώμενη ποσότητα βιοαερίου στον ΧΥΤΥ Σύρου (m3/hour) 
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7.3.7.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Ο έλεγχος των εκπομπών του βιοαερίου στο περιβάλλον επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των παρακάτω 
μέτρων (βάσει της κείμενης νομοθεσίας Κ.Υ.Α. 114218/17-11-97): 

• Σύστημα στεγάνωσης 

• Σύστημα ανάκτησης 

• Δίκτυα συλλογής 

• Μονάδα άντλησης 

• Πυρσό καύσης 

• Μονάδα αξιοποίησης (ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες) 

• Σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου και μέτρα ασφάλειας. 

 

Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης του βιοαερίου: 

• Παθητικός εξαερισμός, μέσω της επιφάνειας καθώς και με οριζόντιους ή κατακόρυφους σωλήνες, 
και απόσμηση των απαγόμενων βιοαερίων με τη χρήση φίλτρων με compost. 

• Ενεργητική απαγωγή βιοαερίου και καύση του σε πυρσό καύσης ή ενεργητική αξιοποίηση του 
βιοαερίου, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες. 

 

Η εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. 
και επομένως από τις αναμενόμενες παροχές βιοαερίου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. και 
κατά την αποκατάστασή του. 

Τα συστήματα διαχείρισης του βιοαερίου σχεδιάζονται σύμφωνα με τις μεγαλύτερες τιμές παραγωγής του 
έτους προσαρμοσμένο με συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 1,5 (βάσει της Κ.Υ.Α. 114218/97). 

Για Χ.Υ.Τ.Υ. με βάθος μεγαλύτερο από 8m και για πληρέστερη συλλογή του παραγόμενου βιοαερίου 
χρησιμοποιείται συνήθως, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η ενεργητική απαγωγή βιοαερίου. 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην κατασκευή κατακόρυφων φρεατίων συλλογής κεντρικά μέσα στον χώρο 
του X.Y.T.Υ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η συλλογή του βιοαερίου από όλη την μάζα των απορριμμάτων. Τα 
φρεάτια κατασκευάζονται σε προκαθορισμένες αποστάσεις, επιλεγμένες έτσι ώστε η ακτίνα επιρροής 
κάθε ενός να επικαλύπτεται από την ακτίνα επιρροής των γειτονικών του φρεατίων και να διασφαλίζεται 
έτσι η ολοκληρωμένη συλλογή του βιοαερίου από όλον τον όγκο του Χ.Υ.Τ.Υ.. 

 

• Κατακόρυφα φρεάτια άντλησης βιοαερίου 

Τα κατακόρυφα φρεάτια μπορούν να κατασκευαστούν είτε προοδευτικά, παράλληλα με την πλήρωση του 
Χ.Υ.Τ.Υ. με απορρίμματα, είτε μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης με κατακόρυφες γεωτρήσεις στην μάζα 
των απορριμμάτων.  

Η χωροθέτηση των κατακόρυφων φρεατίων άντλησης βιοαερίου γίνεται βασισμένη σε διάταξη 
ισόπλευρου τριγώνου. 

Η επιλογή της απόστασης μεταξύ των φρεατίων σχετίζεται άμεσα με τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Εξασκούμενη υποπίεση στο φρεάτιο 

• Παροχή 

• Διείσδυση του ατμοσφαιρικού αέρα και αλλοίωση της ποιότητας του βιοαερίου 

 

Τα φρεάτια αυτά αποτελούνται από διάτρητους αγωγούς, συνήθως από ΗDΡΕ, εγκιβωτισμένους σε χαλίκι 
ή αντίστοιχο υλικό που τοποθετείται περιμετρικά των αγωγών. Ο αγωγός παύει να είναι διάτρητος σε μία 
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απόσταση μεταξύ 2 – 6 μέτρων από την επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Υ. (ανάλογα με τη χωροθέτηση του 
φρεατίου), ενώ το τέλος του αγωγού προς τα κάτω πρέπει είναι περίπου 2 μέτρα πάνω από το επίπεδο 
των στραγγισμάτων. Στο πάνω μέρος των αγωγών τοποθετούνται ειδικές κεφαλές άντλησης βιοαερίου, οι 
οποίες συνδέονται με το δίκτυο άντλησης. 

Η χρήση κάθετων φρεατίων άντλησης έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα: 

1. Είναι πιο εύκολη η ξεχωριστή αντιμετώπιση και απομόνωση συγκεκριμένων φρεατίων, με αποτέλεσμα 
να είναι εφικτή η διακριτή διαχείριση του βιοαερίου (ρύθμιση υποπίεσης και παροχής) σε κάθε τμήμα 
του Χ.Υ.Τ.Υ. 

2. Με τη ρύθμιση της υποπίεσης και της παροχής ανά φρεάτιο, είναι πλέον εύκολη και η ρύθμιση της 
ακτίνας επιρροής τοπικά, έτσι ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη επικάλυψη των ακτινών επιρροής των 
φρεατίων και να ελαχιστοποιούνται τα φαινόμενα εισροής αέρα στο δίκτυο. 

3. Τέλος αρκετά προβλήματα από την παραγωγή συμπυκνωμάτων αντιμετωπίζονται ευκολότερα με 
κάθετο δίκτυο. 

Η χωροθέτηση των φρεατίων σχετίζεται άμεσα με την επιθυμητή ακτίνα επιρροής. Μία μικρή ακτίνα 
επιρροής (π.χ της τάξης των 20 μέτρων) έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνει την πτώση πίεσης περιμετρικά 
των φρεατίων και να δημιουργεί ομοιόμορφες συνθήκες άντλησης. Μία πιο αραιή χωροθέτηση έχει 
σαφώς μικρότερο κόστος, αλλά δημιουργεί εξαιρετικά ανομοιόμορφες συνθήκες άντλησης. Συνήθως τα 
φρεάτια χωροθετούνται ανά 40 – 60 μέτρα, ανάλογα και με το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις 
διαπερατότητες της τελικής κάλυψης. Μία συνηθισμένη λύση, με σχετικά καλή αποτελεσματικότητα, είναι 
να χωροθετούνται τα φρεάτια σε αποστάσεις μιάμιση έως δύο φορές μεγαλύτερη από την ελάχιστη 
απαιτούμενη (σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χώρου) και στη συνέχεια να συμπληρώνονται τα όποια 
κενά προκύπτουν. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται σε τρεις πλευρές. Πρώτον στην πυκνότερη 
χωροθέτηση σε σημεία όπου η τελική κάλυψη είναι μεγάλης περατότητας. Δεύτερον, η πυκνότερη 
χωροθέτηση σε σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διαρροών βιοαερίου (συνήθως κοντά στα 
πρανή ή σε σημεία ασυνέχειας του γεωλογικού υποβάθρου). Τρίτον, στο βαθμό που τα φρεάτια 
σκοπεύουν σε αξιοποίηση βιοαερίου, πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα διακριτών δικτύων μεταξύ των 
φρεατίων του πυρήνα του Χ.Υ.Τ.Υ. και των περιμετρικών φρεατίων, λόγω της αναμενόμενης διαφοράς 
ποιότητας του βιοαερίου. 

Άλλες κρίσιμες πλευρές, κατά το σχεδιασμό των κάθετων φρεατίων είναι: 

• Ο συνδυασμός των κάθετων φρεατίων με τη δυνατότητα άντλησης στραγγισμάτων, που έχει 
αποδειχθεί ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα άντλησης. 

• Η ανάγκη επιφανειακής στεγανοποίησης για αποφυγή εισόδου ατμοσφαιρικού αέρα στο δίκτυο. 

• Η δυνατότητα προσαρμογής των κάθετων φρεατίων στις καθιζήσεις του Χ.Υ.Τ.Υ., με τη χρήση ειδικού 
μηχανισμού ολίσθησης των κεφαλών των φρεατίων. 

• Η χρήση ειδικού εξοπλισμού στις κεφαλές των φρεατίων που να διευκολύνει τον τοπικό έλεγχο του 
φρεατίου (ρύθμιση παροχής, αναμονές δειγματοληψίας, βαλβίδες εκτόνωσης κ.λπ.). 

• Τα λειτουργικά προβλήματα που δημιουργεί η ανάπτυξη των φρεατίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του Χ.Υ.Τ.Υ., έναντι της δημιουργίας τους με γεωτρήσεις μετά το πέρας της λειτουργίας της κυψέλης. 

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ελάχιστη απαίτηση παροχής βιοαερίου για τη συντήρηση μιας 
φλόγας καύσης, όπως εγγυώνται οι κατασκευαστές, είναι της τάξης των 25 m3/h. 

Βάσει της βιβλιογραφίας και της διεθνούς εμπειρίας σε παρόμοια συστήματα διαχείρισης βιοαερίου η 
ακτίνα επιρροής αυτών των φρεατίων είναι της τάξης 25 – 30m. 

 

• Οριζόντια φρεάτια συλλογής βιοαερίου 
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Τα οριζόντια φρεάτια συλλογής βιοαερίου χρησιμοποιούνται σε γενικές γραμμές όταν είναι απαραίτητη η 
ενεργητική άντληση του βιοαερίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κυττάρου των απορριμμάτων. 
Με τον τρόπο αυτό ένα δίκτυο οριζοντίων φρεατίων υπερτερεί έναντι ενός δικτύου κάθετων φρεατίων, 
διότι δίνουν τη δυνατότητα συλλογής βιοαερίου σε τελειωμένα ταμπάνια. ενώ η ανάπτυξη του Χ.Υ.Τ.Υ. 
συνεχίζεται επί αυτών των ταμπανιών. Τα οριζόντια φρεάτια αποτελούνται από διάτρητους αγωγούς 
(συνήθως HDPE), εγκιβωτισμένους σε πορώδες υλικό, που τοποθετούνται σε τάφρους παράλληλες με το 
επίπεδα ανάπτυξης των ταμπανιών, σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους και σε καθορισμένα ύψη. 
Οι άκρες των αγωγών συνδέονται με το δίκτυο άντλησης, με κεφαλές αντίστοιχες με αυτές των καθετών 
φρεατίων και αδιάτρητους αγωγούς. 

Υπάρχουν δύο τρόποι κατασκευής οριζόντιων φρεατίων. Ο πρώτος τρόπος είναι να γίνεται εκσκαφή 
τάφρου περίπου 0,6 – 1,5 μέτρων βάθους και 0,6 – 0,8 πλάτους όταν τελειώσει το ταμπάνι, στο πάνω 
μέρος αυτού, έτσι ώστε ο αγωγός να τοποθετείται πάνω σε στρώση χαλικιού 20 – 30 εκατοστών. Στη 
συνέχεια τοποθετείται μια παρόμοια στρώση πάνω από τον αγωγό του βιοαερίου και το κενό ως την 
επιφάνεια του ταμπανιού γεμίζει με απορρίμματα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνεται τοπική αφαίρεση 
του υλικού επικάλυψης στο τελειωμένο ταμπάνι να γεμίζει το κενό με χαλίκι ή άλλο πορώδες μέσο, να 
στρώνεται ο αγωγός, να καλύπτεται με χαλίκι και στη συνέχεια να διαμορφώνεται το επόμενο ταμπάνι 
πάνω από τον αγωγό. 

Όπως προαναφέρθηκε, το βασικό πλεονέκτημα των οριζόντιων φρεατίων είναι η δυνατότητα ανάπτυξης 
τους κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. χωρίς σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και δυσκολίες. 
Μειονεκτήματα των οριζόντιων φρεατίων είναι ότι δεν δίνουν σοβαρή δυνατότητα τοπικού ελέγχου (σε 
αντίθεση με τα κάθετα φρεάτια) και ότι είναι πιο ευάλωτα στις διαφορικές καθιζήσεις του 
απορριμματικού όγκου.  

Το πορώδες υλικό κάτω από τον αγωγό είναι απαραίτητο και για τη μείωση των συλλεγόμενων 
συμπυκνωμάτων. 

Τα οριζόντια φρεάτια πρέπει να τοποθετούνται σε αρκετό ύψος πάνω οπό το επίπεδο των στραγγισμάτων, 
για να αποφεύγεται κάθε πιθανή έμφραξή τους. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εύκολο, οι αγωγοί 
πρέπει να έχουν κλίσεις και σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εκροής συμπυκνωμάτων να υπάρχει 
πρόβλεψη άντλησης ή σύνδεση με το δίκτυο των στραγγισμάτων (με σωλήνες χαλικιού αποστράγγισης).  

Οι κεφαλές των οριζοντίων αγωγών θα έχουν τον ίδιο εξοπλισμό με αυτόν των κάθετων, ενώ στα κάθετα 
συνδετικά τμήματα του δικτύου πρέπει να υπάρχει επίσης και μηχανισμός αντιμετώπισης / προσαρμογής 
των καθιζήσεων. 

Τέλος, κρίσιμο θέμα είναι η ανάπτυξη των δικτύων να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην 
δημιουργεί πρόβλημα στις διαδικασίες ανάπτυξης του απορριμματικού αναγλύφου. Μια συνήθης επιλογή 
είναι τα οριζόντια δίκτυα να αναπτύσσονται κάθετα στη φορά πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Υ. σε αποστάσεις από 
20 – 70 μέτρα και υψομετρικές διαφορές από 5 – 20 μέτρα. Η διαφορά μεταξύ οριζόντιων και καθετών 
αποστάσεων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μετακίνηση του βιοαερίου οριζόντια είναι μέχρι και δέκα 
φορές πιο εύκολη από την κάθετη μετακίνηση του. Οι ακτίνες επιρροής των φρεατίων και οι υπόλοιπες 
σχεδιαστικές παράμετροι (υποπίεση, παροχή) σχεδιάζονται με τα ίδια υπολογιστικά εργαλεία, όπως και 
με τα κάθετα φρεάτια. 

 

7.3.7.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΥΤΥ ΣΥΡΟΥ 

Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου που προτείνεται να κατασκευαστεί στον Χ.Υ.Τ.Υ της Σύρου θα 
αποτελείται από κατακόρυφα φρεάτια συλλογής και οριζόντιους αγωγούς μεταφοράς του βιοαερίου σε 
μονάδα άντλησης και καύσης του βιοαερίου. Για τη διάταξη του κατακόρυφου συστήματος συλλογής 
βιοαερίου θα κατασκευαστούν σταδιακά ανυψούμενα φρεάτια. Κάθε κατακόρυφο φρεάτιο άντλησης θα 
έχει διατομή Φ800. Τα φρεάτια συλλογής του αερίου θα δημιουργηθούν με την τοποθέτηση διάτρητων 
τσιμεντοσωλήνων Φ800, οι οποίοι θα αποτελούνται από χωριστά τμήματα μήκους 1-2,5 μ έκαστο. Τα 
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φρεάτια θα διεισδύουν σε βάθος ίσο με το 80 - 90% του συνολικού πάχους των απορριμμάτων και θα 
απέχουν απόσταση 2m από τη στρώση στεγάνωσης. Όταν η στάθμη του επιπέδου του Χ.Υ.Τ.Υ, φθάνει στο 
ύφος του τσιμεντοσωλήνα, θα προστίθεται νέο κομμάτι ώστε να ανέρχονται παράλληλα με την άνοδο της 
στάθμης των απορριμματικού αποθέσεων. Το κάθε φρεάτιο θα σωληνωθεί με πλαστικό διάτρητο σωλήνα 
συλλογής από HDPE Φ90. Οι αγωγοί συλλογής θα είναι διάτρητοι, με οπές ή σχισμές σε όλη την 
περιφέρεια. Το κενό μεταξύ του τσιμεντοσωλήνα και του αγωγού HDPE θα πληρωθεί με χαλίκι 16/32mm 
μη ανθρακικής προέλευσης. Στα τελευταία  μέτρα κάθε φρεατίου ο αγωγός θα είναι τυφλός (δεν θα φέρει 
οπές). Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ φρεατίου και αδιάτρητου αγωγού θα πληρωθεί με αργιλικό 
υλικό έμφραξης και μπετονίτη, με σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου ατμοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό 
του. Στην κορυφή του κάθε φρεατίου θα τοποθετηθεί κεφαλή, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με είσοδο 
για πιθανές μετρήσεις, π.χ. πίεση, παροχή κ.λπ.  

Τα κατακόρυφα φρεάτια άντλησης βιοαερίου θα χωροθετούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν μορφή 
ισόπλευρου τριγώνου, και θα συνδέονται με φρεάτια συλλογής και ελέγχου μέσω αγωγών μεταφοράς από 
HDPE κατάλληλης διαμέτρου ώστε η ταχύτητα του βιοαερίου να μην ξεπερνά τα 10m/s. Αυτοί με τη σειρά 
τους θα διοχετεύουν το βιοαέριο στο σταθμό άντλησης και καύσης ο οποίος θα έχει την επάρκεια/ 
δυναμικότητα προκειμένου να δεχθεί περίπου 50 m3/hr η οποία προκύπτει από τη μέγιστη ανακτώμενη 
ποσότητα x 1,5 ( 32 x 1,5 = 48 m3/hr) του νεόυ ΧΥΤΥ.  

Στο δίκτυο θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων καθώς εάν 
αυτά δεν απομακρύνονται, μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη των αγωγών μεταφοράς. Απαιτείται 
λοιπόν η εγκατάσταση στο δίκτυο μεταφοράς διατάξεων αφύγρανσης στα χαμηλότερα σημεία του 
δικτύου, δεδομένου ότι τα στραγγίδια λόγω της βαρύτητας οδεύουν προς τα χαμηλά αυτά σημεία. Αυτές 
οι διατάξεις κατασκευάζονται από αγωγούς, έχουν διάφραγμα αφύγρανσης του βιοαερίου και συνδέονται 
με τον αγωγό μεταφοράς με ειδικό τεμάχιο «ταυ». Οι διατάξεις αυτές θα λειτουργούν με τη διαφορά 
πίεσης λόγω της υψομετρικής διαφοράς και επομένως θα είναι αυτοκαθαριζόμενες. Τα προκύπτοντα 
συμπυκνώματα θα καταθλίβονται μέσα στο απορριμματικό σώμα. Επίσης, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος μπλοκαρίσματος των σωληνώσεων από τα συμπυκνώματα, χρησιμοποιείται η τεχνική 
reverse blowing, όπου το αέριο οδηγείται κατά διαστήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση του δικτύου. 
Λόγω της υψηλής πίεσης και της μεγάλης διαθέσιμης ποσότητας βιοαερίου, το αέριο κινείται τόσο 
γρήγορα ώστε να συμπαρασύρει τα συμπυκνώματα προς τα σημεία απομάκρυνσης τους. 

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του ΧΥΤΥ η παραγωγή του βιοαερίου θα είναι χαμηλή και η ανακτώμενη 
ποσότητα δεν θα είναι ικανή να διατηρήσει την φλόγα του πυρσού (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο 
πυρσός εκκινεί την λειτουργία του σε παροχή περίπου στο 1/5 της δυναμικότητάς του ήτοι στα 10m3/hr). 
Το βιοαέριο θα πρέπει να οδηγείται  σε σταθμό άντλησης και καύσης. Στο διάστημα μέχρι η ποσότητα του 
βιοαερίου να είναι τέτοια που να δύναται να λειτουργήσει το σύστημα άντλησης και καύσης, προκειμένου 
το συλλεχθέν βιοαέριο να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα, προτείνεται σε κάθε σταδιακά 
ανυψούμενο φρεάτιο να τοποθετείται ειδικό βιόφιλτρο για την εξουδετέρωση του συλλεγόμενου. 

 

7.3.8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

7.3.8.1 Γενικά στοιχεία 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε χώρους διάθεσης 
απορριμμάτων/υπολειμμάτων είναι η παραγωγή των διασταλαζόντων υγρών. Τα διασταλάζοντα υγρά 
αποτελούν μια παράμετρο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον και που πρέπει κατά συνέπεια να λαμβάνονται πολύ επιμελώς υπόψη, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι αρνητικές τους επενέργειες. Προκύπτει λοιπόν ότι η 
διαχείριση των διασταλαζόντων υγρών ή στραγγισμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη μακροχρόνια διαχείριση των χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων/υπολειμμάτων. 
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Ο ρυθμός παραγωγής στραγγισμάτων σε ένα ΧΥΤΥ εξαρτάται κυρίως από το ποσοστό υγρασίας που 
περιέχουν τα απορρίμματα, συν την ποσότητα των κατακρημνισμάτων που εισέρχονται στο χώρο 
διαμέσου της επικάλυψης ή που καταπίπτουν κατευθείαν στα απορρίμματα. Πρόκειται για ένα 
πολύπλοκο και εύκολα μεταβαλλόμενο μίγμα από διαλυτά οργανικά, ανόργανα και μικροβιακά συστατικά 
και αιωρούμενα στερεά σε υδάτινο μέσο. Η μεταβλητή σύνθεση των στραγγισμάτων οφείλεται στον τύπο 
των απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στον ενεργό χώρο, καθώς και στην ηλικία αυτών.  

Η ποσότητα και η ποιότητα των στραγγισμάτων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ονομαστικά 
αναφέρονται η ποσότητα, σύνθεση και πυκνότητα των απορριμμάτων, η ηλικία του χώρου υγειονομικής 
ταφής και τα υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η ποσότητα των 
στραγγισμάτων αυξάνει όταν λάσπη από εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων προστεθεί στα αστικά στερεά 
απόβλητα ή όταν τα απορρίμματα είναι δεματοποιημένα. Αυτό δείχνει πως ο τρόπος λειτουργίας του 
χώρου επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων. 

Γενικά, τα στραγγίσματα που παράγονται από τα στερεά απορρίμματα είναι ένα μίγμα οργανικών και 
ανόργανων, διαλυμένων και κολλοειδών στερεών. Περιέχουν προϊόντα της αποσύνθεσης των οργανικών 
στοιχείων και διαλυμένα ιόντα, η παρουσία των οποίων δημιουργεί πρόβλημα στο έδαφος και τα υπόγεια 
νερά. Τα χημικά τους χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τη βιολογική αποσύνθεση των βιοαποδομήσιμων 
οργανικών συστατικών, τις διαδικασίες χημικής οξείδωσης, και τα διαλυμένα οργανικά και ανόργανα 
συστατικά των απορριμμάτων. Η χημική σύσταση των στραγγισμάτων μεταβάλλεται καθώς τα 
απορρίμματα που βρίσκονται στο χώρο διάθεσης περνούν από τις διάφορες φάσεις της αποσύνθεσης. 

Οι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοχημική αποσύνθεση σε ένα ΧΥΤΥ  είναι η 
υγρασία, θερμοκρασία, διαπερατότητα του υλικού επικάλυψης, βροχοπτώσεις, ο βαθμός αντίστασης των 
απορριμμάτων στη βακτηριακή δράση και η επεξεργασία που έχουν υποστεί τα απορρίμματα πριν την 
Υγειονομική Ταφή τους. 

Όσον αφορά στο χώρο υγειονομικής ταφής των μη επικινδύνων αποβλήτων, από άποψη φυσικοχημικών / 
βιολογικών διεργασιών, κατά τη διάρκεια ζωής ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
εξελίσσονται, συνήθως παράλληλα, οι ακόλουθες κατηγορίες αντιδράσεων: 

1. Διαλυτοποίηση 

2. Αερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

3. Όξινη αναερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

4. Αναερόβια αποσύνθεση με παραγωγή μεθανίου 

 

7.3.8.2 Παράγοντες που ρυθμίζουν την παραγωγή στραγγισμάτων 

Οι παράγοντες που ρυθμίζουν τα παραγόμενα στραγγίσματα σε ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής είναι: 

1. Κλίμα 

2. Τοπογραφία περιοχής 

3. Υλικό τελικής επικάλυψης 

4. Υλικό επικάλυψης για φύτευση 

5. Διαδικασίες και φάσεις λειτουργίας του χώρου 

6. Είδος απορριμμάτων που προορίζονται για διάθεση. 

Οι επιδράσεις των παραγόντων αυτών συνοψίζονται ως εξής: 

• Τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής έχουν άμεση επίδραση στο ρυθμό παραγωγής 
στραγγισμάτων. Ένας χώρος σε περιοχή με υψηλή βροχόπτωση πρέπει να αναμένεται να παράγει 
περισσότερα στραγγίσματα. Βέβαια, η βλάστηση, διαμέσου της εξατμισοδιαπνοής, οδηγεί ένα 
μέρος των κατακρημνισμάτων που κατεισδύουν στα απορρίμματα, ξανά στην ατμόσφαιρα 
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• Η τοπογραφία επηρεάζει την επιφανειακή απορροή και γενικά το ποσό των ομβρίων που 
εισέρχονται και εξέρχονται στο χώρο. Οι ΧΥΤΥ μπορούν να σχεδιαστούν έτσι, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται τα στραγγίσματα που παράγονται από κατακρημνίσματα περιφερειακών 
περιοχών, κατασκευάζοντας την περιβάλλουσα περιοχή με τρόπο ώστε να περιορίζεται η 
επιφανειακή απορροή και να περιορίζεται η εσωτερική διείσδυση 

• Ο τύπος του υλικού τελικής επικάλυψης επηρεάζει την ποσότητα του νερού που κατεισδύει στη 
μάζα των απορριμμάτων. Όσο η διαπερατότητα του υλικού που χρησιμοποιείται για την τελική 
επικάλυψη αυξάνει, τόσο αυξάνει και ο ρυθμός παραγωγής στραγγισμάτων 

• Σε περιοχές όπου τα φυσικά υπάρχοντα χώματα δεν παρεμποδίζουν την κατείσδυση διαμέσου του 
υλικού επικάλυψης, πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο άλλα κατάλληλα υλικά, ή μπορεί να 
τοποθετηθούν συνθετικές μεμβράνες επικάλυψης σε συνδυασμό με φυσικά χώματα 

• Η τελική επικάλυψη έχει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της παραγωγής στραγγισμάτων, αφού 
περιορίζει τη διείσδυση αναχαιτίζοντας τη ροή των κατακρημνισμάτων και βελτιώνοντας τους 
ρυθμούς εξάτμισης. Οι χώροι με φτωχή επικάλυψη φύτευσης παρουσιάζουν επιπρόσθετα 
φαινόμενα διάβρωσης, επιτρέποντας έτσι στα κατακρημνίσματα να ρέουν κατευθείαν στα 
απορρίμματα. 

• Αν και τα στραγγίσματα σε ένα ΧΥΤΥ , κυρίως δημιουργούνται από την κατείσδυση του νερού 
διαμέσου των διαφόρων στρωμάτων από απορρίμματα, μπορούν επίσης να παραχθούν εν μέρει 
από το νερό που ελευθερώνεται από το υψηλό ποσοστό υγρασίας που περιέχεται στα 
απορρίμματα. 

 

7.3.8.3 Ποιοτική σύσταση στραγγισμάτων 

Η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων που παράγονται σε ένα ΧΥΤΥ  εξαρτάται από τη σύσταση των 
απορριμμάτων/υπολειμμάτων και παράγοντες και παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, στάδιο 
αποσύνθεσης, ικανότητα της ενδιάμεσης κάλυψης να προσροφά ρυπαντές και ποιότητα του νερού που 
εισέρχεται στον απορριμματικό όγκο. Γενικά, η ποιότητα των στραγγισμάτων επηρεάζεται με ένα 
πολύπλοκο τρόπο από τις βιολογικές, χημικές και φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό 
ενός χώρου διάθεσης. 

Τα ανόργανα στοιχεία των στραγγισμάτων χωρίζονται ανάλογα με τη διαχρονική εξέλιξη των 
συγκεντρώσεών τους σε τρεις κατηγορίες: 

• Στοιχεία με διαχρονική εξέλιξη συγκέντρωσης (Fe, Ca , Mg, Mn, Zn), 

• Στοιχεία με μακροπρόθεσμα ελαφρά αυξανόμενη συγκέντρωση (Cl, N4+, K, Na), και 

• Στοιχεία με τυχαίες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων (ΝΟ, P και βαρέα μέταλλα Pb, Ni, As, Cu, Cd, Cr, 
Co). 

Όπως προαναφέρθηκε η σύσταση των στραγγισμάτων εξαρτάται από την ηλικία του ΧΥΤΥ. Λίγο μετά την 
απόθεση των απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Υ, η αρχική διαδικασία δημιουργίας οξέων λαμβάνει χώρα και 
οδηγεί σε στραγγίσματα με υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών. Τα υψηλά BOD και COD δημιουργούνται 
λόγω των πτητικών λιπαρών οξέων. Λόγω αυτής της μεταβολικής παραγωγής και του γεγονότος ότι τα 
οικιακά στερεά απόβλητα έχουν μικρή αλκαλικότητα, το pH πέφτει και φτάνει σε τέτοιες τιμές ώστε να 
είναι αδύνατη η δημιουργία μεθανίου. Έτσι, κατά την πρώτη περίοδο της βιολογικής σταθεροποίησης, τα 
περισσότερα οργανικά εκπέμπονται σε υγρή μορφή. Μετά από αυτή την περίοδο, και όταν το pH 
ανεβαίνει σε πιο ουδέτερες τιμές, το περισσότερο μέρος από τον οργανικό άνθρακα μετατρέπεται σε 
διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο. Έτσι, στη δεύτερη αυτή φάση, η συγκέντρωση των οργανικών στα 
στραγγίσματα πέφτει με υψηλούς ρυθμούς. Επιπλέον, το ποσοστό του βιολογικά αποδομημένου 
τμήματος του οργανικού κλάσματος σε σχέση με τη συνολική οργανική ύλη πέφτει ταυτόχρονα. Αυτό 
φαίνεται και από την πτώση των τιμών στο πηλίκο BOD5/COD. Κατά την διάρκεια αυτής της δεύτερης 
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περιόδου, το pH των στραγγισμάτων ανεβαίνει καθώς η γένεση μεθανίου δημιουργεί συνθήκες πιο 
αλκαλικές. Με αυτό τον τρόπο τα στραγγίσματα φτάνουν σε μια περιοχή pH 6,3 – 7,5. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τυπική σύσταση στραγγισμάτων ενός ΧΥΤΥ. 

 

Πίνακας 7.11: Σύνθεση στραγγισμάτων 

Παράμετρος Όρια (mg/l) Τυπική τιμή (mg/l) 

BOD5 2.000-30.000 10.000 

TOC 1.500-20.000 6.000 

COD 3.000-45.000 18.000 

Ολικά αιωρούμενα στερεά 200-1.000 500 

Οργανικό άζωτο 10-600 200 

Αμμωνιακό άζωτο 10-800 200 

Νιτρικά 5-40 25 

Ολικός φώσφορος 1-70 30 

Ορθοφωσφορικά 1-50 20 

Αλκαλικότητα ως CaCO3 1.000-10.000 3.000 

Ph 5,3-8,5 6 

Ολική σκληρότητα ως CaCO3 300-10.000 3.500 

Ασβέστιο 200-3.000 1.000 

Μαγνήσιο 50-1.500 250 

Κάλιο 200-2.000 300 

Νάτριο 200-2.000 500 

Χλώριο 100-3.000 500 

Θείο 100-3.000 500 

Ολικός Σίδηρος 50-600 60 

 

Αντίστοιχα, ο Πίνακας ακολούθως παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ της ηλικίας του ΧΥΤΥ και της σύστασης 
των στραγγισμάτων. 

 

Πίνακας 7.12: Σύνθεση στραγγισμάτων ανάλογα με την ηλικία του ΧΥΤ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (τιμή σε 
mg/lt) 

Νέος ΧΥΤΥ  (κάτω από 2 έτη) Ώριμος ΧΥΤΥ  

Εύρος Τυπικές τιμές Τιμές άνω δεκαετίας 

BOD 2.000-30.000 10.000 100-200 

TOC 1.500-20.000 6.000 80-160 

COD 3.000-60.000 18.000 100-500 

TSS 200-2.000 500 100-400 

Οργανικό Ν 10-800 200 80-120 

ΝΗ3-Ν 10-800 200 20-40 

ΝΟ3 5-40 25 1-10 

Ολικός Ρ, 
Ορθοφωσφορικά 

5-100 30 5-10 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (τιμή σε 
mg/lt) 

Νέος ΧΥΤΥ  (κάτω από 2 έτη) Ώριμος ΧΥΤΥ  

Εύρος Τυπικές τιμές Τιμές άνω δεκαετίας 

Αλκαλικότητα σε CaCO3 1.000-10.000 3.000 200-1.000 

Ph 4,5-7,5 6 6,6-7,5 

Ολική σκληρότητα 
(CaCO3) 

300-10.000 3.500 200-500 

Ca 200-3.000 1.000 100-400 

Mg 50-1.500 250 50-200 

K 200-1.000 300 50-400 

Na 200-2.500 500 100-200 

Cl 200-3.000 500 100-400 

SO4 50-1.000 300 20-50 

Ολικός Fe 50-1.200 60 20-200 

 

Οι οργανικές ουσίες αποτελούν τη σημαντικότερη επιβάρυνση των στραγγισμάτων και είναι το κυριότερο 
κριτήριο για την εκτίμηση της ποιότητάς τους. Οι σπουδαιότεροι παράμετροι για την παραπάνω εκτίμηση 
είναι το: BOD5 (Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο), COD (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο), και TOC. 

 

7.3.8.4 Υπολογισμός παραγόμενων στραγγισμάτων 

Στην Ενότητα αυτή θα υπολογιστούν τα παραγόμενα στραγγίσματα στον προς κατασκευή χώρο 
υγειονομικής ταφής. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς θα προταθεί το σχέδιο διαχείρισης, που 
παρουσιάζεται παρακάτω. 

Ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ποσότητας των 
παραγόμενων στραγγισμάτων, σε αυτό το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Ο κλασσικότερος και πιο αξιόπιστος υπολογισμός του υδατικού 
ισοζυγίου ενός χώρου διάθεσης απορριμμάτων εκφράζεται από την εξίσωση:  

 

L = P - R  - E - a*W 

όπου: 

• L = η αναμενόμενη παραγωγή στραγγισμάτων 

• P = οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις 

• R = η επιφανειακή απορροή από τον χώρο 

• E = η πραγματική εξατμισοδιαπνοή 

• a = η απορρoφητική ικανότητα των απορριμμάτων, που ορίζεται σαν η διαφορά του νερού που 
μπορούν να κατακρατήσουν μείον το νερό που παράγεται κατά τις αντιδράσεις αποδόμησης τους 

• W = η ποσότητα των απορριμμάτων ανά έτος. 

 

Για να γίνει ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές:  

• Δεν υπάρχουν διαφυγές προς τον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω της στεγανοποίησης του πυθμένα του 
ενεργού χώρου 
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• Δεν υπάρχουν εισροές όμβριων, από την ευρύτερη λεκάνη απορροής, λόγω της κατασκευής 
περιμετρικής τάφρου, η οποία εκτρέπει την επιφανειακή απορροή από το σώμα των 
απορριμμάτων.  

 

Η εξατμισοδιαπνοή (ET) παριστά το σύνολο των πραγματικών απωλειών ύδατος από την εξάτμιση εδαφών 
και φυτοκαλύψεως και από την διαπνοή της χλωρίδας. Η Δυναμική (δυνητική) εξατμισοδιαπνοή (ETP) 
παριστά την εξατμισοδιαπνοή που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αν υπήρχε πάντοτε περίσσευμα 
υγρασίας στις αντίστοιχες επιφάνειες. Για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου χρησιμοποιείται η 
δυναμική (δυνητική) εξατμισοδιαπνοή. Ο υπολογισμός της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει 
με α) απλές εμπειρικές σχέσεις β) ημι-εμπειρικές σχέσεις και γ) συνολικές θεωρητικές σχέσεις. Ο 
υπολογισμός της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με την εμπειρική 
σχέση του Thornthwaite:  

 

όπου: 

Ep = διορθωμένη τιμή της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής, (mm/μήνα)  

ti = H μέση μηνιαία θερμοκρασία (οC) σύμφωνα με τα δεδομένα, 

J = O ετήσιος δείκτης θερμότητας, όπου J = ,  

Ji = Ο μηνιαίος δείκτης θερμότητας, και Ji = (ti/5)1,514,  

α = 6.75 *10-7J3- 7.71* 10-5J2 +1.79 *10-2 *J +0.49 

μ = ο αριθμός ημερών, 

N = η μέση αστρονομική διάρκεια της ημέρας 

 

Οι υπολογισμοί που ακολουθούν βασίζονται στα κλιματολογικά στοιχεία (ύψος βροχής, θερμοκρασία) 
από τον εγγύτερο Μετεωρολογικό Σταθμό ΕΜΥ της Σύρου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, στον πίνακα που 
ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά: 

• η μηνιαία παραγωγή στραγγισμάτων (m3/y) 

• η μέση ημερήσια παραγωγή στραγγισμάτων (m3/day) 

 

Πίνακας 7.13: Μετεωρολογικά Δεδομένα (Μετεωρολογικού Σταθμού ΕΜΥ της Σύρου) 

 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
P 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

T 

  (mm) (oC) 

Ιανουάριος 63,95 9,21 

Φεβρουάριος 66,49 8,84 

Μάρτιος 39,74 10,09 

Απρίλιος 23,22 12,46 

Μάιος 10,28 16,58 


=

12

1i

Ji
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 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
P 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

T 

  (mm) (oC) 

Ιούνιος 10,00 21,19 

Ιούλιος 1,80 23,47 

Αύγουστος 1,10 23,45 

Σεπτέμβριος 18,30 20,45 

Οκτώβριος 35,63 17,33 

Νοέμβριος 57,49 13,35 

Δεκέμβριος 64,02 10,28 

Σύνολο: 392,0 - 

 

Στην περίπτωση ενεργής επιφάνειας με συντελεστή επιφανειακής απορροής C=0,0 στη δυσμενέστερη 
περίπτωση το σύνολο της ποσότητας των κατακρημνισμάτων κατεισδύει στο εσωτερικό του 
απορριμματικού σώματος και συμβάλλει εξ ολοκλήρου στην παραγωγή διηθημάτων από το δίκτυο 
συλλογής του κυττάρου. Όταν το κύτταρο είναι ενεργό, όμως το απορριμματικό ανάγλυφο αναπτύσσεται 
πάνω από την στέψη της περιμετρική ζώνη, ποσοστό της προσπίπτουσας βροχόπτωσης (C=0,5) απορρέει 
στο δίκτυο ομβρίων υδάτων. Ομοίως κατά τη φάση της προσωρινά αποκατεστημένης επιφάνειας, η 
επιφανειακή απορροή της προσπίπτουσας βροχόπτωσης είναι μεγαλύτερη και λαμβάνεται C=0,75 – 0,85. 
Για τον ίδιο λόγο, κατά τη φάση της τελικής αποκατάστασης ο συντελεστής απορροής λαμβάνεται ίσος με 
C=0,90. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η παραγωγή των διηθημάτων για τις επιμέτρους φάσεις 
λειτουργίας του ΧΥΤΥ. 

Πίνακας 7.14: Υπολογισμός Παραγόμενων Στραγγισμάτων (m3/day) 

Φάση Ενεργή 
Επιφάνεια 
Λεκάνης 

C=0.0 

Ενεργή 
Επιφάνεια 
Λεκάνης με 

Επιφανειακή 
Απορροή 

C=0.5 

Προσωρινά 
Αποκατεστημένη 

Επιφάνεια 

Τελικά 
Αποκατεστημένη 

Επιφάνεια 

Ετήσια 
Παραγωγή 

Στραγγισμάτων 

Μέση Ημερήσια 
Παραγωγή 

Στραγγισμάτων 

Ημερήσια 
Παραγωγή 

Στραγγισμάτων 
Δυσμενέστερου 
Μήνα 20ετίας 
(Φεβρουάριος 

2003) 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m3/year) (m3/day) (m3/day) 

I 13.518,65 0,00 0,00 0,00 2.178,09 5,97 97,49 

II 0,00 13.518,65 0,00 0,00 852,67 2,34 47,82 

III 0,00 0,00 13.518,65 0,00 405,56 1,11 12,29 

IV 0,00 0,00 0,00 13.518,65 405,56 1,11 7,21 

 

7.3.8.5 Προτεινόμενη διαχείριση στραγγισμάτων 

Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης είναι: 

 Η δραστική μείωση της ποσότητας των ομβρίων που εισέρχεται στα απορρίμματα, με άμεσο 
αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της ποσότητας των παραγομένων στραγγισμάτων από τη μάζα 
των απορριμμάτων του ενεργού χώρου. 
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 Η ασφαλής, ανεξάρτητη συλλογή και μεταφορά των στραγγισμάτων καθώς και η επεξεργασία 
τους. Άμεση συνέπεια της υλοποίησης αυτού του στόχου θα είναι η ελαχιστοποίηση των 
διαφυγόντων στραγγισμάτων και η ασφαλής διάθεσή τους.  

 

Ο πρώτος στόχος (μείωση των ομβρίων που εισέρχονται στα απορρίμματα), εξυπηρετείται από τα εξής 
έργα: 

 Περιμετρική τάφρο λεκανών απόθεσης απορριμμάτων, η οποία θα συλλέγει τα όμβρια 
περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης και θα τα αποτρέπει από το να εισέλθουν σ’ αυτή, καθώς και 
τα όμβρια που θα προκύπτουν από την επιφάνεια του τελικού αναγλύφου όταν αυτό έχει 
στεγανοποιηθεί. Η τάφρος αυτή θα καταλήγει σε κατάλληλη διάταξη η οποία οδηγεί τα όμβρια 
εκτός του γηπέδου του ΧΥΤΥ. 

 Πλευρικές τάφρους οδοποιίας, οι οποίες θα συλλέγουν τα όμβρια του εσωτερικού δικτύου 
οδοποιίας, καθώς και των παρακείμενων σε αυτές περιοχών, και θα τα παροχετεύουν στο 
αντιπλημμυρικό σύστημα του υπό μελέτη χώρου.  

 

Ο δεύτερος στόχος (ασφαλής, ομοιόμορφη συλλογή στραγγισμάτων και επεξεργασία τους) εξυπηρετείται: 

 Από το σχεδιασμό διαμόρφωσης του πυθμένα, ώστε τα στραγγίσματα να απορρέουν και να 
συλλέγονται από αγωγούς με ομοιόμορφη υδραυλική φόρτιση και φυσική ροή. 

 Από την κατασκευή κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών (κατάλληλα διαστασιολογημένων) καθώς 
και δικτύου εγκάρσιων συλλεκτήριων αγωγών, κατάλληλα τοποθετημένων και  
διαστασιολογημένων.  

 Από τη στεγανοποίηση του πυθμένα για την αποφυγή διαρροών καθώς και της κατάλληλα 
διαμορφωμένης ζώνης αποστράγγισης, ικανού πάχους για να αναλάβει το υδραυλικό φορτίο των 
στραγγισμάτων.  

 Σημαντικό ρόλο παίζει και το υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων, το οποίο θα πρέπει να φέρει 
τέτοια σύσταση, ώστε να επιτρέπει τη ροή των στραγγισμάτων μέσα στις στρώσεις των 
απορριμμάτων και να μην φράζει. 

 Από το σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων το οποίο είναι κατάλληλα διαστασιολογημένο 
για να δέχεται τα στραγγίσματα του συνόλου του χώρου 

 Από την παρακολούθηση της ποιότητας των στραγγισμάτων με δειγματοληψίες από τη μονάδα 
επεξεργασίας στραγγισμάτων (είσοδο & έξοδο), καθώς και από τις γεωτρήσεις, όπου και ελέγχεται 
η ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα για τυχόν διαφυγές από τον ενεργό χώρο. 

 

Η συλλογή των στραγγισμάτων θα γίνεται από ένα δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών και αγωγών μεταφοράς 
όπως αυτό φαίνεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης των έργων. Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στην 
υφιστάμενη δεξαμενή συλλογής και εξισορρόπησης στραγγισμάτων. 

Kατόπιν, τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του έργου 
(κοινή με την ΜΕΑ) και από εκεί, είτε θα επαναχρησιμοποιούνται, είτε θα επανακυκλοφορούν στον χώρο 
απόθεσης των υπολειμμάτων.  

 

7.3.8.6 Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων  

 

Υπολογισμός παροχής αιχμής 
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Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων απαιτείται να υπολογιστεί η παροχή 
αιχμής την οποία το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να μπορεί να παροχετεύσει. Η παροχή αιχμής υπολογίζεται 
σύμφωνα με την Ορθολογιστική Μέθοδο (σύμφωνα με S. Quasim: Sanitary Landfill Leachate) 

Qmax = C x I x A 

Όπου:  

C = Συντελεστής απορροής. Ο συντελεστής κατείσδυσης λαμβάνεται ίσος με μονάδα για λόγους 
ασφαλείας. Στην πραγματικότητα ο συντελεστής κατείσδυσης είναι μικρότερος αφού με την ανάπτυξη του 
απορριμματικού ανάγλυφου θα υπάρξει επιφανειακή απορροή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ποσότητες 
των στραγγισμάτων σε σημαντικό βαθμό. Η υπερδιαστασιολόγηση αυτή γίνεται για την όσο το δυνατόν 
ευχερέστερη απαγωγή των στραγγισμάτων από το δίκτυο συλλογής. 

Ι = Μέγιστο ύψος βροχόπτωσης, σημειακή ένταση της κρίσιμης βροχόπτωσης για περίοδο επαναφοράς  
Τ=20 χρόνια, και 

Α = Επιφάνεια της υπό εξέταση κυψέλης  

 

Επί το δυσμενέστερο  η παροχή αιχμής δύναται να υπολογιστεί με τη θεώρηση ότι όλη η βροχή του 

δυσμενέστερου μήνα της τελευταίας 20ετίας (Δεκέμβριος 2001) εμφανίζεται σε μια μέρα. Δηλαδή η 

ένταση της βροχόπτωσης είναι: i=88,1/24=3,67 mm/hr 

Επομένως η παροχή κατά τη Φάση Ι (δυσμενέστερη) θα είναι  

Q=3,67 x 13,52 =49,62 m³/hr => οπότε Q=0.014 m³/s 

 

 

Υπολογισμός παροχετευτικότητας στραγγισμάτων 

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος υπολογισμού των διαστάσεων των αγωγών του Χ.Υ.Τ. εκφράζεται από την 
εξίσωση του Manning (Manning’s equation): 

Q = (1/n) E (R)2/3 (I)1/2 

Όπου: 

Q = η παροχή στραγγισμάτων 

n = ο συντελεστής τραχύτητας 

Ε = Το εμβαδόν της βρεχόμενης διατομής 

R = η υδραυλική ακτίνα  

Ι = η κλίση του πυθμένα 

 

Δίκτυο συλλογής  

Τα παραγόμενα στραγγίσματα από το ΧΥΤΥ θα συλλέγονται από το δίκτυο συλλογής το οποίο βρίσκεται 
στη στρώση αποστράγγισης. Το δίκτυο συλλογής θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να προσφέρει πλήρη 
απομάκρυνση των στραγγισμάτων από το απορριμματικό σώμα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα 
δημιουργούνταν κίνδυνοι διατάραξης της ευστάθειας του ΧΥΤΥ. Το ύψος των στραγγισμάτων πάνω από τη 
γεωμεμβράνη δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 cm σε καμία χρονική στιγμή. Η διαστασιολόγηση των 
αγωγών θα γίνει σε συνάρτηση με τη μέγιστη διάρκεια και ένταση της βροχόπτωσης της τελευταίας 
20ετίας, το υπάρχον ανάγλυφο, τις εδαφομηχανικές παραμέτρους της ζώνης αποστράγγισης, το είδος και 
την ποιότητα των αγωγών και τα υπερκείμενα φορτία των απορριμμάτων. 

Ειδικότερα, το σύστημα συλλογής θα αποτελείται από ένα δίκτυο κεντρικών και δευτερευόντων 
συλλεκτήριων αγωγών που θα τοποθετηθούν στην απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους, με τρόπο ώστε να 
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παραλαμβάνουν τα ρέοντα στραγγίσματα από τα πρανή και τον πυθμένα του ενεργού χώρου. Το δίκτυο το 
αγωγών θα καταλήγει στο χαμηλότερο σημείο και από εκεί τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στη δεξαμενή 
αποθήκευσης βροχοστραγγιδίων κι από εκεί στη μονάδα επεξεργασίας. 

Για την επιλογή της διαμέτρου των αγωγών θα πρέπει να ελεγχθεί επιπρόσθετα η αντοχή τους σε θραύση 
εξαιτίας των υπερκείμενων απορριμματικών φορτίων. Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος των αγωγών 
πρέπει να είναι 150mm και η εσωτερική διάμετρος πρέπει να ανταποκρίνεται στην εκτιμώμενη ποσότητα 
των στραγγισμάτων. Σε περίπτωση μη αντοχής τους οι διάμετροι θα πρέπει να αυξηθούν. Το δίκτυο 
συλλογής θα αποτελείται από αγωγούς που να είναι χημικά ανθεκτικοί (HDPE), μηχανικά σταθεροί και 
υδραυλικά αποδοτικοί τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη φάση μετέπειτα φροντίδας του 
ΧΥΤΥ. Οι αγωγοί συλλογής θα είναι διάτρητοι και οι οπές θα καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς τους. Με 
σκοπό τον καθαρισμό των αγωγών, ορισμένα σημεία δε θα είναι διάτρητα. Τα σημεία αυτά θα 
προσδιορισθούν με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό των υποψηφίων αναδόχων. Στόχος είναι η 
δυνατότητα καθαρισμού των σωλήνων με τη χρήση υψηλής πίεσης νερού - jetting - που αποτελεί μία από 
τις αποτελεσματικότερες τεχνικές. Οι αποστάσεις μεταξύ των αγωγών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 40m. 

 

Γενικότερα, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους αγωγούς των στραγγισμάτων είναι: 

• Να γίνει ο υπολογισμός της στατικής επάρκειας του δικτύου συλλογής  

• Το max υδραυλικό head στους αγωγούς να είναι 30cm 

• Να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητά τους και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους 

• Να εξασφαλίζεται η υδραυλική τους επάρκεια 

• Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος των αγωγών 150mm 

• Μέγιστη απόσταση μεταξύ των αγωγών 40m 

 

Δίκτυο επανακυκλοφορίας 

Από τη μονάδα επεξεργασίας τα στραγγίσματα, με τη βοήθεια αντλίας κατάλληλα διαστασιολογημένης, 
θα μπορούν να επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού χώρου. 

 

7.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ / 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

7.4.1 ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

Η πρόσβαση στην προτεινόμενη θέση του ΧΥΤΥ γίνεται μέσω νέας ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής οδού 
μήκους 600m η οποία ξεκινάει από το υφιστάμενο πλάτωμα των συνοδευτικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ 
και καταλήγει το νέο πλάτωμα της μονάδας επεξεργασίας. Για να είναι εφικτή η κατασκευή της ανωτέρω 
εσωτερικής οδού προς το ΧΥΤΥ και τη μονάδα, η υφιστάμενη εσωτερική οδός προς την ΕΕΣ σε ένα τμήμα 
της (περίπου 380μ) θα ξηλωθεί και θα ανακατασκευαστεί με ελαφρώς τροποποιημένο άξονα χάραξης.  

Για τον προσδιορισμό των ποιοτικών στοιχείων και των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εσωτερικής 
οδοποιίας, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης και η λειτουργική της βαθμίδα. Οι παράμετροι 
μελέτης, ο τύπος της οδού και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ακολουθούν τις σύγχρονες Ελληνικές 
Προδιαγραφές (ΟΜΟΕ – Χ 2001), το Ελληνικό σχέδιο 103/1Ε, 60 – 62 καθώς και του Αμερικάνικους 
AASHTO 1994 και Γερμανικούς Κανονισμούς RAS – L – 1995. 

Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 3,0m ανά λωρίδα κατεύθυνσης. Οι κλίσεις της εξωτερικής 
οδοποιίας δε θα υπερβαίνουν το 8% για την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων. 
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Οι στρώσεις των υλικών της οδού πρόσβασης και της παρακαμπτήριας οδού στο έργο είναι οι ακόλουθες: 

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150, συνολικού πάχους 0,20 m 

• Δύο (2) στρώσεις βάσης σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-155, συνολικού πάχους 0,20 m 

• Ασφαλτική προεπάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση βάσης, σύμφωνα με τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05m 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05m 

• Τα ερείσματα των λωρίδων κυκλοφορίας θα είναι σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-155 

 

Τα πρανή των επιχωμάτων θα έχουν κλίση 3:1 (υ:π), ενώ τα πρανή των ορυγμάτων, θα έχουν κλίσεις 2:1 
(υ:π). Στα ορύγματα θα γίνουν έργα αντιστήριξης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και εδαφικές ηλώσεις, ενώ 
τα πρανή των επιχωμάτων θα είναι οπλισμένα και θα φέρουν επένδυση συρματοκιβωτίων. Γενικότερα, η 
χάραξη της οδού θα ακολουθήσει το φυσικό ανάγλυφο όσο το δυνατό καλύτερα, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενοι χωματισμοί (ορύγματα - επιχώματα). Για την απορροή των όμβριων 
υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 
Σημειώνεται ότι η επίκλιση της οδού, στα ευθύγραμμα τμήματα αυτής, θα είναι 2,5%, σύμφωνα με τις 
Ελληνικές Προδιαγραφές, ενώ στα καμπύλα τμήματα της, θα φτάνει έως 5%. Επίσης, η κατάλληλη 
διαγράμμιση της οδού και η σήμανση θεωρείται απαραίτητη. 

 

7.4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά έργα, 
βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κάποιες από τις 
υποδομές αυτές (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης, 
δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, συνεργείο, δεξαμενή καυσίμων, ΕΕΣ, 
περίφραξη) είναι ήδη υφιστάμενες καθώς εξυπηρετούν τον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ. Σχετικά με την 
περίφραξη, σημειώνεται ότι όπου απαιτηθεί θα γίνει διόρθωση της υφιστάμενης περίφραξης. 

 

Τα βασικότερα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Kτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία). 

 Χώρος Βιολογικής επεξεργασίας 

 Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία  

 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

 Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων 

 Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO 

Συνοδευτικά θα υπάρχουν: 

 Φύτευση επί του πλατώματος της μονάδας στους χώρους πρασίνου.  

 Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. 

 Έργα και εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρική ζώνη, δεξαμενή πυρόσβεσης, 
συστήματα πυρασφάλειας κλπ.). 

Ο χώρος εγκατάστασης εκτός όλων των ανωτέρω κατασκευών θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις σε 
χαρακτηριστικά σημεία.  
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7.4.2.1 Εγκαταστάσεις ΜΕΑ 

Τα κτίρια καθώς και οι άλλες συναφείς υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για το υπό μελέτη έργο 
είναι τα κάτωθι: 

• Κτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία): Το κτίριο αυτό αποτελεί το πρώτο κτίριο της 
ΜΕΑ και περιλαμβάνει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις υποδοχής, προεπεξεργασίας/προδιαλογής 
και μηχανικής επεξεργασίας των εισερχόμενων αποβλήτων. Το κτίριο θα διαθέτει τάφρο υποδοχής δύο 
ανεξάρτητων διαμερισμάτων, γερανογέφυρα με αρπάγη για τη μεταφορά των απορριμμάτων, διάταξη 
διάνοιξης σάκων (σχίστης σάκων), καμπίνα χειροδιαλογής και διάταξη κοσκίνισης. Το κτίριο θα είναι 
μεταλλική κατασκευή, θα έχει ύψος περίπου 9m και θα έχει συνολικό εμβαδόν της τάξης των 2.000 m2. 

• Χώρος βιολογικής επεξεργασίας: Εντός του χώρου αυτού λαμβάνουν χώρα όλες οι διεργασίες 
βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων μετά τον διαχωρισμό στο τμήμα μηχανικής επεξεργασίας. 
Περιλαμβάνει αεριζόμενούς, κλειστούς αντιδραστήρες κομποστοποίησης. Σημειώνεται ότι τα 
προδιαλεγμένα οργανικά οδηγούνται στα  Container Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού.  

• Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία: Για την ολοκλήρωση των διεργασιών απαιτείται 
ένας στεγασμένος χώρος, όπου χωροθετούνται εντός του ο χώρος ωρίμανσης CLO (εμβαδού της τάξης 
των 270 m2),  ο χώρος ωρίμανσης του compost (εμβαδού της τάξης των 800 m2) και το τμήμα 
ραφιναρίας (εμβαδού της τάξης των 130 m2). Το στέγαστρο θα είναι μεικτή κατασκευή (τοιχείο 
οπλισμένου σκυροδέματος στο οποίο θα εδράζεται στέγαστρο τύπου ΤΟΛ) και θα έχει καθαρό ύψος 
10m. 

• Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO:  Για την αποθήκευση του Compost και του CLO χρησιμοποιείται 
ασφαλτοστρωμένος χώρος πλησίον του ΧΑΔΑ έκτασης 200 m2. 

Για τον σχεδιασμό των κτιρίων και την τοποθέτησή τους στο χώρο λαμβάνεται ως γνώμονας, η λειτουργική 
τους πληρότητα, η τήρηση της αρχιτεκτονικής τυπολογίας της ευρύτερης περιοχής σε σχέση με τις τοπικές 
κλιματολογικές συνθήκες και ο σεβασμός του φυσικού τους περιβάλλοντος.  

 

7.4.2.2 Βοηθητικά έργα υποδομής 

Τα βοηθητικά έργα υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για το υπό μελέτη έργο είναι τα κάτωθι: 

• Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων: Η δεξαμενή διαθέτει υπόγειο θάλαμο όπου συγκεντρώνονται και 
θα αποθηκεύονται τα όμβρια του πλατώματος της μονάδας και υπέργειο θάλαμο καθαρών, 
βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης. Ο θάλαμος ομβρίων με αντλιοστάσιο τροφοδοτεί τους θαλάμους 
βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και καθαρών (μετά από έλεγχο) και στη συνέχεια με αντλίες το νερό 
θα διοχετεύεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου (χρήση εντός μονάδας, πυρόσβεση, πλύσεις 
καθαρισμός).  

• Δεξαμενή στραγγισμάτων: Δύο δεξαμενές συλλογής στραγγισμάτων (η μία για συλλογή αποδυτηρίων – 
αστικά και η άλλη για συλλογή στραγγισμάτων η οποία θα τα διαθέτει και ένα τμήμα για 
ανακυκλοφορία εντός της μονάδας). 

• Χώροι Στάθμευσης ΙΧ: Για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης θα κατασκευαστούν χώροι 
στάθμευσης ΙΧ σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης.  

• Χώροι Πρασίνου: Στον υπό μελέτη χώρο και για την απόλυτη οπτική απόκρυψη του χώρου, θα 
αναπτυχθεί περιμετρική δενδροφύτευση παράλληλα με την περίφραξη, όπως φαίνεται στο σχέδιο της 
γενικής διάταξης. Επίσης θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου στο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων 
και στο χώρο της ΜΕΑ. 

• Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης: Θα κατασκευαστούν όλα τα 
απαιτούμενα δίκτυα του έργου, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς.  

 

7.4.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
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Η κατασκευή του εσωτερικού δρομολόγιου είναι απαραίτητη, με δεδομένο ότι μέσω αυτού προσεγγίζεται 
το μέτωπο απόρριψης (εργασιών), το οποίο κατά διαστήματα αλλάζει σύμφωνα με την ανάπτυξη του. 
Είναι προφανές ότι το εσωτερικό δρομολόγιο θα τροποποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα και την 
πρόοδο των εργασιών και ανάλογα με τα σημεία στα οποία γίνεται η εναπόθεση των απορριμμάτων. 
Μόλις συμπληρωθούν οι στρώσεις, που το συγκεκριμένο δρομολόγιο εξυπηρετεί, θα κατασκευάζεται 
καινούργιο με τις ίδιες προδιαγραφές, το οποίο θα προσεγγίζει τα νέα σημεία απόρριψης. Το εσωτερικό 
δρομολόγιο θα κατασκευάζεται ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις και θα είναι σε επίχωμα ύψους 40 
cm, ώστε να διακρίνεται ευχερώς από τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, οι οποίοι θα το ακολουθούν 
για να πλησιάσουν το μέτωπο απόρριψης. 

Η χάραξη των εσωτερικών δρομολογίων (εντός των λεκανών του ΧΥΤΥ): 

• θα έχει κατά μήκος κλίσεις <10%,  

• θα κατασκευάζεται από χονδρόκοκκα υλικά,  

• το ελάχιστο επίχωμα της οδού θα έχει ύψος 0,40 m, 

• θα έχει υπόβαση από δύο στρώσεις των 0,10m και βάση επίσης από δύο στρώσεις των 0,10m  

 

7.5 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

7.5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο προγραμματισμός του έργου τελικά θα καθοριστεί από την αντίστοιχη προκήρυξη του έργου, αλλά και 
τον ανάδοχό του, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. 

 Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού χώματος 
(φυτόχωμα), κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ 

 Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων 

 Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

 Εργασίες κατασκευής των απαιτούμενων κτιρίων 

 Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, 
εξαερισμού, κ.λπ.) 

 Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής επιχωμάτων, 
διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων - Μεταφορά των χωμάτων από 
τις εκσκαφές στον χώρο απόθεσης εντος του υφιστάμενου γηπέδου 

 Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις τοποθέτησης 
εξοπλισμού κ.λπ.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης.  

 Εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΥ  

 Εκσκαφές ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Επιχώσεις ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Έργα συμπύκνωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα του ΧΥΤΥ 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων 

 Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων 
αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ με την προσθήκης μια R/O 

 Κατασκευή λοιπών έργων υποδομής του ΧΥΤΥ 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού/ κατασκευή έργων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου 

 Μεταφορά περίσσειας υλικών εκσκαφής 

Ο χρόνος εκτέλεσης για την κατασκευή της ΜΕΑ εκτιμάται σε 10 μήνες περίπου. Η δε κατασκευή της Β΄ 
Φάσης του ΧΥΤ θα πραγματοποιείται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ. Συνολικά, δηλαδή 
για την ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών εργασιών (επέκταση Β΄Φάσης και ΜΕΑ) εκτιμάται 
ότι θα απαιτηθούν περί τους 15 μήνες. Κατά τη φάση κατασκευής, όποια τμήματα κατασκευάζονται θα 
παραδίδονται προς χρήση. 

Γενικά αναφέρεται ότι σε ότι σχετίζεται με την φάση κατασκευής του έργου δεν είναι δυνατή η 
διαμόρφωση ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (πχ. τύποι 
μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τους, χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, ηχητικές 
στάθμες ενεργ. ισχύος κλπ). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή του Αναδόχου και σύμφωνα 
βέβαια με τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής, που ενδεχομένως υιοθετηθούν στα πλαίσια 
της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. 

Στην ανωτέρω λοιπόν περίπτωση και εφόσον προκύψει από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων σε στάδιο που 
έπεται της έκδοσης της παρούσας ΑΕΠΟ τέτοιου είδους ανάγκη, αυτή θα εγκριθεί με την υποβολή και 
αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην Αρχή Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011 και της λοιπής κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία αποτελεί και την αφετηρία της 
έναρξης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Με το πέρας της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ακολουθεί η φάση της κανονικής λειτουργίας του 
έργου όπου τα απόβλητα υπόκεινται σε επεξεργασία στη ΜΕΑ και συντελείται η σταδιακή πλήρωση του 
διατιθέμενου χώρου με υπολείμματα και η προοδευτική αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Υ..  

 

7.5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Δεν απαιτούνται υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την κατασκευή του έργου. Το εργοτάξιο θα κινείται 
τμηματικά εντός των ορίων του γηπέδου στις θέσεις που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες. Πιθανότατα να 
τοποθετηθεί μόνο κάποιος προκατασκευασμένος μεταφερόμενος οικίσκος, εντός του μελετούμενου γηπέδου, 
σύμφωνα με την κρίση της εργοληπτικής εταιρείας που θα κατασκευάσει το έργο, αφού υποβάλει για 
αδειοδότηση εργοταξίου Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος 
(ΔΙΠΕΧΩ Νοτίου Αιγαίου) σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 4 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. Ο χώρος του 
εργοταξίου θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια εργασιών, επαρκή φωτισμό, φύλαξη των αποθηκευμένων υλικών, 
προστασία στο περιβάλλον και στην υφιστάμενη φύτευση, προσωρινή σήμανση. Προτείνεται όπως καταρτισθεί 
σχέδιο διαχείρισης και ασφάλειας εργοταξίου πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μετά το 
πέρας των εργασιών, οι εγκαταστάσεις αυτές θα απομακρυνθούν και θα αποκατασταθεί ο χώρος πλήρως. 

Για την κατασκευή του συνόλου των έργων απαιτείται η πραγματοποίηση όγκου χωματουργικών εργασιών με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγάλες ποσότητες υλικά εκσκαφών. Μέρος αυτών θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του έργου. Η περίσσεια είτε: α) θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες τις καθημερινής κάλυψης των 
απορριμμών, β) θα συλλέγεται, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται για προσωρινή αποθήκευση, μέχρι την 
ανακύκλωσή τους, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με ευθύνη του αναδόχου κατασκευαστή, γ) θα αποτεθεί 
σε κατάλληλους αδειοδοτημένους αποθεσιοθαλάμους της περιοχής που θα υποδειχθούν από τις Αρχές.  Η 
προμήθεια των λοιπών υλικών λατομείου για τις κατασκευαστικές εργασίες, κ.α., θα γίνουν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής. Εναλλακτικά και εφόσον απαιτηθεί για την κάλυψη των 
αναγκών σε γαιώδες υλικό θα εξετασθεί από τον ανάδοχο του έργου κατά το στάδιο της κατασκευής αυτού, η 
αδειοδότηση δανειοθαλάμου.  
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7.5.3 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου θα απαιτήσει καύσιμα για τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής, 
σε ποσότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκτέλεση 
του έργου. Οι τελικές ποσότητες των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των υπό μελέτη 
δραστηριοτήτων θα οριστικοποιηθούν κατά την Μελέτη Εφαρμογής αυτού. Η προμήθεια των υλικών λατομείου 
για τις κατασκευαστικές εργασίες, κ.α., θα γίνουν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης 
περιοχής, με φορτηγά καλυμμένα, όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία για την κατά το δυνατόν 
λιγότερη όχληση στο ανθρώπινο και το φυσικό περιβάλλον. Το απαιτούμενο σκυρόδεμα, καθώς και το 
ασφαλτόμιγμα θα προμηθευτεί από νομίμως λειτουργούσες μονάδες της περιοχής. Τα είδη που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στις φυτεύσεις θα προμηθευτούν από φυτώρια της περιοχής. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
υλικά κατασκευής θα προμηθευτούν ή από ντόπιους ή από εγχώριους προμηθευτές. Οι ανάγκες για νερό και 
ηλεκτρική ενέργεια των εργοταξιακών χώρων, αναμένεται να είναι μικρές και να καλυφθούν πλήρως από τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας της περιοχής. 

 

 

7.5.4 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά την κατασκευή του έργου τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα 
λύματα του προσωπικού του εργοταξίου. Η σύνθεσή τους είναι παρόμοια με τα κοινά αστικά λύματα, η 
ποσότητά τους όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί στη φάση αυτή με ακρίβεια καθώς δεν είναι γνωστός ο αριθμός 
των εργαζόμενων που θα απαιτηθεί για το εργοτάξιο. 

Εντούτοις εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα είναι το μέγιστο της τάξης των 20 ατόμων. Εάν οι εργαζόμενοι 
προσομοιωθούν προς τους βιομηχανικούς εργάτες, η ανά άτομο ημερήσια παραγωγή λυμάτων κυμαίνεται 
μεταξύ 40-100 Lt/ημέρα. Θεωρώντας ότι η χαμηλότερη τιμή ανταποκρίνεται περισσότερο προς τις εργοταξιακές 
συνθήκες στη συγκεκριμένη θέση, λαμβάνεται ειδική παροχή αποβλήτων 40 Lt/άτομο/ημέρα. Συνεπώς θα 
παράγονται λύματα σε ποσότητες περίπου 0,8 m3/d. Η σύσταση των υγρών αποβλήτων είναι αντίστοιχη των 
λυμάτων αστικών περιοχών, δηλαδή αναμένεται να περιέχουν οργανικά BOD5 με συγκεντρώσεις μεταξύ 200 και 
400 mgr/Lt. Τυπικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων από τα λύματα του προσωπικού του 
εργοταξίου δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 600 

BOD5 300 

ΝΗ3 – N 50 

SS 400 

TP 15 

Στα πλαίσια της διαχείρισης του εργοταξίου με στόχο τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία και για τις 
υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού, θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. Τα απόβλητα θα συλλέγονται και 
θα δίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες. Εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι υφιστάμενες δομές 
του χώρου. 

Επιπλέον, κατά την κατασκευή του έργου είναι δυνατόν να υπάρξουν εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας των 
μηχανημάτων (λιπαντικά, γράσο και καύσιμα), όπως και υγρά υπολείμματα σκυροδέματος. Με βάση την 
εμπειρία από αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου μεγέθους έργα, οι παραπάνω εκπομπές κρίνονται αμελητέες, 
ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου 
όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι τύποι αποβλήτων που ενδεχομένως να παραχθούν από τη χρήση των μηχανημάτων 
του εργοταξίου: χρησιμοποιημένα λιπαντικά (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 02 06*), χρησιμοποιημένα υδραυλικά 
έλαια (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 01 11*), απόβλητα υγρών καυσίμων (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 13 07 01*), 
χρησιμοποιημένα στουπιά (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 15 02 02*). 

Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδι ή ειδικό 
γεωύφασμα) για ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς και η διαχείριση των προσροφητικών υλικών θα 
γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

7.5.5 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Ή ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ 

Τα πλεονάζοντα – άχρηστα υλικά που θα παραχθούν συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στα προϊόντα της 
εκσκαφής14, τα οποία όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν, είτε για την επανεπίχωση των 
πρανών, είτε θα διατεθούν σε αδειοδοτημένο χώρο. Σχετικά με την παραγωγή χωματισμών και προϊόντων 
εκσκαφής κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων, και σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισής τους, 
αυτά θα μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), με ευθύνη του αναδόχου κατασκευαστή. 

Γενικά προτείνεται η διαχείριση της περίσσειας των παραπάνω προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Εφόσον δε η περιοχή μελέτης 
είναι εντός γεωγραφικής εμβέλειας κάποιου εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τα υλικά των εκσκαφών θα οδηγηθούν εκεί, ενώ από τον ίδιο χώρο θα ληφθούν τα 
απαραίτητα υλικά για τις ανάγκες του έργου (θραυστό υλικό). 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσό των χωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για την 
ημερήσια επικάλυψη των απορριμμάτων. 

Για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης (επέκταση Β΄ Φάσης και ΜΕΑ) που θα λάβουν χώρα το ισοζύγιο τω 
χωματισμών παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7.15: Ισοζύγιο χωματισμών 

Εργασία 
Ποσότητα 

χωματισμών (m3) 

Εκσκαφές διαμόρφωσης λεκάνης ΧΥΤΥ 90.000 

Επιχώσεις διαμόρφωσης λεκάνης ΧΥΤΥ -30.000 

Εκσκαφές εσωτερικής οδοποιίας 18.000 

Επιχώσεις εσωτερικής οδοποιίας -28.000 

Εκσκαφές πλατώματος Μονάδας και λοιπών διαμορφώσεων 112.000 

Επιχώσεις πλατώματος Μονάδας και λοιπών διαμορφώσεων -8.000 

Εκσκαφές θεμελίωσης κτιρίων και λοιπών έργων υποδομής 4.000 

Επιχώσεις θεμελίωσης κτιρίων και λοιπών έργων υποδομής -1.500 

Δανειοθάλαμοι γαιώδους υλικού -500 

Επικάλυψη απορριμμάτων λεκάνης  ΧΥΤΥ -19.650 

Στρώση υπόβασης στεγανοποίησης XYTY -3.000 

Προσωρινή κάλυψη υφιστάμενου ΧΥΤΑ -7.000 

ΣΥΝΟΛΟ 126.350 

 

 
14 Τα προϊόντα εκσκαφής ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) ως «χώματα (περιλαμβανομένων 
χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών» και εμφανίζονται με κωδικό 17 05. 
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Από το ανωτέρω ισοζύγιο χωματισμών προκύπτει μεγάλη περίσσεια χωμάτων, της τάξεως των 126.350 m3. 
Τμήμα από αυτή την ποσότητα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για την καθημερινή κάλυψη των 
απορριμμάτων στο ΧΥΤ.  

Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προς χρήση υλικά από το προτεινόμενο έργο θα συλλέγονται, θα μεταφέρονται 
και θα παραδίδονται για προσωρινή αποθήκευση, μέχρι την ανακύκλωσή τους, στις προαναφερόμενες 
εγκαταστάσεις με ευθύνη του αναδόχου κατασκευαστή. Εναλλακτικά η περίσσεια δύναται να αποτεθεί σε 
κατάλληλους αδειοδοτημένους αποθεσιοθαλάμους της περιοχής που θα υποδειχθούν από τις Αρχές. Η 
μεταφορά θα γίνεται με οχήματα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά και 
διάχυση των υλικών στους δρόμους.  

Πέρα από τα παραπάνω, κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα δημιουργηθούν και ποσότητες αστικών 
απορριμμάτων από τους εργαζόμενους του εργοταξίου (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 20 03 01). Οι ποσότητες 
αυτές αναμένεται να είναι μικρές, θα συλλέγονται από τον ανάδοχο του έργου και θα διαχειρίζονται από 
το σύστημα συλλογής και αποκομιδής του Δήμου μαζί με τα λοιπά αστικά απορρίμματα. 

Όσα υλικά συσκευασιών προκύψουν κατά τη πραγματοποίηση των έργων θα οδηγούνται στους μπλε 
κάδους ανακυκλώσιμων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Τα υπόλοιπα απόβλητα που χρήζουν 
εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, κ.λπ.) θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω συμβεβλημένου 
εξωτερικού διαχειριστή με τον κατασκευαστή του έργου. 

Άλλου είδους στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή του έργου είναι: 
σκυρόδεμα, τούβλα, πλάκες πεζοδρομίων, κεραμικά, υλικά δομικών κατασκευών, άσφαλτος ή μίγμα των 
παραπάνω με προσμίξεις από υλικά όπως ξύλο, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, καλώδια κλπ. Γενικά η 
διαχείριση της περίσσειας των παραπάνω προϊόντων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων 
(ενδεικτική και όχι περιοριστική) κατά τη φάση κατασκευής του έργου βάσει των κωδικών ΕΚΑ.  

 

Πίνακας 7.16: Κατηγοριοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου 
βάσει των κωδικών ΕΚΑ 

Είδος αποβλήτου Κωδικοί ΕΚΑ 

Περίσσεια χωμάτων 17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

Άλλου είδους στερεά 
απόβλητα κατασκευών 

17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός   
εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06 

17 02 01 Ξύλο 

17 02 02 Γυαλί 

17 02 03 Πλαστικά 

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 
03 01 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 08 01 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 08 01 
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Είδος αποβλήτου Κωδικοί ΕΚΑ 

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

Λοιπά απόβλητα 
16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου 

Αστικά απορρίμματα από 
τους εργαζόμενους του 
εργοταξίου & τις λοιπές 
εργοταξιακές εργασίες 

20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινες συσκευασίες 

 

Η αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων κατασκευής θα πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα συνεργεία και 
σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται στο χώρο εργασιών. Εντούτοις, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η 
αλλαγή λαδιών σε μηχάνημα επί τόπου, τα έλαια θα συλλέγονται σε ειδικά στεγανά δοχεία με καπάκι 
ασφαλείας και θα παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία / ανάκτηση. 

7.5.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τη φάση κατασκευής αναφέρονται στις εργασίες 
κατασκευής - χωματουργικές εργασίες και στην κίνηση των βαρέων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών κατασκευής και τη μεταφορά χωματισμών και πρώτων υλών. 

Οι παραγόμενοι ρύποι περιλαμβάνουν σκόνη από την κίνηση των οχημάτων και τη διαχείριση των υλικών 
και χωματουργικών προϊόντων, καυσαέρια από τις μετακινήσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων 
κατασκευής στο χώρο των εργασιών και καυσαέρια από τα μεταφορικά μέσα που θα μεταφέρουν τα 
υλικά κατασκευής.  

Από τις παραπάνω πηγές, οι σημαντικότερες στην πράξη είναι οι εκπομπές σκόνης από το χώρο του 
εργοταξίου κατασκευής κυρίως κατά τις εκσκαφές και τη διαμόρφωση των χώρων, και σε μικρότερο 
βαθμό στα καυσαέρια των οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 
έργου. Ειδικότερα: 

Εκπομπές σκόνης  

Κατά την κατασκευή θα αυξηθούν σημειακά οι εκπομπές και τελικά οι συγκεντρώσεις της σκόνης στην 
άμεση περιοχή του έργου εξαιτίας των παρακάτω δραστηριοτήτων ή παραγόντων: 

 Κίνηση των οχημάτων 

 Παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης από γυμνές επιφάνειες 

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, αποθέσεις), μεταφορά, διανομή και αποθήκευση αδρανών 
υλικών. 

Το πρόβλημα λοιπόν της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους εργασίες. 

Οι εκπομπές σκόνης από τις εργασίες κατασκευής και τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, 
φορτωτές, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής και η επίδραση τους στο περιβάλλον, 
εξαρτώνται άμεσα με το σημείο (τόπο) των εργασιών, τον τύπο και το μέγεθος της κατασκευής καθώς και 
τη διάρκεια της φάσης. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις επίσης ποικίλουν ανάλογα με τις τεχνικές 
κατασκευής που εφαρμόζονται και τις τεχνικές διαχείρισης ρύπανσης που υιοθετούνται. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 199 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη σκόνη που παράγεται από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, είναι γνωστό 
ότι οι περισσότερες ποσότητες σκόνης οφείλονται κυρίως στην κονιοποίηση και τις αποξέσεις των 
επιφανειών των υλικών, εξαιτίας της εφαρμογής μιας μηχανικής δύναμης πάνω τους, όπως π.χ. κινήσεις 
φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US EPA) παρέχει διάφορους συντελεστές εκπομπών 
που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές εργασίες. Βάση δε μετρήσεων πεδίου που αφορούν τα ολικά 
αιωρούμενα σωματίδια δίνεται ο εξής συντελεστής εκπομπής σκόνης για τις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες: E = 2,69 Mg/εκτάριο/μήνα δραστηριότητας (269 g/m²/μήνα). 

Επίσης, η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US EPA) αναφέρει ότι τέτοιες εκπομπές 
σκόνης είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων, ενώ εξαρτώνται επίσης και από το μέσο 
βάρος των οχημάτων, το μέσο αριθμό των τροχών των οχημάτων, τον κυκλοφοριακό φόρτο και το 
ποσοστό του εδάφους σε ιλύ. Οι ποσότητες εκπομπών σκόνης από τους δρόμους και τις μη 
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλουν πολύ, με εύρος που αρχίζει από 1 kgr/οχηματο-χιλιόμετρο και 
φθάνει μέχρι και πάνω από 10 kgr/οχηματο-χιλιόμετρο. 

Σημαντική πηγή σκόνης αποτελεί και η μεταφορά, διανομή και αποθήκευση των αδρανών υλικών. Η 
πρόσθεση αδρανών υλικών σε ένα σωρό ή η μεταφορά τους από αυτόν, όπως και η συνεχής απόθεσή 
τους, αποτελούν πηγές για τη δημιουργία σκόνης. Οι εκπομπές που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή 
εξαρτώνται κυρίως από το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ, την μέση ταχύτητα του ανέμου, το ύψος πτώσης 
και την περιεχόμενη υγρασία στο υλικό. 

Η διασπορά της σκόνης γίνεται κυρίως με τον άνεμο, όπως και οι λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι - μόνο που 
στην περίπτωση αυτή το μήκος της διαδρομής είναι περιορισμένο λόγω του βάρους των σωματιδίων 
αυτής. Έτσι, το μέγεθος της ζώνης επίδρασης εξαρτάται κυρίως από τη διεύθυνση και ένταση πνοής του 
ανέμου και συνήθως κυμαίνεται σε μερικές δεκάδες μέτρα. Αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι οι θέσεις των 
μηχανημάτων θα αλλάζουν με την εξέλιξη του έργου, το αποτέλεσμα θα είναι οι μεμονωμένοι δέκτες να 
εκτίθενται επί μικρότερο χρονικό διάστημα στις εκπομπές του εργοταξίου, από αυτό της συνολικής 
διάρκειας κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Η απόσταση των προτεινόμενων έργων από κατοικίες καθώς και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, 
ουσιαστικά καθιστούν τις επιπτώσεις από τη σκόνη στο ανθρωπογενές περιβάλλον πολύ μικρές έως 
αμελητέες. Ωστόσο επιβάρυνση αναμένεται να προκληθεί στο προσωπικό του εργοταξίου, για το οποίο 
είναι απαιτητή η χρήση μέσων προσωπικής προστασίας. 

Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης 
εξαρτάται σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα μείωσης είναι βασικής 
σημασίας και η αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητά τους παρουσιάζεται έντονα στην παρούσα μελέτη. 
Οι τρόποι μείωσης που προτείνονται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης έχουν τη δυνατότητα να 
επιφέρουν μείωση σκόνης τουλάχιστον κατά 50%. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις από την έκλυση σκόνης θεωρούνται μικρής έντασης και βραχυχρόνιες, 
ενώ είναι και σε μεγάλο ποσοστό αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες. 

Καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής του έργου 

Η παραγωγή αερίων ρύπων κατά τη φάση κατασκευής του έργου αφορά στην εκπομπή καυσαερίων από 
τη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων του έργου. Το μέγεθος και η διάρκεια των εκπομπών 
εξαρτάται από τη σύνθεση των απαιτούμενων οχημάτων – μηχανημάτων κατασκευής (πχ. εκσκαφείς, 
φορτωτές, φορτηγά, μπετονιέρες, κ.λπ.) και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής είναι συνήθως ντιζελοκίνητα και η 
σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων τους είναι γνωστή. Τα κύρια συστατικά τους είναι μονοξείδιο του 
άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες, αιθάλη 
(κάπνα). 
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Η φάση κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί περιλαμβάνει μια σειρά 
διαφορετικών εργασιών, οι οποίες δεν δύναται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα κυρίως λόγω της 
φύσεώς τους. 

Τούτο σημαίνει ότι οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά την φάση κατασκευής θα έχουν μια διακύμανση 
κυρίως χρονική και δευτερευόντως χωρική –λόγω της μικρής και περιορισμένης κλίμακας των έργων-  
ανάλογα με την εργασία που θα τελείται. Σε τούτο συμβάλλει και το γεγονός ότι ανάλογα με το είδος των 
εργασιών κατασκευής δεν πρόκειται να χρησιμοποιείται το σύνολο των εργοταξιακών μηχανημάτων αλλά 
μέρος αυτών.   

Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί για τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι ότι προβλέπεται 
να κυμανθούν αρκετά χαμηλότερα από τα αποδεκτά όρια, κάτι που ωστόσο αποτελεί μια εκτίμηση, καθότι 
δεν υπάρχουν ακριβή διαθέσιμα στοιχεία για τις ώρες λειτουργίας, τις τεχνολογίες και κατ’ επέκταση τις 
πιθανές εκλύσεις ρύπων από τα μηχανήματα στην ατμόσφαιρα.  

Εξάλλου, η εκπομπή των ρύπων είναι σε άμεση συνάρτηση της ηλικίας και της συντήρησης των 
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο μελλοντικός ανάδοχος του έργου. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη του μεγέθους και της διάρκειας 
των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών κατασκευής, μιας και αποτελούν τελική ευθύνη του 
Αναδόχου κατασκευαστή. 

Έτσι, για να γίνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων που θα προκύψουν κατά τις χωματουργικές εργασίες, 
χρησιμοποιήθηκε ένα σενάριο για μια υποθετική σύνθεση εργοταξίου.  

Μια εκτίμηση της σύνθεσης ενός ενδεικτικού εργοταξίου κατά τη φάση κατασκευής του έργου, δηλαδή 
του τύπου των μηχανημάτων και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θεωρείται η εξής: 

• Προωθητήρας; 

• Grader (διαμορφωτής); 

• Αεροσυμπιεστής; 

• Ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων; 

• Φορτωτής; 

• Αναμικτήρας σκυροδέματος; 

• Μηχανικός εκσκαφέας; 

• Εκσκαφέας JCB 

• Οδοστρωτήρας 

• Διαστρωτήρας ασφαλτ/τος 

Τα παραπάνω μηχανήματα και οχήματα χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο ή βενζίνη για την κίνησή 
τους. Τα οχήματα αυτά οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με τα πιστοποιητικά της ΕΕ, όπως άλλωστε 
προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία. Ο τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια κατανάλωση 
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 7.17: Τύπος καυσίμου ανά όχημα που χρησιμοποιείται κατά την φάση κατασκευής του έργου 

Τύπος καυσίμου ανά όχημα 

Μηχάνημα / Όχημα Καύσιμο 
Κατανάλωση 

(lt/ημέρα) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Grader (διαμορφωτής) Ακάθαρτο πετρέλαιο 112 

Μηχανικός εκσκαφέας Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Ανατρεπόμενα οχήματα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 
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Τύπος καυσίμου ανά όχημα 

Μηχάνημα / Όχημα Καύσιμο 
Κατανάλωση 

(lt/ημέρα) 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCB Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 

Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση τη βιβλιογραφία (US EPA, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) 
δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Πίνακας 7.18: Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου 

Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων ανά 1 tn καυσίμου 

Καύσιμο CO VOC NOx SO2 TSP 

Πετρέλαιο 
Βενζίνη 

0,049 
0,590 

0,025 
0,021 

0,017 
0,052 

0,006 
- 

0,014 
- 

Με βάση τους παραπάνω συντελεστές εκπομπής και τις παραδοχές ότι τα μηχανήματα του εργοταξίου δεν 
θα δουλεύουν ταυτόχρονα στο σύνολο τους, οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων για ένα δυσμενές 
σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των μηχανημάτων διαμορφώνονται ως ο πίνακας που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7.19: Σύνθεση οχημάτων εργοταξίου για το δυσμενές σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των 
μηχανημάτων κατά την κατασκευή του έργου 

Τύπος Εργοταξίου 
Αριθμός 

Οχημάτων 
Είδος        

Καυσίμου 

Ημερήσια 
Κατανάλωση 

Καυσίμου ανά 
Όχημα (lt/d) 

Ημερήσια Κατανάλωση 
Καυσίμου ανά Όχημα 

(Kg/d) 

Εκσκαφέας JCB 1 Πετρέλαιο 108 86 

Μηχανικός Εκσκαφέας 1 Πετρέλαιο 80 64 

Προωθητήρας 1 Πετρέλαιο 110 88 

Grader 1 Πετρέλαιο 112 90 

Ανατρεπόμενα οχήματα 4 Πετρέλαιο 80 64 

Φορτωτής 2 Πετρέλαιο 40 32 

Αεροσυμπιεστής 1 Πετρέλαιο 40 32 

Οδοστρωτήρας 1 Πετρέλαιο 110 88 

Διαστρωτήρας ασφαλτ/τος 1 Πετρέλαιο 109 87 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 1 Βενζίνη 17 11.9 

 

Πίνακας 7.20: Συντελεστές εκπομπής αερίων ρύπων ανά τύπο καυσίμου 

Συντελεστές Εκπομπής Ρύπων (Kg ρύπου/ Kg καυσίμου) 

Ρύπος CO NOx VOC SO2 TSP 

Πετρέλαιο 0,049 0,017 0,025 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,590 0,052 0,021 - - 

Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Kg/lt) 0,8 

 Ειδικό Βάρος Βενζίνης  (Kg/lt) 0,7 

 

Πίνακας 7.21: Ρυθμός εκπομπής ρύπων ανά τύπο μηχανήματος κατά την κατασκευή του έργου 
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Τύπος Οχήματος CO NOx VOC SO2 TSP 

Εκσκαφέας JCB 0,147 0,051 0,075 0,018 0,042 

Μηχανικός Εκσκαφέας 0,109 0,038 0,056 0,013 0,031 

Προωθητήρας 0,150 0,052 0,076 0,018 0,043 

Grader 0,152 0,053 0,078 0,019 0,044 

Ανατρεπόμενα οχήματα 0,436 0,151 0,222 0,053 0,124 

Φορτωτής 0,109 0,038 0,056 0,013 0,031 

Αεροσυμπιεστής 0,054 0,019 0,028 0,007 0,016 

Οδοστρωτήρας 0,150 0,052 0,076 0,018 0,043 

Διαστρωτήρας ασφαλτ/τος 0,148 0,051 0,076 0,018 0,042 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 0,244 0,021 0,009 0,000 0,000 

Σύνολο 1,699 0,526 0,752 0,177 0,416 

Η χρονική και χωρική διακύμανση κάθε εργασίας στο χώρο του εργοταξίου σε συνδυασμό με την αυστηρή 
τήρηση του συνόλου των προληπτικών μέτρων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία θα περιορίσει 
σημαντικά τους εκπεμπόμενους ρύπους. Οι πλησιέστεροι οικισμοί και σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται 
σε μεγάλη απόσταση από τη θέση των έργων, οπότε και δεν αναμένεται να θιγούν με οιονδήποτε τρόπο. 
Άμεση επίπτωση από τη λειτουργία των μηχανημάτων θα έχει το προσωπικό του εργοταξίου, το οποίο με 
τη χρήση -εφόσον κριθεί αναγκαίο- κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας μπορεί να περιορίσει 
την όποια επιβάρυνση δεχθεί.  

Τέλος, πρόσθετες εκπομπές μπορεί να προκύψουν από την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω τυχόν 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και μείωσης της ταχύτητας κίνησης από παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων σε υφιστάμενους δρόμους από τις εργασίες κατασκευής, οι οποίες όμως δεν θεωρούνται 
σημαντικές, δεδομένου του μικρού κυκλοφοριακού φόρτου των υφιστάμενων οδών που θα 
χρησιμοποιούνται. 

Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από την Υ.Α. 

37353/2375/2007, (ΦΕΚ 543/Β/18.4.2007)  «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 

«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 

χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες 

επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 

οχήματα», καθώς και των οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί 

τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 

τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 2005/55ΕΚ και το παράρτημα IV της οδηγίας 2005/78/ΕΚ». 

 

Πίνακας 7.22: Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της 

αιθάλης15 

 

15 Οι εκπομπές προσδιορίζονται με βάση τις δοκιμές ESC και ELR με συμβατικούς κινητήρες ντήζελ, συμπεριλαμβανόμενων 
εκείνων που είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου, με ανακυκλοφορία των καυσαερίων (EGR), ή/και με 
καταλύτες οξείδωσης. Οι κινητήρες ντήζελ που είναι εφοδιασμένοι με προηγμένα συστήματα μετεπεξεργασίας των καυσαερίων, 
περιλαμβανομένων των καταλυτών εξουδετέρωσης των NOx ή/και των παγίδων σωματιδίων, υποβάλλονται συμπληρωματικά 
και στη δοκιμή ETC. 
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Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της 
αιθάλης 

Σειρά 

Οριακές τιμές / Δοκιμές ESC & ELR 

(g/KWh) Αιθάλη (m3) 

CO HC NΟx Σωματίδια 

Α (2000) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,13(1) 0,8 

Β1 (2005) 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Β2 (2008) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

Γ (ΕΕV) 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15 

Σειρά 

Οριακές τιμές / Δοκιμή ETC 

(g/KWh) 

CO 
Υδρογονάνθρακες 

πλην Μεθανίου 
(NMHC) 

CH4 (2) NOx Σωματίδια (3) 

Α (2000) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0,21 (4) 

Β1 (2005) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03 

Β2 (2008) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03 

Γ (ΕΕV) 3,0 0,40 0,65 2,0 0,02 

(1) Για κινητήρες με όγκο της διαδρομής του εμβόλου κάτω του 0,75dm3 ανά κύλινδρο και στροφές ονομαστικής 
ισχύος άνω των 3.000min 

(2) Μόνο για κινητήρες φυσικού αερίου 

(3) Δεν ισχύει για κινητήρες με αέριο καύσιμο στο Στάδιο Α και στα Στάδια Β1 και Β2 

(4) Για κινητήρες με όγκο της διαδρομής του εμβόλου κάτω του 0,75dm3 ανά κύλινδρο και στροφές ονομαστικής  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι αναμενόμενες οχλήσεις δε θεωρούνται σημαντικές, σε κάθε 
περίπτωση με το πέρας των εργασιών θα εκλείψουν και κατά συνέπεια δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά την κατασκευή, δεδομένου του πεπερασμένου χρόνου 
λειτουργίας του εργοταξίου, της τμηματικής χωρικά λειτουργίας αυτού, καθώς και του μικρού του 
μεγέθους (λειτουργία μηχανημάτων κατά περίπτωση και ανά εργασία). 

Έτσι πρακτικά δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις από τα καυσαέρια, πέραν 
της απαιτούμενης τακτικής συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτή, η οποία 
ούτως ή άλλως επιβάλλεται, εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες καύσης του καυσίμου άρα και καλύτερη 
ποιότητα καυσαερίων.  

7.5.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές), το μέγεθος του οποίου 
εξαρτάται για δεδομένη θέση μόνο από την τάση και την ένταση του ρεύματος αντίστοιχα. Το έργο δεν 
διαθέτει πηγές επιβαρυντικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τέτοιου είδους 
εκπομπές. 

7.5.8 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Ο θόρυβος κατά την κατασκευή των έργων δύναται να προέρχεται από:  

• τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως μηχανήματα 
εκσκαφής ή χαλάρωσης εδαφών, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής, διάστρωσης και συμπίεσης 
υλικών.  
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• την κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν κάθε υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του 
έργου. Ο θόρυβος από τα οχήματα αυτά μπορεί να επιβαρύνει και περιοχές μακριά από το 
εργοτάξιο, όπως για παράδειγμα κατά μήκος των οδών που ακολουθούν τα οχήματα αυτά από και 
προς το εργοτάξιο.  

Τα μηχανήματα που συνήθως συμμετέχουν στην κατασκευή τέτοιου είδους έργων, καθώς επίσης και οι 
τυπικές στάθμες θορύβου που παράγονται από αυτά δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7.23: Εργοταξιακά μηχανήματα και τυπικές στάθμες παραγόμενου θορύβου 

Τύπος μηχανήματος 
Τυπικός Παραγόμενος Θόρυβος ανά Απόσταση 

5m 10m 25m 50m 100m 250m 500m 1000m 2000m 3000m 

Aεροσυμπιεστής 91 85 77 71 65 57 51 46 40 36 

Συμπιεστής 92 86 78 72 66 58 52 46 40 36 

Αναμικτήρας 
σκυροδέματος 
(Μπετονιέρα) 

95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Δονητής σκυροδέματος 86 80 72 66 60 52 46 40 34 30 

Μεταφορική ταινία 77 71 63 57 51 43 37 32 - - 

Θραυστήρας 90 84 76 70 64 56 50 44 38 34 

Γερανός 93 87 79 73 67 59 53 47 41 37 

Προωθητής 95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Φορτωτής 95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Μηχανικός εκσκαφέας 98 92 84 78 72 64 58 52 46 42 

Γεωτρύπανο 110 104 96 91 85 77 71 65 59 55 

Αντλία 86 80 72 66 60 52 46 40 34 30 

Πνευματικός θραυστήρας 98 92 84 78 72 64 58 52 48 44 

Τρυπάνι 108 102 94 88 82 74 68 62 56 52 

Οδοστρωτήρας 84 78 70 64 58 50 44 38 32 28 

Φορτηγά 87 81 73 67 64 60 57 54 51 48 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του θορύβου κατά τη κατασκευή τέτοιων έργων είναι η διακύμανση του στο 
χρόνο. Τα εργοτάξια λειτουργούν συνήθως από τις 7 π.μ. έως τις 3 μ.μ. επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα 
τις απογευματινές, βραδινές και νυχτερινές ώρες. Εάν δεν υπάρχει ανάγκη επίσπευσης των εργασιών, τα 
Σαββατοκύριακα δεν εκτελούνται εργασίες στο εργοτάξιο. Γενικά, ο θόρυβος από τις εργασίες κυμαίνεται 
ανάλογα με τη φάση, στην οποία βρίσκεται το έργο, και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν.  

Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες 
από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 7.24: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ MAX ΟΡΙΟ ΣΕ DB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές που επικρατεί η βιομηχανική χρήση 65 

Περιοχές με βιομηχανική και αστική χρήση 55 

Περιοχές αστικές 50 
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Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων - φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων 
χωματουργικών μηχανημάτων, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 765/ΦΕΚ 81/21-2-1991 και για 
συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον Πίνακα: 

Πίνακας 7.25: Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος από μηχανήματα εκσκαφής και άλλα 
χωματουργικά μηχανήματα 

ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ IΣΧΥΣ 

(KW) 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

(dB(A>) 

< 70 106 

> 70 και < 160 

> 160 και < 350 
108 

Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

>350 118 

Τέλος, σε ότι αφορά στον μηχανολογικό θόρυβο από κινητές πηγές εκπομπής έχει εναρμονισθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) η Οδηγία 2000/14/ΕΚ, με την οποία 
ορίζονται οι επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου σε 57 κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. 

Για το συγκεκριμένο έργο, στα πλαίσια της μελέτης αυτής δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός ακριβούς 
μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (πχ. τύποι μηχανημάτων, χρόνος 
πραγματικής λειτουργίας τους, χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες ενεργ. ισχύος 
κλπ). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή του Αναδόχου και σύμφωνα βέβαια με τις πιθανές 
εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής που ενδεχομένως υιοθετηθούν στα πλαίσια της καλύτερης 
εκμετάλλευσης του έργου. 

Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων με ακρίβεια όσον αφορά τον παραγόμενο 
θόρυβο κατά την κατασκευή. Γίνεται όμως μια προσέγγιση της κατάστασης μέσω μιας υποθετικής 
σύνθεσης εργοταξίου και λειτουργίας, όπως αυτό έχει παρουσιασθεί σε ανωτέρω ενότητα. 

Γενικά, η βάση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του θορύβου κατασκευής των έργων είναι το 
Βρετανικό Πρότυπο16. Σύμφωνα με το BS, παρόμοιου είδους εργοτάξια μπορεί να εκπέμπουν σημαντικά 
διαφορετικά επίπεδα θορύβου. Οι διαφορές εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως οι συνθήκες 
λειτουργίας (π.χ. σιγαστήρες εξατμίσεων) και ο τρόπος λειτουργίας / χρήσης. Κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε λειτουργίας υπάρχουν συνήθως πολλές διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού από ένα αριθμό 
μεθόδων εργασίας. Οι δε πραγματικές συνθήκες κατασκευής είναι θέμα επιλογής του κατασκευαστή του 
έργου. 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής διερευνήθηκε ο υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης 
συνολικής λειτουργίας T=12h ενός εργοταξίου (υποθετικής σύνθεσης), σε ένα δέκτη ευρισκόμενο σε 
απόσταση 100 μέτρων. 

Μια εκτίμηση της σύνθεσης ενός ενδεικτικού εργοταξίου κατά τη φάση κατασκευής του έργου, δηλαδή 
του τύπου των μηχανημάτων και των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θεωρείται η εξής: 

▪ 1 Προωθητήρας ▪ 1 Εκσκαφέας JCB 

▪ 1 Grader (διαμορφωτής) ▪ 1 Οδοστρωτήρας 

▪ 4 Ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων 
ωφέλιμων φορτίων 

▪ 1 Διαστρωτήρας 
ασφαλτοσκυροδέματος 

 
16 British Standard Institution, British Standard 5228, Τόμος 1: 1984 “Έλεγχος θορύβου στις κατασκευές και 

υπαίθριους χώρους”  
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▪ 2 Φορτωτές ▪ 1 Αεροσυμπιεστής 

▪ 1 Μηχανικός Εκσκαφέας ▪ 1 Αναμικτήρας σκυροδέματος 

Θεωρήθηκε ότι ο αναμικτήρας σκυροδέματος και ο αεροσυμπιεστής αποτελούν σημειακές πηγές 
(μηδενική ταχύτητα κίνησης), τα ανατρεπόμενα οχήματα και ο φορτωτής ότι κινούνται με ταχύτητα 20 
km/h και τα υπόλοιπα μηχανήματα ότι κινούνται πολύ αργά με ταχύτητα 10 km/h. Η μέση κλίση 
λαμβάνεται 50% (πολύ δυσμενής περίπτωση). 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η συνδυασμένη στάθμη του δείκτη Laeq (12ωρ) για το συγκεκριμένο 
σενάριο του εργοταξίου για το 100% του χρόνου λειτουργίας, εκτιμάται ότι θα είναι ίση με 55,3 dB(A) σε 
απόσταση 100 μέτρων από το εργοτάξιο. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η συνδυασμένη στάθμη θορύβου, όπως αυτή υπολογίσθηκε για το υποθετικό 
εργοτάξιο, σε απόσταση 100m από το έργο είναι μικρότερη από το όριο των 65 dB(A), που ισχύει για 
περιοχές όπου επικρατεί η βιομηχανική χρήση (Π.Δ.1180/293 Α/1981). Σε απόσταση δε 500m, η 
αντίστοιχη τιμή είναι 48,3dB(A) δηλαδή κάτω του ορίου για αστικές περιοχές (ανώτατη στάθμη θορύβου 
ίση με 50 dB(A)), σημειώνοντας δε ότι ο πλησιέστερος οικισμός (Πλατύ Βουνί) εντοπίζεται σε απόσταση 
περί τα 650m (σε ευθεία). 

Τα σημεία εκείνα λοιπόν που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θιγούν από το θόρυβο βρίσκονται 
μεγαλύτερη απόσταση από εκείνη των 500m με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θέμα αρνητικής επίδρασης 
αυτών από τις κατασκευαστικές εργασίες των εξεταζόμενων έργων. Στο ανωτέρω συνηγορεί και η 
γενικότερη γεωμορφολογία της περιοχής που καθιστά το γήπεδο απομονωμένο.  

Σημειώνεται λοιπόν ότι κατά την φάση κατασκευής δεν αναμένεται ο θόρυβος του εργοταξίου να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όχλησης. Τούτου ισχύει γιατί οι προαναφερόμενες υπολογισμένες 
στάθμες θορύβου αναφέρονται σε ένα δυσμενές σενάριο που αντικατοπτρίζουν την ταυτόχρονη 
λειτουργία του συνόλου των μηχανημάτων. Στην πραγματικότητα αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τόσο γιατί 
ανάλογα με την προγραμματιζόμενη εργασία χρησιμοποιείται μια διαφορετική επιμέρους σύνθεση των 
μηχανημάτων αυτών, όσο επίσης γιατί δεν υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία αυτών (το αποτέλεσμα της 
εργασίας κάποιου μηχανήματος αποτελεί την έναρξη της εργασίας κάποιου άλλου). 

Η μεταφορά των απαραίτητων υλικών, είναι φυσικό ότι θα επιφέρει μία αύξηση της κυκλοφορίας των 
βαρέων οχημάτων στην περιοχή και κατά συνέπεια και του περιβαλλοντικού θορύβου. Επειδή το οδικό 
δίκτυο που θα χρησιμοποιείται δεν διέρχεται εντός κατοικημένων περιοχών, η επιβάρυνση σε αυτές δεν 
θα είναι σημαντική. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι προσωρινές και θα εκλείψουν 
μετά την αποπεράτωση του έργου. Ο θόρυβος συνεπώς θα είναι ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή του 
εργοταξίου και ειδικότερα στο προσωπικό.  

 

7.5.9 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές), το μέγεθος του οποίου 
εξαρτάται για δεδομένη θέση μόνο από την τάση και την ένταση του ρεύματος αντίστοιχα. 

Το έργο δεν διαθέτει πηγές επιβαρυντικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τέτοιου 
είδους εκπομπές. 

 

7.6 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

7.6.1 ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.6.1.1 Εισροές υλικών 
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Πρώτη ύλη στην ΜΕΑ 

Στην περίπτωση του έργου της ΜΕΑ, ως βασική πρώτη ύλη θεωρούνται τα προς επεξεργασία 
απορρίμματα, δηλαδή τα σύμμεικτα ΑΣΑ και τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και οι χωριστά συλλεχθείσες 
συσκευασίες (μπλε κάδος). Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: α) 5.800 tn/ετος 
υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, β) 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα ενώ σε διαφορετική 
βάρδια θα μπορεί να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε 
κάδος) της τάξης των 3.000t/έτος περίπου 

 Στον παρακάτω Πίνακα γίνεται κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πρώτων υλών στην ΜΕΑ βάσει των 
κωδικών ΕΚΑ.  
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Πίνακας 7.26: Κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πρώτων υλών στην ΜΕΑ βάσει των κωδικών ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (tn/ 
έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Κωδικοί ΕΚΑ 

Υπολειπόμενα σύμμεικτα 
ΑΣΑ της ΔσΠ 

Μηχανική 
διαλογή  και 

βιολογική 
επεξεργασία 

σύμμεικτων ΑΣΑ 

5.800 R12, R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (που δεν δύναται να οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής και 
επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 01 10 ρούχα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 11 υφάσματα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (που δεν δύναται να οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (tn/ 
έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Κωδικοί ΕΚΑ 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Υπολείμματα ΚΔΑΥ:   

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από την μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 191211* 

 

Υπολέιμματα μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων:   

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Προδιαλεγμένα υλικά 
συσκευασίας (μπλε 
κάδος) 

Μηχανική 

διαλογή   
3.000 

R12 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (tn/ 
έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Κωδικοί ΕΚΑ 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές 

 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

Προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα  

Βιολογική 
επεξεργασία 

προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων  

928  R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 (Υπολείμματα από φυσικό ξύλο χωρίς κατεργασία. Όχι 
έπιπλα και ογκώδη οικιακά απόβλητα) 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 Απόβλητα από αγορές (Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά που προσομοιάζουν στους κωδικούς 20 01 08 & 20 02 01) 

 

Άλλα συμβατά ρεύματα αποβλήτων: 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (tn/ 
έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Κωδικοί ΕΚΑ 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 ξέσματα, πριονίδι, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 (δηλ. που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες) 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  (Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι (χάρτινη σακούλα) 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

Υπόλειμμα μηχανικής και 
βιολογικής επεξεργασίας 

αποβλήτων 
ΧΥΤΥ* 2.563 D1 / D5 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από  τη  μηχανική  κατεργασία  αποβλήτων,  εκτός  
εκείνων  που αναφέρονται στο19 12 11 

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες) 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

Σημείωση σχετικά με την αποδοχή αποβλήτων των γενικών καταχωρίσεων που λήγουν σε 99:  Η αντιστοίχιση ενός αποβλήτου στις γενικές καταχωρίσεις που λήγουν σε 99 γίνεται μόνο σε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτή ούτε η εύλογη η αντιστοίχιση του αποβλήτου σε οποιαδήποτε από τις λοιπές καταχωρίσεις των κεφαλαίων 1-20 καταλόγου των αποβλήτων. Προκειμένου 
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στη μονάδα να γίνονται δεκτά τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι για την κατάταξη των αποβλήτων στην κατηγορία αυτή έχει ακολουθηθεί η 
διαδικασία ταξινόμησης όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1.2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 2018/C124/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής (9-4-2018). 

Σημείωση σχετικά με τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος): Για αυτά τα 
απόβλητα τουλάχιστον κατά την μεταφορά του 1ου φορτίου των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ, ο παραγωγός ή ο κάτοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλληλες αναλύσεις από διαπιστευμένο από 
το ΕΣΥΔ εργαστήριο βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η μη ύπαρξη ή η μη υπέρβαση των ορίων συγκεντρώσεως επικίνδυνων ουσιών. Το απόβλητο μπορεί να ταξινομηθεί ως μη 
επικίνδυνο μόνον όταν διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια. Οι αναλύσεις θα αποδεικνύεται ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί σε δείγμα του αποβλήτου που λήφθηκε από ανάλογα διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ, μέσω δειγματοληψίας που θα διασφαλίζει πλήρως την 
αποτελεσματικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα. Οι εγγυήσεις αυτές επιτυγχάνονται με την εφαρμογή των προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών που έχει καταρτίσει η CEN σχετικά 
με τον «Χαρακτηρισμό των αποβλήτων – Δειγματοληψία υλικών  

* Σε περιόδους βλάβης, επισκευής, συντήρησης της ΜΕΑ, απεργιακής κινητοποίησης κλπ, στον ΧΥΤΥ κατ΄εξαίρεση δύναται να οδηγούνται τα ρεύματα υλικών που υπό κανονικές συνθήκες 
γίνονται αποδεκτά από την ΜΕΑ.  

.
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Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης 
της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. 
ΣΥΡΟΥ» 
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Πρόσθετα για τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης 

Τα πρόσθετα είναι οργανικά, ανόργανα ή αδρανή υλικά που προστίθενται σε μικρές ποσότητες στο 
αρχικό προς κομποστοποίηση μίγμα με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης 
και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, τα πρόσθετα μπορεί να είναι υλικά που 
αναμιγνύονται στο τελικό προϊόν για τη βελτίωση της εμπορικής του αξίας (π.χ. προσθήκη 
θρεπτικών). Οι βασικότερες κατηγορίες και είδη πρόσθετων για τη βελτίωση της διαδικασίας της 
κομποστοποίησης είναι:  

Ενεργοποιητές: Αποτελούνται από μικροοργανισμούς και ένζυμα που προστίθενται στο 
μίγμα για την ταχεία έναρξη της βιοαποδόμησης. Επιτυγχάνεται αύξηση του πληθυσμού 
των αερόβιων μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας 
κομποστοποίησης και την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών. Οι ενεργοποιητές 
μπορεί να είναι ώριμο κόμποστ που είναι πάντα διαθέσιμο στην εγκατάσταση και χώμα από 
εύφορο έδαφος. Άλλοι ειδικοί ενεργοποιητές θα πρέπει να ελέγχονται διενεργώντας 
δοκιμές σε δείγματα σωρών κομποστοποίησης. Οι ενεργοποιητές χρησιμοποιούνται πάντα 
κατά τη διαμόρφωση του σωρού.  

Πρόσθετα στο αρχικό μίγμα: Είναι υλικά/ουσίες που προστίθενται για τη ρύθμιση των 
κρίσιμων παραμέτρων της κομποστοποίησης (C/N, pH, πορώδες, υγρασία), την αποφυγή 
αναερόβιων συνθηκών και τη μείωση των οσμών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η 
προσθήκη υλικών δομής είναι απαραίτητη και αυτά θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα 
στη μονάδα. Συνήθως, ως υλικά δομής χρησιμοποιούνται υλικά όπως:  

 02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

 02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

 02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

 03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

 03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

 03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 
καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

 03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

 03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

Προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως υλικό δομής στην διεργασία της βιολογικής 
σταθεροποίησης των οργανικών αποβλήτων, στην μονάδα δύναται να εισέρχονται υλικά 
που ανήκουν και στις παραπάνω κατηγορίες του Ενιαίου Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ.  

Τα υλικά δομής είναι απαραίτητα σε ποσοστό 40-60% κ.ο. του αρχικού μίγματος 
κομποστοποίησης. Ως πρόσθετα χρησιμοποιούνται και υλικά όπως: σκόνη ορυκτών 
(ζεόλιθος, βασάλτης, περλίτης ελαφρόπετρα), άργιλος μπετονίτη, γεωργικός ασβέστης σε 
μορφή σκόνης ή πέτρας, τέφρα (κατά μέγιστο 2% κ.β.) και μη επικίνδυνη από την καύση 
βιομάζας, χώμα εκσκαφών. 

Πρόσθετα στο τελικό προϊόν: Είναι υλικά που προστίθενται στο ώριμο κόμποστ, 
προκειμένου να αποκτήσει εμπορική αξία ή να είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες 
γεωργικές χρήσεις (όπως ζεόλιθος, περλίτης, τύρφη, άμμος, κλπ.). Τα υλικά αυτά 
χρησιμοποιούνται ανάλογα με την τελική χρήση του κόμποστ.  

 

Υλικό επικάλυψης στον ΧΥΤΥ 
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Για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ απαιτείται υλικό για την κάλυψη των αναγκών της ημερήσια 
χωματοκάλυψης των απορριμμάτων. Οι ανάγκες σε υλικό επικάλυψης, μέχρι την παύση λειτουργίας 
του έργου, υπολογίζονται σε περίπου 19.650m3. Για τις ανάγκες επικάλυψης κατά προτεραιότητα 
θα χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής. Επίσης, σε ανάμιξη με το εδαφικό υλικό του 
αποθεσιοθαλάμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κομπόστ τύπου Α που παράγεται από το 
οργανικό κλάσμα των συμμείκτων απορριμμάτων.  

 

Αναλώσιμα υλικά 

Γενικά για τη συντήρηση και αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού 
του έργου θα απαιτούνται τα κατάλληλα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά (π.χ. λιπαντικά λάδια, 
φίλτρα, δακτύλιοι στεγανότητας αντλιών κλπ).  

Για την λειτουργία των πλυντρίδων απόσμησης απαιτούνται χημικά διαλύματα θειικού οξέος για 
την απομάκρυνση της αμμωνίας και καυστικού νατρίου για την εξουδετέρωση των εξαντλημένων 
χημικών εκπλυμάτων  

Για την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων (υφιστάμενης) απαιτούνται: 

• Φωσφορικό οξύ  

• Υποχλωριώδες Νάτριο 

• Ουρία  

Για τη λειτουργία της μονάδα Α/Ο απαιτούνται τα εξής αναλώσιμα: 

• Θειικό οξύ 

• Acidic cleaner 

• Alkaline cleaner 

• ΝaOCl 

• NaHSO3 

ενώ ο λειτουργός θα πρέπει να μεριμνά και για την αντικατάσταση των μεμβρανών (περί τις 4 
φορές/έτος για τις μεμβράνες του 1ου σταδίου και 1 φορά/έτος για τις μεμβράνες του 2ου σταδίου) 
και των στοιχείων της προφίλρανσης.  

Στο τμήμα δεματοποίησης των υλικών απαιτούνται αναλώσιμα υλικά όπως φίλμ (μεμβράνη) και 
σύρμα περιτύλιξης.  

 

7.6.1.2 Απαιτούμενη ποσότητα νερού 

Κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ, η εκτιμώμενη ποσότητα του νερού που απαιτείται m3/έτος είναι: 

 

Σύνολο καθαρού νερού 3.441 

Σύνολο βιομηχανικού νερού 3.866 

 

Οι ανάγκες σε βιομηχανικό νερό δύναται να καλυφθούν από τις επεξεργασμένες εκροές της 
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ. 
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Αντίστοιχα, οι ανάγκες σε καθαρό νερό θα καλυφθούν με νερό γεώτρησης από τη γεώτρηση του 
γηπέδου ή με μεταφορά με βυτιοφόρο όχημα. 

Οι ανάγκες σε νερό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκτιμώνται σε 480m3 το έτος. 

Δεδομένων των παραπάνω απαιτήσεων και των απαιτήσεων των υφιστάμενων έργων, οι συνολικές 
απαιτήσεις σε νερό εκτιμώνται σε καθαρό νερό εκτιμώνται σε 3921m3 το έτος. 

7.6.1.3 Απαιτούμενη ενέργεια 

Κατά τη λειτουργία του υπο κατασκευή έργου αναμένεται σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις παραγωγικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της μονάδας.  

Η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο υπο κατασκευή έργο εκτιμάται στις 
950.000kwh ενώ υπάρχει και απαίτηση για περίπου 14tn diesel. 

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΣΜΑΥ η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι  

532.000kWh και η αντίστοιχη κατανάλωση καυσίμων εκτιμάται σε 24tn diesel. 

Δεδομένων των παραπάνω απαιτήσεων και των απαιτήσεων των υφιστάμενων έργων, οι συνολικές 
απαιτήσεις σε ηλεκτρική και καύσιμα εκτιμώνται σε 1.482.000 kwh και 38tn diesel κίνησης. 

 

7.6.2 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία θα προέρχονται από : 

 τον ΧΥΤΥ (στραγγίσματα) 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αερόβια επεξεργασία) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά 
λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα 
οδηγεί στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων η οποία προτείνεται να 
αναβαθμιστεί. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες ποσότητες και η 
εκτιμώμενη ποιότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων στην ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ.  

 

7.6.2.1 Στραγγίσματα και λοιπά υγρά απόβλητα από τον ΧΥΤΥ  

Παραγωγή στραγγισμάτων που οφείλεται στην υγρασία των απορριμμάτων και στα 
κατακρημνίσματα 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται τα λεπτομερή αποτελέσματα των υπολογισμών παραγωγής 
στραγγισμάτων για την δυσμενέστερη φάση λειτουργίας του ΧΥΤΥ.  

 

Πίνακας 7.27: Μέση Ημερήσια Παραγωγή Στραγγισμάτων (m3/day) κατά τη δυσμενέστερη φάση 
λειτουργίας του ΧΥΤΥ (Φάση Ι) 
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ΙΑΝ 43,1 13,6 2,5 2,5 582,5 0,0 0,0 0,0 582,5 18,79 16,41 

ΦΕΒ 47,4 16,7 2,5 2,5 641,0 0,0 0,0 0,0 641,0 22,89 20,56 

ΜΑΡ 10,8 2,5 2,5 2,5 146,0 0,0 0,0 0,0 146,0 4,71 12,98 

ΑΠΡ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 5,99 

ΜΑ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,94 

ΙΟΥΝ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

ΙΟΥΛ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

ΑΥΓ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

ΣΕΠ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

ΟΚΤ 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

ΝΟΕ 20,0 2,5 2,5 2,5 270,5 0,0 0,0 0,0 270,5 9,02 4,51 

ΔΕΚ 39,8 10,3 2,5 2,5 537,9 0,0 0,0 0,0 537,9 17,35 11,38 

                  2.178,1 5,97   

 

Στον χώρο παράγονται επίσης υγρά απόβλητα και από τις άλλες λειτουργίες του χώρου ταφής 
(εκπλύματα, προσωπικό, διαχείριση λασπών ΕΕΣ κλπ) καθώς και από τον αποκατεστημένο ΧΔΑ. 
Κατά μέγιστο η ποσότητα αυτή υπολογίζεται στα 20m3/day. 

 

Ποιοτική σύσταση 

Η εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων/υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΥ δίνεται στον 
παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 7.28: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση στραγγισμάτων/υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΥ 

Παράμετρος Περιεκτικότητα 
(mg/l) 

Ολικό COD 10.000 mg/l 

BOD5 5.000 mg/l 

ΝΗ3 – N * 1.500 mg/l 

TP 10 mg/l 

SS 500 mg/l 

Λόγω της συνεχούς ανακυκλοφορίας του συμπυκνώματος της RO στο σώμα του ΧΥΤΥ, στα 
στραγγίσματα αναμένονται υψηλές τιμές αγωγιμότητας της τάξης των 25.000 μS/cm.  
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7.6.2.2 Υγρά απόβλητα χώρων υποδοχής της ΜΕΑ 

Στους χώρους υποδοχής των αποβλήτων (χώρος υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ, προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων και χώρος προσωρινής αποθήκευσης οργανικού σύμμεικτων ΑΣΑ) παράγονται 
στραγγίδια τα οποία εκτιμώνται σε ≈2 lt/tn εισερχόμενων αποβλήτων. Λαμβάνοντας συνολική 
ποσότητα των αποβλήτων αυτών που συσσωρεύονται στους αντίστοιχους χώρους ίση με 
10.322tn/έτος, η παραγόμενη ποσότητα των στραγγιδίων των χώρων υποδοχής προκύπτει ίση με 
≈20,6m3 ετησίως. 

Η εκτιμώμενη ποιοτική τους σύσταση δίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 7.29: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση υγρών αποβλήτων χώρων υποδοχής 

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 10.000 

BOD5 5.000 

ΝΗ3 – N * 1.500 

SS 500 

TP 2 

* Αμμωνιακό άζωτο  

 

7.6.2.3 Υγρά απόβλητα βιόφιλτρων της ΜΕΑ 

Στον πυθμένα της κλίνης των βιόφιλτρων θα κατασκευασθεί σύστημα συλλογής των παραγόμενων 
στραγγισμάτων. Κατά την βέλτιστη λειτουργία του βιοφίλτρου δεν αναμένεται αξιοσημείωτη 
παραγωγή στραγγιδίων, δεδομένου ότι το ισοζύγιο νερού στο βιόφιλτρο θα είναι ελαφρά 
πλεονασματικό. Η ποσότητα που θα προκύπτει ως υγρό απόβλητο από τα βιόφιλτρα εκτιμάται περί 
τα 0,5m3/m2 (βιόφιλτρου)/έτος. Για συνολική επιφάνεια βιόφιλτρων ίση με ≈228m2, προκύπτει η 
ετήσια ποσότητα των υγρών αποβλήτων των βιόφιλτρων ίση με ≈114m3/έτος ή ≈0,31m3/day.  

Καθώς το βιόφιλτρο αποτελείται από ώριμο κοµπόστ, τα στραγγίσματα που παράγονται δεν 
αναμένεται να έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Αναμένονται οι παρακάτω συγκεντρώσεις: 

• BOD5 = 100mg/l,  

• SS = 500mg/l  

• ΝΟ3 -= 100mg/l.  

 

7.6.2.4 Υγρά απόβλητα χημικών πλυντρίδων της ΜΕΑ 

Κατά τη λειτουργία των χημικών πλυντρίδων προκύπτει ως υγρό απόβλητο μια μικρή ποσότητα των 
χημικών εκπλυμάτων (εξαντλημένα χημικά εκπλύματα). Η ποσότητα αυτή εκτιμάται σε περίπου 
0,015lt χημικών εκπλυμάτων ανά κυβικό αποσμούμενου αέρα. Λαμβάνοντας την δυναμικότητα των 
πλυντρίδων ίση με ≈28.080m3 αέρα / hr, τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τις πλυντρίδες 
εκτιμώνται σε ≈3.690 m3/έτος ή ≈10,1 m3/day. Επειδή το διάλυμα των χημικών εκπλυμάτων 
αναμένεται να έχει pH ~3 σε αυτό θα προστίθεται διάλυμα καυστικού νατρίου ώστε να αυξηθεί το 
pH σε μία τιμή τέτοια που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για την μετέπειτα διαχείριση του. Το 
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εξουδετερωμένο υγρό απόβλητο που τελικά προκύπτει από τις πλυντρίδες αποτελείται από νερό 
και ανόργανα άλατα.  

 

7.6.2.5 Εκπλύματα της ΜΕΑ 

Οι πλύσεις των οχημάτων και οι πλύσεις των μηχανημάτων και των δαπέδων της εγκατάστασης 
είναι καθημερινή εργασία κατά την οποία παράγονται σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Η 
ποσότητα αυτή εκτιμάται σε περίπου 0,2m3/όχημα και 2lt/m2 καθημερινά. Για 5 οχήματα και 
≈1.960m2 δαπέδων που θα πλένονται καθημερινά, η ποσότητα των εκπλυμάτων εκτιμάται 
≈8,92m3/day ή 2.319m3/έτος  

Η εκτιμώμενη ποιοτική τους σύσταση δίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 7.30: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση εκπλυμάτων 

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 1.000 

BOD5 500 

ΝΗ3 – N 150 

SS 300 

TP 5 

 

7.6.2.6 Υγρά απόβλητα προσωπικού  

Εκτιμάται ότι στο έργο θα παράγονται καθημερινά ≈2,8m3/day αστικού τύπου λυμάτων από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες του προσωπικού του έργου ή 718m3/έτος. Το σύνολό τους θα 
προέρχεται από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού των κτιρίων. Η εκτίμηση έγινε λαμβάνοντας 
την παραδοχή ότι ανά εργαζόμενο στο κτίριο διοίκησης παράγονται περί τα 60 lt/λυμάτων ανά 
ημέρα ενώ για τους λοιπούς εργαζόμενους (κτήριο αποδυτηρίων) εκτιμάται ότι παράγονται 120 
lt/λυμάτων ανά ημέρα. Καθώς στο έργο θα απασχολούνται 6 άτομα στο κτίριο διοίκησης και 20 σε 
άλλες θέσεις (παραγωγή), προκύπτει ο παραπάνω υπολογισμός.  

Η εκτιμώμενη ποιοτική τους σύσταση δίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 7.31: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση υγρών αποβλήτων προσωπικού 

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 600 

BOD5 300 

ΝΗ3 – N 50 

SS 400 

TP 15 

 

7.6.2.7 Συνολική ποσότητα των υγρών αποβλήτων / ποιοτική σύσταση των υγρών αποβλήτων 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι (στο δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας του έργου) στην ΕΕΣ θα 
καταλήγουν περίπου 63m3 /day  υγρών αποβλήτων τόσο από τον ΧΥΤΥ όσο και από την ΜΕΑ. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης 
της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. 
ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 219 

Οι τιμές του παρακάτω Πίνακα προτείνεται να ληφθεί ως σύσταση εισόδου κατά τον σχεδιασμό των 
έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.  

Πίνακας 7.32: Ποιοτική σύσταση εισόδου στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της 
ΟΕΔΑ 

Παράμετρος Περιεκτικότητα (mg/l) 

Ολικό COD 10.000 

BOD5 5.000 

ΝΗ3 – N 1.500 

SS 500 

TP 10 

7.6.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα παράγονται στραγγίσματα του ΧΥΤΥ καθώς και υγρά απόβλητα 
από την λειτουργίας της ΜΕΑ από: 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αφυδατώσεις) 

 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά 
λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα 
οδηγεί στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να 
αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης όσμωσης) 
προκειμένου τα υγρά απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως νερό 
άρδευσης είτε ως βιομηχανικό νερό (ανακύκλωση στις διεργασίες).  

Συνοπτικά η υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια επεξεργασίας: 

 

1. Φρεάτια Συλλογής & Ελέγχου Βροχοστραγγιδίων 

2. Δεξαμενές Συλλογής Στραγγισμάτων  

3. Πρώτη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με ζεύγος παράλληλων αντιδραστήρων διαλείπουσας 

τροφοδοσίας (SBR1Α και SBR1Β) και Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας της SBR2 

4. Δεύτερη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με τρίτο αντιδραστήρα διαλείπουσας τροφοδοσίας 

(SBR2), σε σειρά ως προς τις δύο προηγούμενες 

5. Δεξαμενή Χλωρίωσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

6. Διάταξη Μεταερισμού Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

7. Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας 

Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

8. Δεξαμενή Πάχυνσης και Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος 

9. Μονάδα Μηχανικής Αφυδάτωσης της Παχυμένης Ιλύος 
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Αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΣ με προσθήκη συστήματος μεμβρανών (αντίστροφη όσμωση) 

Εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες μέθοδοι που χρησιμοποιούν μεμβράνες ως διηθητικό 
μέσο: 

Ι. Μικρο-διήθηση: χρησιμοποιεί μεμβράνες για την κατακράτηση σωματιδίων σχετικά μεγάλης 
διαμέτρου. Το πορώδες των μεμβρανών κυμαίνεται από 0,2 - 5 μm. Η μέθοδος επιτυγχάνει 
κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων, άμμου και βακτηρίων. Δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές 
πιέσεις (συνήθως μικρότερες των 2 bar). 

ΙΙ. Υπερ-διήθηση: χρησιμοποιεί ημι-περατές μεμβράνες με μικρο-πόρους, όπου το διήθημα 
διαπερνά υπό υψηλή πίεση. Το διήθημα αποτελείται από νερό καθώς και μικρού μοριακού βάρους 
διαλυτές ενώσεις (ιόντα αλάτων, απορρυπαντικά κ.λπ.). 

Γαλακτώματα και αιωρούμενα στερεά απορρίπτονται από τη μεμβράνη μαζί με ορισμένο ποσοστό 
ύδατος, ως συμπύκνωμα. Το συμπύκνωμα ανακυκλοφορεί έως την επίτευξη κορεσμού, οπότε και 
διατίθεται για περαιτέρω επεξεργασία. Το διήθημα απορρίπτεται ή οδηγείται για περαιτέρω 
επεξεργασία. Η μέθοδος ενδείκνυται για απόβλητα με υψηλές συγκεντρώσεις σε μέταλλα και έλαια. 
Μπορεί να διαχωρίσει ενώσεις με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 500, όπως αιωρούμενα στερεά, 
έλαια, λίπη, μεγάλα οργανικά μόρια και σύμπλοκα βαρέων μετάλλων. 

ΙΙΙ. Αντίστροφη όσμωση: απομακρύνει αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια, αμμωνιακό άζωτο, 
βαρέα μέταλλα, τα περισσότερα διαλυμένα στερεά και μειώνει σημαντικά το COD και το BOD των 
αποβλήτων. Συνιστάται σε περιπτώσεις αποβλήτων με υψηλό μη βιο-αποικοδομήσιμο (κυρίως 
ανόργανο) φορτίο και χαμηλή υδραυλική παροχή. 

Στην αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιούνται μεμβράνες σε πίεση λειτουργίας 40 bar και άνω, που 
υπερβαίνει την οσμωτική πίεση και διασφαλίζει υψηλό βαθμό καθαρισμού, καθώς στην ουσία δεν 
αποτελεί επεξεργασία διαχωρισμού αλλά συμπύκνωσης του διαλύματος (με βαθμό συμπύκνωσης 
25 έως 40% κ.ο.). 

Το συμπυκνωμένο απόβλητο μπορεί να ανακυκλωθεί. Για την κατασκευή των μεμβρανών 
χρησιμοποιούνται εστέρες κυτταρίνης ή αρωματικά πολυαμίδια σε διαμόρφωση λεπτού φιλμ. Οι 
μεμβράνες τοποθετούνται σε κυλινδρικούς φορείς διαμέτρου έως και τριχοειδούς (hollow fibbers), 
πιατέλες ή σπιράλ πλαίσια τα οποία με την σειρά τους τοποθετούνται σε δοχεία πίεσης. Έχουν 
περιορισμένη διάρκεια ζωής, που εξαρτάται από την χρήση τους και την συχνότητα καθαρισμού. Ο 
καθαρισμός πραγματοποιείται μηχανικά ή με χρήση χημικών.  

Παρακάτω δίνεται ένα απλοποιημένο σχήμα μονάδας αντίστροφης όσμωσης ενός σταδίου 
επεξεργασίας.  

 

 
Σχήμα 7-15: Απλοποιημένο σχήμα μονάδας αντίστροφης όσμωσης ενός σταδίου επεξεργασίας 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΟΣΜΩΣΗΣ

συμπυκνωμα

στραγγιδια διηθημα
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Η μονάδα της αντίστροφης όσμωσης θα έχει δυναμικότητα τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες της 
ΜΕΑ σε βιομηχανικό ανακυκλωμένο νερό και μέρος των αναγκών άρδευσης. Η δυναμικότητα αυτή 
υπολογίζεται σε 20m3/day. Η μονάδα εγκατεστημένη εντός του οικίσκου των συστημάτων 
μεμβρανών. Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης και όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για την διεργασία της αντίστροφης όσμωσης που ενδεικτικά θα περιλαμβάνει : 

• Διατάξεις προεπεξεργασίας των στραγγισμάτων, φίλτρα φυσσιγίων, μετρητή pH, 
δοσομετρικά συστήματα κ.α. 

• Κύκλωμα αντίστροφης όσμωσης υψηλής πίεσης, αποτελούμενο από αντλία υψηλής 
πίεσης, συστοιχίες μεμβρανών εσωτερικές αντλίες για την ανακυκλοφορία των 
στραγγισμάτων, μετρητές παροχής, pH, αγωγιμότητας κ.α. 

• Αυτοματοποιημένο σύστημα χημικών καθαρισμών των μεμβρανών, 

• Πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και  

• Πλήρες Σύστημα αυτοματισμού για την αυτόματη λειτουργία της μονάδας. 

 

Στην τεχνολογία των μεμβρανών  χρησιμοποιούνται συνήθως οι όροι : 

• λόγος ανάκτησης , r, που παριστά το κλάσμα του διηθήματος/στραγγίσματα 

• λόγος απόρριψης - κλάσμα αφαίρεσης ρύπου, R, που παριστά  το λόγο (συγκέντρωση 
τροφοδοσίας-συγκέντρωση διηθήματος)/(συγκέντρωση τροφοδοσίας) 

 

Οι λόγοι απόρριψης για τους κύριους ρύπους των στραγγισμάτων φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

 

Πίνακας 7.33: Μέσες αποδόσεις % αφαίρεσης ρύπων στραγγισμάτων  από μεμβράνες RO 

Παράμετροι 1ο  Στάδιο 2ο  Στάδιο 3ο  Στάδιο 

COD 91,5 99,89 99,99 

BOD 88,5 99,78 99,99 

TOC 91,5 99,90 99,99 

AOX 87,5 99,81 99,99 

NH4-N 85,0 99,65 99,99 

PO4-P 96,5 99,90 99,99 

 

Τα προϊόντα της αντίστροφης όσμωσης είναι το επεξεργασμένο νερό, το διήθημα, πού είναι 
συνήθως το 60 - 75 % των αρχικών στραγγιδίων και το συμπύκνωμα πού είναι  το 25 - 40 % των 
στραγγιδίων, ήτοι 12 m3/ημέρα διήθημα και 8 m3/ημέρα συμπύκνωμα (δυσμενέστερη φάση 
λειτουργίας). 

Το συμπύκνωμα (άλμη) που θα προκύπτει ως παραπροϊόν της Α/Ο θα ανακυκλοφορεί στον ΧΥΤΥ. Η 
ανακυκλοφορία του συμπυκνώματος στο σώμα των απορριμμάτων να γίνει μετά από προσεκτική 
επιλογή των σημείων  έγχυσης , εκεί που η συμπίεση των σκουπιδιών είναι υψηλή και δεν 
υφίσταται ο κίνδυνος ύπαρξης μεγάλων και συνεχιζομένων κενών και καναλιών 
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7.6.4 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 

7.6.4.1 Ανακύκλωση για την κάλυψη των αναγκών της ΜΕΑ σε βιομηχανικό νερό – 
Ανακυκλοφορία στο σώμα του ΧΥΤΥ 

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που θα παράγονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας (καθαρά 

νερά) κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των 

αναγκών της ΜΕΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό συστημάτων 

απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

υιοθετούµενη τεχνολογία της ΜΕΑ θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς 

απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών µε την 

δηµιουργία ενός «κλειστού» συστήµατος νερού προκειμένου οι ποσότητες που θα 

«περισσεύουν» και θα πρέπει να οδηγηθούν σε άλλου είδους διάθεση να είναι οι ελάχιστες 

δυνατές. Από τον σχεδιασμό της παρούσας ΜΠΕ προκύπτει η ανάγκη της ΜΕΑ σε βιομηχανικό 

νερό προερχόμενο από την ΕΕΣ είναι της τάξης των 10m3/day. 

Με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα των απορριμμάτων και την αύξηση 

των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων, μια ποσότητα του νερού (μετά από δευτεροβάθμια 

επεξεργασία) δύναται να επανακυκλοφορεί στον ΧΥΤΥ. Με αυτό τον τρόπο η βιοαποικοδόμηση 

των απορριμμάτων καθώς και η παραγωγή του βιοαερίου ενισχύονται σημαντικά. Η ανάγκη για 

ανακυκλοφορία προκύπτει κυρίως τους θερινούς μήνες, όπου δεν υπάρχουν επαρκείς 

βροχοπτώσεις, ενώ η απαιτούμενη παροχή ανακυκλοφορίας προκύπτει ανάλογα με τις ανάγκες 

κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΥ.  

Το σύστημα επανακυκλοφορίας στραγγισμάτων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

▪ να επιτυγχάνεται βέλτιστη κατανομή της επανακυκλοφορίας στην απορριμματική μάζα, 

▪ να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της επανακυκλοφορίας στα διάφορα σημεία του ΧΥΤΥ, 

▪ να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής από το Κεντρικό σύστημα 
ελέγχου της ποσότητας της επανακυκλοφορίας, 

▪ να επαρκεί για τις ανάγκες του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για να εξασφαλίζεται η 
βελτιστοποίηση των επιμέρους παραμέτρων που σχετίζονται με την επιτάχυνση των διεργασιών 
αποδόμησης των απορριμμάτων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής του βιοαερίου.  

Για τις ανάγκες της ανακυκλοφορίας, στην δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 
εγκατασταθούν  δύο υποβρύχιες αντλίες, μία σε λειτουργία και μία εφεδρική. Κάθε αντλία θα 
συνδέεται με το δίκτυο ανακυκλοφορίας. Το δίκτυο ανακυκλοφορίας θα αποτελείται από ένα 
κεντρικό αγωγό και από επιμέρους κλάδους συνδεδεμένους σε αυτών με ειδικά τεμάχια σύνδεσης 
(συστολικά ταυ). Ο κεντρικός αγωγός θα προχωρά κατά μήκος μεγάλου μέρους της περιμέτρου της 
λεκάνης εναπόθεσης. 

Στον κεντρικό αγωγό θα υπάρχουν σύνδεσμοι όπου θα μπορούν να συνδεθούν εύκαμπτοι αγωγοί 
Φ90, HDPE, 10atm., οι οποίοι θα οδηγούν τα στραγγίσματα κατά μήκος της επιφανειακής στρώσης. 
Οι σύνδεσμοι θα βρίσκονται μέσα σε αντίστοιχα φρεάτια διανομής ανακυκλοφορίας.  

Η παραπάνω διάταξη έχει το πλεονέκτημα ότι διαβρέχει όλη την απαιτούμενη επιφάνεια του ΧΥΤΥ, 
ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, αφού επιτρέπει την μετακίνηση του εύκαμπτου αγωγού αλλά και την 
ρύθμιση της παροχής ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων σε κάθε σημείο ανάλογα με τις ανάγκες. Στα 
εκάστοτε σημεία ανακυκλοφορίας μπορούν να κατασκευαστούν αβαθή ορύγματα διάχυσης των 
στραγγισμάτων από χαλικώδες υλικό. 
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Στην ακόλουθη εικόνα δίδεται η τυπική κατασκευαστική λεπτομέρεια των υπόγειων διαχυτών 
ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στον ΧΥΤΥ. 

 

 
Σχήμα 7-16: Τυπική τομή υπόγειων διαχυτών ανακυκλοφορίας 

 

7.6.4.2 Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (καθαρών νερών) για 
περιορισμένη άρδευση εντός του γηπέδου  

Κατά τους θερινούς μήνες, μέρος του διηθήματος (καθαρό νερό) , προτείνεται να διοχετεύεται για 

άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, ΧΔΑ, ΣΜΑΥ). Το επεξεργασμένο νερό θα 

χρησιμοποιηθεί αρχικά (Α΄ Φάση) για την άρδευση της περιμετρικής δεντροφύτευσης της 

Εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και του αποκατεστημένου ΧΔΑ. Μελλοντικά 

(Β΄ Φάση) το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί και στην άρδευση της φύτευσης του 

αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ., όταν αυτή υλοποιηθεί στα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται 

ότι τα υγρά απόβλητα των ΧΥΤΑ/Υ θεωρούνται (για την εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011) 

βιομηχανικά απόβλητα προερχόμενα από δραστηριότητες εκτός αυτών που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής της υπ. αρ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 192/1997). Ως τέτοια, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 1 της ΚΥΑ 145116/02-02-2011, δύναται επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση μέσω υπεδάφιου 

συστήματος άρδευσης. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί 

ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης 

παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία 

του περιβάλλοντος καθώς και οικονομικά οφέλη. Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας επισυνάπτεται 

«Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ.2 του Άρθρου 4 της ΚΥΑ 145116/02-02-2011. Τονίζεται ότι οι ποσότητες των 

διατιθέµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων δεν θα πλεονάζουν των απαιτήσεων για 

άρδευση όπως αυτές υπολογίζονται στην προαναφερθείσα συνοδή μελέτη ούτε και για ορισµένη 

χρονική περίοδο.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, Πίνακα 1 της οικ. 

145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  
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7.6.5 ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ) – 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

7.6.5.1 Ανακυκλώσιμα υλικά  

Στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά με κωδικούς : 

 19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

 19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

 19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο) 

 19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

 19 12 05 γυαλί 

 19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

 Λοιπά ανακτήσιμα απόβλητα 

τα οποία θα προωθούνται σε αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή εν γένει στην 
αγορά ανακύκλωσης. Ο φορέας λειτουργίας  

Η μορφή και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα προϊόντα θα διοχετεύονται προς ανακύκλωση, 
εξαρτώνται από τις εκάστοτε απαιτήσεις αγοράς. 

Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που θα ανακτώνται από την εγκατάσταση θα 
είναι τα εξής (Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014):   

 Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5% κ.β.  

 Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5 % κ.β. 

 

7.6.5.2 Κομπόστ τύπου Α  

Από τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων απορριμμάτων θα προκύπτει 
κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03). Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014. Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α καθώς και τα 
αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων καθορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 7.34: Ποιοτικά χαρακτηριστικά κομπόστ τύπου Α σύμφωνα με ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

Cd, mg/kg ξηρού βάρους ≤3 ΕΝ 13650:2001 

Cr, mg/kg ξηρού βάρους ≤250 ΕΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους ≤400 ΕΝ 13650:2001 

Hg, mg/kg ξηρού βάρους ≤2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους ≤100 ΕΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους ≤300 ΕΝ 13650:2001 

Zn, mg/kg ξηρού βάρους ≤1200 ΕΝ 13650:2001 

As, mg/kg ξηρού βάρους ≤10 ΕΝ 13650:2001 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs), 
mg/kg ξηρού βάρους(1) 

≤0,4 ISO 10382:2002 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH), mg/kg ξηρού 

≤3 ISO 18287:2006 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

βάρους(2) 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση(3) ≤3  

Υγρασία <40%  

(1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ’ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

(2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene, anthracene, 
benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene,indeno(1,2,3−c,d) pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene. 

(3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων 
υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών. 

2. Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε  
σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 
3 μονάδες ανά λίτρο υλικού. 

3. Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά δεν 
υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος 
(ISO 6579:2002). 

Σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 το κομπόστ τύπου Α που δύναται να παραχθεί σε μια 
μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί: (α) σε εν ενεργεία 
εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγμάτων των οποίων η 
εκμετάλλευση έχει περατωθεί, (β) σε έργα οδοποιίας και συγκεκριμένα σε πρανή ορυγμάτων ή 
επιχωμάτων σε κλειστούς αυτοκινητόδρομους για την ανάπτυξη της βλάστησης, (γ) ως υλικό προς 
διαμόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική στρώση επικάλυψης του 
νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, (δ) ως υλικό 
καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), (ε) σε εργασίες 
επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, 
μεταλλεία, (στ) ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), 
(ζ) ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με δύσοσμα 
απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, μηχανικής διαλογής, 
κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων κ.λπ.  

Η διαθεσιμότητα υλικού καθημερινής κάλυψης είναι μια μόνιμη λειτουργική ανάγκη των έργων 
ταφής (ΧΥΤΥ). Η ανάγκη σε υλικό καθημερινής κάλυψης υπολογίζεται σε 15% κατ’ όγκο της 
ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή. Για να πετύχει τα απαιτούμενα μηχανικά 
χαρακτηριστικά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης, το παραγόμενο compost (χώνεμα) 
τύπου Α απαιτείται να αναμιχθεί με εδαφικό υλικό (εκτιμάται αναλογία 20-80 (κατ’ όγκο).. Για 
χρήση κομπόστ τύπου Α ως υλικό επικάλυψης θα πρέπει επίσης αυτό να είναι επαρκώς 
σταθεροποιημένο.  

 

7.6.5.3 Κοµπόστ υψηλής ποιότητας από τα προδιαλεγμένα οργανικά 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Η χρήστη του κομπόστ προϋποθέτει την τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος και τη 
διασφάλιση της ποιότητάς του. Στην Ελλάδα, έως σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο για την 
ποιότητα του κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Μόνο στην ΚΥΑ 171914/2013 
γίνεται αναφορά ότι:  
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«…οι μονάδες κομποστοποίησης θα πρέπει να καλύπτουν και τις απαιτήσεις της Απόφασης 
2006/799/ΕΚ17 (Κοινοτικό Οικολογικό Σήμα) για τα προϊόντα τους ως εξής: 

• την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών (Παράρτημα – Εδάφιο 2) 

• την περιεκτικότητα σε άζωτο (Παράρτημα − εδάφιο 4)  

• τις προσμίξεις (Παράρτημα – εδάφιο 3)  

• τις επιδόσεις (Παράρτημα − εδάφιο 5)…» 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των οργανικών εδαφοβελτιωτικών και του κομπόστ, σε επίπεδο ΕΕ, 
έχουν θεσμοθετηθεί με τις Οδηγίες :  

α) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 και 

β) 2015/2099 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών 
κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και 
εδαφοκάλυμμα 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατ΄ ελάχιστον, το παραγόμενο κομπόστ από τα προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα στην ΜΕΑ Σύρου θα πρέπει να πληροί: 

• τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για την Κατηγορία Λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) 3 (Α): 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ και τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, για την 
Κατηγορίες Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ) 3 της Οδηγίας 2019/100918 

• τις απαιτήσεις της Απόφασης (ΕΕ) 2015/2099 ως προς:  

✓ την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών του Κριτηρίου 5.1 του 
Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – Εδάφιο 2 της Οδηγίας 
2006/799/ΕΚ ) 

✓ τις προσμίξεις του Κριτηρίου 7 του Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 3 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ))  

✓ τις επιδόσεις του Κριτηρίου 8 του Παραρτήματος Ι  (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 5 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ)…» 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του κομπόστ δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 7.35: Ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένα 
οργανικά 

Παράμετρος Τιμή Μέθοδος μέτρησης / δοκιμής 

Επικίνδυνες ουσίες: 

Κάδμιο (Cd) 

mg/kg ΞΒ 

1 

 

EN 13650 

 
17 Αντικαταστάθηκε από την Απόφαση (ΕΕ) 2015/2099 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015 

18 Σχετικά με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε άζωτο που υπήρχε στην Οδηγία 2006/799/ΕΚ, θα πρέπει 
να αναφερθεί, ότι βάσει της Οδηγίας 2015/2099 αυτός δεν υφίσταται πλέον. 
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Παράμετρος Τιμή Μέθοδος μέτρησης / δοκιμής 

Χρώμιο ολικό (Cr) 

Χαλκός (Cu) 

Υδράργυρος (Hg) 

Νικέλιο (Ni) 

Μόλυβδος (Pb) 

Ψευδάργυρος (Zn) 

100 

100 

1 

90 

150 

300 

EN 13650 

EN 13650 

EN 1617519 

EN 13650 

EN 13650 

EN 13650 

Μέθοδος απομόνωσης: EN 13650 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα 

ανάπτυξης — Απομόνωση διαλυτών 
στοιχείων βασιλικού ύδατος 

Φυσικές προσμίξεις Η περιεκτικότητα του 
τελικού προϊόντος σε γυαλί, 

μέταλλο και πλαστικό με 
μέγεθος ματιών > 2 mm δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 
0,5 %, μετρούμενη επί 

ξηρού βάρους. 

CEN/TS 16202 (Ιλύς, βιολογικά 
απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος — 

Προσδιορισμός προσμείξεων και 
λίθων) ή σύμφωνα με άλλη 

ισοδύναμη διαδικασία δοκιμών 
εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή. 

Οργανική ύλη Η οργανική ύλη ως 
απώλεια κατά την 

ανάφλεξη του τελικού 
προϊόντος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 15 % επί 
ξηρού βάρους (% ΞΒ) 

EN 13039 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προσδιορισμός 
της περιεκτικότητας σε οργανική 

ύλη και τέφρα 

Ξηρά ύλη Η περιεκτικότητα του 
τελικού προϊόντος σε ξηρά 

ουσία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 25 % επί του 

νωπού βάρους (% ΝΒ) 

EN 13040 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προετοιμασία των 
δειγμάτων για χημικές και φυσικές 

δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, 

περιεκτικότητα σε υγρασία και 
φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 

συμπίεσης στο εργαστήριο 

Salmonella spp. Απουσία σε 25 g ή 25ml ISO 6579 Μικροβιολογία τροφίμων 
και ζωοτροφών — Οριζόντια 

μέθοδος για την ανίχνευση της 

 
19 EN 16175 Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία και έδαφος — Προσδιορισμός του 
υδραργύρου. Μέρος 1: Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ψυχρού ατμού (CV-AAS) και Μέρος 2: 
Φασματομετρία ατομικού φθορισμού ψυχρού ατμού (CV-AFS) 
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Παράμετρος Τιμή Μέθοδος μέτρησης / δοκιμής 

Salmonella spp. 

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae 

1 000 σε 1 g ή 1 ml CEN/TR 16193 Λάσπες, βιολογικά 
απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία και έδαφος. Ανίχνευση 
και καταμέτρηση του Escherichia 

coli ή ισοδύναμο 

ΠΑΥ16
20 Σε συγκέντρωση όχι 

μεγαλύτερη από 6 mg/kg 
ξηράς ουσίας 

CEN/TS 16181 Λάσπες, βιολογικά 
απόβλητα και έδαφος που έχουν 

υποστεί επεξεργασία — 
Προσδιορισμός πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων 
(ΠΑΥ) με αέρια χρωματογραφία (GC) 

και υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης (HPLC) ή ισοδύναμο 

Κριτήρια σταθερότητας 

Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου 
: 

 

ή 

Συντελεστής αυτοθέρμανσης : 

 

25 mmol O2/kg οργανικής 
ύλης/h το μέγιστο 

 

 

Rottegrad III τουλάχιστον 

 

EN 16087-1 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης — Προσδιορισμός 

της αερόβιας βιολογικής 
δραστηριότητας. Ρυθμός 

πρόσληψης οξυγόνου (ΡΠΟ) 

 

EN 16087-2 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προσδιορισμός 

της αερόβιας βιολογικής 
δραστηριότητας. Δοκιμή 

αυτοθέρμανσης για το κομπόστ 

 

Χρήσεις 

Οι ενδεικνυόμενες χρήσεις του κομπόστ ποικίλουν από τη χρήση σε βιολογικά καλλιεργούμενα 
τρόφιμα και γενικότερα σε καλλιέργειες παραγωγής τροφής και ζωοτροφών. Ένας ενδεικτικός 
οδηγός χρήσεων κομπόστ παρατίθεται ακολούθως21:  

 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, απαιτητικά σε χουμικά συστατικά, με κατάλληλη αμειψισπορά, 
προκειμένου να ενισχυθεί το ισοζύγιο χουμικών συστατικών στα καλλιεργούμενα εδάφη 

 
20 Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, 
φθορανθενίου, πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, 
βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου. 

21 Πηγή: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Κ. Λαζαρίδη, Π. 
Κουλουμπής, , Σ. Σκουλάξινου,  Δ. Κανακόπουλος και Γ. Λώλος 
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π.χ. τεύτλα, πατάτες αλλά και διάφορα λαχανικά αγρού, σε ποσότητα 4-10 τόνων νωπού 
υλικού ανά στρέμμα κάθε 2-4 χρόνια.  

 Σιτηρά, σε ποσότητα 2-6 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 χρόνια.  

 Λειβαδικές εκτάσεις, σε ποσότητα 2-5 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 2-4 χρόνια. 
Το κομπόστ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένα σώματα, που μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα στα βόσκοντα ζώα.  

 Δενδρώδεις καλλιέργειες, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, συκιές κλπ. σε ποσότητα 
10-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα, κάθε 3 χρόνια.  

 Αμπέλια, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (φρέσκο κομπόστ σε βαριά 
εδάφη) ή 10 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα (ώριμο κομπόστ σε ελαφρά εδάφη), κάθε 3-
4 χρόνια. Σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων, συνιστώνται μεγαλύτερες δόσεις, 20-30 τόνων 
νωπού υλικού ανά στρέμμα. (φρέσκο κομπόστ). Ως χρόνος εφαρμογής συνιστάται η 
περίοδος μεταξύ του τρυγητού και της έναρξης της βλάστησης.  

 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σε ποσότητα 1-1,5 kg/m2 νωπού υλικού, κάθε 2-4 χρόνια.  

 Δασικά φυτώρια, σε ποσότητα 15-20 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα στην αρχή και 
έπειτα 3-4 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2 χρόνια.  

 Ανθοκομικές καλλιέργειες, σε ποσότητα 10-25 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα ή για τη 
παρασκευή υποστρωμάτων σε πρόσμιξη μέχρι 20%.  

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος και επιφανειών πρασίνου σε αστικές περιοχές, πάρκα, 
αθλητικά πεδία, αποτροπή φαινομένων διάβρωσης σε επικλινείς επιφάνειες, συγκράτηση 
πρανών, χλοηφορία σε ταράτσες, 2-3 τόνοι νωπού υλικού ανά στρέμμα κάθε 2 χρόνια.  

 Αναδασώσεις, με ενσωμάτωση έως 150 τόνων νωπού υλικού ανά στρέμμα.  

Ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά αναπτυγμένος στη Σύρο και επεκτείνεται κυρίως στην εύφορη 
και αμμώδη περιοχή του νοτίου τμήματος αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό στο βόρειο τμήμα του 
νησιού (περιοχές Μάννα, Πάγου, Γαλησσά, στην Απάνω Μεριά της Άνω Σύρου κ.α.). Οι βασικές 
γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής είναι τα κτηνοτροφικά φυτά, τα άνυδρα κηπευτικά, τα 
αμπέλια, τα οπωροκηπευτικά και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα του κομπόστ (380tn) δύναται, 
με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των εδαφών, να αξιοποιηθεί : 

 σε καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών έκτασης 65-190 στρ. κάθε 2-4 χρόνια ή   

 σε αμπέλια έκτασης 15-40 στρ.  κάθε 3-4 χρόνια  

Ισοζύγιο αζώτου και φωσφόρου 

Η στοιχειακή σύνθεση των αποβλήτων αλλάζει κατά τη βιολογική επεξεργασία κυρίως σε σχέση με 
τον άνθρακα και το άζωτο καθώς και τα δύο αυτά στοιχεία μετατρέπονται κατά την οξείδωση της 
οργανικής ύλης στο πλαίσιο των σταδίων αερόβιας επεξεργασίας στα οποία υποβάλλονται 
(υγιεινοποίηση-κομποστοποίηση και μετακομποστοποίηση- ωρίμανση) και απομακρύνονται κυρίως 
με τη μορφή αερίων (π.χ. CO2, NH3). Κάποιες ποσότητες επίσης δύναται να διαρρεύσουν μέσω 
στραγγισμάτων που δεν ανακυκλοφορούν στο σύστημα.  

Αυτό υποδηλώνει ότι πρακτικά όλα τα άλλα στοιχεία συμπεριλαμβανομένου και του φωσφόρου 
που εισέρχονται στη διαδικασία αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας διατηρούνται και θα 
εμφανίζονται στο τελικό προϊόν, εκτός εάν αφαιρεθούν φυσικά κατά την προ- ή μετά την 
επεξεργασία (πχ ραφιναρία).  
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Το Ν στα εισερχόμενα απόβλητα εμφανίζεται κυρίως σε οργανικές μορφές όπως οι πρωτεΐνες οι 
οποίες μετατρέπονται κατά τα στάδια αερόβιας επεξεργασίας με αποτέλεσμα απώλειες αζώτου από 
το σύστημα. Οι απώλειες αυτές εκτιμώνται σε περίπου 30% επί ξ.β. 

Το άζωτο αποτελεί δομικό-λειτουργικό συστατικό των κυττάρων ενώ ο άνθρακας αποτελεί την πηγή 
ενέργειας για τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την αερόβια αποδόμηση της 
οργανικής ύλης (κομποστοποίηση). Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση του αζώτου στο προς 
κομποστοποίηση υλικό εξετάζεται σε σχέση με την αντίστοιχη συγκέντρωση άνθρακα και 
εκφράζεται ως λόγος άνθρακα προς άζωτο (C/N). 

Η τιμή του λόγου C/N εκτιμάται βέλτιστη όταν κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 αφού τότε η διαδικασία 
της αερόβιας αποικοδόμησης μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί παράγοντας ένα 
σταθεροποιημένο προϊόν. Λόγω του γενικά χαμηλού λόγου C/N που συναντάται στο προδιαλεγμένο 
οργανικό υλικό που προέρχεται από υπολείμματα φαγητού, η ανάμιξή του με υλικό υψηλού λόγου 
C/N όπως τα κλαδιά, φύλλα κλ.π. διαμορφώνει την τιμή στο επιθυμητό. 

Με την ολοκλήρωση της κομποστοποίησης και ωρίμανσης, στο τελικό σταθεροποιημένο υλικό και 
μετά το ραφινάρισμά του, ο λόγος C/N θα παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με τον αρχικό και 
αναμένεται να κυμαίνεται σε τιμές <15-20. Αυτό οφείλεται στις απώλειες άνθρακα ως αποτέλεσμα 
της μικροβιακής αναπνοής και έκλυσης στην ατμόσφαιρα CO2.  

Τέλος, η συγκέντρωση του φωσφόρου στο προς κομποστοποίηση υλικό αναμένεται να είναι 
χαμηλή, στα επίπεδα που προβλέπεται και για το τελικό προϊόν βάση προδιαγραφών Eco-Label. 
Δεδομένων αυτών δεν εξετάζεται περαιτέρω καθώς τέτοιες συγκεντρώσεις στο τελικό προϊόν 
θεωρούνται ότι δεν ενέχουν κίνδυνο κατά την εφαρμογή του υλικού στο έδαφος (καλλιέργειες). 

Το τελικό προϊόν από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ, θα πληροί τις 
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω για το Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε. (Eco-Label), 
πράγμα που σημαίνει ότι το ολικό άζωτο του υλικού δεν θα υπερβαίνει το 3% w/w ενώ ο ολικός 
φώσφορος δεν αναμένεται να υπερβαίνει το 0,5-1% w/w. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση της συγκέντρωσης Ν στα προς κομποστοποίηση 
υλικά και στο τελικό προϊόν. 

 

Πίνακας 7.36: Εκτίμηση συγκέντρωσης αζώτου στα προς κομποστοποίηση υλικά και στο τελικό 
προϊόν 

Υλικό Προς 
κομποστοποίηση 

Συγκέντρωση 
ολικού Αζώτου 

(% w.w. ξηρής 
μάζας) 

Συγκέντρωση 
ολικού 

φωσφόρου 

(% w.w. ξηρής 
μάζας) 

Τελικό Προϊόν 
κομποστοποίησης 

Συγκέντρωση 
ολικού 
Αζώτου 

(% w.w. 
ξηρής μάζας) 

Συγκέντρωση 
ολικού 

Φωσφόρου 

(% w.w. ξηρής 
μάζας) 

Υπολείμματα 
φαγητού 

1,5-3,5 

0,05-1,5 
Κομπόστ 
προδιαλεγμένων 
οργανικών 

<3 <1 
Πράσινα 
Υπολείμματα 

0,5-3,0 

 

Ακολούθως παρατίθεται διάγραμμα και ισοζύγιο μάζας ροής αζώτου και φωσφόρου για τις 
βιολογικές διεργασίες στις οποίες  υποβάλλεται το ρεύμα προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ που θα 
διαχειρίζεται ηΜΕΑ. 
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Σχήμα 7-17: Ισοζύγιο μάζας  Ν και P (επί ξηρής μάζας) για τα στάδια βιολογικής επεξεργασίας και ραφιναρίας 

του ρεύματος προδιαλεγμένων οργανικών ΑΣΑ 

 

7.6.5.4 Υπολείμματα επεξεργασίας 

Από την μονάδα θα παράγεται υπόλειμμα προς διάθεση σε ΧΥΤΥ (μη αξιοποιήσιμο κλάσμα με 
κωδικό ΕΚΑ 19 12 12).  

Από την αερόβια επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων προκύπτει υπόλειμμα με κωδικούς ΕΚΑ : 

ΡΟΗ ΜΑΖΑΣ Ν ΚΑΙ Ρ ΕΠΙ ΞΗΡΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ

468,64

N P

7,50 0,66

1,6% 0,14%

15%

0,00% N P

1,1 0

N P

6,4 0,7

8%

0% N P

0,5 0

388,08

N P

5,86 0,66

1,51% 0,17%

265,45

122,63 N P

N P 5,28 0,59

0,59 0,07 1,99% 0,22%

0,48% 0,05%

Αερόβια 
κομποστοοίηση

Ωρίμανση

Ραφιναρία

Υπόλειμμα

Κομπόστ
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19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

7.6.5.5 Συνολικές ποσότητες προϊόντων, δευτερογενών αποβλήτων και υπολείμματος προς ταφή 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι συνολικές ποσότητες των στερεών εκροών από την μονάδα ανά 
τόσο βάσει του σχεδιασμού της παρούσας ΜΠΕ.  

Πίνακας 7.37: Συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων (δευτερογενών προϊόντων και 
υπολείμματος) που παράγονται στην ΜΕΑ 

Υλικό Ποσότητα 

Ανακυκλώσιμα υλικά (tn/έτος) 748,4 

Χαρτί 310,2 

Μέταλλο 51,4 

Πλαστικό 257,5 

Γυαλί 83,4 

Λοιπά ανακυκλώσιμα και Ξύλο 46,0 

  

Κοµπόστ τύπου Α (tn/έτος) από οργ. συμμείκτων 947,2 

Κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένα 
οργανικά (tn/έτος) 

380,1 

Υπόλειμμα προς ταφή (tn/έτος) 2.563,2 

 

7.6.5.6 Άλλα στερεά απόβλητα  

Τα παραγόμενα στερεά απορρίμματα από το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο έργο, αλλά και από 
κάποιες άλλες δραστηριότητες (π.χ. καθαρισμός εξωτερικών χώρων), οι ποσότητες των οποίων είναι 
πολύ μικρές θα συλλέγονται και θα οδηγούνται προς επεξεργασία στην ίδια τη μονάδα. 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται και άλλου είδους στερεά απόβλητα όπως 
μπαταρίες και συσσωρευτές, μεικτές μπαταρίες, μεταχειρισμένα ελαστικά, φίλτρα, απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα συστήματα προς 
εναλλακτική διαχείριση. 

Τέλος, από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας θα προκύπτει λάσπη η οποία αφού 
υποστεί αφυδάτωση θα οδηγείται ως εσωτερικό απόβλητο προς επεξεργασία με τα άλλα 
εισερχόμενα ρεύματα.  

 

7.6.5.7 Κωδικοί ΕΚΑ των παραγόμενων στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
δευτερογενών αποβλήτων) 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλα τα είδη των παραγόμενων από τη μονάδα στερεών 
αποβλήτων και η κατηγοριοποίησή τους βάσει των κωδικών ΕΚΑ.  
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Πίνακας 7.38: Κατηγοριοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στην ΜΕΑ βάσει των 
κωδικών ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ Κωδικοί ΕΚΑ 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο) 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

Κομπόστ τύπου Α 19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

Υπολείμματα επεξεργασίας 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 19 12 11 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Άλλα στερεά απόβλητα 

19 08 12   λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων 
βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11 

16 01 07 φίλτρα λαδιού 

16 06 05  άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

20 01 33 μεικτές μπαταρίες  

20 01 36   απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 

7.6.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

 

7.6.6.1 Εκπομπές ρύπων στον αέρα 

Γενικά στις εγκαταστάσεις μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας ο εκπομπές ρύπων στον αέρα 
περιλαμβάνουν:  

 Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων 

 Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασίας των απορριμμάτων πριν το στάδιο της 
βιολογικής επεξεργασίας (π.χ. μείωση μεγέθους),  

 Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετε-επεξεργασίας  

 Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs, από τα στάδια της βιολογικής 
επεξεργασίας  
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Στο τελευταίο στάδιο, αυτό της μηχανικής μετ-επεξεργασίας του υλικού με στόχο την παραγωγή 
δευτερογενούς καυσίμου, οι εκπομπές αφορούν κυρίως σκόνη και σε πολύ περιορισμένο βαθμό 
οσμές διότι σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις η μηχανική επεξεργασία γίνεται επί ενός υλικού 
που είναι ξηρό και έχει υποστεί υγειονοποίηση λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται εντός 
της ξήρανσης. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται ενδεικτικές τιμές των παραγόμενων αερίων 
εκπομπών κατά τη διαδικασία της αερόβιας επεξεργασίας ΑΣΑ. 

 

Πίνακας 7.39: Αέριες εκπομπές κατά την αερόβια επεξεργασίας ΑΣΑ 

Παράμετρος 
Εκπομπές 

(g / τόνο ΑΣΑ) 
Εκπομπές (mg / Nm3) 

Αέριες εκπομπές  2.500 – 30.000 Νm3 / τόνο 

Αμμωνία 545 – 1.000 10 - 560 

Διοξείδιο του άνθρακα 98.000 – 563.000  

Ν2Ο 11 – 110  

ΝΟχ 100  

Μεθάνιο 411 – 2.000 10 – 2.000 

Σκόνη 163 – 186  

Οσμές 50 – 500 GE / m3  

TOC 0.7 - 600 10 – 2.000 

Διοξίνες/φουράνια  0,1 ng / m3 

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για 
την επεξεργασίας τους. Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή 
ορθογωνικούς αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, 
αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω 
χοανών αναρρόφησης και θα συμπιέζεται στην είσοδο των νέων συστημάτων επεξεργασίας.  

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα 
σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται 
στον εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των 
απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο 
αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται ανά χώρο η παροχή εξαερισμού βάσει της οποίας προσδιορίζεται και 
η δυναμικότητα των συστημάτων αποκονίωσης – απόσμησης. 
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Πίνακας 7.40: Απαιτήσεις εξαερισμού εγκαταστάσεων 

 

εμβαδό χώρου 
(m²) 

όγκος χώρου 
(m³) 

εναλλαγές άερα 
(1/h) 

εξαερισμ
ός 

σακόφιλτρο Α 
(m³) 

σακόφιλτρο Β 
(m³) 

πλυντηρίδα 
(m³) 

βιόφιλτρο 
(m³) 

Κτιριο 
Μηχανικής 
διαλογής - 
υποδοχή 570 5700 4 22800 22800   22800 22800 

Κτίριο 
Μηχανικης 
Διαλογής - 
επεξεργασία 1400 14000 1 14000   14000   14000 

Τμήμα 
βιολογικής 
επεξεργασίας - 
υποδοχή 
οργανικού 
συμμίκτων 60 300 4 1200     1200 1200 

Τμήμα 
βιολογικής 
επεξεργασίας- 
υποδοχή 
προδιαλεγμένω
ν οργανικών 60 300 4 1200     1200 1200 

Τμήμα 
βιολογικής 
επεξεργασίας - 
αντιδραστήρες 
κομποστοποίησ
ης (*) 144 720 4 2880     2880 2880 

Συνολο                 

Σακόφιλτρο Α     22800       

Σακόφιλτρο Β       14000     

Πλυνητρίδα         28080   

Βιόφιλτρο               42080 
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Σε συμφωνία με το κείμενο “Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for Waste 
Treatment” του 2018, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αέριες εκπομπές μετρούμενες στο σημείο έκλυσης 
στην ατμόσφαιρα πρέπει να είναι εντός των παρακάτω ορίων: 

 

Πίνακας 7.41: Αέριες εκπομπές μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα σε συμφωνία με το 
κείμενο “Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for Waste Treatment” του 2018 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
Όριο εκπομπών (μέσος όρος κατά την 

περίοδο των μετρήσεων) 

ΝΗ3  
(1),  mg/Nm3 <5 

Οσμές (1)  OUE/Nm3 <1000 

Σκόνη mg/Nm3 < 5 

TVOC mg/Nm3 < 40 

(1) Εφαρμόζεται είτε το όριο για την ΝΗ3, είτε το όριο για τις οσμές.  

 

Οσμές παράγονται επίσης και στον χωρό ταφής. Κύριος παράγοντας πρόκλησης οσμών στην περιοχή 
του Χ.Υ.Τ.Υ είναι η αναερόβια αποικοδόμηση των οργανικών υλικών, ενώ παράγοντας μικρότερης 
σημασίας είναι οι καύσεις και οι απρόβλεπτες φωτιές, οι οποίες σπανίζουν. Οσμές επίσης 
δημιουργούνται και κατά τη διαδικασία «εκφόρτωσης - διάστρωσης - επικάλυψης» των απορριμμάτων 
στο χώρο ταφής. Αυξημένες οσμές πάντως σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν συνήθως συνέπεια 
πλημμελούς εφαρμογής της τεχνικής της Υγειονομικής Ταφής. 

 

7.6.6.2 Σύστηματα αποκονίωσης  

Τα συστήματα αποκονίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κοκκομετρία του 
φορτίου σωματιδίων στο ρεύμα αέρα είναι οι κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα. Για την επεξεργασία 
ρεύματος αέρα που φέρει ευμεγέθη σωματίδια (>15mm) θα διέρχεται απαραιτήτως από κυκλώνα, 
ώστε να κατακρατείται η ευμεγέθης σκόνη. Στην παρούσα ΜΠΕ προτείνεται η αποκονίωσης των 
ρευμάτων του άερα με σακόφιλτρα. 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση διαχωρισμού σκόνης πάνω από ποσοστό 98% τα 
σακκόφιλτρα πρέπει να διαθέτουν: 

 Σύστημα καθαρισμού το οποίο ενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Φιλτρόπανα κατάλληλα για επεξεργασία σκόνης υψηλής υγρασίας. 

 Σύστημα συλλογής σκόνης  

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 2 σακόφιλτρα  που θα καλύπτουν:  

 Το Κτιριο Μηχανικής διαλογής – τμήμα υποδοχής δυναμικότητας 22800 m3/hr 

 Το Κτίριο Μηχανικης Διαλογής – τμήμα επεξεργασίας δυναμικότητας 14000 m3/hr 

Tα σακόφιλτρα συνίστανται από κατάλληλο πορώδες υλικό διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει 
σάκους που αναρτώνται μέσα σε ένα κλειστό θάλαμο. Κατά την εισαγωγή του ρεύματος απαγωγής στο 
σακόφιλτρο, το αέριο ρεύμα θα διέρχεται από το πορώδες υλικό, όπου θα επιτυγχάνεται κατακράτηση 
των σωματιδίων. Το αέριο ρεύμα που πρόκειται να καθαριστεί διανέμεται μέσω κατάλληλα 
σχεδιασμένων θαλάμων εισόδου και εξόδου εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη ροή μέσα από τις 
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επιφάνειες των σάκων. Ο μηχανισμός αποκονίωσης του σακόφιλτρου είναι η αδρανειακή πρόσκρουση, 
διάχυση Brown, παρεμπόδιση, καθώς και, αν και σε μικρότερη έκταση, συγκράτηση λόγω βαρύτητας 
και ηλεκτροστατικών φορτίσεων. 

Η συλλεχθείσα σκόνη από τα σακκόφιλτρα (ή τους κυκλώνες) μπορεί να οδηγηθεί προς ταφή μαζί με το 
υπόλειμμα της επεξεργασίας. 

 

7.6.6.3 Σύστημα απόσμησης  

Για την απόσμηση του απαγόμενου αέρα από τα δίκτυα γενικού και τοπικού εξαερισμού θα 
εγκατασταθούν συστήματα απόσμηση που περιλαμβάνουν πλυντρίδα και/ ή  βιόφιλτρο κατά 
περίπτωση. 

 

Πλυντρίδες 

Για την ενίσχυση της απόδοσης της απόσμησης που αφορά στην αφαίρεση πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOC) και ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), που περιέχονται στον εκπεμπόμενο αέρα αλλά 
και για την αφαίρεση αμμωνίας και θειούχων ενώσεων, όπου αυτό απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν 
διατάξεις απόσμησης που εφαρμόζουν φυσικοχημικές μεθόδους (πλυντρίδες). 

Οι πλυντρίδες ανήκουν σε μία ευρεία ομάδα ελέγχου της αέριας ρύπανσης για την απομάκρυνση 
σωματιδίων και/ή αέριων. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην επαφή του ρυπασμένου αερίου 
ρεύματος με το μέσο έκπλυσης (μέσο ψεκασμού) με στόχο την διαλυτοποίηση – απορρόφηση από την 
υγρή φάση των ρύπων του αερίου ρεύματος. Για τον λόγο αυτό κρίσιμοι παράγοντες για την αποδοτική 
λειτουργίας μίας χημικής πλυντρίδας είναι: 

 Ο επαρκής χρόνος επαφής του αερίου μείγματος με μέσο έκπλυσης 

 Η ύπαρξη μεγάλης επιφάνειας επαφής (διεπιφάνεια) 

 Η καλή ανάμειξη 

 Η διαλυτότητα. 

Τα ρεύματα αέρα που εκτιμάται ότι θα είναι επιβαρυμένα έναντι των υπολοίπων και θα πρέπει να 
διέλθουν από πλυντρίδες πριν την επεξεργασία τους σε βιόφιλτρα, είναι τα ρεύματα γενικού και 
σημειακού αερισμού του κτιρίου υποδοχής των σύμμεικτων ΑΣΑ καθώς και του σημειακού αερισμού 
του κτιρίου προδιαλογής.  

Στον παρακάτω πίνακα δίδεται η παροχή αέρα προς επεξεργασία σε χημική πλυντρίδα για κάθε ρεύμα. 

 

Πίνακας 7.42: Απαιτήσεις επεξεργασίας εξαερισμού σε χημική πλυντρίδα 

Χώροι Παροχή αέρα (m3/h) 

Κτιριο Μηχανικής διαλογής - υποδοχή 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - υποδοχή οργανικού συμμίκτων 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας- υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - αντιδραστήρες κομποστοποίησης 

28.080 

 

Η χημικές πλυντρίδες είναι κάθετου ή οριζόντιου τύπου και αποτελούν μέρος του συνολικού 
συστήματος επεξεργασίας των αερίων των αντίστοιχων ρευμάτων που συμπληρώνεται από σύστημα 
Βιόφιλτρου. Το σύστημα θα λειτουργεί κατά τι αντίστοιχες ώρες λειτουργίας της κάθε μονάδας.  

Το ρεύμα αέρα που διέρχεται από τη χημική πλυντηρίδα υπόκειται σε ψεκασμό με διάλυμα θειικού 
οξέος για την απομάκρυνση της αμμωνίας. Η ποσότητα του θειικού οξέως ρυθμίζεται αυτόματα μέσω 
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αυτοματοποιημένης μέτρησης του pH. Με τη διαβροχή του αέρα επιτυγχάνεται επίσης η επιθυμητή 
υγρασία ώστε να μην ξηραθεί το πληρωτικό υλικό του βιόφιλτρου. Η παροχή ανακυκλοφορίας είναι 
μεγαλύτερη από 3 L/m3 διερχόμενου αέρα. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα διαμέσου της πλυντρίδας 
είναι μικρότερη από 1,5 m/s.  

Ο επεξεργασμένος αέρας θα συγκεντρώνεται μέσω αεραγωγών για προώθηση προς περαιτέρω 
επεξεργασία σε βιόφιλτρο. Όλες οι διατάξεις θα είναι επισκέψιμες και θα είναι δυνατή η 
παρακολούθηση του ψεκασμού  και του πληρωτικού υλικού μέσω θυρίδων.  

Οι διατάξεις απόσμησης θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον, απονεφωτή, πληρωτικό υλικό, σύστημα 
διαβροχής πληρωτικού υλικού και έδραση κλίνης πληρωτικού υλικού. Πέραν τούτων, το σύστημα, θα 
είναι εφοδιασμένο με δοσομετρικό συγκρότημα και συγκρότημα αποθήκευσης των διαλυμάτων με 
αποθηκευτική αυτοδυναμία τουλάχιστον 20 ημερών. Κάθε συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με όλες 
τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να μη 
δημιουργούνται προβλήματα στην τροφοδοσία των χημικών αλλά στην τροφοδοσία με βιομηχανικό 
νερό. Επίσης, συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμης, αγωγιμότητας και pH πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται. Τέλος πρέπει να εξασφαλίζεται δίκτυο απομάκρυνσης των υγρών αποβλήτων 
που παράγονται κατά τη λειτουργία της. 

Οι διατάξεις απόσμησης θα λειτουργούν υπό συνεχή τροφοδοσία του προς απόσμηση αέρα, συνεχή 
τροφοδοσία καθαρού νερού και των χημικών διαλυμάτων και συνεχή απομάκρυνση του εκπλύματος 
που περιέχει τους οσμηρούς ρύπους ή τα προϊόντα οξείδωσής τους. Τα εκπλύματα θα 
συγκεντρώνονται σε δεξαμενή, απ΄ όπου θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων του έργου.  

Το ρεύμα του προς απόσμηση αέρα, εν συνεχεία θα οδηγείται σε σύστημα βιόφιλτρου για την 
περεταίρω εξουδετέρωση των οργανικών πτητικών ουσιών (VOC), ώστε να καλύπτονται οι συμβατικές 
απαιτήσεις περί ορίων των αερίων ρύπων. 

 

Βιόφιλτρα 

Θα τοποθετηθεί ένα βιόφιλτρο (ή άλλο ισοδύναμο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας πχ βιοπλυντρίδα) 
δυναμικότητας 42.080 m3/h  που θα καλύπτει τα εξής τμήματα της εγκατάστασης:  

 Κτιριο Μηχανικής διαλογής - υποδοχή 

 Κτίριο Μηχανικης Διαλογής - επεξεργασία 

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - υποδοχή οργανικού συμμίκτων 

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας- υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - αντιδραστήρες κομποστοποίησης 

Η αρχή λειτουργίας του βιόφιλτρου βασίζεται στην ικανότητα αερόβιων μικροοργανισμών να 
βιοαποδομούν οσμαέρια. Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου. Θα τηρούνται τα εξής :  

• Επιφανειακή φόρτιση βιόφιλτρου :  100-180 m3 αέρα διερχόμενα  από 1 m2 βιόφιλτρου σε 
1 hr (m3/m2 hr) 

• Ογκομετρική φόρτιση βιόφιλτρου:  100-180 m3 αέρα διερχόμενα  από 1 m3 βιόφιλτρου σε 
1 hr (m3/m3 hr) 

• Βάθος μέσου:    1-1,5 m 

• Χρόνος παραμονής αερίου:   30-60s 

• Ικανότητα εξάλειψης οσμών:   >98% 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η διαστασιολόγηση των βιόφιλτρων με επιφανειακή φόρτιση 100m3/m2 
hr. 
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Πίνακας 7.43: Διαστασιολόγηση βιόφιλτρων 

Διάταξη απόσμησης 
Παροχή 

αέρα 
(m3/h) 

Επιφανειακή 
φόρτιση 

(m3/m2 hr) 

Ύψος 
μέσου 

(m) 

Επιφάνεια 
βιόφιλτρου 

(m2) 

Όγκος 
Υλικού 

(m3) 

Χρόνος 
παραμονής 
αερίου (s) 

Κτιριο Μηχανικής διαλογής - υποδοχή 

Κτίριο Μηχανικης Διαλογής - επεξεργασία 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - υποδοχή οργανικού συμμίκτων 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας- υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών 

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας - αντιδραστήρες κομποστοποίησης 

42.080 

132 1,5 

320 

480 41 

 

Η περιεκτικότητα του μέσου σε οργανική ουσία θα είναι 35-55% και η κατανομή μεγέθους των 
σωματιδίων με διάμετρο >4mm θα είναι >60% κ.β. Το μέσο θα είναι ικανό να συγκρατεί υγρασία στην 
επιφάνειά του σε ποσοστό 40-80% του συνολικού βάρους διαβρεχόμενου μέσου. Το πορώδες του 
μέσου συγκράτησης θα είναι 35-50%. Σε περίπτωση που χρειαστεί η προσθήκη διογκωτικών 
παραγόντων στο μέσο, αυτοί μπορεί να είναι τεμαχισμένο ξύλο, φλοιός, χάντρες πολυστυρενίου ή 
κομμάτια ελαστικών.  

Για τη διατήρηση της υγρασίας του αέρα σε υψηλά επίπεδα (>70%), ο αέρας πριν από την είσοδό του 
στο βιόφιλτρο θα διέρχεται από πύργο με πληρωτικό υλικό το οποίο διαβρέχεται ή από έναν πύργο 
ψεκασμού. Στο σημείο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του pH.  

Το βιόφιλτρο επίσης θα περιλαμβάνει:  

 σύστημα διανομής/ισοκατανομής του αέρα στο βιόφιλτρο με δίκτυο διάτρητων αγωγών 

 σύστημα διαβροχής του μέσου συγκράτησης της βιομάζας 

 σύστημα συλλογής στραγγισμάτων που οδηγεί την περίσσεια νερού στο δίκτυο της 
αποχέτευσης 

 σύστημα ελέγχου της λειτουργίας του το οποίο κατ΄ ελάχιστον θα ελέγχει: θερμοκρασία αέρα, 
υγρασία αέρα, πτώση πίεσης και τα επιμέρους μηχανήματα (αντλίες χημικών, αντλίες 
διαβροχής κλπ). Ο ελεγκτής του συστήματος απόσμησης θα διασυνδεθεί στον κεντρικό σταθμό 
ελέγχου του κτιρίου διοίκησης της μονάδας 

Εκτιμάται ότι στον αέρα που θα εισέρχεται στο βιόφιλτρο η περιεκτικότητα σε οσμές θα < 1000ou/m3. 
Το βιόφιλτρο θα πετυχαίνει αφαίρεση οσμών >98%. 

 

7.6.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ΟΕΔΑ αποτελεί πηγή θορύβου, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού της, δηλ. φορτωτές, 
εκφορτώσεις υλικών, περιστροφή κόσκινων, λειτουργία συστημάτων εξαερισμού, απαγωγής σκόνης, 
αιωρούμενων στερεών και απόσμησης κλπ.  

Οι κύριες πηγές θορύβου στην Μ.Ε.Α. είναι: 

 Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, εσωτερικός και εξωτερικός (βιομηχανικός 
θόρυβος). Κάθε μηχανή που αποτελείται από κινούμενα μέρη παράγει αναπόφευκτα κάποιο 
θόρυβο. 

 Η κίνηση των φορτωτών και των άλλων οχημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της και η 
κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων / απομάκρυνσης δευτερογενών προϊόντων και 
υπολειμμάτων  

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 240 

Πίνακας 7.44: Εκτιμώμενη Ηχοστάθμη (dBA) του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΜΕΑ 

Καταναλωτές μονάδας τεμ στάθμη θορύβου (dB) 

Γερανογέφυρα με Αρπάγη 1 70 

Σχίστης Σάκων 1 85 

Μαγνήτης 2 70 

Περιστρεφόμενο Τύμπανο Κόσκινο (TROMMEL) 1 85 

Βαλλιστικός Διαχωριστής 1 85 

Αλυσομεταφορέας  1 70 

Ταινία τροφοδοσίας προδιαλογής  1 70 

ταινία τροφοδοσίας κόσκινου 1 70 

ταινία απομάκρυνση οργανικού 1 70 

ταινία απομάκρυνσης οργανικού 1 70 

ταινία απομάκρυνσης fe 1 70 

ταινία απομάκρυνσης fe 1 70 

ταινία τροφοδοσίας βαλλιστικου 1 70 

ταινία απομάκρυνσης 3D 1 70 

ταινία τροφοδοσίας χειροδιαλογής 1 70 

ταινία απομάκρυνσης fines βαλλιστικού 1 70 

ταινία απομάκρυνσης υπολείμματος 1 70 

ταινία απομάκρυνσης υπολείμματος 1 70 

ταινία τροφοδοσίας χειροδιαλογής 1 70 

ταινία τροφοδοσίας χειροδιαλογής 1 70 

Αντιδραστήρας κομποστοποίησης συμμίκτων 1 50 

Αντιδραστήρας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 
οργανικών (αεριστήρας) 

3 65 

Κόσκινο ραφιναρίας με αεροδιαχωριστή 1 90 

Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος     

Ανεμιστήρες εξαερισμού τμήματος υποδοχής 1 85 

Ανεμιστήρες εξαερισμού τμήματος επεξεργασίας 1 90 

Σύστημα επεξεργασίας αέρα κτιρίου (Σακόφιλτρο A) 1 75 

Σύστημα επεξεργασίας αέρα κτιρίου (Σακόφιλτρο Β) 1 75 

Σύστημα απόσμησης (βιόφιλτρο) 1 50 

Πλυντηρίδα 1 50 

Κτιριακές εγκαταστάσεις- Εργα υποδομής     

Εγκατάσταση κλιματισμού (κεντρική μονάδα κλιματισμού) 1 85 

Όσον αφορά τον θόρυβο από την κίνηση των οχημάτων (οδικός θόρυβος) αυτός εκτιμάται στα 75DbA. 
Oι κινήσεις οχημάτων σε εξωτερικούς χώρους αυτές θα γίνονται περιοδικά και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.  Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα βρίσκονται 
εντός κλειστών κτιρίων με αποτέλεσμα οι εκπομπές θορύβου να είναι πρακτικά ελάχιστες έως 
μηδενικές. Η κίνηση των οχημάτων πλην αυτών που σχετίζονται με τη μεταφορά των αποβλήτων και 
την απομάκρυνση προϊόντων θα γίνεται επίσης σε κλειστούς χώρους.  
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Στον ΧΥΤΥ ο θόρυβος προκαλείται από την λειτουργία του κινητού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται 
για την διεκπεραίωση των κύριων εργασιών ταφής. Στον παρακάτω Πίνακα δίδονται οι τυπικές 
στάθμες του παραγόμενου θορύβου από τον κινητό εξοπλισμό λειτουργίας του ΧΥΤΥ.  

Πίνακας 7.45: Τυπικές στάθμες παραγόμενου θορύβου από τον κινητό εξοπλισμό λειτουργίας του ΧΥΤΥ 

Τύπος μηχανήματος 
Τυπικός Παραγόμενος Θόρυβος ανά Απόσταση 

5m 10m 25m 50m 100m 250m 500m 1000m 2000m 3000m 

           

Φορτωτές Πρόσθιας 
Φόρτωσης 

95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Αναστροφέας σωρών 
κομπόστ 

95 90 85 75 65 60 55 50 45 40 

Μικρός Φορτωτής 87 82 75 69 60 54 47 42 35 29 

Container 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πετρελαιοκίνητο 
περονοφόρο ανυψωτικό 
μηχάνημα 

95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Συμπιεστής 
απορριμμάτων 

92 86 78 72 66 58 52 46 40 36 

Φορτηγό  87 81 73 67 64 60 57 54 51 48 

Φορτωτής – 
ερπυστριοφόρο 

95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

Προωθητής γαιών 95 89 81 75 69 61 55 49 43 39 

 

7.6.8 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για τη λειτουργία του έργου (χωρίς να λαμβάνεται το εφεδρικό προσωπικό για κάλυψη αδειών, 
ασθενειών, αιχμών κ.λπ.) θα απαιτηθεί το προσωπικό που περιγράφεται στον παρακάτω: 

-18 άτομα, ανειδίκευτο προσωπικό 

-3 άτομα, ειδικευμένο προσωπικό (οδηγοί, χειριστές) 

-2 άτομα, ειδικευμένο προσωπικό (εργοδηγοί) 

-1 άτομα, ειδικευμένο προσωπικό (διοικητικό προσωπικό) 

-1 άτομα, ειδικευμένο προσωπικό (μηχανικοί λειτουργίας) 

-1 άτομο, ειδικευμένο προσωπικό (μηχανικός – υπεύθυνος έργου) 

 

7.6.9 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

Ο Δήμος Σύρου ‐ Ερμούπολης είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων του νησιού. Η 
διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ στη θέση Κοράκι στη ΔΕ Άνω Σύρου. Επίσης, 
ο Δήμος Σύρου ‐ Ερμούπολης έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης‐ Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) από το 2008 για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας σε τρία ρεύματα (χαρτί ‐ χαρτόνι πλαστικό ‐ μέταλλο ‐ tetrapack και γυαλί). 

Ειδικότερα, στο νησί έχουν τοποθετηθεί 288 κάδοι, τύπου καμπάνας και 60 πλαστικοί κάδοι 250lt. 
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Παράλληλα στο νησί δραστηριοποιούνται και συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. 
μπαταρίες, ηλεκτρικές στήλες, λαμπτήρες, βρώσιμα έλαια) κυρίως μέσω ιδιωτών. 

Όσον αφορά τα υφιστάμενα μέσα συλλογής, ο αριθμός των υφιστάμενων κάδων – μέσων συλλογής 
στο Δήμο Σύρου ‐ Ερμούπολης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Είδος Αριθμός 

Κάδοι συλλογής συμμείκτων (πράσινοι κάδοι) χωρητικότητας 
770 lt 

992 

Press Container χωρητικότητας 10 m3 19 

Κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 346 

τύπου καμπάνα χωρητικότητας 2,3 m3 

τροχήλατοι πλαστικοί χωρητικότητας 250 lt 

286 

60 

Από τον άνω πίνακα, προκύπτει ότι ο Δήμος Σύρου ‐ Ερμούπολης διαθέτει 1 κάδο συμμείκτων ανά 22 
μόνιμους κατοίκους και 1 σετ κάδων ανακύκλωσης ανά 200 κατοίκους περίπου. 

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας, για την αποκομιδή των απορριμμάτων κατά τους 
χειμερινούς μήνες πραγματοποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση. 

1. Δρομολόγιο Βάρη – Μέγας Γυαλός 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 3 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων: 130 

2. Δρομολόγιο Ποσειδωνία 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 3 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων: 168 

3. Δρομολόγιο Ερμούπολης Α΄: 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 6 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων: 203 

4. Δρομολόγιο Γαλησσάς – Κίνι -Απάνω Μεριά 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 4 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων: 263 

5. Δρομολόγιο Αζόλιμνος – Λαζαρέτα – Μάννα – Άνω Μάννα 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 6 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων: 188 

6. Δρομολόγιο Ερμούπολης Β΄ 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Δορυφορικό Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 6 φορές εβδομαδιαίως 
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• Αριθμός Κάδων – σημεία αποκομιδής: 19 - 28 

7. Δρομολόγιο Ερμούπολης Γ΄ 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Δορυφορικό Απορριμματοφόρο 

• Συχνότητα: 6 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός Κάδων – σημεία αποκομιδής: 21 – 37 

8. Δρομολόγιο αποκομιδής press container 

• Όχημα που χρησιμοποιείται: Ηοοκ lift (φορτηγό ανύψωσης και μεταφοράς κιβωτάμαξας) 

• Συχνότητα: 5 φορές εβδομαδιαίως 

• Αριθμός press container: 19 

Τα ανωτέρω δρομολόγια αναφέρονται στην περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Μαΐου εκάστου 
έτους. Στο διάστημα από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου όλα τα δρομολόγια εκτελούνται 
τουλάχιστον 6 φορές την εβδομάδα. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δρομολόγια αφορούν στη συλλογή των σύμμεικτων, 
καθώς για τα ανακυκλώσιμα υπάρχει σύμβαση με ιδιώτη. 

 

7.7 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΑ 

Μετά την οριστική παύση των έργων, ο χώρος εγκατάστασής της ΜΕΑ, της μονάδας κομποστοποίησης 
και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων υποδομής πρέπει να αποκατασταθεί. Ειδικότερα θα πρέπει 
να  υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

• Ο λοιπός κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο 

• Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να αποκαταστήσει: 

o τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί από τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων 

o το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων 
στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 

• Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επίσης να φροντίσει για: 

o Την απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που βρίσκονται εντός της μονάδας από 
κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς προς αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισης 

o Τη θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας 

o Την εκκένωση των δεξαμενών υγρών αποβλήτων και την απεγκατάστασή τους 

o Αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 

o Διακοπή της σύνδεσης με όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελείας αν αυτό 
επιτάσσεται για λόγους ασφαλείας. 

ΧΥΤΥ 

Οι περιορισμοί για την αποκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων αφορούν κυρίως στις 
περιβαλλοντικές συνέπειες της διάθεσης που είναι: 
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• Παραγωγή στραγγισμάτων 

• Οσμές 

• Εκπομπές βιοαερίου 

• Παρουσία τρωκτικών 

Ειδικότερα, τα στραγγίσματα και τα αέρια, ακόμα και πολλά χρόνια μετά το τέλος της λειτουργίας του 
χώρου συνεχίζουν να παράγονται και να απαιτούν διαχείριση για να μην επιφέρουν αρνητικές 
επιδράσεις στο περιβάλλον. Αυτοί οι δύο παράγοντες (αέρια και στραγγίσματα) έχουν στενή σχέση με 
τον τρόπο επανένταξης του χώρου στην περιοχή, τη διαμόρφωση δηλαδή του χώρου μετά το τέλος της 
διαδικασίας της διάθεσης των απορριμμάτων. Αντίστροφα, τα μέτρα αποκατάστασης του χώρου 
μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα και τις επιδράσεις αερίων και στραγγισμάτων στο περιβάλλον. 

Τα μέτρα υποδομής των στραγγισμάτων σκοπεύουν στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας των 
στραγγισμάτων με κάλυψη – στεγανοποίηση της επιφάνειας της εγκατάστασης Υγειονομικής Ταφής, 
ενώ τα μέτρα υποδομής των αερίων στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων των 
αερίων σε γειτονικές καλλιέργειες και κατοικίες και γενικότερα στο γειτονικό περιβάλλον και τις 
δραστηριότητες. Η αποτροπή της κατείσδυσης υγρών εντός του ΧΥΤΥ είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της 
στρατηγικής. Απαιτείται η τελική κάλυψη να σχεδιασθεί και να κατασκευαστεί, ούτως ώστε να παρέχει 
μακροχρόνια σιγουριά για την αποτροπή της κίνησης των υδάτων απ’ την επιφάνεια προς το εσωτερικό 
του καλυμμένου χώρου. 

Τα μέτρα για την επανένταξη του χώρου λοιπόν είναι ανάλογα: 

 Με τον τρόπο λειτουργίας του χώρου. Τα μέτρα είναι διαφορετικά αν πρόκειται για 
αποκατάσταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή αν πρόκειται για αποκατάσταση 
χώρου ημιελεγχόμενης απόθεσης. 

 Με τις τοπικές συνθήκες (υπέδαφος, είδος απορριμμάτων, κλιματολογικές συνθήκες, 
τοποθεσία). 

 Με το επιθυμητό είδος αξιοποίησης (γεωργική καλλιέργεια, δημιουργία δάσους, πάρκου). 

Για την επιλογή των διάφορων εναλλακτικών λύσεων χρήσης τέτοιων χώρων χρησιμοποιούνται 
συνήθως διάφορα κριτήρια με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας κατά περίπτωση. Μερικά από τα 
κριτήρια αυτά είναι: 

• Συμβατότητα με τις επιθυμίες των Τοπικών Αρχών (Ο.Τ.Α.) 

• Συμβατότητα με τις εν γένει προβλεπόμενες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής 

• Κατάδειξη του στόχου ότι οι χώροι διάθεσης απορριμμάτων είναι χώροι που μπορούν να 
αξιοποιηθούν 

• Κόστος 

Άλλες προτεινόμενες χρήσεις των χώρων μετά από κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη είναι ως χώροι 
αναψυχής (κυρίως λοφίσκοι με γκαζόν και δέντρα), ποδηλατοδρόμια, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ. Η 
εφαρμοζόμενη σήμερα στρατηγική για χώρους που λειτουργούν ως μονάδες Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων είναι της ταυτόχρονης αποκατάστασης του τοπίου με φύτευση αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της ταφής απορριμμάτων με τη μέθοδο των κυψελών, ύστερα από κατάλληλη κάλυψη της 
κάθε κυψέλης. 

Ο τρόπος λειτουργίας του προς αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 
και την επιλογή του τρόπου της επιφανειακής κάλυψης. Στις περιπτώσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής 
και κυρίως στην περίπτωση όπου γίνεται η απόδοση του χώρου στη φύση μετά την παύση της 
λειτουργίας του, συνιστάται η χρήση μιας επιφανειακής κάλυψης μικρής περατότητας. Τα πρώτα μέτρα 
που λαμβάνονται για την αποκατάσταση είναι αυτά που αποσκοπούν στη βελτίωση της μηχανικής 
συμπεριφοράς του χώρου. Η επιφανειακή κάλυψη γίνεται με υλικά επιχώσεων. Πάνω από αυτά τα 
υλικά διαστρώνεται στρώση αργίλου, η οποία είναι πρακτικά αδιαπέρατη με συντελεστή 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 245 

υδροπερατότητας k<10-9 m/sec. Πάνω από την αδιαπέρατη αργιλική στρώση τοποθετείται στρώση 
αποστράγγισης από σκύρα ή αμμοχάλικα υδατοπερατά, με συντελεστή υδροπερατότητας k>10-3 m/sec. 
Πάνω από τη στρώση αποστράγγισης τοποθετείται κατάλληλο έδαφος για τις ανάγκες της 
φυτοκάλυψης. 

Τα βασικά σημεία των τεχνικών παρεμβάσεων και εργασιών που θα περιλαμβάνει είναι κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: 

• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου 

• Έργα τελικής κάλυψης 

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

• Έργα διαχείρισης ομβρίων 

• Έργα πρασίνου και άρδευσης 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Στην περίπτωση του υπό μελέτη Χ.Υ.Τ.Υ., η αποκατάσταση – ανάπλαση θα περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό 
πολλαπλών στοιβάδων που αποτελείται (από κάτω προς τα πάνω): 

• Στρώση εξομάλυνσης ελάχιστου πάχους 30cm με ομοιογενή υλικά με κόκκους μεγίστης 
διαμέτρου 15cm, που εφαρμόζεται πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης της τελικής 
στρώσης, με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου και την 
προσωρινή κάλυψη του Χ.Υ.Τ.Υ. με περιορισμό της κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων 
υδάτων. 

• Στρώση συλλογής βιοαερίου, ελάχιστου πάχους 30cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 
16/32mm με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20% και με τιμή υδροπερατότητας 
k=1*10-3 cm/sec. 

• Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία 

• Συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 50cm και χαμηλής υδροπερατότητας 
(συντελεστής υδροπερατότητας k=1*10-9 cm/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος 
συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του συστήματος του πυθμένα 
του Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Στρώση αποστράγγισης ελάχιστου πάχους 50cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm 
με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20% και με τιμή υδροπερατότητας k = 1*10-3 
cm/sec. 

• Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία 

• Στρώση από φυτόχωμα ελάχιστου πάχους 1m για τη φύτευση του χώρου. 

Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του Χ.Υ.Τ.Υ. που προβλέπεται για φύτευση θα πληροί τους όρους 
φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση, μετά το τέλος των 
φαινομένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του Χ.Υ.Τ.Υ. θα είναι τουλάχιστον 5%. 

Εναλλακτικά, δύναται η τοποθέτηση ισοδύναμων γεωσυνθετικών υλικών. Ειδικότερα, δύναται η 
τοποθέτηση ισοδύναμου γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (GCL) σε αντικατάσταση του 
συμπυκνωμένου αργιλικού υλικού, ισοδύναμου γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου σε αντικατάσταση της 
στρώσης αποστράγγισης από χαλικώδες υλικό και ισοδύναμης γεωσυνθετικής στρώσης βιοαερίου σε 
αντικατάσταση της στρώσης συλλογής βιοαερίου. 

 

7.8 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σε γενικές γραμμές, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, 
δεν αναμένεται να δημιουργηθούν έκτακτες συνθήκες ή κίνδυνοι για το περιβάλλον.  
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Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ατυχήματος κατά την κατασκευή του έργου, η οποία 
όμως χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μικρή πιθανότητα εμφάνισης, λόγω της φύσης του έργου.  

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ και ειδικότερα στα Κεφάλαια 9 & 10, αναλυτικά παρουσιάζεται 
εκτίμηση ανάλυσης κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών από την ευπάθεια του έργου 

Επίσης, στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας ΜΠΕ παρατίθεται Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, ως 
τμήμα του Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που οφείλει να εφαρμόζει ο φορέας λειτουργίας 
του έργου. 
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8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
 

8.1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Η μηδενική λύση αφορά την υποθετική περίπτωση της μη υλοποίηση α) της επέκτασης του ΧΥΤΑ Σύρου 
και β) της κατασκευής και λειτουργίας της ΜΕΑ Σύρου. Το σενάριο αυτό, θα είχε ως αποτέλεσμα τα 
εξής: 

 Μη Συμμόρφωση με το ΠEΣΔΑ 

Σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Σύρο προβλέπεται η δημιουργία 
μιας Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 5.800tn/έτος και κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων δυναμικότητας 928 tn/έτος, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ 
(κατασκευή Β’ Φάσης). 

 Μη Συμμόρφωση με το Νέο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό 

Σύμφωνα με τον Νέο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020 – 2030) (ΦΕΚ 185/A/29-
09-2020) η επίτευξη της μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
δύναται να πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, μεταξύ των 
οποίων η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ 
και ΜΕΒΑ). 

Βασικό μέτρο του νέου ΕΣΔΑ είναι η δημιουργία ενός επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα. 

Σήμερα λειτουργούν μόλις 5 μονάδες, ενώ προβλέπονται άλλες 30-38 μονάδες μέχρι το τέλος του 
2023, μια εκ των οποίων και είναι η ΜΕΑ Σύρου η οποία συμπεριλαμβάνεται εντός των κύριων 
προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του νέου 
ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030. 

 Μη επίτευξη των στόχων ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Ν.4042/12) 

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/12 και την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, θα πρέπει να 
επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: ‘έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και 
το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα 
αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% 
κατά βάρος’. Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανάκτησης 
ανακυκλώσιμων υλικών, επικουρικά με τα συστήματα διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόσι ο 
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4042/2012 οι Δήμοι που διαθέτουν σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 
08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας 
επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής. 

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, που δεν 
έχει εναρμονιστεί μέχρι στιγμής στο ελληνικό δίκαιο22, θεσπίζονται νέοι στόχοι για την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων για τα έτη 
2025 (55%), 2030 (60%) και 2035 (65%). 

 
22  βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης το σχετικό νομοσχέδιο «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση 

των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 
(EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)» 
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 Μη Εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από την ταφή 

Με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης (υγειονομική ταφή του συνόλου σχεδόν των 
παραγόμενων αποβλήτων) προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής της 
περιοχής αναφοράς. Εκτός των αναμφισβήτητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η υφιστάμενη 
κατάσταση διαχείρισης ΑΣΑ έχει και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις 
στην αναπτυξιακή πορεία του δήμου που εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η υγειονομική ταφή αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο κάθε 
βιώσιμου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Οποιαδήποτε τεχνολογία ή 
συνδυασμός τεχνολογιών και να επιλεγεί, όσο πολύπλοκο και εξελιγμένο να είναι ένα σύστημα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ύπαρξη υπολειμμάτων επεξεργασίας και αποβλήτων που δεν 
μπορούν ή δεν πρέπει να τύχουν επεξεργασίας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός χώρου 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

Εντούτοις, όταν η υγειονομική ταφή εφαρμόζεται για το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων και 
κατ’ επέκταση όλων των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων δημιουργεί αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όπως έκλυση βιοαερίου, οσμών και υψηλού ρυπαντικού φορτίου στραγγίσματα. Για 
το λόγο αυτό, η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή έχει σημαντικές θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα: 

o Μειώνονται οι εκπομπές βιοαερίου και στραγγισμάτων;  

o Περιορίζονται χρονικά οι λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων;  

o Μειώνεται το λειτουργικό κόστος των χώρων υγειονομικής ταφής;  

o Μειώνονται οι απαιτούμενοι για τελική διάθεση χώροι και επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των 
υπαρχόντων ή μελλοντικών. 

Βάσει όλων των παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η μηδενική λύση, δηλαδή η μη πραγματοποίηση κυρίως 
της ΜΕΑ Σύρου, αποτελεί πάντα μια εναλλακτική επιλογή, χρήσιμη ως βάση αναφοράς για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων. 

Για το εξεταζόμενο έργο, η μη χορήγηση περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή η επιβολή της μηδενικής 
λύσης, θα ακύρωνε τον μέχρι τώρα Περιφερειακό Σχεδιασμό - αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι 
και η ΜΕΑ Σύρου, και τη συμβολή του σχεδιαζόμενου έργου στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Παράλληλα, είναι αμφίβολο εάν η μηδενική λύση θα συνοδευόταν από σαφή περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα, ιδιαιτέρα, εφόσον η μέχρι σήμερα κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ενέχει δε, σοβαρές 
επιπτώσεις, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο έργο αποτελεί ένα έργο μείζονος 
σημασίας τόσο για την συμμόρφωσή της Περιφέρειας με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους που 
απορρέουν από τη νομοθεσία, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι η μηδενική λύση δεν εκπληρώνει τους σκοπούς του φορέα του έργου. 

Συνεπώς, η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί κατάλληλη επιλογή για την περιοχή 
και, επομένως, ως λύση απορρίπτεται. 

 

8.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με το εξεταζόμενο έργο στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης δεν 
εξετάζονται. 
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Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων – 
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4317/Β/ 30/12/2016) και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία 
με αυτόν. 

 

8.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κεντρική ιδέα γα την χωροθέτηση της ΜΕΑ ως ένα βασικό έργο διαχείρισης αποβλήτων αφορά 
συνήθως σε μια συνολική προσέγγιση για την εξεύρεση κοινού χώρου εγκατάστασης για το σύνολο των 
έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων λόγω της άρρηκτης σχέσης και δυναμικής ανάμεσα στις 
διαδικασίες αυτές. 

Συνάμα, η χωροθέτηση σε ένα γήπεδο συνδράμει σημαντικά στην μείωση τόσο του συνολικού 
λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων αυτών (λιγότερες μετακινήσεις, χρήση υφιστάμενων 
υποδομών), όσο και περιβαλλοντικά μειώνοντας στο λιγότερο δυνατό τις μεταφορές – μετακινήσεις 
των απορριμματοφόρων. 

Ειδικότερα, για την χωροθέτηση της ΜΕΑ τέθηκαν τα εξής κριτήρια: 

• Να αναζητηθεί χώρος ικανός σε μέγεθος να δεχτεί όλες τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις 

• Να αναζητηθεί χώρος που να είναι σε εγγύτητα με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Σύρου ώστε νε 
επιτευχθεί οικονομία κλίμακας στις μετακινήσεις των αποβλήτων 

• Να αναζητηθεί χώρος που θα έχει εγγύτητα με την μεγάλη παραγωγή αποβλήτων 

• Να υπάρχει συμβατότητα με τα όσα ορίζει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο και τα κριτήρια 
αποκλεισμού / αξιολόγησης περιοχών που τέθηκαν στη μελέτη αυτού 

• Να ληφθεί υπόψη το καθεστώς των χρήσεων γης και η γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική της 
περιοχής 

• Να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου, καθώς και το μέγεθος και τη 
δυναμικότητα αυτού. 

Στην προκειμένη περίπτωση το γήπεδο όπου λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ Σύρου στη θέση «Κοράκι» διαθέτει 
επιμέρους εκτάσεις ικανές για να μπορέσει να υποδεχτεί τόσο την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤ, όσο 
και την προτεινόμενη ΜΕΑ. 

Η δε επιλογή για την χωροθέτηση στο υφιστάμενο γήπεδο έγινε επιπλέον με γνώμονα ότι: 

 το γήπεδο αποτελεί έκταση στη δικαιοδοσία του φορέα 

 συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων, λόγω της 
ύπαρξης των υποδομών του ΧΥΤΥ (υφιστάμενη πρόσβαση, ευχέρεια εκτέλεσης εργασιών, 
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δικτύων κοινής ωφέλειας κ.α.) 

 δεν γειτνιάζει στην άμεση περιοχή με δραστηριότητες ή σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού, τα 
οποία να δύναται να οχληθούν ή παρεμποδιστούν από την λειτουργία αυτής.  

 Η σχεδιαζόμενη Μονάδα, καθώς και το νέο κύτταρο του ΧΥΤ πρόκειται να κατασκευαστούν 
εντός της ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Το γεγονός 
αυτό θα επισπεύσει την έναρξη κατασκευής του έργου καθότι απαιτείται τροποποίηση των 
υφιστάμενων περιβαλλοντικών ορών και όχι περιβαλλοντική αδειοδοτήση από την αρχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση του ΧΥΤ Σύρου πληροί το σύνολο σχεδόν των κριτηρίων αποκλεισμού 
για την χωροθέτηση έργων διαχείρισης και τελικής διάθεσης απορριμμάτων, όπως αυτά έχουν 
περιγραφεί στον θεσμοθετημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. 

Αναφέρεται ότι κριτήρια αποκλεισμού που αφορούν στις αποστάσεις από τους οικισμούς, από τους 
οδικούς άξονες, από πολιτιστικά μνημεία, από ακτές, από περιοχές υψηλής γεωργικής 
παραγωγικότητας κλπ, παρότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορούν 
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να λειτουργήσουν με αυστηρές προδιαγραφές ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό, θεσμοθετήθηκαν, 
κυρίως για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων. 

Συνεπώς για το σύνολο των προαναφερόμενων λόγων επιλκέχθηκε ως θέση χωροθέτησης της 
προτεινόμενης ΜΕΑ η θέση όπου έχει κατασκευασθεί και λειτουργήσει ο ΧΥΤ Σύρου και οι λοιπές 
υποδομές διαχείρισης αποβλήτων (Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδα 
φορητού συστήματος επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών [σπαστηριοτριβείο – σπαστήρας], 
Τεμαχιστής πρασίνων και πελλετοποιητής, Χώρος προσωρινής αποθήκευσης με λοιπά ανακυκλώσιμα 
υλικά και ογκώδη). 

Σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης θέσης αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για θέση 
παγιωμένη στη συνείδηση των πολιτών ως χώρο διάθεσης αποβλήτων. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην χωροθέτηση των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων εντός του υφιστάμενου 
γηπέδου, λήφθηκε υπόψη η γενικότερη διάταξη των υφιστάμενων και μελλοντικά προβλεπόμενων 
έργων διαχείρισης και τελικής διάθεσης και επιλέχθηκαν από τις εναπομένουσες οι πλέον κατάλληλες 
περιοχές. 

 

8.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Τα χαρακτηριστικα της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας επεξεργασίας στην περίπτωση της ΜΕΑ Σύρου 
πρέπει να είναι σύμφωνα:  

• με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής 

• τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό 

• της ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής, 
παρατίθενται συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ 
και την υφιστάμενη διαχείριση στην περιοχή, τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα της επιλογής ως 
καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας αυτής της Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (Αερόβια 
Επεξεργασία – Κομποστοποίηση) με ανάκτηση ανακυκλώσιμων, υλικού τύπου «κομπόστ» και 
κόμποστ υψηλής ποιότητας. 

Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που οδήγησαν στην ανωτέρω επιλογή αναφέρονται στα εξής: 

 Οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων δεν είναι μεγάλες με αποτέλεσμα μέθοδοι 
θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ να καθίστανται μη βιώσιμες 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό οργανικού, χαρτιού και 
πλαστικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ, 
ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών 

 Η μικρή ποσότητα υπολείμματος αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού για να μειωθεί η 
εξάρτηση από την ταφή. 

 Η τεχνολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία σύμμεικτων 
απορριμμάτων  

 Οι ποσότητες οργανικών και υλικών συσκευασίας που θα συλλέγονται χωριστά μέσω 
προγράμματος διαλογής στην πηγή πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ.  
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 Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, προτάσσει τεχνολογίες ενεργειακής 
αξιοποίησης, στις οποίες μπορεί να γίνεται ανάκτηση ενέργειας με θερμική επεξεργασία των 
Υπολειμμάτων των ΜΕΑ ή/και των εναλλακτικών καυσίμων προκειμένου να είναι εφικτή η 
δραστική ελαχιστοποίηση του τελικού υπολείμματος προς υγειονομική ταφή (απαραίτητες για 
την επίτευξη του στόχου ταφής έως 10% μέχρι το 2030). Από την απαίτηση για την ένταξη της 
ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων ή/και δευτερογενών καυσίμων, εξαιρούνται οι 
περιφέρειες με έντονη νησιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Συνεπώς ως προς την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας  δεν θα 
εξεταστεί η δυνατότητα παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου καθώς στην περίπτωση αυτή θα 
είναι αναγκαία η μεταφορά διάθεσή του σε κεντρικές μονάδες αξιοποίησής του, γεγονός που 
απειλεί σοβαρά τη βιωσιμότητα του έργου.  

 Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να οδηγηθούν στη ΜΕΑ, (5800 tn/έτος 
σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 928 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων), είναι πολύ 
μικρές ώστε να μην μπορούν να εξεταστούν όλες οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές διαθέσιμες ποσότητες. 

Η μικρής δυναμικότητας ΜΕΑ Σύρου καθιστά σχεδόν απαγορευτική την εξέταση της 
αναερόβιας επεξεργασίας μετά το στάδιο της μηχανικής διαλογής δεδομενου ότι: 

 Η βιολογική (αερόβια) επεξεργασία είναι περισσότερο ευέλικτη σε θέματα ποσοτήτων, με 
ρύθμιση του χρόνου ωρίμανσης και δημιουργία «γραμμών» λειτουργίας σε σχέση με την 
αντίστοιχη αναερόβια επεξεργασία καθιστώντας την τελευταία ιδιαίτερως ευαίσθητη σε 
«αλλαγές» τροφοδοσίας. 

 Το κόστος επένδυσης και λειτουργίας είναι υψηλότερο στην περίπτωση της αναερόβιας 
επεξεργασίας σε σχέση με την αντίστοιχη αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων 

 Κατά την επιλογή δόθηκε προτεραιότητα σε τεχνολογίες που με βάσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επένδυσης με όρους, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω λόγους εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μέγεθος λοιπόν της 
μονάδας δεν επιτρέπει «πειράματα» στην παρούσα φάση αναφορικά με την επιλεγείσα τεχνολογία 
επεξεργασίας, αλλά επιβάλλει δοκιμασμένες λύσεις σε σχέση με την κλίμακα αυτής, παρέχοντας 
ικανοποιητικά «εχέγγυα» για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αυτής και την βιωσιμότητά της. 

Αναφορικά με την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων 
αποτελεί μονοσήμαντη λύση σε όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Αυτό ισχύει διότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά και οποιαδήποτε τεχνολογία ανάκτησης 
υλικών και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων μειώνουν την ποσότητα των αποβλήτων που 
οδηγούνται προς ταφή και διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους (σε ότι αφορά την παραγωγή και τη 
σύσταση στραγγισμάτων και βιοαερίου, τις καθιζήσεις, τη δυνατότητα συμπίεσης, κ.λπ.). Η μείωση 
αυτή της ποσότητας αλλά και της βλαπτικότητας των αποβλήτων δεν σημαίνει ότι δεν απομένουν 
υπολείμματα (συνήθως από 20-50% κ.β. της αρχικής ποσότητας ανάλογα με τη μέθοδο), που είναι μη 
αξιοποιήσιμα και επομένως πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή. 

Για το λόγο αυτό, δεν έχει έννοια για έργα του είδους (χώροι υγειονομικής ταφής) η εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων, παρά μόνο για επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών, π.χ., ως προς τη μέθοδο 
επεξεργασίας των στραγγισμάτων, το σχεδιασμό του δικτύου συλλογής βιοαερίου (π.χ. οριζόντια ή 
κατακόρυφα φρεάτια), τη χωροθέτηση των διαφόρων εγκαταστάσεων και της λεκάνης απόθεσης, κ.λπ.  
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8.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η κατάσταση του περιβάλλοντος για την παρούσα λύση, καθώς και η αξιολόγηση αυτής σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αναλύονται διεξοδικά στα Κεφάλαιο 5, 8 και 10 
της παρούσας ΜΠΕ. 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας θεωρείται συνεισφέρει τα μέγιστα 
έναντι των υπολοίπων εξεταζόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας στη μείωση του φαινόμενου του 
θερμοκηπίου λόγω επεξεργασίας των απορριμμάτων και μείωσης του «δυναμικού» τους για παραγωγή 
βιοαερίου. 

Επίσης συνεισφέρει θετικά σε όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που άπτονται της υγειονομικής 
ταφής, ενώ ως προς τον τόπο διαχείρισης των παραγόμενων εκροών αυτής (αέριες εκπομπές και υγρά 
απόβλητα) και δεδομένου ότι πληρούν την κείμενη νομοθεσία, δεν προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
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9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

9.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Σύμφωνα με την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014) στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, 
αναλύονται και αξιολογούνται οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην 
περιοχή μελέτης. Ο βαθμός ανάλυσης σε κάθε περίπτωση θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος των 
αναμενόμενων άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την λειτουργία λοιπών 
υφιστάμενων έργων. 

Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών 
για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1, καθορίζεται στα 2,0km από τα όρια του γηπέδου ή 
του χώρου κατάληψης για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης. 

Η έκταση της περιοχής μελέτης μπορεί κατά περίπτωση να αυξηθεί, κατά την κρίση του μελετητή της 
ΜΠΕ, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου σε συσχέτιση με τη ζώνη επιρροής του. 

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η άμεση περιοχή μελέτης, η οποία περιλαμβάνει ζώνη 2,0km στην 
περίμετρο του γηπέδου εγκατάστασης των έργων.  

Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες παραμέτρους, τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, εξετάζεται και ευρύτερη περιοχή (ζώνη επιρροής), πέριξ του έργου, αναλόγως των 
διαθέσιμων κάθε φορά δεδομένων και στοιχείων, ή/και της κλίμακας των επιπτώσεων που δύναται να 
έχει η λειτουργία του. 
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Σχήμα 9-1: Περιοχή μελέτης 

 

9.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η γνώση των μετεωρολογικών και κλιματολογικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την κατανόηση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών μιας περιοχής και σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
κατά τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων. Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό 
ρόλο σε όλα τα είδη των χημικών αντιδράσεων αλλά και στα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Επίσης οι 
βροχοπτώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και οι 
άνεμοι στη διάσπαση και μεταφορά μικροσωματιδίων. 

Στη Σύρο κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο τείνει προς το θαλάσσιο.  

Για την περιγραφή των κλιματολογικών χαρακτηριστικών του νησιού, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
του Μ.Σ. Σύρου (Γ. Μήκος (Lon): 24.948 Γ.Πλάτος (Lat): 37.421 Ύψος (Alt): 70m) για ις χρονικές 
περιόδους 1970-1996 και 1991-2013. 

9.2.1 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ –  ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 

Ως ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις θεωρούνται οι βροχοπτώσεις, οι χιονοπτώσεις, ο παγετός, η πάχνη 
και το χαλάζι.  

Περιοχή ακτίνας 2,0km 
πέριξ του εξεταζόμενου 

γηπέδου 

Γήπεδο ΧΥΤΑ Σύρου εντός του 
οποίου θα χωροθετηθούν η 

επέκταση του ΧΥΤΑ (Β΄Φάση)  και 
η ΜΕΑ Σύρου 
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Ως προς το επίπεδο των βροχοπτώσεων, παρά το ότι η Σύρος δέχεται περιστασιακά σχετικά αξιόλογο 
ύψος βροχής, σε γενικές γραμμές οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις  ανάγκες, 
ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Σύρου, η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή ανέρχεται στα 301,3 
mm, βροχερότερος μήνας είναι ο Δεκέμβριος με 49,7mm, ενώ ξηρότεροι μήνες είναι οι Ιούνιος, Ιούλιος 
και Αύγουστος (είναι άνυδροι).  

Πίνακας 9.1: Βροχομετρικά στοιχεία για το Μ.Σ. Σύρου 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Έτος 

Μέσο ύψος 
υετού (mm) 
(1970-2013) 

47,2 57,1 34,5 26,5 22,3 0,05 0,0 0,0 9,4 12,8 41,7 49,7 301,3 

Μέγιστο 
24h 

(1970-1996) 
59,3 48,1 43,8 20,4 24,8 37,0 1,2 0,0 63,8 92,9 27,7 61,2  

Στα ακόλουθα διαγράμματα απεικονίζονται το συνολικό ύψος βροχής και το μέγιστο ύψος βροχής, 
όπως αυτά προέκυψαν από τα πρωτογενή στοιχεία των βροχομετρικών παρατηρήσεων από το Γραφείο 
Αγροτικού Συνεταιριμού Σύρου και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εκπόνησης της «Μελέτης 
Οριοθέτησης Ρεμάτων του Δήμου Ερμούπολης (Συντάξαντας Χατζηγρηγορίου Παύλος). Τα εν λόγω 
στοιχεία αναφέρονταο στην πρίοδο Ιανουάριος 1985-Δεκέμβριος 2003 και αφορούν καθημερινές 
μετρήσεις 24ωρου βροχόπτωσης (παρατήρηση: 8:00πμ).  

 
Σχήμα 9-2: Συνολικό ύψος βροχής ανά έτος σε mm  
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Σχήμα 9-3: Μεγιστο ύψος βροχής ανά μήνα σε mm για την χρονική περίοδο 1985-2003 

9.2.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται: η μέση, η μέση μέγιστη, η μέση ελάχιστη, η απόλυτη μέγιστη και 
η απόλυτη ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας για όλους τους μήνες του έτους. Η μέση μέγιστη (ελάχιστη) 
αφορά τη μέση τιμή των μέγιστων (ελάχιστων) θερμοκρασιών, που σημειώνονται καθημερινά. Η 
απόλυτη μέγιστη (ελάχιστη) αφορά τις μέγιστες (ελάχιστες) τιμές που έχουν σημειωθεί κατά το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας του σταθμού.  

Ο χειμώνας στη Σύρο είναι ηπιότερος από αυτόν της Αττικής, ενώ το καλοκαίρι είναι δροσερό εξ αιτίας 
της επίδρασης των ανέμων και της θάλασσας. Ο παγετός αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, ενώ οι απολύτως 
μέγιστες θερμοκρασίες σπάνια φτάνουν τους 40°C. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι στη Σύρο δεν 
παρατηρούνται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην διάρκεια του έτους. 

Πίνακας 9.2:  Θερμοκρασιακά στοιχεία Μ.Σ Σύρου (ΕΜΥ) 

 
Μέση 

θερμοκρασία 
(οC) 

Μέση μέγιστη 
θερμοκρασία 

(οC) 

Μέση 
ελάχιστη 

θερμοκρασία 
(οC) 

Απόλυτη 
μέγιστη 

θερμοκρασία 
(οC) 

Απόλυτη 
ελάχιστη 

θερμοκρασία   
(οC) 

Ιανουάριος 11,5 13,2 9,0 20,0 0,2 

Φεβρουάριος 11,5 13,4 8,6 21,2 -1,0 

Μάρτιος 12,9 15,3 10,2 24, 0,2 

Απρίλιος 15,9 18,1 12,6 29,1 6,2 

Μάιος 20,2 22,9 16,5 34,6 9,0 

Ιούνιος 25,4 27,3 20,9 35,2 13,1 

Ιούλιος 26,7 29,4 23,3 36,8 16,0 

Αύγουστος 26,6 29,5 23,5 39,5 16,6 

Σεπτέμβριος 23,7 25,8 20,4 34,8 13,0 

Οκτώβριος 19,9 22,1 17,1 35,8 7,0 
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Μέση 

θερμοκρασία 
(οC) 

Μέση μέγιστη 
θερμοκρασία 

(οC) 

Μέση 
ελάχιστη 

θερμοκρασία 
(οC) 

Απόλυτη 
μέγιστη 

θερμοκρασία 
(οC) 

Απόλυτη 
ελάχιστη 

θερμοκρασία   
(οC) 

Νοέμβριος 15,8 18,1 13,9 28,0 3,2 

Δεκέμβριος 12,9 15,1 15,5 22,5 0,8 

Στη Σύρο παρουσιάζονται μέσες θερμοκρασίες, που κυμαίνονται μεταξύ των 11°C και 27°C. Η μέση 
θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (Φεβρουάριος & Ιανουάριος) είναι 11-12°C και του θερμότερου 
(Ιούλιος ή Αύγουστος) 26-27°C.  

Τη μεγαλύτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζουν οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος με 29,4 οC 
και 29,5οC αντίστοιχα, ενώ τη μικρότερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζουν ο Ιανουάριος και ο 
Φεβρουάριος με θερμοκρασίες 13,2οC και 13,4οC, αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη μέση ελάχιστη 
θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Αύγουστος με 23,5οC και ακολουθεί ο Ιούλιος με 23,3οC, ενώ τη 
μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Φεβρουάριος με 8,6 οC και ακολουθεί ο 
Ιανουάριος με 9,0οC. 

Οι νεφοσκεπείς ημέρες είναι πολύ σπάνιες από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και ιδιαίτερα 
αυξημένες τους χειμερινούς μήνες, ενώ αραιή νέφωση παρατηρείται τους θερινούς μήνες. 

9.2.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Όσον αφορά στη σχετική υγρασία, οι μέσες μηνιαίες τιμές είναι επίσης υψηλές καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους και κυμαίνονται από 56,9% τον Ιούνιο έως 75,5% τον Δεκέμβριο. Η μέση μηνιαία τιμή της 
υγρασίας διατηρείται κάτω του 60% κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος – Αύγουστος), ενώ το υπόλοιπο 
έτος κυμαίνεται άνω του 60%. Η μέση ετήσια υγρασία είναι της τάξης του 67,4%.  

Πίνακας 9.3:  Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία 

Έτη Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Έτος 

Μέση 
σχετική 

υγρασία (%) 
73,5 73,3 70,4 68,4 62,4 56,9 57,5 61,4 64,3 71,3 73,9 75,5 67,4 

Πηγή: ΕΜΥ 

9.2.4 ΆΝΕΜΟΙ 

Ο άνεμος προσδιορίζεται με την ένταση ή την ταχύτητά του και με τη διεύθυνσή του, που δεν είναι η 
ανυσματική, αλλά η διεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεμος σ’ ένα τόπο. Ο προσδιορισμός της 
ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου γίνεται εμπειρικά με την κλίμακα Beaufort ή εξειδικευμένα 
όργανα. Η κλίμακα έχει το πλεονέκτημα έναντι των οργάνων ότι εκτιμά τα αποτελέσματα του ανέμου 
σε μεγάλη σχετικά έκταση γύρω από τον παρατηρητή. 

Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Μ.Σ Σύρου, προκύπτει ότι ο μήνας με τη μεγαλύτερη 
ταχύτητα ανέμου για το χρονικό διάστημα των διαθέσιμων μετρήσεων (1996-2013) είναι ο 
Φεβρουάριος (12,5 κόμβους), ενώ οι μήνες με τη μικρότερη μέση ένταση ανέμου είναι ο Απρίλιος με 
8,5 κόμβους και ο Μάιος με μέση ταχύτητα ανέμου 9,3 κόμβους. 

 

Πίνακας 9.4:  Μέση Ταχύτητα ανέμου στο ΜΣ Σύρου για το χρονικό διάστημα 1991 - 2013 

Έτη Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

Μέση Ταχύτητα 
ανέμου (κόμβοι) 

11,73 12,55 11,21 9,70 8,51 9,28 11,04 10,82 10,45 10,83 11,14 11,79 

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής και γενικότερα των Κυκλάδων είναι η επικράτηση των μελτεμιών 
που ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και με αυξανόμενη ένταση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
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εξακολουθούν εως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται αναλυτικότερα 
ανεμολογικά στοιχεία ανά μήνα για χρονικό διάστημα διαθέσιμων μετρήσεων από το 1970 – 1996. 

Πίνακας 9.5:  Ένταση ανέμων (%) για τα έτη 1970-1996 

Ένταση 
σε BF 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

0 1,322 0,606 1,758 3,726 6,733 9,524 4,187 4,048 3,414 3,496 20,108 0,706 

1 6,538 7,307 9,313 15,021 15,393 17,089 10,648 10,055 13,134 10,99 11,324 11,123 

2 13,704 10,456 13,341 16,663 17,186 14,944 12,13 8,908 12,084 12,117 13,446 12,467 

3 17,164 17,524 15,497 19,862 20,213 18,237 17,723 13,284 16,822 15,779 15,264 16,193 

4 18,447 18,228 19,692 20,342 18,087 19,347 16,233 20,658 17,241 16,859 18,434 17,497 

5 16,582 19,829 19,679 13,774 13,603 11,969 19,361 23,157 20,304 17,048 19,418 15,845 

6 16,28 15,28 11,659 7,218 6,301 6,999 13,351 14,113 13,1 13,728 12,203 14,024 

7 5,856 6,349 4,383 2,38 1,52 1,513 5,057 4,184 3,243 6,165 4,4 7,004 

8 2,754 3,275 3,032 0,598 0,729 0,378 1,136 0,707 0,479 2,75 2,229 3,796 

9 1,389 1,146 1,646 0,416 0,235 0 0,354 0,256 0,179 0,996 1,115 1,275 

10 0,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0,072 0 0,07 

>11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059 0 

Οι άνεμοι στην περιοχή του ΜΣ Σύρου πνέουν από βόρειες (44%), νοτιοδυτικές (14,8%), 
βορειοανατολικές (12,4%) και νότιες (12,3%) διευθύνσεις. Το ποσοστό νηνεμίας είναι πολύ μικρό 
(μέγιστη τιμή 9,5% το μήνα Ιούλιο), σε σύγκριση με τα δεδομένα άλλων μετεωρολογικών σταθμών του 
Ελληνικού χώρου, αλλά είναι ένα φυσιολογικό ποσοστό μιας και πρόκειται για νησί των Κυκλάδων. 

Στον παρακάτω τώρα πίνακα εμφανίζεται η συχνότητα εμφάνισης (ποσοστό, %), ανά συγκεκριμένη 
διεύθυνσης ανέμου. 

Πίνακας 9.6:  Διεύθυνση ανέμων (%) για τα έτη 1970-1996 

Διεύθυνση Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ 

ΙΑΝ 30,665 17,744 2,714 4,102 10,804 20,986 4,379 7,294 

ΦΕΒ 33,965 13,479 1,8527 5,618 14,6 21,038 3,691 5,176 

ΜΑΡ 37,595 17,665 3,399 4,407 14,134 15,449 2,192 3,401 

ΑΠΡ 28,732 11,797 3,303 1,323 14,879 22,125 2,535 5,58 

ΜΑΙ 37,634 17,767 2,051 4,288 10,638 13,874 3,088 3,927 

ΙΟΥ 44,999 9,307 1,362 2,269 12,852 13,103 2,358 4,226 

ΙΟΥΛ 64,907 12,654 0,66 1,051 6,182 3,494 0,355 6,51 

ΑΥΓ 70,885 8,287 1,084 0,671 6,532 1,949 0,707 5,837 

ΣΕΠ 64,464 5,934 0,921 1,076 6,855 10,206 0,956 6,174 

ΟΚΤ 55,129 10,053 1,541 1,66 11,464 11,393 1,553 3,711 

ΝΟΕ 37,324 10,171 1,139 2,523 19,079 19,923 2,839 4,894 

ΔΕΚ 32,726 12,749 2,296 2,591 18,226 19,373 3,614 7,719 

Από τα ανεμολογικά στοιχεία προκύπτει ότι οι επικρατούντες άνεμοι είναι οι Βόρειοι, με ένταση που 
κυμαίνεται από 3 έως 5 BF. 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 259 

9.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η γεωγραφική θέση της Σύρου στις Κυκλάδες μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως κεντρική και σε σχετική κοντινή απόσταση από 
το λιμάνι του Πειραιά, που την συνδέει με την υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα. Βόρεια του νησιού εντοπίζονται τα νησιά της 
Άνδρου και της Τήνου, στα δυτικά η Κύθνος και στα ανατολικά η 
Μύκονος. Η επιφάνεια της Σύρου καλύπτει 84.900 km2 και 
μέγιστο μήκος 22,5 km. Παρόλο που κατέχει την 11η θέση σε 
μέγεθος ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, είναι το μεγαλύτερο 
σε πληθυσμό νησί. Διαθέτει φυσικό λιμάνι επιφάνειας 0,89 km2 
περιμετρικά του οποίου έχει δομηθεί η πόλη του νησιού, 
Ερμούπολη. 

Από μορφολογικής άποψης, το έδαφος της Σύρου χαρακτηρίζεται 
πετρώδες και άγονο, με πολύ έντονο ανάγλυφο, χαμηλά βουνά, 
απότομες πλαγιές και στενές ρεματιές στο βόρειο τμήμα του. Το 
βόρειο μέρος του νησιού είναι ορεινό και άγονο, με το υψόμετρο 
να ανέρχεται από τα 300 έως τα 450 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται 
κυρίως μικροί αγροτικοί και παραδοσιακοί οικισμοί. Επίσης στο 
βόρειο τμήμα συναντώνται αρχαιολογικές περιοχές και το όρος 
Σύριγγα που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή καθώς 
εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. 

Σε αντίθεση, το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού παρουσιάζει 
ανάγλυφο σχετικά ομάλο με ήπιες μορφολογικές κλίσεις, 
λοφώδεις εξάρσεις μικρών υψομέτρων και πολλές παράκτιες και 
εσωτερικές προσχωσιγενείς πεδινές εκτάσεις. 

Στο νότιο τμήμα εντοπίζονται μικρές εύφορες καλλιεργήσιμες κοιλάδες. Περιοχές με βλάστηση 
εντοπίζονται αποσπασματικά στην ενδοχώρα. Ακόμα, οι ακτές είναι πολυσχιδείς και σχηματίζουν σε 
αρκετά σημεία ασφαλείς όρμους, όπως αυτή του Φοίνικα. Μικρότεροι όρμοι είναι της Βάρης, του 
Γαλησσά, του Κινίου, του Δελφινιού και των Γραμμάτων. 

Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού αποτελείται από πολλούς κλάδους μικρού γενικά μήκους, 
χειμαρρικής απορροής κατά τη διάρκεια των βροχών του χειμωνα. Δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές 
μόνιμης ροής που να τροφοδοτούν τα ρέματα του νησιού. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και σχετικές έρευνες του Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ελλαδικός χώρος εμφανίζεται υποβαθμισμένος με πολλές 
περιοχές να αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου ερημοποίησης είναι 
η δυτική Στερεά Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, η ορεινή ζώνη των Ιονίων νήσων, η 
Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, η Εύβοια και μέρος της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Θράκης (Εθνικός Σχέδιο 
Κατά της Ερημοποίησης). Με βάση σχετικές χαρτογραφήσεις στο πλαίσιο διατριβών (Καραμεσούτη Μ. 
2011, Κοσμάς Κ.), προκύπτει ότι τα νησιά της ΠΝΑ βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης κυρίως 
λόγω διάβρωσης. Ιδιαίτερα τα νησιά των Κυκλάδων και ορισμένα μόνο νησιά των Δωδεκανήσων όπως 
η Κάρπαθος, η Κάσος και περιοχές της Ρόδου, της Κω και της Λέρου κατατάσσονται στις πλέον 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες η εκδήλωση του φαινομένου της ερημοποίησης 
αναμένεται εξαιρετικά κρίσιμη κυρίως λόγω: της έντονης διάβρωσης εδαφών, της έντονης ξηρότητας 
του κλίματος, των εξαιρετικά έντονων τουριστικών πιέσεων, της εγκατάλειψης παραδοσιακών μορφών 
καλλιέργειας και της ανεξέλεγκτης κτηνοτροφίας -υπερβόσκησης (που οδηγεί σε αποψίλωση της 
τοπικής πανίδας και χλωρίδας). Ειδικότερα, βάση του Εθνικού Χάρτη ευαίσθητων στην ερημοποίηση 
περιοχών (Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης) η νήσος Σύρος 
εμφανίζει υψηλό δυνητικό κίνδυνο λόγω διάβρωσης. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 260 

Τέλος, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με την Μελέτη «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 
Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και συγκεκριμένα ως προς την αναγνώριση και των χαρακτηρισμό των 
τοπίων στην Νήσο Σύρο δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες τοποιολογικές ενότητες ή τοπία σύμφωνα πάντοτε 
με την ταξινόμηση που εφαρμόσθηκε (βασικά κριτήρια ήταν η γεωλογία, η τοπογραφία, η βλάστηση, οι 
χρήσεις γης και το ιστορικό τους, η αρχιτεκτονική). Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για την ελληνική 
φύση «ΦΙΛΟΤΗΣ», από τις 449 περιοχές της επικράτειας που έχουν χαρακτηρισθεί ως Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους, δυο (2) εντοπίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Σύρου - Ερμούπολης, τα 
οποία και είναι τα: α) «Ερμούπολη» [AT5011074] και β) «Άνω Σύρος» [AT5011075]. 

Η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος πρόκειται για μια έντονου ανάγλυφου έκταση. Αντίστοιχα η 
περιοχή εκτέλεσης του έργου (περιοχή εντός του γηπέδου εξέτασης) αναπτύσσεται μεταξύ δυο 
μισγαγγειών και παρουσιάζει σχετικά μικρές έως ενδιάμεσες κλίσεις, οι οποίες σε αρκετές θέσεις είναι 
ομόρροπες με αυτές των στρωμάτων. Κατά τόπους, όμως, απαντώνται και αρκετά έντονες κλίσεις. Εντό 
του γηπεδου τα μέγιστα υψόμετρα να εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα του γηπέδου (198m) και τα 
χαμηλότερα στο ανατολικό τμήμα του γηπέδου (25m). 

Η γενικότερη μορφολογία του αναγλύφου σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες αποστάσεις καθιστά 
την εν λόγω θέση μη ορατή από τους πλησιέστερους οικισμούς, εξασφαλίζοντάς της καλή οπτική 
απόκρυψη. 

 

 

Σχήμα 9-4: Θέση έργου σε σχέση με τον πλησιέστερο σε αυτό οικισμό 

  

Γραμμή θέασης 

Περιοχή όπου θα 
αναπτυχθούν τα έργα 
επέκτασης του ΧΥΤ 

και η ΜΕΑ 

Οικισμός 
Πλατύ Βουνί 

Οικισμός Πλατύ 
Βουνί 

Περιοχή ανάπτυξης 
προβλεπόμενων 

έργων 
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, που κυρώθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση με τον ν. 3827/2010 
(ΦΕΚ 30Α/25-2-2010) αναφέρεται σε φυσικές, αστικές ή περιαστικές περιοχές, στη στεριά ή στη 
θάλασσα. Δεν αφορά μόνο αξιόλογα τοπία αλλά επίσης καθημερινά τοπία και υποβαθμισμένες 
περιοχές. Το τοπίο θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σχεδιασμό με στόχο την εναρμόνιση των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τις περιβαλλοντικές διεργασίες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Τοπίου, η 
μορφή του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις πιέσεις που πιθανόν θα αλλοιώσουν 
το τοπίο γύρω από το έργο. 

Το προτεινόμενο έργο ακολουθεί κατά το δυνατόν την παραπάνω κατευθυντήρια γραμμή με τα 
προτεινόμενα έργα να έχουν είτε χαμηλό ύψος, είτε να μην διακόπτουν τη γραμμή θέασης ενός 
παρατηρητή. 

9.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.4.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Γεωλογικά η Σύρος υπάγεται στην Αττικοκυκλαδική μάζα. Στη γεωλογία της επικρατούν  σχιστόλιθοι 
διαφόρων τύπων και διαφορετικού βαθμού μεταμόρφωσης, εκχύσεις περιδοτικού μάγματος, 
μάρμαρα και τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι σχηματισμοί αυτοί, εκτός από τις προσχώσεις, έχουν 
υποστεί την επίδραση ισχυρών τεκτονικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται 
διερρηγμένοι και έντονα πτυχωμένοι. Μεταπτώσεις, πτυχώσεις και ρήγματα είναι τα αίτια του 
έντονου κατακόρυφου και οριζόντιου διαμελισμού και της σημερινής μορφολογίας του νησιού. Τα 
κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα παρουσιάζουν γενική διεύθυνση κλίσης βορειοανατολική. Τα 
μάρμαρα παρουσιάζονται έντονα κατακερματισμένα και διαρηγμένα, λόγω των τεκτονικών 
δυνάμεων που επέδρασαν σε αυτά. 

Ο κατακερματισμός αυτός συμπληρώνεται από την καρστική διάβρωσή τους, η οποία εμφανίζεται 
αρκετά έντονη στο νησί. Αναλυτικότερα, εμφανίζονται στη Σύρο οι παρακάτω γεωλογικοί 
σχηματισμοί: 

 Σχιστόλιθοι – Σχιστογνεύσιοι, μεταβασικοί σχιστόλιθοι Μάννα: 

Πρόκειται για μαρμαρυγιακούς και γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, έως σχιστογνεύσιους,  
κυρίως λεπτόκοκκους (μεταμορφωμένους ψαμίτες). Στη ζώνη αυτή περιέχονται σαν 
ενστρώσεις (φακοί) εκλογίτης, γάββρος, επιδοτίτης, σερπεντενίτης και χλωρίτης και είναι 
επωθημένοι πάνω στη σειά μαρμάρων και σχιστολίθων Σύρου. 

 Μάρμαρα εν μέρει δολομιτιωμένα και σχιστόλιθοι Σύρου: 

Είναι μεταμορφωμένα πετρώματα απροσδιορίστου ηλικίας σύμφωνα με τον Γεωλογικό 
Χάρτη του ΙΓΜΕ. Τα μάρμαρα αναπτύσσονται κυρίως στο κεντρικό τμήμα του νησιού σαν 
παρεμβολές κυμαινόμενου πάχους, μέσα σε σχιστόλιθους της Σύρου. Επίσης, κατά περιοχές 
αναπτύσσονται ελεύθερα στην επιφάνεια, σε μεγάλη ή μικρή έκταση. 

 Τεταρτογενείς ιζηματογενείς σχηματισμοί: 

Αποτελούνται από αργίλους, πήλους, ιλύ άμμο και χαλίκια. Πρόκειται για σαθρά ιζήματα,  
που το πάχος τους κυμαίνεται από λίγα μέτρα μέχρι αρκετά. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις 
καλύπτουν τις χαμηλές παραλιακές ζώνες, μέσα στους διάφορους μυχούς, καθώς και στα 
υψίπεδα του νησιού. Επίσης, τεταρτογενή ιζήματα συναντώνται στις κλιτείς των βουνών,  
κυρίως των σχιστολιθικών, σαν μικρού πάχους αποσαθρώματα των κρυσταλλοσχιστωδών 
πετρωμάτων. Ακόμα, συναντώνται στους πρόποδες των κλιτυών, όπου σχηματίζουν μικρούς  
κώνους κορημάτων των κλιτύων. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη 
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περιοχή της μελέτης ανήκουν στην Ενότητα Σχηματισμών Του Νεοελληνικού Τεκτονικού 
Καλύμματος (Κυανοσχιστόλιθοι). Κύρια χαρακτηριστικά της Ενότητας αυτής είναι τα εξής: 

 Έχουν υποστεί μία τουλάχιστον μεταμόρφωση σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών 
θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα οι σχηματισμοί αυτοί στο σύνολό τους ή εν μέρει να έχουν 
μεταμορφωθεί σε κυανοσχιστόλιθους. 

 Βρίσκονται επωθημένοι με μορφή τεκτονικού καλύμματος πάνω σε σχηματισμούς των 
Εξωτερικών ζωνών που είναι σχηματισμοί της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης ή κατά μια άλλη 
άποψη σχηματισμοί της ζώνης Παρνασσού ή ανάλογοι με την ζώνη αυτή σχηματισμοί. 

 Όλες οι γνωστές σειρές σχηματισμών της Ενότητας αυτής είναι συνεχείς, δηλαδή χωρίς 
στρωματογραφικές ασυμφωνίες. Πάνω στους σχηματισμούς της Ενότητας αυτής βρίσκονται, 
κατά κανόνα, επωθημένοι σχηματισμοί της Πελαγονικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων και 
σχηματισμών του προαλπικού υποβάθρου της ζώνης αυτής. Γενικά οι σχηματισμοί του 
Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος έχουν πολύ μεγάλο πάχος 

 
Το ένθετο αριστερά απεικονίζει απλοποιημένο γεωλογικό χάρτη που δείχνει τις κύριες τεκτονικές ενότητες στην 
περιοχή του Αιγαίου (ΣΜΡΜ Σερβομακεδονική Μάζα και Μάζα Ροδόπης, BFZ ζώνη φλύσχη Bornova). Τα ένθετα 
δεξιά απεικονίζουν τους λεπτομερείς γεωλογικούς χάρτες των περιοχών που βρίσκονται στα πλαίσια της 
Εικόνας α (από Keiter et al. 2011). β) Απλοποιημένη τεκτονοστρωματογραφική στήλη για το νησί της Σύρου 
(τροποποιημένη από Keiter et al. 2011 και Laurent et al. 2016). γ) Προτεινόμενες P -T πορείες για την ενότητα 
Κυανοσχιστόλιθων στη Σύρο (μπλε γραμμή από Keiter et al. 2004, κόκκινη γραμμή από Rosenbaum et al. 
2002α). 

Σχήμα 9-5: Απλοποιημένος γεωλογικός/τεκτονικός χάρτης της νήσου Σύρου (τροποποιημένος από Keiter et al. 
2011, Aravadinou & Xypolias 2017). 

Στα μεταμορφωμένα κρυσταλλικά πετρώματα της Σύρου επέδρασαν οι κατακόρυφες και 
εφαπτόμενες  κινήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
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συστήματος πτυχώσεων, ρηγμάτων, κατακερματισμών και διαρρήξεων. Στην τελική διαμόρφωση του 
ανάγλυφου του νησιού, συνέτειναν η διάβρωση που επήλθε και η αποκομιδή των υλικών 
αποσάθρωσης.  

Χαρακτηριστικό των μετάμορφωσιγενών σχηματισμών είναι η αντικλινική διάταξή τους και οι 
διαταράξεις τις οποίες υπέστησαν. Οι διαταράξεις  αυτές είναι πλέον έκδηλες στα στρώματα των 
μαρμάρων τα οποία συναντώνται κατακερματισμένα με βαθιές ρωγμές και διακλάσεις. (Μ. 
Αποστολάκη, 2006) 

 
Σχήμα 9-6: Στρωματογραφική στήλη Νήσου Σύρου 

Στη βόρεια Σύρο εμφανίζονται ορισμένα σπάνια μεταμορφωμένα πετρώματα, μεταξύ των οποίων 
ιδιαίτερη θέση έχουν οι εκλογίτες. Πρόκειται για αποστρογγυλεμένους σκοτεινόχρωμους βράχους, οι 
οποίοι προεξέχουν εντυπωσιακά στο τοπίο. Προέρχονται από μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων, 
κυρίως μεταγάββρων σε συνθήκες πολύ υψηλών πιέσεων και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, 
δηλαδή μεταμόρφωση κυανοσχιστολιθικού τύπου με χαρακτηριστικό ορυκτό το γλαυκοφανή, ο 
οποίος ανακαλύφθηκε στη Σύρο το 1845. Η γεωλογική θέση των εκλογιτών είναι μέσα σε ένα 
σχηματισμό μεταμορφωμένου έγριου φλύσχη με πλούσια συμμετοχή βασικών και υπερβασικών 
πετρωμάτων που σήμερα αποτελεί έναο οφιολοθικό mélange. 

Άμεση περιοχή μελέτης 

Η άμεση περιοχή δομείται από εναλλαγές μαρμάρων - σχιστολίθων. Τα μάρμαρα είναι κρυσταλλικά, 
χρώματος συνήθως τεφρού και κατά θέσεις δολομιτιωμένα. Ειδικότερα: 

 Μάρμαρα (mr): Μέσο έως αδρόκοκκα, κυρίως ασβεστιτικά τεφρογάλαζου χρώματος 
μάρμαρα. Οι ανώτεροι ορίζοντες είναι κυρίως λεπτοστρωματώδεις και μετατρέπονται σε πιο 
συμπαγής στα κατώτερα μέρη. Παρατηρούνται επίσης, κατά τόπους, σώματα ανώμαλου 
σχήματος δολομιτικών μαρμάρων. 
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 Σχιστόλιθοι Σύρου (Sch,bs): Μεταπηλιτικοί, σπάνια μεταψαμμιτικοί σχιστόλιθοι (sch), με 
παρεμβολές ασβεστιτικών και βασικών σχιστολίθων (bs). 

Συγκεκριμένα  σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη του 2007, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
μελέτης εφαρμογής για τον διαγωνισμό του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΥΡΟΥ», οι γεωλογικές συνθήκες τις περιοχής του έργου έχουν ως εξης: 

 Στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του Χ.Υ.Τ.Α. απαντούν γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι 
εντάσσονται στους σχηματισμούς του πρασινοσχιστόλιθου και του αμφιβολίτη της νήσου. Οι 
σχηματισμοί αυτοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες σειρές: μία ανώτερη από αμφιβολίτες και 
μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με περιορισμένες ενστρώσεις μαρμάρων και μία κατώτερη 
από γνεύσιους. Σημειώνεται και η παρουσία μιας μικρής εμφάνισης γρανιτών. 

 Τα πετρώματα των σχιστόλιθων επάνω στους οποίους έγινε η εγκατάσταση του μεγαλύτερου 
μέρους του Χ.Υ.Τ.Α., χαρακτηρίζονται από μεγάλες έως ικανοποιητικές αντοχές, 
παρουσιάζουν όμως κατά θέσεις ευκολία αποσάθρωσης και πυκνό δίκτυο διακλάσεων. 

 Οι ανθρακικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή είναι γενικά στρωσιγενείς, με 
πυκνό δίκτυο διακλάσεων και παρουσιάζουν συμπεριφορά βράχου. 

 Οι επιφάνειες σχιστότητας είναι πολύ καλά αναπτυγμένες σε όλους τους σχηματισμούς και 
παρουσιάζουν σχετικά σταθερές μικρές έως ενδιάμεσες κλίσεις προς τα δυτικά. Οι 
αποκλίσεις που μπορούν να διακριθούν οφείλονται σε φαινόμενα πτύχωσης. 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίδεται απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του ΙΓΜΕ, Φύλλο Σύρου, 
κλίμακας 1:50.000 με σημειαμένη τη θέση του γηπέδου του έργου..  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Σχήμα 9-7: Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Σύρος), κλίμακας 1:50.000 ( Ι.Γ.Μ.Ε, 1985) 

Θέση έργου 
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9.4.2 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Οι κατακόρυφες και οριζόντιες τεκτονικές κινήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είχαν ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία συστήματος πτυχώσεων. Στην νήσο Σύρο το πτυχωσιγενές προφίλ 
αντιπροσωπεύεται από αντεστραμμένες πτυχές, οι οποίες δημιουργούν μια ακολουθία ασύμμετρων 
συγκλίνων και αντικλίνων. Κατά την περίοδο του Νεογενούς ακολούθησε διάρρηξη των πτυχώσεων η 
οποία εκφράστηκε από κανονικά ρήγματα, οι μετατοπίσεις των οποίων σε αρκετές περιπτώσεις 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντικές. 

Τα ρήγματα είναι τελικά αυτά που διαμόρφωσαν την μορφολογία της νήσου, η εικόνα της οποίας 
ολοκληρώθηκε μέσω των αποσαθρωτικών διεργασιών και της μεταφοράς υλικών που αυτή 
προκάλεσε. 

Η τεκτονική δραστηριότητα που επηρέασε το νησί, σε συνδυασμό με τα πετρώματα από τα οποία 
αυτό δομείται, επιτρέπει το διαχωρισμό του σε δύο μέρη: α) το βόρειο μέρος το οποίο εμφανίζεται 
ανυψωμένο σε σχέση με το νότιο και δομείται κυρίως από μάρμαρα και β) το νότιο τμήμα που 
αποτελείται από σχιστόλιθους και ασβεστολιθικούς σχιστόλιθους. 

Η νοητή γραμμή που διαχωρίζει τα δύο αυτά κύρια τμήματα διέρχεται από τις περιοχές Κίνι – 
Ερμούπολης. 

Τέλος, από το γήπεδο που πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα δεν διέρχεται κάποιο τεκτονικό 
ρήγμα. Επισημάνεται ότι τεκτονικές διαρρήξεις με την μορφή ρηγμάτων δεν εντοπίζονται εντός του 
γηπέδου. 

9.4.3 ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ / ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που δομούν το νησί, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
με σειρά σπουδαιότητας τα μάρμαρα, οι τεταρτογενείς αποθέσεις και ο μανδύας αποσάθρωσης των 
σχιστόλιθων. 

Παρόλα αυτά η υδρολιθολογία περιπλέκεται αρκετά καθώς ο έντονος μεταμορφισμός, ο τεκτονισμός 
και η αποσάθρωση των σχηματισμών δημιουργούν σε συνδυασμό, τοπικές υδρογεωλογικές συνθήκες, 
με υδροφόρους ορίζοντες σε κατάσταση μη ισορροπίας, και μικρής παροχετευτικής ικανότητας. 

❖ Μάρμαρα 

Τα μάρμαρα της Σύρου εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα της νησιού και χαρακτηρίζονται από 
μεγάλο συντελεστή κατείσδυσης λόγω της έντονης ρηγμάτωσης και της αποκάρστωσης που 
εμφανίζουν. Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις σχηματισμού υδροφοριών στα μάρμαρα: 

o Τα μάρμαρα υπέρκεινται των αδιαπέρατων σχιστόλιθων και η επαφή βρίσκεται σε θετικά 
υψόμετρα. Στην περίπτωση αυτή η βάση του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται στην επιφάνεια 
επαφής, ενώ όπου αυτή η επαφή τέμνει το τοπογραφικό ανάγλυφο εκδηλώνονται πηγές 
επαφής. 

o όταν τα μάρμαρα βρίσκονται σε αρνητικά υψόμετρα η βάση του υδροφόρου βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο με την επιφάνεια της θάλασσας. 

o Φακοί μαρμάρων ή ενστρώσεις μαρμάρων μέσα στους σχιστόλιθους. 
❖ Σχιστόλιθοι 

Η υδροφορία των σχιστόλιθων σχετίζεται με την δημιουργία δευτερογενούς πορώδους το οποίο 
οφείλει τον σχηματισμό του σε ρήγματα και διακλάσεις. Η παρουσία επίσης μετακροκαλοπαγών και 
χαλαζιτών ευνοεί την δημιουργία ασυνεχειών μέσω των οποίων μπορεί να κυκλοφορήσει το νερό. 
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Υδροφορία μπορεί επίσης να εμφανιστεί στον μανδύα αποσάθρωσης των αργιλικών σχιστόλιθων, 
ωστόσο η δυναμικότητα αυτών των υδροφόρων είναι χαμηλή λόγω της παρουσίας αργιλικών 
υλικών σε μεγάλο ποσοστό. 

Γενικά οι σχιστόλιθοι δεν εμφανίζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. 

❖ Τεταρτογενείς αποθέσεις 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα και αυξημένη αποθηκευτική 
ικανότητα. Οι υδροφόροι ορίζοντες, οι οποίοι σχηματίζονται στις αλλουβιακές λεκάνες 
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον για το νησί. Οι κυριότερες αλλουβιακές 
λεκάνες είναι αυτές της Μάννας, του Γαλησσά, της Βάρης, του Φοίνικα και του Κίνιου. 

Η σύσταση των αλλουβιακών αποθέσεων και κατ΄ επέκταση ο υδρογεωλογικός τους χαρακτήρας 
εξαρτάται από τα μητρικά πετρώματα της αντίστοιχης λεκάνης απορροής. 

Η παρουσία σχιστολιθικών θραυσμάτων μειώνει την διαπερατότητα των αλλουβίων. 

 

Σχήμα 9-8: Απόσπασμα υδρολιθολογικού χάρτη Νήσου Σύρου 

Θέση έργου 
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Σε ότι αφορά τα υδροφόρα συστήματα, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΓΜΕ (2010), η υπόγεια 
υδροφορία της Σύρου εντοπίζεται σε γενικές γραμμές στις Τεταρτογενείς αποθέσεις, στα μάρμαρα στα 
οποία έχει διαμορφωθεί δευτερογενές πορώδες και στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ρωγματώσεις 
των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. 

Οι κύριοι υδροφόροι γεωλογικοί σχηματισμοί της Σύρου είναι: 

 Μάρμαρα, που είναι έντονα διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζουν σημαντικό συντελεστή διήθησης ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Δεν έχουν 
γενικά μεγάλη επιφανειακή εξάπλωση. 

 Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ρωγματώσεις των 
οποίων αναπτύσσεται ασθενής υδροφόρος ορίζοντας. 

 Τεταρτογενείς αποθέσεις, που κατακλύζουν τα πεδινά τμήματα του νησιού και τους πόδες των 
κλιτύων από αποσαθρώματα βουνών. Οι περισσότεροι από τους αντίστοιχους υδροφόρους 
ορίζοντες είναι ανοικτοί προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να υφαλμυρίζουν, όσο πιο κοντά 
βρίσκονται στην παραλία και όσο πιο πολύ εκμεταλλεύονται. 

Πρόκειται για ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι αναπτύσσονται εντός των αλλουβιακών 
προσχώσεων, που δημιουργούνται στις απολήξεις των κοιλάδων των περιοχών Ερμούπολης, Μάννα, 
Γαλησσά, Βάρης και Φοίνικα. Οι Τεταρτογενείς αυτές αποθέσεις παρουσιάζουν μεγάλη 
υδροπερατότητα και υδροαποθηκευτική ικανότητα, έχουν όμως μικρό πάχος. 

Πρόκειται για αποθέσεις αμμοαργιλώδους - ψαμμιτοκροκαλοπαγούς υφής και ποταμορειμμάριας 
φάσης με υπόβαθρο ανθρακικό και σχιστολιθικό. Καλύπτουν τις χαμηλότερες υψομετρικά περιοχές και 
τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα διηθούμενα εντός των προσχώσεων, κατέρχονται μέχρι των 
υποκείμενων στεγανών πετρωμάτων (σχιστόλιθοι), διαμορφώνοντας υδροφόρο ορίζοντα, μικρής 
σχετικά παροχής. Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται υδροφορία μικρής σχετικά υδροδυναμικότητας 
και δεν διαμορφώνονται αξιόλογοι υδροφόροι ορίζοντες, εξαιτίας του μικρού πάχους και της 
επιφανειακής τους έκτασης.  

Εκτός αυτού, οι υδροφόροι των παράκτιων αποθέσεων είναι έντονα επηρεασμένοι από τη διείσδυση 
της θάλασσας, με την οποία έρχονται σε άμεση υδραυλική επικοινωνία. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 
υφαλμύρωση του παράκτιου υδροφορέα να αυξάνει προοδευτικά σε σχέση με την απόσταση από την 
ακτή κατά το μέτρο της έντασης των αντλήσεων, με συνέπεια το υπόγειο νερό των παράκτιων 
περιοχών του Γαλησσά, του Φοίνικα, της Βάρης και του Μάννα να έχει υποστεί σημαντική ποιοτική 
υποβάθμιση. Η φυσική τροφοδοσία του υδροφόρου αυτού ορίζοντα προέρχεται απευθείας από τα 
κατεισδύοντα νερά τις βροχής και από την πλευρική τροφοδοσία των μαρμάρων και των σχιστολίθων. 
Η υπόγεια φρεάτια υδροφορία υφίσταται εντατική εκμετάλλευση, κυρίως μέσω ανόρυξης φρεάτων, 
βάθους από 6,5m μέχρι 30m περίπου, η στάθμη των οποίων κυμαίνεται από 2,5m έως 14m και η 
παροχή γύρω στα 6 -10m3/h. (Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 2006). 

Σε ορισμένες παραλιακές περιοχές του Γαλησσά, του Φοίνικα και του Κάτω Μάννα, εμφανίζεται 
μεγάλη υφαλμύρωση. Σε πολλά σημεία των περιοχών Βήσσα, Κινίου, Πάγου, Βάρης, Χρουσσών και 
Μάννα ως και στα ανώτερα τμήματα των υδροφόρων του Γαλησσά, του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας, 
υπάρχει βεβαιωμένη κάμψη των υδροφόρων οριζόντων μέχρι σημείου εξάντλησης. 

Ορισμένες περιοχές της Σύρου, παρουσιάζουν πρόβλημα αλάτωσης του εδάφους μέτριας όμως 
σημασίας. Πιο συγκεκριμένα η υπόγεια υδροφορία στις περιοχές Γαλησσά, Φοίνικα και Ποσειδωνίας 
έχει υποστεί αλλοίωση από το θαλασσινό νερό. Επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο οι εσωτερικές 
περιοχές να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα χλωριόντων σε σχέση με αυτές που βρίσκονται κοντά 
στην ακτή. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αντλήσεις από αρνητικά υψόμετρα που γίνονται 
στην περιοχή. Η προσπάθεια των αγροτών για την αύξηση της παροχής νερού, τους αναγκάζει στη 
συνεχή εκβάθυνση των πηγαδιών τους με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τη μηδενική στάθμη του 
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υδροφόρου ορίζοντα. Η αλάτωση έχει μειώσει σημαντικά την καλλιεργητική δυνατότητα των περιοχών 
αυτών. 

Άμεση περιοχή μελέτης 

Στην περιοχή ανάπτυξης του γηπέδου τα μάρμαρα δεν εμφανίζουν σημαντικά καρστικά φαινόμενα ενώ 
οι σχιστόλιθοι είναι σχηματισμός με μικρή περατότητα, πρακτικά στεγανός. 

Λόγω άμεσης γειτνίασης των σχηματισμών αυτών με την θάλασσα, δεν αναμένεται ο σχηματισμός 
υδροφόρων με ενδιαφέρον. Άλλωστε παλαιότερη έρευνα στην ίδια περιοχή απέδειξε στον σχηματισμό 
ενός πολύ ‘’φτωχού’’ υδροφόρου, ο οποίος  σχηματίζεται στο επίπεδο της θάλασσας και είναι 
επηρεασμένος από αυτήν (Γεώτρηση επί της οδού προς «Κοράκι», 500m νότια του υφιστάμενου χώρου 
διάθεσης). 

9.4.4 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (EAK) 2000 και τις τροποποιήσεις του με 
βάση το ΦΕΚ 1154/12-8-2003, από την άποψη της γεωγραφικής κατανομής της σεισμικής 
επικινδυνότητας, το σύνολο της Νήσου Σύρου κατατάσσεται στη ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι. 

Η μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Α), δίνεται από τη σχέση Α = α x g, όπου α είναι 
η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

Για τη Ζώνη Ι, α = 0,16 και συνεπώς η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι Α=0,16g, με 
πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. 

 

 
Σχήμα 9-9: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (Πηγή: Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός 

Κανονισμός, 2000) 

Η περιοχή της μελέτης παρουσιάζεται σεισμικά ανενεργή στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, αν και 
περιβάλλεται  από πυκνή συγκέντρωση σεισμικών επικέντρων μεγέθους 5≤Μ≤6.8. 

Σεισμολογικά δεδομένα αλλά και ιστορικές παρατηρήσεις βιβλιογραφικών αναφορών δείχνουν ότι ο 
ευρύτερος χώρος του έργου δεν έχει πληγεί κατά το παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Στον ακόλουθο 
σχήμα απεικοζόνοντα οι κυριότεροι σεισμοί μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου από 4.0 βαθμούς της 
κλίμακας Richter για το χρονικό διάστημα 1900-2017, με επίκεντρα στην ευρύτερη ελλαδική περοχή. 
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Σχήμα 9-10: Χάρτης των επίκεντρων των καταγεγραμμένων σεισμών της Ελλάδας με μέγεθος-τιμή άνω των 4,0 
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 1900 και 2017 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω χάρτη σεισμικής δραστηριότητας για την περίοδο 1900 έως 
2017 στην περιοχή των Κυκλάδων δεν σημειώθηκε αξιόλογη σεισμική δραστηριότητα. 

 

9.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.5.1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ & ΠΑΝΙΔΑ 

Η επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος και κυρίως του κλίματος, έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση της φυτικής κάλυψης μιας περιοχής σε χαρακτηριστικές ζώνες ή ορόφους βλάστησης, 
καθώς η βλάστηση συσχετίζεται με μεγαλύτερη πιστότητα και αποτελεί έκφραση του χαρακτήρα του 
Μεσογειακού βιοκλίματος στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου βιοκλιματικού ορόφου. 

Σύμφωνα με το φυτοκοινωνικό χάρτη της Ελλάδας κατά Μαυρομμάτη 1980 και με τα αποτελέσματα 
της πρώτης εθνικής απογραφής των δασών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται οι 
Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριένα οι 
θερμομεσογειακές διαπλάσεις του Oleo – Ceratonion (χαρουπιάς και αγριελιάς, εμφανίζονται στην 
εξεταζόμενη περιοχή με την θερμοβιότερη «όψη» της Ceratonia siliqua (χαρουπιά). 

Από βιοκλιματική άποψη η διάπλαση αυτή ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με θερμό 
(m>7οC), όπου m= η ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα για και στον ξηρό θερμο-
μεσογειακός τύπο βιοκλίματος με ξηρή περίοδο 150<Χ<200, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών 
ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81
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Σχήμα 9-11: Απόσπασμα Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας (Πηγή: Γ. Μαυρομάτης) 

Η μακροχρόνια όμως επίδραση του ανθρώπου (αστικοποίηση, τουρισμός, καλλιέργειες, εξορυκτική 
δραστηριότητα) στα οικοσυστήματα της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της φυσικής 
βλάστησης και τη δημιουργία μίας ποικιλίας τύπων ενδιαιτημάτων. 

Το δε πραγματικό πρότυπο κατανομής της βλάστησης στην περιοχή αναφοράς χαρακτηρίζεται τόσο 
από τις προαναφερόμενες κλιματικές φυτοκοινότητες, όσο και από μεγάλες επιφάνειες που 
καλύπτονται από στάδια υποβάθμισης της, εξαιτίας των ανθρωπογενών πιέσεων που λειτούργησα από 
το παρελθόν μέχρι σήμερα, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό τοπίο με διαρκείς εναλλαγές.  

Οι τυποι των βασικών οικοσυστημάτων που συναντώνται στην Νήσο Σύρο είναι οι: 

 Φρυγανικά οικοσυστήματα: Σε αυτόν τον τύπο βλάστησης κυριαρχούν οι ξηρόμορφοι 
σφαιροειδείς αγκαθωτοί θαμνίσκοι πάνω σε ημιβραχώδη ως και βραχώδη εδάφη. Το ύψος 
τους δε ξεπερνά το 1,00μ. και τα συναντάμε σε πλαγιές με μέτρια ως μεγάλη κλίση, ακόμη και 
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου λίγο έξω από την Ερμούπολη. Χαρακτηριστικά φυτά των 
φρυγανικών οικοσυστημάτων είναι το Θυμάρι (Thymus capitatus) η ρίγανη (Origanum omites) 
και αστοιβή (Sarcopoterium spinosum). 

 Μακκία οικοσυστήματα: Κυρίαρχο είδος είναι ο Σχίνος καθώς και το Αγριοκυπάρισσο σε 
Θαμνώδη συνήθως μορφή. Γενικά, συναντιούνται λιγότερο από ότι τα φρύγανα. Το ύψος 
είναι μέχρι 1,00-1,50μ. και το βρίσκουμε σε αμμοθίνες ή ημιβραχώδεις περιοχές. 

 

 Παράκτια οικοσυστήματα: Στους χερσαίους οικότοπους η βλάστηση που κυριαρχεί είναι 
τυπική αλοφυτική. Στους θαλάσσιους οικότοπους ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λιβάδια 

Θέση έργου 
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Ποσειδωνίας. Ιδιαίτερα συχνά συναντάμε και Κρινάκια της Άμμου (Pancrium Maritimum). Ως 
προς την πανίδα, εμφανίζονται ενδημικά είδη ψαριών και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας 
όπως η χαλκόκοτα, ο αιγαιόγλαρος κ.α. Παρουσιάζονται σπανιότερα και θηλαστικά όπως η 
φώκια και το δελφίνι. 

 Καλλιέργειες: Συναντάται εγκατάλειψη της καλλιέργειας σε αναβαθμίδες. Η κύρια 
καλλιεργητική τακτική συνίσταται σε θερμοκήπια και κηπευτικά εποχική είδη. Γενικά, υπάρχει 
χαρακτηριστική ασυνέχεια και κυριαρχεί η πανσπερμία. 

Τα κυριότερα είδη χλωρίδας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι τα εξής (σε σειρά 
συχνότητας που συναντιούνται): 

 Θυμάρι (Corydothymus capitatus), Αρμυρίκη (Tamarix spp), Σπάρτα (Sparium junceum), Συκιά 
(Ficus xarica), Πικροδάφνη (Nerium oleander), Πεύκη Χαλέπιος (Pinus halepensis), Σχίνος 
(Pistacia lentiscus), Πεύκη τραχεία (Pinus brutia), Ακακία (Robinia spp), Ευκάλυπτος (Eucalyptus 
spp), Μουριά (Murus spp), Άρκευθος Φοινικική 

 (Junipeus phoenicea), Πρίνος (quercus coccifera), Λυγαριά (Vitex agnus-cactus), Χαρουπιά 
(Ceratonia siliqua) Ρείκι (Erica arborea), Ασπάλαθος (Calycotone vilosa). 

 Υπάρχουν επίσης λίγες καλλιέργειες οπωροφόρων, ελαιόδεντρων, εσπεριδοειδών κ.α. σε 
μικρές εκτάσεις κυρίως για προσωπική χρήση των κατοίκων στους οποίους ανήκουν. 

Πέραν των ανωτέρω συναντώνται και τα εξής είδη χλωρίδας: Centaurea raphanina ssp. mixta, Crocus 
laevigatus, Crocus tournefortii, Dianthus fruticosus ssp. amorginus, Elymus farctus ssp. Rechingeri, Silene 
holzmannii. 

Η πανίδα της περιοχής αποτελείται κυρίως από χαρακτηριστικά είδη της ελληνικής επικράτειας, όπως: 

 Θηλαστικά: Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), Λαγός(Lepus capensis), Τρανορινόλοφος 
(Rhinolophus ferrumequinum), Μαυροπόντικας (rattus rattus), Σταχτοπόντικας (Mus muscullus) 
κ.α. 

 Πουλιά: στην περιοχή και κυρίως στη βόρεια πλευρά του νησιού αναπαράγονται τα παρακάτω 
πτηνά: Αρτέμης (Calonectris diomedea), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulous), Μαυροπετρίτης 
(Falco eleonorae), Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), Πετρίλος (Hydrobates pelagicus), 
Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax Aristotelis desmarestii), 
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Μουστακοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli). Εκτός 
από τα παραπάνω, υπάρχουν και αρκετά άλλα πτηνά που έχουν εντοπιστεί και καταγραφτεί 
στη Σύρο όπως η Αλκυόνα, ο Χρυσαετός, ο Πετρίτης, ο Θαλασσαετός, ο Τσίφτης, ο Ψαραετός, 
το Νανογλάρονο κ.α. 

Ειδικότερα, τα είδη της ορνιθοπανίδας του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 
(Β 1495) που συναντώνται στην Σύρο είναι: Alcedo atthis,  Asio flammeus, Burhinus oedicnemus, 
Buteo rufinus, Calonectris diomedea, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, 
Coracias garrulous, Falco peregrinus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus 
pennatus, Himantopus himantopus, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus, Lanius minor, 
Larus audouinii, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Pelecanus 
onocrotalus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Sterna albifrons, Sterna 
hirundo, Sylvia nisoria και Sylvia rueppelli. 

Αντίστοιχα τα είδη εκείνα της ορνιθοπανίδας που δεν βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
του Συμβουλίου 79/49/EEC είναι τα: Apus apus,  Apus melba, Buteo buteo, Delichon urbica, 
Riparia riparia, Tachybaptus ruficollis, Emberiza melanocephala,  Lanius senator, Merops 
apiaster, Muscicapa striata και Phalacrocorax carbo. 

 Αμφίβια-Ερπετά: Αρκετά από τα ερπετά και τα αμφίβια, βρίσκονται σε καταλόγους 
απειλούμενων ειδών. Τα συχνότερα που συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου είναι: 
Οχιά (Vipera ammodytes Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 21.5..92), Σαύρα (Lacerta ΠΔ67/81), Θαλάσσια 
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Χελώνα (Caretta-Caretta), Σπιτόφιδο (Elaphe situla), Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibellii – Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ 21.5.92 Κατάλογος Corine), Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis), Λιακόνι (Chalcides 
ocellatus), Μεσογειακό σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus), Νερόφιδο (Natrix natrix), Κλωστιδάκι 
(Podarcis erhardii) και Αγιόφιδο (Telescopus fallax). 

 Ασπόνδυλα (ενδημικά): Σαλιγκάρια Cernuella syrensis syrosina, Deroceras thersites, 
Ibylabicristata rothi 

Άμεση περιοχή χωροθέτησης προτεινόμενου έργου 

Η χλωρίδα στην άμεση περιοχή περιλαμβάνει σχίνους, ρείκια και αριές θαμνώδους μορφής. Εντούτοις, 
η κύρια χρήση του γηπέδου αναφέρεται στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύρου, η οποία λαμβάνει χώρα από 
το 2010. Εντός των ορίων του γηπέδου όπου προτείνονται τα έργα η βλάστηση είναι πολύ 
περιορισμένη.Από επιτόπια επίσκεψη, εντός του γηπέδου και στην περιοχή ανάπτυξης της μονάδας 
παρατηρείται αραιή χαμηλή ξυλώδης βλάστηση. 

Σε ότι αφορά στην πανίδα, στην άμεση περιοχή παρατηρείται σχετικά μικρή ποικιλότητα, 
αποτελούμενη κυρίως από τυπικά είδη. Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει κυρίως είδη 
ευρείας κατανομής ως προς τον βιότοπο και τις εν λόγω δραστηριότητες που αναπτύσσονται πέριξ. Τα 
μικρά τρωκτικά (Rattus, Apodemus, Mus) καθώς και μεγαλύτερα ζώα όπως ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus 
concolor), το κουνάβι (Martes foina) και ο ασβός (Meles meles) που συχνά ευνοούνται από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες απαντώνται σίγουρα στην περιοχή.  

Αναφορικά με την ορνιθοπανίδα της άμεσης περιοχής αυτή σχετίζεται κυρίως με είδη τυπικά της 
σκληροφυλλικής βλάστησης και ως επί τω πλείστω αποτελείται από είδη ευρείας εξάπλωσης στη Σύρο. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο κύριο είδος χαρακτηρισμού και στα είδη οριοθέτησης της 
προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ (GR4220032: Βόρεια Σύρος και νησίδες), εντός της οποίας απαντάται ο 
χώρος ισχύουν τα εξής:  

 Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 

φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε 
ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται ότι 
αναπαράγονται 1-2 ζευγάρια Αετογερακίνας. Οι κύριες απειλές του είδους αυτού είναι η 
καταστροφή των δασικών ξέφωτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η μεταβολή των χρήσεων 
γης των χέρσων ανοιχτών εκτάσεων που αποδίδονται στην γεωργία ή την οικιστική ανάπτυξη είναι 
βασικές αιτίες υποβάθμισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας. Επίσης η μετατροπή 
χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αροτραίες καλλιέργειες ή των ξηρών στεπωδών λιβαδιών σε 
αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις περιοχές κυνηγίου του είδους. 

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, δε θα υπάρξει απώλεια βιοτόπου σαν 
αποτέλεσμα των έργων διαμόρφωσης και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς ο χώρος 
χρησιμοποιείται ήδη για τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α..  

 Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) 

αναπαράγεται στην βόρεια ακτή του νησιού, καθώς και στις νησίδες Στρογγυλό, Ασπρονήσι και με 
συνολικό αναπαραγόμενο πληθυσμό τουλάχιστον 20 ζευγαριών. Η τουριστική αξιοποίηση των 
παράκτιων περιοχών και των ακατοίκητων νησίδων αποτελούν τους βασικούς κινδύνους 
υποβάθμισης του βιοτόπου φωλιάσματος. Η υπεραλίευση και η κακοδιαχείριση των πεδίων 
διατροφής σε συνδυασμό με την χρήση παράνομων μέσω αλιείας έχουν ως αποτέλεσμα την 
μείωση της διαθεσιμότητας τροφής για το είδος. Η άμεση θανάτωση από τον άνθρωπο λόγω 
ανταγωνισμού σε παράκτιες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών και η έμμεση θανάτωση σε δίχτυα 
και παραγάδια αποτελούν εν δυνάμει απειλές οι οποίες όμως απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. 

Κατά συνέπεια, το είδος του θαλασσοκόρακα, και ειδικότερα οι συνθήκες φωλεασμού, 
τροφοληψίας, αναπαραγωγής και γενικότερης διαβίωσής του, δεν είναι δυνατόν να επηρεαστούν 
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από το έργο, καθώς ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις ακατοίκητες 
νησίδες.  

 Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 

φωλιάζει πάντα σε βράχια είτε σε εσωτερικούς γκρεμούς είτε σε παράκτιες περιοχές πάνω από 
την θάλασσα. Η οικιστική ανάπτυξη, η εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης και η 
υπερθήρευση βασικών ειδών διατροφής του είδους (κυρίως νησιωτική πέρδικα και 
αγριοκούνελου) σε συνδυασμό με την άμεση φόνευση είναι οι κύριες απειλές. 

Το έργο του ΧΥΤΑ αφήνει ανεπηρέαστες τόσο τις περιοχές φωλεασμού όσο και τις εκτάσεις 
τροφοληψίας του σπιζαετού, ενώ παράλληλα δεν επιδρά στις απειλές που προαναφέρθηκαν. Κατά 
συνέπεια, το είδος αυτό δεν δύναται να επηρεαστεί από το έργο. 

Αναφορές για την ύπαρξη κάποιου προστατευόμενου είδους χλωρίδας και πανίδας στην άμεση 
περιοχή του έργου δεν υπάρχουν. 

9.5.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

9.5.2.1 Περιοχές NATURA 2000 

Το Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, που δημιουργήθηκε με 
κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών 
χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από 
δύο κατηγορίες περιοχών: 

 τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους οποίους 
απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του 
Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Με βάση το 
άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ.- Special Areas of 
Conservation);  

 τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την Ορνιθοπανίδα, 
όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης 
των άγριων πτηνών. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.2 του Ν.3937 οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του 
δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.  

Στη Νήσο Σύρο εντοπίζονται δυο (2) περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, είτε ως ΤΚΣ 
και ΕΖΔ βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είτε ως ΖΕΠ βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, οι οποίες είναι οι: 

 GR4220032 (SPA): Βόρεια Σύρος και νησίδες, έκτασης 2.903,01ha, εντός της οποίας εντοπίζεται 
το εξεταζόμενο έργο 

 GR4220018 (SCI A): Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παράλια, έκτασης 804,32ha και η οποία 
εντοπίζεται σε απόσταση 890m ΔΒΔ του γηπέδου 

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω προστατευόμενων περιοχών έχουν ως εξής: 

GR4220032 (SPA): Βόρεια Σύρος και νησίδες 

Η ΖΕΠ GR4220032 Βόρεια Σύρος και Νησίδες έχει συνολική έκταση 2906 ha με συνολική περίμετρο 45,8 
χλμ. και μέγιστο υψόμετρο 438 μ. Ο κύριος λόγος καθορισμού της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας σχετίζεται με την παρουσία της αετογερακίνας, του θαλασσοκόρακα και του σπιζαετού. 

Η περιοχή περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι το Ακρωτήριο Τράχηλος 
και νοτιοανατολικά μέχρι τον όρμο Κοράκι. Επίσης, περιλαμβάνονται οι νησίδες Βαρβαρούσσα, νησίδα 
όρμου Δελφίνι, Σχινονήσι, Στρογγυλό (2 νησίδες με το ίδιο όνομα εκατέρωθεν της Σύρου), Ασπρονήσι 
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και Δίδυμη. Η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από βραχώδεις λόφους που καλύπτονται από 
φρύγανα και μακί. Η ακτογραμμή είναι βραχώδης και απόκρημνη. 

Η σπουδαιότητα της περιοχής προκύπτει από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- το όρος Σύριγγας προστατεύεται φυσικά επειδή οι απόκρημνες πλαγιές, οι γκρεμοί του και η 
απουσία δρόμων, καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση, ότι υπάρχουν πολλές ανεξερεύνητες 
σπηλιές, και η περιοχή συνολικά (ιδιαίτερα το βουνό Σύριγγας) είναι πολύ σημαντική για την 
ορνιθοπανίδα και τα θηλαστικά της (οι πληθυσμοί των τελευταίων βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση), εξαιτίας της γεωμορφολογίας της και της παρουσίας πολλών καταφυγίων.  

- Η χλωρίδα της είναι πλούσια σε κοινά και ενδημικά είδη, με τα τελευταία να παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πολλά είναι σπάνια ενδημικά του Αιγαίου, η πανίδα της είναι επίσης 
πλούσια σε τοπικά ενδημικά ασπόνδυλα (τα σαλιγκάρια Cernuella syrensis syrosina, Deroceras 
thersites, Idylabicristata rothi είναι ενδημικά της Σύρου), οι αμμοθίνες είναι πολύ σημαντικές για 
τη διατήρηση της χλωρίδας και η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως τυπικό φρυγανικό οικοσύστημα.  

- Όσον αφορά τα πτηνά, η περιοχή εξακολουθεί να κατέχει σημαντικούς πληθυσμούς των 
αρπακτικών πουλιών, όπως ο σπιζαετός, η Αετογερακίνα και ο πετρίτης, ενώ στις βραχώδεις ακτές 
του φωλιάζουν θαλασσοκόρακες σε μικρό αριθμό. 

GR4220018 (SCI A): Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παράλια 

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στο βόρειο τμημα του νησιού. Περιλαμβάνει το όρος Σύριγγας και 
εκτείνεται μέχρι τις δυτικές ακτές, από τον Κόλπο Μαρμάρι έως τον Κόλπο Δελφίνι. Είναι το μοναδικό 
μέρος του νησιού που έχει ασβεστολιθικά πετρώματα σε αντίθεση με το υπόλοιπο που καλύπτεται από 
ηφαιστειακά. Υπάρχουν αρκετές πηγές που περιβάλλονται από υδροχαρή φυτά, απόκρημνες 
βραχώδεις ακτές, γκρεμοί, σπήλαια, σάρες και μικρά φαράγγια. Στην παράκτια περιοχή δεν υπάρχουν 
εκτεταμένες αμμοθίνες. Γενικά η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τυπικό γρυγανικό οικοσύστημα. 

Οι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή σύμφωνα με το έργο «αναγνώριση και περιγραφή των 
τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (ΥΠΕΧΩΔΕ 2001) είναι: 

− 1020 Αρώσιμη γη 

− 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο 

− 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria 

− 5420 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum 

− 8217 Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου 

− 92D0 Παρόχθια δάση- στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio - Tamaricetea) 

Οι πέντε τελευταίοι τύποι (1240, 2120, 5420, 8217 και 92D0) ανήκουν στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 
33318/3028/1998 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008, αποτελούν δηλαδή τύπους 
οικοτόπων «κοινοτικού ενδιαφέροντος». Κανένας εξ αυτών δεν αποτελεί τύπο «προτεραιότητας» της 
Οδηγίας των οικοτόπων. Ο τύπος 1020 της αρώσιμης γης δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα Ι, 
είναι δηλαδή εκτός Οδηγίας οικοτόπων. 

Η περιοχή συνολικά και ιδιαίτερα το βουνό Σύριγγας, είναι πολύ σημαντική για την ορνιθοπανία και τα 
θηλαστικά της (οι πληθυσμοί των τελευταίων βρίσκονται σε άριστη κατάσταση), εξαιτίας της 
γεωμορφολογίας και της παρουσίας πολλών καταφυγίων. Τέλος υπάρχουν πολλές ανεξερεύνητες 
σπηλιές. 

Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας ΜΠΕ. 
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Σχήμα 9-12: Περιοχές NATURA200 στη Νήσο Σύρο 

9.5.2.2 Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Τα καταφύγια άγριας ζωής, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις προς κάλυψη των βασικών αναγκών 
του θηράματος σε ότι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για ερημονήσους 
και εφόσον είναι μεγαλύτερες των πεντακοσίων στρεμμάτων (500), ιδρύονται δε καταφύγια άγριας 
ζωής αναλόγως των αναγκών (Άρθρα 3 και 4 παρ. 5,6,7 του Ν. 177/75 που αντικατέστησαν τα άρθρα 
253 και 254 παρ. 1,2,3 του Ν. 86/69). 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου απαντάται ένα (1) Καταφύγιο Άγριας Ζωής, το «Άνω Μεριά Σύρου» 
(κωδ. Κ461 / ΦΕΚ 1554Β/15-03-1997), το οποίο εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περί τα 2,05km 
βορειοδυτικά του εξεταζόμενου χώρου. 

9.5.2.3 Τόποι Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για την ελληνική φύση «ΦΙΛΟΤΗΣ», από τις 449 περιοχές της 
επικράτειας που έχουν χαρακτηρισθεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, δυο (2) εντοπίζονται 
εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Σύρου - Ερμούπολης, τα οποία και είναι τα: α) «Ερμούπολη» 
[AT5011074] και β) «Άνω Σύρος» [AT5011075]. 

Η απόσταση του εξεταζόμενου γηπέδου από τα πλησιέστερα ΤΙΦΚ ανέρχεται σε μεγαλύτερη του 1,0km 

 

GR4220018 

GR4220032 
GR4220032 

Γήπεδο ΧΥΤΑ Σύρου εντός του 
οποίου θα χωροθετηθούν η 

επέκταση του ΧΥΤΑ (Β΄Φάση)  
και η ΜΕΑ Σύρου 
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9.5.2.4 Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ) βάση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Οι τύποι προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Προστατευόμενων 
Περιοχών του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙV 
«Προστατευόμενες Περιοχές» της εν λόγω Οδηγίας. 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) [ΦΕΚΒ 
4677/29.12.2017], οι προστατευόμενες περιοχές του μητρώου που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης, ήτοι Δ. Σύρου - Ερμούπολης δίνονται ακολούθως: 

 Ύδατα αναψυχής - Ύδατα κολύμβησης 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στο ΜΠΠ περιλαμβάνονται τα υδατικά συστήματα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
ύδατα κολύμβησης. 

Σε ότι αφορά τα ύδατα αναψυχής, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές αναψυχής εσωτερικών 
υδάτων στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) και ως εκ τούτου δεν εντοπίζονται εσωτερικά ύδατα 
αναψυχής. 

Σύμφωνα με τα όσο αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ Νοτίου Αιγαίου, στο ΥΔ 14 και 
εντός της Λεκάνης Απορροής Κυκλάδων έχουν καθοριστεί 155 ύδατα κολύμβησης -ως 
προστατευόμενες περιοχές- σε παράκτια ΥΣ, εκ των οποίων δεκατρείς (13) εντοπίζεται στο νησί της 
Σύρου αλλά σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2,0Km από τη θέση του έργου. 

 Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, 
σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ “για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση 
γεωργικής προέλευσης” και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με 
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ “για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων”. 

Στο νησί της Σύρου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευαίσθητες περιοχές. 

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών 

Στις περιοχές αυτές του ΜΠΠ περιλαμβάνονται: 

• οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που έχουν σχεδιαστεί βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ23 
(Οδηγία των Οικοτόπων) και της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ24 (Οδηγία των Πτηνών); 

• οι περιοχές που εντάσσονται στον Κατάλογο Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων (ΦΕΚ ΑΑΠ 
229/19.06.2012). 

Σε επίπεδο ΥΔ έχουν ενταχθεί εβδομήντα οκτώ (78) περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και 
διακόσιες τρεις (203) που αφορούν σε μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους. 

Το εξεταζόμενο γήπεδο δεν γειτνιάζει με κάποια από τις περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών, 
όπως αυτές έχουν ενταχθεί στο ΜΠΠ.  

Η πλησιέστερη στο έργο είναι η περιοχή GR4220018 (SCI A) «ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ» 
σε ευθεία απόσταση περί τα 890m. 

 
23 Τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/62/ΕΚ “για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” και από την 
Οδηγία 2006/105/ΕΚ “για την προσαρμογή των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 74/557/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ στον τομέα του 
περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας”  

24 Καταργήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών  
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 Περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία 

Αναφορικά με τα θαλάσσια ύδατα, έχουν ενταχθεί στο ΜΠΠ, ως προστατευόμενες περιοχές βάσει 
της Οδηγίας 2006/113/ΕΚ, τα παράκτια υδατικά συστήματα του ΥΔ που σχετίζονται με τις ΠΑΥ του 
Πίνακα 1 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 31722/4.11.2011. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και την 
οστρακοαλιεία που λαμβάνει χώρα στον κόλπο Καλλονής Λέσβου, το παράκτιο ΥΣ «Κόλπος 
Καλλονής» (EL1436C0008N) εντάσσεται στο ΜΠΠ, ως περιοχή που προορίζεται για την προστασία 
υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία. 

Η εξεταζόμενη θέση δεν σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με την ανωτέρω περιοχή. 

 Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών του Αιγαίου (μικρής έκτασης νησιά με ενιαία υπόγεια 
υδατικά συστήματα που καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειάς τους), δεν εντάσσονται, στο μητρώο 
προστατευόμενων περιοχών, υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Νήσων Αιγαίου που 
προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Η προστασία των υδάτων που 
αντλούνται, από υπόγεια υδατικά συστήματα, για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτυγχάνεται με τα 
ειδικά μέτρα προστασίας των σημείων υδροληψίας που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα 
βασικών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Σε ότι αφορά στα επιφανειακά υδάτινα σώματα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση στη 
Νήσο Σύρο δεν απαντάται τέτοιου είδους προστατευόμενο υδάτινο σώμα. 

9.5.2.5 Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι 

Βάσει του ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 περί «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και 
καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν» στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης δεν απαντάται κάποια τέτοιου είδους 
υγροτοπική έκταση. 

9.5.3 ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα βάσει της κατανομής των εκτάσεων σε βασικές 
κατηγορίες χρήσεων (βλέπε ακόλουθο πίνακα) προκύπτει ότι 22,5 χιλ στρ της έκτασης του Δήμου 
Σύρου - Ερμούπολης ήτοι το 26,51% αντιστοιχούν σε «Δάση & Ημι-φυσικές εκτάσεις» εκ των οποίων, 
τα 13,6 χιλ στρ (16,0% της συνολικής έκτασης) αντιστοιχούν σε «Συνδυασμούς θαμνώδους ή/και 
ποώδους βλάστησης» και τα 8,9 χιλ στρ (10,5% της συνολικής έκτασης) ανήκουν σε εκτάσεις με αραιή ή 
καθόλου βλάστηση. Αμιγώς δασικές εκτάσεις, δηλαδή «Δάση» δεν απαντώνται στο δήμο. 
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Πίνακας 9.7:  Κατανομή της έκτασης του Δ. Σύρου - Ερμούπολης σε βασικές κατηγορίες χρήσης 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 

 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Δ.Ε. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 7,5 0,0 1,0 10,9 14,2 13,7 0,0 0,0 10,9 8,6 

Δ.Ε. ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 1,0 0,0 0,0 3,9 0,0 4,4 0,0 0,0 0,1 0,2 
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Δ.Ε. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Δ.Ε. ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 

Δ.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Δ. ΣΥΡΟΥ - 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 

Σύμφωνα με την αριθμ. 81822 Απόφαση περί «Μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ 
Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Ανω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, 
Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και 
Μήλου της ν. Μήλου (άρθρο 17 ν. 3889/2010) [ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018] για το σύνολο της Νήσου Σύρου 
έχει εκδοθεί δασικός χάρτης. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω δασικό χάρτη το εξεταζόμενο γήπεδο, εντός του οποίου προβλέπεται η 
επέκταση του ΧΥΤΑ και προτείνεται να αναπτυχθεί η ΜΕΑ Σύρου εντοπίζεται σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «Δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 & 5 Άρθρου 3 Ν.998/79 όπως ισχύει». 

Ειδικότερα το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως: 
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 ΠΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις με Τελεσίδικες Πράξεις & Αποφάσεις Χαρακτηρισμού 

 ΧΧ: 
Χορτολιβαδικές εκτάσεις (από αεροφωτογραφίες είτε παλαιότερης λήψης είτε 
πρόσφατης λήψης) 

Όπως έχει αναφερθεί η εξεταζόμενη ΜΕΑ θα κατασκευασθεί και λειτουργήσει εντός των ορίων του 
γηπέδου όπου λειτουργεί σήμερα επί σειρά ετών ο ΧΥΤΑ Σύρου. Καμία δε επέμβαση δεν θα 
πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του εν λόγω γηπέδου, τόσο σε ότι αφορά στην επέκταση του 
υφιστάμενου ΧΥΤ, όσο και στην κατασκευή της ΜΕΑ Σύρου. 

Στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Σύρου είχε ζητηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την 
αρμόδια Δ/νση Δασών Κυκλάδων, η οποία και είχε γνωμοδοτήσει σχετικά για το έργο σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2681/18-07-2003 (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 12139/21-07-2003) και το διευκρινιστικό επί της 
γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. οικ. 3546/6-08-2003 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 13790/11-08-2003). 

 

9.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Οι χρήσεις γης για την περιοχή μελέτης καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το υπάρχον 
υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. 

Στη Σύρο η σκληροφυλλική βλάστηση σε συνδυασμό με τη γεωργική γη με εκτάσεις φυσικής κάλυψης 
καταλαμβάνουν το 62% περίπου της συνολικής έκτασης του νησιού. Λόγω της ύπαρξης της Ερμούπολης 
αλλά και της εκτεταμένης οικιστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του νησιού, οι οικισμοί 
καταλαμβάνουν  το 33,1% της έκτασης του νησιού, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τα 
υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. 

Στη νήσο Σύρο για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 
προϋφιστάμενων του έτους 1923 έχει καθοριστεί ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) με το ΦΕΚ 339/Δ/02-
06-1989. 

Για τις Δ.Ε. Ερμούπολης και Άνω Σύρου είναι σε ισχύ ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε 
με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την 2/4/1986 (ΦΕΚ 368 Δ’/1986). Για την Δ.Ε. Άνω Σύρου, 
συγκεντρωτικά, υπάρχει θεσμοθετημένο όριο κατάτμησης μόνο για τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του 
1989, δηλαδή για τις παραλιακές, για τις αρχαιολογικές περιοχές, για τις περιαστικές και για τις 
περιοχές που περιλαμβάνουν γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Επίσημα στοιχεία για καταστρατήγηση των ορίων αυτών δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η άποψη ότι 
έχουν γίνει παράνομες κατατμήσεις, ανέγερση κατοικιών και παράνομες διανοίξεις δρόμων σε περιοχές 
(Πλατύ Βουνί, τα Τρία Λαγγόνια κα). Έχουν κατασκευαστεί οικήματα και εκτός σχεδίου δόμησης, 
πυκνοκατοικημένα και συνεκτικά, με βάση (στην πλειοψηφία αυτών) τις διατάξεις εκτός σχεδίου 
δόμησης.  

Η δε πολεοδομική οργάνωση των οικισμών της περιοχής είναι ανύπαρκτη. Στους περισσότερους 
οικισμούς το οδικό δίκτυο είναι μη λειτουργικό, περιορίζεται στους παλιούς αγροτικούς δρόμους και 
μονοπάτια που έχουν ελαφρώς διευρυνθεί, πολεοδομικό κέντρο δεν υπάρχει, οργανωμένοι 
κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου δεν υπάρχουν. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Δ.Ε. Άνω Σύρου, το οποίο αναφέρεται στο 
βόρειο τμήμα του νησιού είναι ακατοίκητο.  

Στη Δ.Ε. Ποσειδωνίας συχνές είναι οι οικιστικές χρήσεις με χαμηλή, όμως, μέση οικιστική πυκνότητα. 
Συγκεκριμένα αναπτύσσει οικιστικές χρήσεις σε αθροιστική έκταση - εντός οικισμών και εκτός σχεδίου- 
5.168,8 στρ. (ποσοστό 22,6% στη συνολική έκταση). Η χρήση αυτή επιμερίζεται κατά 60% περίπου μέσα 
στους οριοθετημένους οικισμούς και κατά 40% σε μεγαλύτερη διασπορά στον εξωαστικό χώρο. Έχει 
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σημασία όμως ότι 765 στρέμματα με χρήση αμιγούς κατοικίας καταλαμβάνουν ήδη το 13% της έκτασης 
της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), και μάλιστα επιλεκτικά ως επί το πλείστον την κρίσιμη ζώνη του 
παραλιακού χώρου στις ενότητες 2α, 2β, 3δ και 5, όπου από το 1989 κ.ε., βάσει της νομοθεσίας της 
ΖΟΕ, απαγορεύεται η δόμηση. Οι καλύψεις γης που εντοπίζονται είναι κυρίως γεωργική γη. Οι χρήσεις 
τουρισμού – αναψυχής είναι χαρακτηριστικό των οικισμών με θαλάσσιο μέτωπο, χωρίς να 
παρατηρείται κορεσμός σε αυτές.  Η Δ.Ε Ποσειδωνίας προβάλλει το φυσικό τοπίο ως πλεονέκτημα 
έναντι στο πυκνά δομημένο αστικό περιβάλλον της Ερμούπολης, προσελκύοντας κυρίως κατοικίες 
παραθεριστικού τύπου.  

Σε ότι αφορά στην άμεση περιοχή εγκαταστάσεις των έργων, αυτά βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού.  

Σύμφωνα με το Corine Land Cover 2018 (βλέπε ακόλουθο σχήμα) τα ποσοστά κάλυψης γης ανά 
κατηγορία καλύψεων γης για μια περιοχή ακτίνας 2,0km από τα όρια του γηπέδου παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9.8:  Κάλυψη γης σε περιοχή ακτίνας 2,0km από τα όρια του εξεταζόμενου γηπέδου σύμφωνα 
με το Corine Land Cover 2018 

Κωδικός Τύπος Κάλυψης Γης Έκταση (ha) % κάλυψης 

112 Ασυνεχής ασικός ιστός 25,2 2,7 

231 Λιβάδια 106,0 11,2 

243 
Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία με 
σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 

271,9 28,7 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 117,4 12,4 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 427,4 45,1 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο συνολικό γήπεδο εγκατάστασης, αυτό σύμφωνα με το Corine Land Cover 
2018 εντοπίζεται εντός περιοχών που καλύπτονται από «Σκληροφυλλική βλάστηση». 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΖΟΕ η πλησιέστερη στο εξεταζόμενο γήπεδο είναι η περιοχή 3γ, η οποία 
αφορά σε περιοχή ακτίνας 200m γύρω από την σπηλιά του Φερεκίδη. 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 339Δ/02-06-1989 οι εξής χρήσεις: κατοικία, 

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές)25, κέντρα αναψυχής, πολιτιστικά κτίρια και εν 
γένει πολιτιστικές εγκατάστασεις. 

Μικρό τμήμα του γηπέδου, εντοπίζεται εντός της παρούσας περιοχής. Ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του 
γηπεδου, όπου και προβλέπεται να αναπτυχθεί η ΜΕΑ Σύρου εντοπίζεται εκτός της περιοχής 3γ. 

Επίσης στην άμεση περιοχή χωροθέτησης δεν εντοπίζεται κάποια οργανωμένη περιοχή βιομηχανικής / 
βιοτεχνικής δραστηριότητας. Στη γύρω περιοχή δεν παρατηρούνται αεροδρόμια, με το αεροδρόμιο του 
νησιού να βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περίπου 4,5km. Τέλος, πλησίον του έργου δεν 
παρατηρούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι πλησιέστερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στις Αγκαθωπές, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού 
σε ευθεία απόσταση περίπου 10,7km από την προτεινόμενη θέση. 

Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας ΜΠΕ. 

 
25  Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018), ως εγκαταστάσεις αστικών 

υποδομών κοινής ωφελείας μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις: (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, (28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων, (29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών,  (30) Γωνιές 

ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα), (31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος 

επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων, (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, (33) Εγκαταστάσεις παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις, (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  

Σχήμα 9-13: Ευρύτερη περιοχή έργου και χρήσεις/κάλυψη γης σύμφωνα με τις καταγραφές του προγράμματος 
Corine Land Cover 2018 

Θέση έργου 
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9.6.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης μπορεί να χαρακτηριστεί ως αστικός δήμος. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 
διοικητική θέση του και στις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχει ως πρωτεύουσα των Κυκλάδων και 
έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το οικιστικό κέντρο του νησιού, η Ερμούπολη, είναι μία 
αμφιθεατρικά κτισμένη και πυκνοδομημένη πόλη γύρω από το φυσικό λιμάνι του νησιού. Η 
μορφολογική κλίση της Ερμούπολης είναι ήπια κοντά στη θάλασσα και αυξάνεται στις πλαγιές των δύο 
λόφων της (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – Δάφνη, 2006). 

Οι οικισμοί του δήμου εκτός από αυτόν της Ερμούπολης είναι η Άνω Σύρος, το Μάννα, η Βάρη, τα 
Χρέωσα, η Ποσειδωνία, ο Φοίνικας, ο Γαλησσάς, ο Πάγος και το Κίνι. Ο πιο κοντινός οικισμός στην 
Ερμούπολη είναι αυτός της Άνω Σύρου και ο πιο απομακρυσμένος αυτός της Ποσειδωνίας, σε σχετικά 
μικρή όμως απόσταση (περίπου 10km) και ο εκτιμώμενος χρόνος μετάβασης να μην υπερβαίνει τα 20 
λεπτά με το αυτοκίνητο.   

Σημειώνεται ότι οι λοιποί οικισμοί ‐ πρώην έδρες των Καποδιστριακών Δήμων, δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη συγκέντρωση αστικών λειτουργιών. 

Αναφορικά με την οικιστική δομή και τις λειτουργίες των Δ.Ε. Ερμούπολης, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

Δ.Ε. Ερμούπολης  

Στη Δ.Ε Ερμούπολης εντάσσεται η πόλη και ο κοντινός οικισμός του Μάννα. Η Ερμούπολη αποτελεί 
οικιστικό κέντρο 1ου  επιπέδου και έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η ανάπτυξη του ιστού της 
πόλης έγινε, αρχικά, κατά μήκος του λιμανιού, που ήταν σημαντικό για τις οικονομικές δραστηριότητες 
των κατοίκων της. Οι σχετικά γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης της πόλης δημιούργησαν προβλήματα 
άναρχης δόμησης και η θέσπιση του πρώτου ρυμοτομικού σχεδίου της Ερμούπολης από τον W. Von 
Wieler το 1839 αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια για πολεοδομικό σχεδιασμό (Στεφάνου, 2003).    

 
Αστική εξάπλωση της Ερμούπολης κατά τον 19ο αιώνα 
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Επιπρόσθετα, η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην πόλη κατά τον 19ο αιώνα επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική των κτιρίων. Καμιά ελληνική πόλη δεν παρουσιάζει τόσο ομοιόμορφη, 
χρονικά και τυπολογικά, αρχιτεκτονική εικόνα όσο η Ερμούπολη. Όλα της τα κτίρια, δημόσια και 
ιδιωτικά, οι εκκλησίες και τα μνημεία είναι δημιουργήματα τού 19ου αιώνα. Η πρώιμη και ζωηρή 
οικονομική της ανάπτυξη, οι συχνές επαφές με τα ευρωπαϊκά κέντρα και το γεγονός ότι δούλεψαν εκεί 
στα πρώτα χρόνια πολλοί Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες, Γερμανοί και Ιταλοί κυρίως, συνετέλεσαν στο να 
δημιουργηθεί ένας αρχιτεκτονικός ρυθμός, σύμφωνος με τις αρχές τού «Ρομαντικού Κλασικισμού», 
αλλά επηρεασμένος περισσότερο από δυτικά πρότυπα. Δε σημαίνει φυσικά αυτό ότι δεν υπάρχουν 
κτίρια πιστά στο πνεύμα της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, όπως διαμορφώθηκε και επικράτησε στον 
ελληνικό χώρο στο 19o αιώνα. Ως απόρροια των προηγούμενων, δημιουργούνται δημοσία και ιδιωτικά 
κτίρια με ολομάρμαρες προσόψεις και προσεγμένη τοιχοδομία (Αγριαντώνη, Φενερλή, 2000, Τραυλός, 
Κόκκου, 1980). Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Ερμούπολης είναι η ποικιλία, αφού εντοπίζονται 
νεοκλασικά σπίτια, δημόσια κτίρια, εκκλησίες, εργοστάσια και αποθήκες. Σήμερα, έχουν καταγραφεί 
περισσότερα από 900 αξιόλογα κτίρια, ενώ περισσότερα από 150 είναι κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία 
του νεοκλασικισμού. Από το 2006 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού η Ερμούπολη 
χαρακτηρίζεται ως «Ιστορικός Τόπος». Επίσης, έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα και προστατεύονται 
από το ΦΕΚ 669/30-5-2002 δρόμοι και πλατείες, ενώ παράλληλα τρεις γέφυρες θεωρούνται 
διατηρητέα στοιχεία (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου Ερμούπολης 2012 – 2014).   

Δ.Ε. Άνω Σύρου  

Στη Δ.Ε Άνω Σύρου εντοπίζουμε τον οικισμό της Άνω Σύρου, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού της Δ.Ε. και είναι παραδοσιακός οικισμός, τόπος ιστορικής σημασίας και χώρος ειδικής 
κρατικής προστασίας (ΦΕΚ 594 Δ’). Άλλοι οικισμοί της Δ.Ε είναι το Κίνι, το Πισκοπιό και η Αληθινή.    

Ο οικισμός της Άνω Σύρου είναι γνήσιο παράδειγμα πολεοδομικής οργάνωσης ενός μεσαιωνικού 
οικισμού που αναπτύχθηκε γύρω από ένα οχυρό (κάστρο). Στην κορυφή του λόφου, η οποία αποτελεί 
και το κέντρο του κάστρου, δεσπόζει το μοναστήρι του Σαν-Τζώρτζη, δηλαδή ένα σημαίνον κτίσμα που 
χρησίμευε και ως καταφύγιο σε περίπτωση επιδρομής. Περιμετρικά του μοναστηριού με μικρά 
δαιδαλώδη δρομάκια (ακτινωτή ρυμοτομία) αναπτύσσονται τα κτήρια τα οποία ακολουθούν τις πιο 
ομαλές κλίσεις του λόφου. Την περίμετρο του οικισμού τη διαμορφώνουν τα τελευταία σπίτια που 
κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, αποφεύγουν τα εξωτερικά ανοίγματα και δημιουργούν ένα τοίχος. 
Τα κτήρια που συμμετείχαν στο τοίχος αυτό μπορεί κανείς να τα εντοπίσει και σήμερα, αν και η 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του οικισμού έχει καλύψει την όψη αυτή. Το έδαφος δυτικά είναι απόκρημνο 
και έτσι ο προσανατολισμός του οικισμού είναι ανατολικός. Η δυτική (πίσω) πλευρά του οικισμού 
αποτελεί την παραγωγική γη. Η σύνδεση του οικισμού πραγματοποιείται μέσω περιφερειακού δρόμου. 
Ιδιαίτερο στοιχείο είναι η απουσία δρόμων στο εσωτερικό του οικισμού που χαρακτηρίζεται από το 
πυκνό δίκτυο πεζοδρόμων. 

Η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών της Δ.Ε. Άνω Σύρου είναι ανύπαρκτη. Οι οικισμοί προέκυψαν 
κατά τρόπο αυθόρμητο, χωρίς κάποιον αρχικό σχεδιασμό, και δεν καταβλήθηκε προσπάθεια κάποιας 
στοιχειώδους οργάνωσης κατά τη φάση της οριοθέτησης τους κατά το 1986 και μετέπειτα. Τώρα 
φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της έλλειψης πολιτικής, ιδίως στους παραλιακούς, τουριστικούς 
οικισμούς (Γαλησσάς, Κίνι) και εν μέρει στους περιαστικούς (Άνω Σύρος, Πισκοπιό, Αληθινή), που 
δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης. 

Στους περισσότερους οικισμούς το οδικό δίκτυο είναι μη λειτουργικό, περιορίζεται στους παλιούς 
αγροτικούς δρόμους και μονοπάτια που έχουν ελαφρώς διευρυνθεί, ενώ δεν υπάρχουν ούτε 
πολεοδομικό κέντρο, ούτε οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου. 

Δ.Ε. Ποσειδωνίας 

Η Δ.Ε Ποσειδωνίας αποτελείται από τέσσερα οικιστικά κέντρα πέμπτου βαθμού, που χαρακτηρίζονται 
από τις εξαρτήσεις τους από το αστικό κέντρο πρώτου βαθμού, την Ερμούπολη. Η οριοθέτηση των 
οικισμών αυτών είναι διάσπαρτη στο νότιο τμήμα του νησιού και στην ενδοχώρα του. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 285 

Ο πρώην Δήμος Ποσειδωνίας συγκροτήθηκε το 1997 με τη συνένωση τριών (3) παλαιότερων 
Κοινοτήτων για να καλλιεργήσει οριζόντιες συσχετίσεις συμπληρωματικότητας βιώσιμων 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών μεταξύ των οικισμών που τον συγκροτούσαν, μέσα στα νέα δεδομένα 
που μπορούσε να προδιαγράψει μία περισσότερο σχεδιασμένη διαχείρισή τους. Σήμερα, ο Δήμος 
συγκροτείται από 4 οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου, τα οποία χωροθετούνται όλα στον πεδινό παράκτιο 
χώρο και σε υψόμετρο κάτω των 100 μέτρων. Οι οικισμοί αυτοί διαμορφώνουν μόνο κάθετες 
εξαρτήσεις για τις λειτουργίες του 4ου επιπέδου και άνω, οι οποίες συγκλίνουν στην Ερμούπολη, το 
μοναδικό-οικιστικό Κέντρο 1ου επιπέδου και έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (σήμερα έδρα και της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). Αυτή η έντονα κεντρομόλος οικιστική διάρθρωση επιτείνεται από τη 
σύγκλιση εξαρτήσεων των πρωτευουσών των περισσότερων νησιών των Κυκλάδων - οικιστικών 
κέντρων 3ου επιπέδου - στην Ερμούπολη. Οι οικισμοί της Δ.Ε. είναι: 

 Ποσειδωνία, έδρα παλαιάς κοινότητας και Δήμου, σήμερα έδρα της Δ.Ε. και Παραδοσιακός 
Οικισμός, σε κεντροβαρική θέση της «Κάτω Μεριάς» του Νησιού, και σε σχέση με τους λοιπούς 
οικισμούς, δορυφορούμενη από διάσπαρτη παλαιά και νέα αγροτική και προαστιακή 
/παραθεριστική οίκηση και από παλαιότερο αγροτικό πυρήνα της ενδοχώρας που αναβιώνει 
ως προαστιακή οίκηση στην περιοχή Άδειατα, 

 Βάρη, έδρα παλαιάς κοινότητας, σήμερα πυρήνας Τ.Κ. δορυφορούμενη από διάσπαρτη 
αγροτική και παραθεριστική οίκηση και από αγροτικό πυρήνα της ενδοχώρας που αναβιώνει 
ως προαστιακή οίκηση στην περιοχή Ατελιού, καθώς και από τελείως νέα οικιστική ανάπτυξη 
στην περιοχή Αζολίμνου, 

 Φοίνικας, έδρα δορυφορούμενη από διάσπαρτη- κυρίως αγροτική οίκηση και από αγροτικό 
πυρήνα της ενδοχώρας στην περιοχή του Βήσα που επίσης αναβιώνει ως προαστιακή οίκηση. 

 Μέγας Γιαλός, βρίσκεται ανάμεσα στα κέντρα Ποσειδωνίας και τη Βάρης, και αποτελεί 
αποκεντρωμένη και διάσπαρτη (τέως φθίνουσα αγροτική) ανερχόμενη σήμερα παραθεριστική 
οίκηση. 

Η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού. 

Οι ευθείες αποστάσεις των κυριότερων οικισμών σε σχέση με την προτεινόμενη θέση παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Οικισμός 
Ευθεία 

Απόσταση 
(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού 

συναρτήσει της 
θέσης 

Οικισμός 

Ευθεία 
Απόσταση 

(km) 

Προσανατολισμός 
οικισμού 

συναρτήσει της 
θέσης 

Ερμούπολη 1,9 Ν Αληθινή 2,5 ΝΔ 

Άνω Σύρος 1,8 ΝΝΔ Άγιος Δημήτριος 1,3 ΝΝΑ 

Άη Μιχάλης 2,5 ΒΔ Χαλανδριανή 1,5 ΒΒΔ 

Πλατύ Βουνί 0,65 Β Φοινικιά 1,2 ΝΔ 

Μύττακας 1,2 ΝΔ Παπούρι 1,3 ΒΔ 

9.6.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος 
σε επίπεδο δήμου Σύρου – Ερμούπολης εντοπίζονται διακόσια δέκαπέντε (215) κηρυγμένα μνημεία, εκ 
των οποίων τα τριάντα οκτώ (38) βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Άνω Σύρου (όπου και 
εντοπίζεται το εξεταζόμενο έργο). 
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Από αυτά τα είκοσι έξι (26) αναφέρονται σε αστικά κτίρια, Ι.Ν. και θρησκευτικούς χώρους, τα οποία 
εντοπίζονται εντός του οικισμού της Άνω Σύρου. Οι λοιποί αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμού Άνω 
Σύρου που απαντώνται στην ομώνυμη Δ.Ε. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9.9:  Διαρκής Κατάλογος Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων για την Δ.Ε. Άνω Σύρου (πλην 
αστικών κτιρίων, Ι.Ν., κλπ εντός του οικισμού της Άνω Σύρου) 

Ονομασία μνημείου Οικισμός / Θέση Τίτλος ΦΕΚ 
Αρ. Υπουργικής 

Απόφασης/Αρ. ΦΕΚ 

Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου 
Φερεκίδη. Καθορισμός ζώνης Β 
προστασίας. 

 

Καθορισμός ζωνών προστασίας 
Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. 

Σύρου 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/2
7-1-1992, ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992 

Αρχαιολογικός χώρος Γαλησσά 
(λείψανα κτηρίων στο Βουνάκι, 
νεκροταφείο στα Μνημούρια 
και Ιερό θεότητας με την 
επωνυμία «επήκοος» στο λόφο 
Αγία Πάκου). Καθορισμός 
ζωνών προστασίας Α και Β. 

υψώματα Αγία Πάκου, 
Βουνάκι και θέση 

Μνημούρια (πιθανώς 
αρχ. πόλη Γαλησσού ) 

Αρχαιολογικός χώρος στο 
Δελφινονήσι Σύρου 
(πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση) 

 

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων 
περιοχών: Καστρί - Χαλανδριανή 
- Ατσιγγανόκαστρο - Δελφινονήσι 

- Χοντρά στη Σύρο 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/

17-2-1998, ΦΕΚ 228/Β/11-3-
1998 

Διώροφη πετρόχτιστη κατοικία 
μαζί με το πρόπυλο, επί του 
δημοσίου κτήματος ΑΒΚ 164, 
στο Δ.Δ. Χρούσων 

επί του δημοσίου 
κτήματος ΑΒΚ 164, Δ.Δ. 

Χρούσων 

Χαρακτηρισμός ως μνημείου της 
διώροφης πετρόχτιστης 

κατοικίας μαζί με το πρόπυλο, 
επί του δημοσίου κτήματος ΑΒΚ 
164, στο Δ.Δ. Χρούσων, Δήμου 

Άνω Σύρου, Ν. Κυκλάδων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/111814/2777/2

6-1-2009, ΦΕΚ 46/ΑΑΠ/6-2-
2009 

Οικία Βαφειαδάκη Χρούσα 

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου και έργου 

τέχνης της οικίας Βαφειαδάκη 
στα Χρούσσα Δήμου Άνω Σύρου 
Κυκλάδων με τον περιβάλλοντα 

χώρο της και τα βοηθητικά 
κτίσματα 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/939/54078/16-
10-2001, ΦΕΚ 1350/Β/17-10-

2001 

Λιθόστρωτη διαδρομή 
(«καλντερίμι»), στον οικισμό 
Χρουσών  

Χρούσα 

Χαρακτηρισμός ως μνημείου της 
λιθόστρωτης διαδρομής 

(«καλντερίμι»), στον οικισμό 
Χρουσών που βρίσκεται στη νήσο 

Σύρο του Ν. Κυκλάδων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/83503/1959/17-

11-2004, ΦΕΚ 1775/Β/2-12-
2004 

Αποδέσμευση θαλάσσιας 
περιοχής από το ακρωτήριο 
Πουλί έως τμήμα του όρμου 
Λάκκοι Σύρου 

Θαλάσσια περιοχή από 
το ακρωτήριο Πουλί 

έως τμήμα του όρμου 
Λάκκοι 

Αποδεσμεύσεις θαλλασίων 
περιοχών για υποβρύχια 

δραστηριότητα με αναπνευστικές 
συσκευές για εκπαιδευτικούς και 

ψυχαγωγικούς σκοπούς 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/267
7/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-

12-1995 
ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/146
7/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-

1998 
ΥΑ 

Αποδέσμευση θαλάσσιας 
περιοχής νότια του ακρωτηρίου 
Τράχηλος έως πλησίον του 
Κινίου Σύρου 

Νότια του ακρωτηρίου 
Τράχηλος έως πλησίον 

του Κινίου 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11307&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=438168999&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=438168999&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=438168999&v17=
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Ονομασία μνημείου Οικισμός / Θέση Τίτλος ΦΕΚ 
Αρ. Υπουργικής 

Απόφασης/Αρ. ΦΕΚ 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/428
13/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 

1498/Β/10-10-2003 

Νήσος Γυάρος - Κτίρια 
Φυλακών και όλα τα κτίρια, 
εγκαταστάσεις και κατασκευές 
που βρίσκονται στις περιοχές 
των πέντε (5) όρμων της νήσου 

Γυάρος (νησίς) 

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού 
τόπου της νήσου Γυάρου και ως 

ιστορικών διατηρητέων 
μνημείων όλων των κτιρίων του 

στρατοπέδου της Γυάρου 

Οριοθέτηση του ιστορικού τόπου 
της νήσου Γυάρου 

ΥΑ ΔΠΑ/11131/17-9-2001, ΦΕΚ 
772/Δ/19-9-2001 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4016/68475/17-

12-2001, ΦΕΚ 1680/Β/17-12-
2001 

ΥΑ 
ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58658/1129/15-

6-2011, ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/21-7-
2011 

Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου 
(τειχισμένος οικισμός και 
εκτεταμένο νεκροταφείο της 
Πρωτοκυκλαδικής Εποχής) 

Χαλανδριανή 

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων 
περιοχών: Καστρί - Χαλανδριανή 
- Ατσιγγανόκαστρο - Δελφινονήσι 

- Χοντρά στη Σύρο 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/2
7-1-1992, ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/

17-2-1998, ΦΕΚ 228/Β/11-3-
1998 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
«Καστρί» Χαλανδριανής  

Χαλανδριανή 

Αναοριοθέτηση του 
αρχαιολογικού χώρου στη θέση 
«Καστρί» Χαλανδριανής Σύρου, 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΑΧ/Φ21/127016/37621/7370/

5730/13-11-2012, ΦΕΚ 
387/ΑΑΠ/10-12-2012 

Στο ακόλουθο απόσπασμα απεικονιζονται οι πλησιέστεροι στο έργο (εκτός οικισμών) αρχαιολογικοί 
χώροι σε σχέση με τη θέση του υφιστάμενου γηπέδου του ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του οποίου προβλέπεται 
η επέκταση αυτού και προτείνεται να εγκατασταθεί η ΜΕΑ Σύρου. 
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Σχήμα 9-14: Θέση έργου σε σχέση με τους πλησιέστερους αρχαιολογικούς χώρους 

Τέλος, σε επίπεδο νησιού οι οικισμοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως «παραδοσιακοί» είναι οι: 

➢ Οικισμός “Άνω Σύρου”: (Π.Δ. 19-10-1978, ΦΕΚ 594 Δ’) 

Επί πλέον με το ΦΕΚ 715 Β’ 1990 έχει κηρυχθεί ο οικισμός ως ιστορικό, διατηρητέο μνημείο, 
χωρίς να καθορίζονται κάποιοι ειδικοί όροι δόμησης, πέραν των αναφερόμενων στο Διάταγμα 
της 19-10-1978, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς της επικράτειας 
που χαρακτηρίστηκαν με αυτό. Οι όροι αυτοί, για το νομό Κυκλάδων, τροποποιήθηκαν με το 
Π.Δ. της 11-5-1989 (ΦΕΚ 345Δ’/1989). 

➢ Οικισμός “Επισκοπείου” (Π.Δ. 17-6-1988, ΦΕΚ 504Δ’/1988) 

➢ Οικισμός “Παρακοπή” (Π.Δ. 17-6-1988, ΦΕΚ 504Δ’/1988) 

➢ Οικισμός “Χρούσα” (Π.Δ. 17-6-1988, ΦΕΚ 504Δ’/1988) 

➢ “Ερμούπολη” (Π. Δ. 19-10-1978 ,ΦΕΚ 594 Δ’). 

Ζώνη Β 500m πέριξ του 
σπηλαίου εντός της οποίας θα 
επιτρέπεται η δόμηση ύστερα 

από σχετική έγκριση της 
αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των, 

η οποία θα ασκεί τον έλεγχο 
θεμελίων στην περιοχή 

Γήπεδο υφιστάμενου ΧΥΤΑ 
Σύρου, εντός του οποίου θα 
χωροθετηθεί η ΜΕΑ Σύρου 

Αρχ. χώρος 
Καστρί−Χαλανδριανή 

(ΦΕΚ 228Β/1998) 

Ζώνη Β: αρχ. χώρος Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου (ΦΕΚ 91Β/1992) 

Ζώνη Α: αρχ. χώρος Καστρίου- 
Χαλανδριανής Σύρου (ΦΕΚ 91Β/1992) 
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➢ “Ποσειδωνία” (Π.Δ. 17-6-1988, ΦΕΚ 504Δ’/1988) 

9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.7.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης είναι δήμος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τα νησιά 
Σύρο, Γυάρο καθώς και τις γειτονικές τους νησίδες. Δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από 
την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ερμουπόλεως, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας. 

Η έκταση του Δήμου είναι 101,9km2 και ο πληθυσμός του 21.507 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. 

Έδρα του δήμου ορίστηκε η Ερμούπολη και ιστορική έδρα η Άνω Σύρος. 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων αυτού δίνεται αναλυτικά στον 
ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9.10:  Πληθυσμιακή εξέλιξη στο Δήμο Σύρου - Ερμούπολης 

 

Πληθυσμός 

2011 2001 1991 

Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 21.507 21.475 19.793 19.782 19.783 19.870 

Δ.Ε. ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 13.737 13.795 13.496 13.400 14.189 14.288 

Δ.Κ. Ερμουπόλεως 11.407 11.474 11.938 11.799 12.949 13.030 

Ερμούπολις,η 11.407 11.474 11.938 11.799 12.949 13.030 

Διδύμη,η (νησίς) 0 0 0 0  0 

Στρογγυλό,το (νησίς) 0 0 0 0   
Δ.Κ. Μάννα 2.330 2.321 1.558 1.601 1.240 1.258 

Μάννα,το 958 940 762 784 693 699 

Αζόλιμνος,ο 604 604 225 243 57 64 

Άνω Μάννα,το 433 442 294 296 244 247 

Τάλαντα,τα 335 335 277 278 246 248 

Δ.Ε. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 3.877 3.810 3.362 3.376 3.107 3.017 

Δ.Κ. Άνω Σύρου 2.133 2.078 1.975 1.953 1.792 1.652 

Άνω Σύρος,η 862 843 1160 1109 1190 1022 

Άγιος Δημήτριος,ο 56 56 26 26 13 15 

Αληθινή,η 89 88 60 61 28 41 

Βαρβαρούσα,η (νησίς) 2 2 0 0   
Γυάρος,η (νησίς) 0 0 0 0  0 

Επισκοπείον,το 500 486 279 296 235 237 

Κίνιον,το 560 539 430 444 319 328 

Μύττακας,ο 26 26 6 6  0 

Παπούρι,το 4 4 0 0  0 

Πλατύ Βουνί,το 10 10 1 0 5 5 

Άη Μιχάλης,ο 11 11 2 2  0 

Φοινικιά,η 10 10 10 9  0 

Χαλανδριανή,η 3 3 1 0 2 4 

Τ.Κ. Γαλησσά 515 510 449 458 463 483 

Γαλησσάς,ο 437 433 389 394 391 400 

Δανακός,ο 78 77 60 64 72 83 

Τ.Κ. Πάγου 960 953 728 745 688 702 

Πάγος,ο 363 364 295 296 258 267 
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Πληθυσμός 

2011 2001 1991 

Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto Μόνιμος De Facto 

Αγρός,ο 89 89 64 72 66 66 

Μεσαριά,η 279 277 206 206 205 205 

Παρακοπή,η 229 223 163 171 159 164 

Τ.Κ. Χρούσων 269 269 210 220 164 180 

Χρούσα,τα 269 269 210 220 164 180 

Δ.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 3.893 3.870 2.935 3.006 2.487 2.565 

Τ.Κ. Ποσειδωνίας 928 917 731 733 686 708 

Ποσειδωνία,η 760 750 627 633 582 604 

Άδειατα,τα 93 94 84 82 74 74 

Μέγας Γιαλός,ο (Τ.Κ.Ποσειδωνίας) 75 73 20 18 30 30 

Στρογγυλό,το (νησίς) 0 0 0 0   
Σχινονήσιο,το (νησίς) 0 0 0 0   

Δ.Κ. Βάρης 2.027 2.031 1.396 1.451 1.082 1.124 

Βάρη,η 1584 1588 1165 1187 967 986 

Αζόλιμνος,ο 123 124 52 58 23 23 

Άσπρο,το (νησίς) 0 0 0 0   
Μέγας Γιαλός,ο (Δ.Κ.Βάρης) 320 319 179 206 92 115 

Νάτα,τα (νησίς) 0 0 0 0   
Τ.Κ. Φοίνικος 938 922 808 822 719 733 

Φοίνιξ,ο 716 701 621 625 554 566 

Βήσσα,η 222 221 187 197 165 167 

Με βάση τον ακόλουθο πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά τη δεκαετία 2001 – 2011, στο Δήμο 
Σύρου –Ερμούπολης, έχουμε μία θετική μεταβολή του μόνιμου πληθυσμού, της τάξης του 8,6%. 
Ανάλογη αύξηση, σε λίγο μικρότερα ποσοστά εμφανίζουν το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων 
καθώς και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο (-1,3%) έχει η μεταβολή του 
πληθυσμού για το σύνολο της χώρας την τελευταία δεκαετία. 

Επιπλέον, προκύπτει ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης αντιπροσωπεύει το 6,96% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (308.975 κάτοικοι) και περίπου το 0,19% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας (10.787.690 κάτοικοι).  

Στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης το ποσοστό των αλλοδαπών επί του μόνιμου πληθυσμού ανέρχεται στο 
+8,4 % (Μονάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, 2012). 

Πίνακας 9.11:  Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού για την δεκαετία 2001-2011 

 Μόνιμος πληθυσμός 

2001 2011 % Μεταβολή 

Δήμος Σύρου-
Ερμούπολης 

19.793 21.507 +8,6% 

Κυκλαδες 109.956 117.987 +7,3% 

Περ. Νοτίου Αιγαίου 298.462 308.975 +3,5% 

Ελλάδα 10.934.097 10.787.690 -1,3% 

Σε ότι αφορά στις επιμέρους Δ.Ε. του δήμου αναφέρεται ότι η Δ.Ε Ερμούπολης συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αριθμεί 13.737 κατοίκους, δηλαδή το 63,8% του μόνιμου 
πληθυσμού του δήμου. Έπεται η Δ.Ε Ποσειδωνίας με 3.893 κατοίκους (18,2%) και σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα βρίσκεται και η Δ.Ε Άνω Σύρου, με 3.877 κατοίκους (18%). 
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Αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα του δήμου, διαφαίνεται ότι ένα και η Σύρος είναι το 11ο 
νησί σε μέγεθος, είναι το μεγαλύτερο νησί σε πληθυσμό στις Κυκλάδες. Επίσης, ένα ιδιαίτερο στοιχείο 
που προκύπτει είναι η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού (261,9) που παρουσιάζει η Σύρος σε σύγκριση με 
τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.  

Το μέγεθος αυτό χαρακτηρίζεται πολύ μεγάλο αν αναλογιστούμε ότι η πυκνότητα του πληθυσμού για 
το σύνολο της χώρας υπολογίζεται στο 81,8.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Αναπτυξιακή Μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο πληθυσμός 
της Σύρου τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και εκτιμάται πως η Δ.Ε. της 
Ερμούπολης έχει φτάσει πληθυσμιακά σχεδόν σε επίπεδα κορεσμού. 

Σε ότι αφορά την σύνθεση του πληθυσμού (2011) ο αστικός πληθυσμός αντιστοιχεί στο 67,74% του 
συνολικού πληθυσμού, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός αντιστοιχεί στο 32,26% του συνολικού πληθυσμού. 

Σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο, με βάση τα δεδομένα της απογραφής του 2011 
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προκύπτει ότι για το Δήμο Σύρου, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν 
το 48,6% του πληθυσμού του νησιού, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός το υπόλοιπο 51,4%. Ανάλογη είναι 
και η κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της χώρας, με μικρές αποκλίσεις (49,4% άνδρες και 50,6% 
οι γυναίκες).  

Σε ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του δήμου, προκύπτει πως η ηλικιακή ομάδα: 24 – 64 που 
αποτελεί τον παραγωγικό πληθυσμό αντιστοιχεί στο 57,6% του συνόλου του πληθυσμού. Ο ακόλουθος 
πίνακας δίνει την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Σύρο - Ερμούπολης ανά ηλικιακή ομάδα, 
εξειδικεύοντας τα δεδομένα ανά Δ.Ε.. 

Αναλυτικότερα, η ηλικιακή ομάδα 25-39 κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (22 %) στο σύνολο του δήμου 
και έπεται ο πληθυσμός των 40-54 (με 21,5%). Αθροίζοντας τις ηλικιακές ομάδες, παρατηρούμε πως ο 
πληθυσμός από 0 έως και 39 αντιπροσωπεύει το 47,8% του συνόλου έναντι του 52,2% που 
αντιπροσωπεύεται από την ηλικιακή ομάδα 40 και άνω χρόνων. Ακόμα, παρατηρείται πως ο νεανικός 
πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα μέχρι και 24 χρόνων αποτελούν το 25,8% του συνολικού πληθυσμού του  
νησιού. Από την άλλη πλευρά, οι ηλικιακές ομάδες των 65 και άνω ετών αποτελούν το 19,7% του 
συνόλου του πληθυσμού του δήμου.  

Πίνακας 9.12:  % κατανομή του πληθυσμού ανά Δ.Ε. και ηλικιακή ομάδα για το έτος 2011 

 Ομάδες ηλικιών 

0 - 14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

Δ.Ε. Ερμούπολης 13,4 13,1 22,6 21,5 10,2 15,6 3,6 

Δ.Ε. Άνω Σύρου 13,3 11,9 11,9 23,0 11,4 16,7 3,9 

Δ.Ε. Ποσειδωνίας 15,5 10,5 23,6 20,0 1,2 15,7 3,6 

Δήμος Σύρου - 
Ερμούπολης 

14,0 11,8 22,0 21,5 11,0 16,0 3,7 

Τέλος, οι λοιποί δημογραφικοί δείκτες για το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, με βάσει τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 έχουν ως εξής: 

 Δείκτης γήρανσης: για το δήμο ο δείκτης γήρανσης ανέρχεται στο 70,6%, ποσοστό συγκριτικά 
μικρότερο με τον μέσο όρο της χώρας που είναι στο 133,1% για το έτος 2011 

 Δείκτης εξάρτησης: η τιμή του δείκτη εξάρτησης για τον δήμο είναι 49,5%, ελάχιστα 
βελτιωμένος από την τιμή για την Ελλάδα, που είναι στο 51,8% για το έτος 2011 

 Δείκτης αντικατάστασης: ο δείκτης αυτός για το Δήμο Σύρου, εμφανίζει θετικό πρόσημο και  
είναι 1,18%.  
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9.7.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Κύριο χαρακτηριστικό της Νήσου Σύρου σε ότι αφορά την οικονομική του φυσιογνωμία, αποτελεί ο 
νησιώτικος χαρακτήρας, η γεωγραφική του θέση και η διοικητική θέση που κατέχει εντός της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αναπτυξιακή εξέλιξη του νησιού. 

Η οικονομική διάρθρωση των Κυκλάδων χαρακτηρίζεται από περιορισμό του τομέα της μεταποίησης 
και από διόγκωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα. Στο Δήμο Σύρου – 
Ερμούπολης, ένα μικρό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ασχολείται με τον πρωτογενή 
τομέα, ενώ σημαντικό μέρος δραστηριοποιείται στο δευτερογενή παραγωγικό τομέα, με πολύ 
σημαντική παραγωγική δραστηριότητα το Νεώριο και τον τριτογενή να αποτελεί οικονομική 
απασχόληση των περισσοτέρων (τουρισμός, παρουσία πολλών δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Νότιου Αιγαίου, έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, λειτουργία του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Το γεγονός πως η οικονομία του νησιού δεν 
είναι στραμμένη προς έναν παραγωγικό κλάδο, αλλά γίνονται προσπάθειες για ισόρροπη ανάπτυξη 
όλων των παραγωγικών τομέων αποτελεί θετικό στοιχείο. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ο τριτογενής τομέας 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (63,8% ή 
5.769 άτομα επί του συνόλου των οικονομικώς ενεργών), ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 17,0% 
(1.5385 άτομα) και ο τομέας πρωτογενής με 2,4% (218 άτομα). 

Ειδικότερα, αναφορικά με του παραγωγικού τομείς ισχύουν τα εξής: 

Πρωτογενής τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά αναπτυγμένος στη Σύρο και επεκτείνεται κυρίως στην εύφορη και 
αμμώδη περιοχή του νοτίου τμήματος αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό στο βόρειο τμήμα του νησιού 
(περιοχές Μάννα, Πάγου, Γαλησσά, στην Απάνω Μεριά της Άνω Σύρου κ.α.). Οι βασικές γεωργικές 
καλλιέργειες της περιοχής είναι τα κτηνοτροφικά φυτά, τα άνυδρα κηπευτικά που θεωρούνται πολύ 
υψηλής ποιότητας, τα αμπέλια, τα οπωροκηπευτικά και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Οι τελευταίες 
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και επεκτείνονται στην εύφορη και αμμώδη περιοχή του νότιου τμήματος 
του νησιού καλύπτοντας μια έκταση 775 στρεμμάτων (ενεργά και ανενεργά) και με μια μέση ετήσια 
παραγωγή που αγγίζει τα 1.119 τόνους κυρίως οπωροκηπευτικών (όπως ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, 
κολοκυθάκι, πιπεριές). Η παραγωγή απορροφάται κυρίως από την τοπική αγορά και κάποιες ποσότητες 
αποστέλλονται στις λαϊκές αγορές του Νομού Αττικής. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η έκταση των 
ενεργών θερμοκηπίων που καλλιεργούνται κάθε χρόνο κυμαίνονται περίπου στα 300-350 στρέμματα, 
και αυτό γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του νερού που είναι συνήθως κακής ποιότητας και που 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες ενός θερμοκηπίου. Οι παραγωγοί βέβαια προσπαθούν να καλυτερεύσουν 
την ποιότητα του αναμιγνύοντας το βρόχινο νερό που συλλέγουν με το υφάλμυρο από τις γεωτρήσεις 
ή τα πηγάδια με σκοπό ένα καλύτερης ποιότητας νερό προς χρήση. 

Σε ότι αφορά τα θερμοκήπια, παλαιότερα έγιναν προσπάθειες καλλιέργειας οπωροκηπευτικών με την 
μέθοδο της υδροπονίας, (εξοικονόμηση νερού, χρήση τεχνολογίας) και η οποία μάλιστα 
χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς οι παραγωγοί αντιμετώπισαν ένα 
τεράστιο πρόβλημα που ήταν η απουσία τεχνικής υποστήριξης από τις εταιρίες που τους είχαν 
προμηθεύσει τα συστήματα αυτά, οπότε και σταδιακά εγκαταλείφτηκε η μέθοδος αυτή.  

Επίσης, πολύ γνωστά προϊόντα είναι η κάπαρη και τα αποξηραμένα βότανα. Σημειώνεται ότι ασκείται 
επιλεκτική εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως με κηπευτικά μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε 
κτηνοτροφικά προϊόντα μέσω της Ε.Γ.Σ (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών). 

Αντίστοιχα, η κτηνοτροφία εξειδικεύεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία και στα βοοειδή. Μεγάλο 
πρόβλημα για τις περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί η δυσκολία για να 
τακτοποιήσουν την άδειας λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων. Αυτό συμβαίνει διότι οι 
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εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται στα όρια των οικισμών ή βρίσκονται εντός ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού 
Ελέγχου). Η κατάσταση αυτή, μεταξύ άλλων συνέδραμε στη μείωση του Ζωϊκού Κεφαλαίου στη Σύρο.  

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, στην κτηνοτροφία 
παρατηρείται έλλειψη κτηνοτρόφων και αδυναμία κάλυψης των αναγκών της τοπικής αγοράς από 
τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης, εντοπίζεται απουσία των νέων από οικονομικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία στη Σύρο. Ως απόρροια των 
προηγουμένων το ανθρώπινο δυναμικό του πρωτογενούς τομέα είναι μεγάλο ηλικιακά, δεν γνωρίζει 
νέες πρακτικές και μεθόδους με ορατό το ενδεχόμενο παρακμής του κλάδου με τη συνταξιοδότηση των 
σημερινών γεωργών και κτηνοτρόφων. 

Όσον αφορά στην παραγωγή μελιού, αυτή είναι μικρή διότι δεν υπάρχει ανθοφορία όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς αλλά παράγεται θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Στη Σύρο οι μελισσοκόμοι 
προτιμούν τη στατική μελισσοκομία λόγω του υψηλού κόστους των μεταφορών . Λειτουργεί ο 
Μελισσοκομικός Σύλλογος Σύρου ο οποίος όμως υπάγεται στον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό 
της Κέας. 

Τέλος, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, η Αλιευτική 
δραστηριότητα στη Σύρο έχει μειωθεί συνολικά σε ποσοστό 45% από το 1990 στο 2010. Επίσης μείωση 
κατά 11% παρουσιάζεται στα επαγγελματικά σκάφη από το 2009 στο 2011, ενώ αύξηση κατά 5% 
εμφανίζουν τα ερασιτεχνικά σκάφη αντίστοιχα. 

Τα αλιεύματα διατίθενται κυρίως στην τοπική αγορά από τους παραγωγούς. Ο ανταγωνισμός στα 
κοντινά αλιευτικά πεδία σε συνδυασμό με την παράνομη αλιεία έχει οδηγήσει σε υπερ-αλίευση και 
μείωση των ιχθυοαποθεμάτων 

Δευτερογενής τομέας 

Μέχρι το 2001, η Ερμούπολη κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό δευτερογενούς παραγωγής, που ξεπερνά 
το Μ.Ο. της Ελλάδας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Νομού Κυκλάδων. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει συνεχιζόμενη μείωση της Δευτερογενούς Παραγωγής και αύξηση του Τριτογενούς τομέα. Η 
Ερμούπολη, χάνει τη βιομηχανική οικονομική βάση που διατηρούσε από την ίδρυση της πόλης ως το 
1990, εξαρτώμενη πλέον από τις υπηρεσίες, την οικοδομική δραστηριότητα και τα δημόσια έργα. Η 
εξέλιξη αυτή είναι αρνητική καθώς η οικονομία του νησιού, η οποία προσδιορίζεται από το οικονομικό 
κέντρο του Δήμου της Ερμούπολης, μετατρέπεται σταδιακά από βιομηχανική εξαγωγική (ναυπηγεία, – 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα), σε εισαγωγική οικονομία υπηρεσιών. Δηλαδή σε οικονομία που 
εξαρτάται από τον τουρισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες επενδύσεις. 

Ο τομέας της βιοτεχνίας είναι πολύ σημαντικός στο νησί, ίσως και ως απομεινάρι της περασμένης 
έντονης βιομηχανικής περιόδου, ενώ τα ναυπηγία του Νεωρίου δεσπόζουν στην μέση του φυσικού 
λιμανιού της Ερμούπολης, ως ένα σπάνιο παράδειγμα ύπαρξης της βαριάς βιομηχανίας στη νησιωτικό 
Ελληνικό χώρο. 

Τα ναυπηγία της Σύρου ιδρύθηκαν το 1861 και είναι το παλαιότερο ναυπηγείο της Ελλάδας. Το Νεώριο 
Σύρου δραστηριοποιείται σε τρείς τομείς της βιομηχανικής παραγωγής. Οι παραγωγικοί τομείς του 
είναι ο επισκευαστικός τομέας, ο κατασκευαστικός και ο βιομηχανικός. Αναλυτικά, ο επισκευαστικός 
τομέας αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης και επισκευής πλοίων, ο κατασκευαστικός σε κατασκευή 
πλοίων έως 85 μέτρων μήκους (με πρόσφατη εμπειρία την κατασκευή δύο πολυτελών πλοίων, 2000 – 
2004 και τριών πυροσβεστικών σκαφών, 2009 2011) και ο βιομηχανικός τομέας που σχετίζεται με την 
κατασκευή μηχανισμών και εξαρτημάτων (πρόσφατη εμπειρία: κατασκευή εξαρτημάτων οπλικών 
συστημάτων για λογαριασμό γερμανικών και γαλλικών εταιρειών, 2000 – 2010). 

Η ενεργή παρουσία του ΝΕΩΡΙΟΥ όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσε την αιτία για την δημιουργία στη 
Σύρο μιας σημαντικής βιομηχανικής παράδοσης στις ναυπηγικές εργασίες, που συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα προσφέρει απασχόληση σε περισσότερους από 500 
εργαζόμενους, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων προέρχονται από τη Σύρο. Ο αριθμός αυτός έχει 
περιοριστεί αισθητά αν λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
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όπου αυτοί ξεπερνούσαν τους 800. Η βαριά βιομηχανική παράδοση του εργατικού δυναμικού 
συνδράμει στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας. 

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η δυναμική αναβίωση και ανάπτυξη των ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου 
από το νέο ιδιοκτήτη τους, την εταιρεία ONEX NEORION SHIPYARDS S.A. Η ελληνική ναυπηγική 
βιομηχανία τα τελευταία 3 χρόνια έχει ραγδαία ανάπτυξη και το 90% της ανάπτυξης αυτής οφείλεται 
στο Νεώριο. 

Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης της στο έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα συνεχή αναπτυξιακή πορεία με εκσυγχρονισμό σε όλες τις 
διαδικασίες της. 

Στη Σύρο λειτουργούν οι Μονάδες Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος των εταιτειών 
ΕΡΜΗΣ και ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

 «ΕΡΜΗΣ»: Πρόκειται για λειτουργούσα υφιστάμενη μονάδα γήπεδο συνολικής έκτασης 8.005 
τ.μ που βρίσκεται στη θέση ‘’ΜΑΝΤΡΩΝΙΑ’’, Βάρης Δήμου Σύρου Ερμούπολης, νήσου Σύρου 
Νομού Κυκλάδων ιδιοκτησίας της ‘’ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και 
Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος’’.  

  «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»: Η εταιρία "ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε." ιδρύθηκε το Έτος 2000 και η έδρα της 
είναι στην περιοχή ΜΑΝΝΑ ΒΑΡΗΣ της νήσου ΣΥΡΟΥ, όπου και βρίσκεται το εργοτάξιο της 
εταιρείας. Η παραγωγή του προϊόντος γίνεται από συγκρότημα παραγωγής σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

Έως σχετικά πρόσφατα (2017) λειτουργούσε και η εταιρεία LAFARGE ΒΕΤΟΝ  (με λατομείο), η οποία 
υπήρξε καθολική διάδοχος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΤΟΝ Α.Ε.», του δημοτικού λατομείου 
αδρανών υλικών 94.185 τ.μ., και το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης, 
βρίσκεται στη θέση «Κούτελα» της περιοχής «Βούλια», της Δ.Ε. Άνω Σύρου. Η LAFARGE ήταν μισθώτρια 
εταιρεία της εκμετάλλευσης της επιφάνειας και του υπεδάφους αυτής, για την εξόρυξη λίθων προς 
εμπορία ή βιομηχανοποίηση και εν γένει μετατροπής λίθων, δια μηχανικών μέσων, στα κάθε είδους 
προϊόντα (άμμο, χαλίκι, ψηφίδα, ασβέστη, μαρμαρόσκονη, σκυρόδεμα κτλ). 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, σημαντικό μέρος της 
βιοτεχνίας στη Σύρο αποτελούν τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη τα 
τελευταία χρόνια. Αυτά είναι τα τυροκομικά προϊόντα που παράγονται από την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών (ΒΙΟΣΥΡ), αλλά και από μικρούς κτηνοτρόφους παραγωγούς: Μυζήθρα (ξερή και νωπή), 
Γραβιέρα, Κοπανιστή, – Πετρωτό (όπως στην Άνδρο και στην Τήνο) και το μοναδικό «Σαν Μιχάλη» ένα 
επιτραπέζιο, σκληρό και πικάντικο Π.Ο.Π. τυρί που θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα τυριά 
περιορισμένης παραγωγής. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι για το νησί έχει σημασία η παραγωγή των 
διάσημων πια συριανών λουκουμιών που αποτελούν πλέον και εξαγόμενο είδος, και το άλλο συριανό 
προϊόν των λουκουμοποιών, την χαλβαδόπιτα με θυμαρίσιο συριανό μέλι και φρεσκοψημένο 
αμύγδαλο. 

Τριτογενής τομέας 

Με δεδομένο ότι η Σύρος είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων και η Ερμούπολη η 
πρωτεύουσα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι λογικό το νησί να αποτελεί το γεωγραφικό, 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο του Νομού και να εμφανίζει τάσεις προς τον τριτογενή τομέα 
παραγωγής. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, το οποίο 
βασίστηκε σε πληροφορίες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για το έτος 2011, οι υπηρεσίες αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος του τριτογενή τομέα, με το εμπόριο να είναι δεύτερο και μετά να ακολουθούν οι 
τουριστικές δραστηριότητες. 

Οι περισσότερες υπηρεσίες εντοπίζονται στην Ερμούπολη. Τα περισσότερα καταστήματα (εμπόριο) 
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης (αγορά) και κατά μήκος του λιμανιού. Αναλυτικότερα, υπάρχουν 
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σημαντικές υπηρεσίες στο κέντρο της πόλης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νησιού 
αλλά και των Κυκλάδων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές και βιώσιμες επιχειρήσεις στη Σύρο, 
εντοπίζεται απουσία οργανωμένου σχεδίου από το σύνολο των αρμόδιων φορέων για την 
αντιμετώπιση των νέων οικονομικών συγκυριών. 

Ο τουρισμός του νησιού καταλαμβάνει το 7% της τουριστικής δραστηριότητας των Κυκλάδων. 
Προσελκύει κυρίως ημεδαπούς επισκέπτες λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα και 
αλλοδαπούς κυρίως από την Ευρώπη. Οι τουρίστες επιλέγουν τη Σύρο κατά βάση τους θερινούς μήνες. 
Επίσης, η Σύρος ως Διοικητικό κέντρο έχει και επαγγελματικό τουρισμό ετήσιας διάρκειας, γι’ αυτό το 
λόγο υπάρχει τουριστική κίνηση ημεδαπών και τους χειμερινούς μήνες (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 2012 – 2014).  

Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Σύρου σε σχέση με το αντίστοιχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 
έτος 2019, βάσει δημοσιευμένων στοιχείων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 9.13:  Ξενοδοχειακό Δυναμικό, 2019 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2019  
5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 

Π.Ε. Σύρου 

Μονάδες 4 11 15 20 2 52 

Δωμάτια 34 471 355 436 23 1.319 

Κλίνες 66 900 686 833 39 2.524 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Μονάδες 220 394 534 802 204 2.154 

Δωμάτια 31.949 34.893 20.532 20.941 3.197 111.512 

Κλίνες 66.412 70.705 40.151 40.130 6.283 223.681 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, Hellenic Chamber of Hotels (2019) 

Έναντι στον αυξανόμενο τουρισμό από το διεθνή χώρο (Τουρκία) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου, 2014 – 2020) αλλά και από τις τάσεις για αύξηση της τουριστικής κίνησης από μικρότερα 
νησιά των Κυκλάδων καταβάλλονται προσπάθειες από αρμόδιους φορείς για προσέλκυση του 
τουρισμού κρουαζιέρας στη Σύρο. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική προβλήτα στο λιμένα 
του νησιού. Παράλληλά λαμβάνουν χώρα ενημερωτικά σεμινάρια προς τους πολίτες και τους 
επιχειρηματίες για θέματα κρουαζιέρας. 

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για ένταξη της Ερμούπολης στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την UNESCO, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει θετικά στην τουριστική ανάπτυξη 
(ένταξη του νησιού σε βασικό σταθμό κρουαζιέρας) (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 2012 – 2014). 

Ταυτόχρονα γίνονται δράσεις ανάπτυξης διάφορων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μία μορφή 
αυτού, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί είναι ο θρησκευτικός, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος 
εκκλησιών και μοναστηριών με μακρά παράδοση, σημαντική αρχιτεκτονική και με μοναδική εναλλαγή 
μεταξύ καθολικής και ορθόδοξης τεχνοτροπίας. Ακόμα, η μορφή του συνεδριακού τουρισμού θα 
μπορούσε να ήταν μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, καθώς στο νησί συνδυάζεται η μικρή 
απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα και την Αθήνα, με κεντρική θέση στο Αιγαίο Πέλαγος, ύπαρξη 
διοικητικών υπηρεσιών, ύπαρξη συνεδριακού κέντρου και κατάλληλων αιθουσών και η δυνατότητα 
προσαρμογής του χαρακτήρα του νησιού σε πολλές θεματικές ενότητες (ενέργεια, αρχιτεκτονική, 
βιομηχανία, κ.α.) (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020). 
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Ακόμη, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών μπορεί να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις 
περιόδους και όχι αποκλειστικά στη θερινή, κάτι που αναμένεται να συμβάλει σε ζητήματα 
εποχικότητας. 

Επιπλέον, η ουσιαστική συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων με το Δήμο Σύρου – 
Ερμούπολης για την τουριστική προβολή του νησιού, τη διεξαγωγή μελετών για τη διαφήμιση μέσω 
του διαδικτύου (φθηνότερη διαφήμιση συγκριτικά με άλλα μέσα) την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμών είναι ενέργειες που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση 
της οικονομικής κατάστασης του νησιού και θα συμπαρασύρουν και άλλους παραγωγικούς τομείς. 
Επίσης, η προσφορά καλύτερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών π.χ από τα καταλύματα και οι 
προσφορές για κάποιες χρονικές περιόδους αποτελούν ενέργειες που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη 
ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού της Σύρου συμπερασματικά αναφέρονται τα 
εξής:  

 Ο τομέας του τουρισμού στη Σύρο περιλαμβάνει 2.524 ξενοδοχειακές κλίνες και 1.319 
δωμάτια.  

 Τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα είναι μικρά και χαμηλής κατηγορίας με το 38% των 
κλινών σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.  

 Η εποχή του τουρισμού διαρκεί για 5,5 – 6 μήνες, συνήθως από το Πάσχα μέχρι τα μέσα 
Οκτωβρίου.  

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού είναι οι «συμβατικές»: 
μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα με είδη δώρων, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, λιανικής πώλησης κ.λπ.  

 Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (πεζοπορία, ορειβασία, φυσικός και 
πολιτιστικός τουρισμός) αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της αγοράς.  

 Τα προϊόντα του τουρισμού είναι μάλλον «φτωχά», δεδομένου ότι βασίζονται αποκλειστικά 
στις βασικές υπηρεσίες του τουρισμού, λόγω της μη αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων.  

9.7.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καταγράφονται από 
επίσημα στοιχεία για την κατανομή του στους διάφορους παραγωγικούς τομείς. 

Σύμφωνα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης εκτιμάται στο 42,0% (9.034 άτομα) του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, ο τριτογενής τομέας 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (63,8% ή 
5.769 άτομα επί του συνόλου των οικονομικώς ενεργών), ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 17,0% 
(1.5385 άτομα) και ο τομέας πρωτογενής με 2,4% (218 άτομα). 

Το υψηλό ποσοστό στον τριτογενή τομέα οφείλεται στην έντονη ενασχόληση των κατοίκων με τον 
τουρισμό, τις εμπορικές δραστηριότητες και την δημόσια διοίκηση.  

Πίνακας 9.14:  Απασχολούμενοι κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (έτος αναφοράς 2011) 
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Οικονομικά ενεργοί 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

Σύνολο 
οικονομικών 

ενεργών 

Απασχολούμενοι 

Ά
νε

ρ
γο

ι 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

Α΄γενής 
Τομέας 

Β΄γενής 
Τομέας 

Γ΄γενής 
Τομέας 

ΠΝΑ 309.015 140.016 120.950 6.245 20.600 94.105 19.066 168.999 

Δ. ΣΥΡΟΥ - 21.507 9.034 7.525 218 1.538 5.769 1.509 12.473 
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ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

Πίνακας 9.15:  Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας  (έτος αναφοράς 2011) 
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ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ 

ΠΝΑ 120.950 6.245 12.778 19.939 5.918 28.948 4.077 11.559 7.293 4.785 19.408 

Δ. ΣΥΡΟΥ - 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

7.525 218 736 1.408 418 836 158 910 604 467 1.770 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 

9.7.4 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 

Α. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Σύμφωνα με την εξέλιξη του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 2000 έως το 2016 
προκύπτει ότι ο Νομός Κυκλάδων σημειώνει διαρκώς μεγαλύτερο ΑΕΠ από το σύνολο της χώρας και 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Γενικά η μελέτη των σχετικών στοιχείων δείχνει μια σταδιακή ανοδική 
πορεία για κάθε εξεταζόμενο χωρικό επίπεδο από το 2000 έως και το 2008, τάση που αντιστρέφεται 
μέχρι το 2012, ενώ μέχρι το 2016 παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα, χωρίς έντονες διακυμάνσεις. 
Από τα αποτελέσματα διακρίνεται η σημαντική συμβολή του Νομού στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς 
συνιστά έναν από τους Νομούς με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Πίνακας 9.16:  Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό (σε ευρώ - 
τρέχουσες τιμές) 

Έτη Σύνολο Χώρας Περιφ. Ν. Αιγαίου Νομός Κυκλάδων 

2000 13.071 15.557 17.017 

2001 14.011 16.174 17.513 

2002 14.994 16.293 18.164 

2003 16.371 18.185 20.670 

2004 17.683 19.666 23.129 

2005 18.134 20.609 25.211 

2006 19.769 22.012 25.860 

2007 21.061 23.389 28.185 

2008 21.845 24.747 29.388 

2009 21.386 22.872 27.428 

2010 20.324 21.709 26.153 

2011* 18.643 19.748 23.442 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 298 

Έτη Σύνολο Χώρας Περιφ. Ν. Αιγαίου Νομός Κυκλάδων 

2012* 17.311 18.163 20.481 

2013* 16.475 17.874 21.756 

2014* 16.402 18.045 21.470 

2015* 16.381 18.280 21.713 

2016* 16.378 17.769 21.660 

* Προσωρινά στοιχεία, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2016) 

 
Σχήμα 9-15: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό (σε ευρώ - τρέχουσες τιμές) (* 

προσωρινά στοιχεία) 

Β. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο ουσιαστικά αποδίδει την αξία ενός προϊόντος για 
κάθε εξεταζόμενο κλάδο.  

Στα σχήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται η ποσοστιαία εξέλιξη της συμμετοχής του Νομού 
Κυκλάδων στην ΑΠΑ της Ελλάδας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι 
η συμμετοχή του Νομού στην ΑΠΑ της χώρας κυμαίνεται μεταξύ 1,34% και 1,56%, ενώ η συμμετοχή 
στην ΑΠΑ της Περιφέρειας κυμαίνεται από 41,15% σε 46,3%. 

Σύνολο Χώρας Νότιο Αιγαίο Νομός Κυκλάδων
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υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
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Σχήμα 9-16: Συμμετοχή Ν. Κυκλάδων στην ΑΠΑ του συνόλου της χώρας (%) (* προσωρινά στοιχεία) 

 
Σχήμα 9-17: Συμμετοχή Ν. Κυκλάδων στην ΑΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (%) (* προσωρινά στοιχεία) 

Η κατανομή της ΑΠΑ κατά κλάδο (βλέπε ακόλουθο πίνακα & σχήμα) από το 2000 έως το 2016 για τον 
Νομό Κυκλάδων καταδεικνύει τη βαρύτητα του κλάδου 4 (βλ. επεξήγηση) «Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, 
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», καθώς συνιστά σε κάποια 
από τα εξεταζόμενα έτη παραπάνω από το 50% της συνολικής ΑΠΑ. Στη συνέχεια ακολουθούν κλάδοι 
όπως ο κλάδος 7 «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας» και ο κλάδος 9 «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 
την κοινωνική μέριμνα». 

Πίνακας 9.17:  Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (A10) - NACE REV.2. (σε εκατομμύρια ευρώ - τρέχουσες 
τιμές) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Συνολική ΑΠΑ 
Ν. Κυκλάδων 

2000 65 138 152 939 19 33 167 39 180 39 1.770 

2001 70 150 161 941 20 35 179 37 196 69 1.858 

2002 75 176 213 909 25 32 201 39 219 61 1.951 

2003 79 183 236 1.086 23 36 204 48 251 94 2.239 

2004 78 166 289 1.270 26 44 216 58 273 107 2.528 

2005 85 187 168 1.550 26 46 249 54 277 112 2.753 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Συνολική ΑΠΑ 
Ν. Κυκλάδων 

2006 88 179 188 1.556 28 47 242 65 303 109 2.805 

2007 86 170 162 1.750 29 47 295 66 362 99 3.067 

2008 84 165 112 1.903 29 53 348 71 369 100 3.234 

2009 89 163 179 1.632 30 57 369 66 372 127 3.084 

2010 78 145 188 1.547 30 56 423 54 324 84 2.929 

2011* 75 139 187 1.293 25 45 402 45 313 99 2.623 

2012* 70 122 196 1.039 20 35 437 41 247 98 2.305 

2013* 71 161 152 1.224 21 61 395 45 229 99 2.457 

2014* 67 159 73 1.309 18 43 378 48 229 90 2.416 

2015* 69 161 79 1.290 18 51 368 76 230 98 2.439 

2016* 60 155 151 1.205 17 56 357 78 222 99 2.401 

Επεξήγηση: Η ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόμηση NACE (REV.2), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή των 
δραστηριοτήτων σε 10 κλάδους ως ακολούθως: 

1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 
2 Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, 

κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 
εξυγίανσης 

3 Κατασκευές 
4 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 

μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

5 Ενημέρωση και επικοινωνία 
6 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 
7 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
8 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες 
9 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, 

δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 
10 Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 

δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες 
νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, 
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 

 

* Προσωρινά στοιχεία, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2016) 
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Σχήμα 9-18: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (A10) - NACE REV.2 (%) (* προσωρινά στοιχεία) 

 

9.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

9.8.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά αναπτυγμένο με μήκος περίπου 51km. Τα πλάτη των δρόμων 
είναι μικρά (όπως συμβαίνει και με όλα τα νησιά των Κυκλάδων). Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του 
νησιού το οποίο είναι αξιοποιημένο τουριστικά είναι εμφανώς ποιο ανεπτυγμένο και συντηρημένο από 
το αντίστοιχο στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Επισημαίνεται ότι εκτός από τον αριθμό των αυτοκινήτων των μονίμων κατοίκων, το οδικό δίκτυο του 
νησιού επιβαρύνεται με ένα υψηλό αριθμό αυτοκινήτων των επισκεπτών της θερινής περιόδου. Τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. που εκτελεί δρομολόγια σε όλο το 
νησί. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ΚΤΕΛ οι πληρότητες των λεωφορείων τον χειμώνα είναι μόλις 
3-5% και αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών. 

Η πρόσβαση στον χώρο του ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο μήκους περίπου 5,7 
χλμ (από το λιμάνι της Ερμούπολης). Ο δρόμος έχει καλά οδικά χαρακτηριστικά που επιτρέπει την καλή 
προσπέλαση απορριμματοφόρων και λοιπών βαρέων οχημάτων, ελαχιστοποιώντας το χρόνο 
μετάβασης. 

Λιμενικές υποδομές 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με το λιμάνι του Πειραιά επιτυγχάνεται μέσω του λιμανιού της 
Ερμούπολης. Είναι καθημερινή και με περισσότερα από ένα δρομολόγια (ειδικά τη θερινή περίοδο). 
Επίσης μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών υπάρχει σύνδεση με τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. 

Στο νότιο τμήμα του λιμανιού υπάρχει σταθμός ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και λιπαντικά του 
ομίλου AVIN με την επωνυμία SEKAVIN. Πλησίον των εγκαταστάσεων αυτών είναι ο νότιος 
λιμενοβραχίονας στον οποίο εξυπηρετούνται τα μότορσιπ που μεταφέρουν αδρανή υλικά. Για την 
εξυπηρέτησή τους έχει κατασκευαστεί δρόμος που επιτρέπει στα φορτηγά αυτοκίνητα να έχουν 
πρόσβαση μέχρι τα πλοία για άμεση φορτοεκφόρτωση των αδρανών. 
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Το λιμάνι της Ερμούπολης διατίθεται και για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Λόγω της 
προστασίας που παρέχει, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού συρρέει πλήθος ιστιοπλοϊκών σκαφών, 
θαλαμηγών, μικρών κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής, τα οποία πρυμνοδετούν ή 
πλαγιοδετούν κατά μήκος της κεντρικής λιμενολεκάνης όπου και μπορούν να ανεφοδιαστούν με νερό 
και καύσιμα. Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων είναι 260m περίπου και η χωρητικότητά του 
περίπου 100 σκάφη (70 ιστιοφόρα και 30 κρούζερ). 

Εντός του λιμένα της Ερμούπολης και συγκεκριμένα στο μέσον περίπου του δυτικού άκρου της 
λιμενολεκάνης πλησίον των εγκαταστάσεων του Νεωρίου βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο του 
Καρνάγιου. Στις λιμενικές εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται κρηπιδώματα συνολικού μήκους 450m 
και τέσσερις παράλληλους προβλήτες μήκους 38,0m, 51,0m, 57,0m και 50,0m αντίστοιχα. Τα βάθη 
εντός της λιμενολεκάνης κυμαίνονται από 2,0m έως 4,0m. περίπου. 

Εντός του Λιμένα της Ερμούπολης, και συγκεκριμένα στη νοτιοανατολική πλευρά του μυχού του, 
χωροθετείται μαρίνα. Στις λιμενικές εγκαταστάσεις της μαρίνας σύμφωνα με την Υ.Α. χωροθέτησής της 
είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται 254 σκάφη στη θάλασσα και 35 σκάφη στην ξηρά. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, η μαρίνα είναι εκτός λειτουργίας.  

Εκτός των εγκαταστάσεων του Λιμένα Ερμούπολης, στο νησί της Σύρου υπάρχουν ακόμα το λιμάνι του 
Φοίνικα το οποίο διατίθεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Με το συνολικό μήκος των 
κρηπιδωμάτων να είναι 110m στην εσωτερική του λιμενολεκάνη και άλλα 110m στη εξωτερική πλευρά 
του προσήνεμου μώλου, η χωρητικότητά του ανέρχεται περίπου σε 40 σκάφη (αναλόγως μεγέθους) 

Επίσης, στο νησί της Σύρου υπάρχουν ακόμα πέντε (5) αλιευτικά καταφύγια, τα οποία είναι: 

 Το αλιευτικό καταφύγιο των Αγκαθωπών που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σύρου  

 Το αλιευτικό καταφύγιο της Αζολίμνου που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σύρου 

 Το αλιευτικό καταφύγιο του Αχλαδίου που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σύρου 

 Το αλιευτικό καταφύγιο της Φάμπρικας που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σύρου 

 Το αλιευτικό καταφύγιο του Κινίου που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Σύρου. 

Τέλος, στο νησί και συγκεκριμένα στις Αγκαθωπές, υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού. 

Εναέριες μεταφορές 

Ο μόνος Αερολιμένας της Σύρου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», βρίσκεται 2,0km περίπου νότια 
νοτιοανατολικά της Ερμούπολης και λειτουργεί από το 1991. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις 
καλύπτουν επιφάνεια 1800τμ. Το μήκος του διαδρόμου είναι στα 1080μ. με μέγιστη δυνατότητα 
προσέγγισης αεροσκαφών τύπου ATR 42 (50 θέσεων). Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου διαθέτουν: 

 (1) επιβατικό σταθμό 

 (1) πυροσβεστικό σταθμό 

 Κατηγορία πυρασφάλειας: 3 (III) 

 (2) θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών 

 (6) θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας 

Υπάρχουν καθημερινές συνδέσεις με Αθήνα, οι οποίες κατά την τουριστική περίοδο πυκνώνουν. 

Το αεροδρόμιο της Σύρου αυτή τη στιγμή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει ότι δεν απαιτούνται ο εκσυγχρονισμός του και η βελτίωση των εγκαταστάσεών του. 
Εξάλλου η αυξημένη τουριστική κίνηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και η ανάγκη για προσγείωση 
μεγαλύτερων αεροσκαφών, κυρίως ξένων εταιριών, καθιστούν αμέσου προτεραιότητας τη βελτίωση 
του. 

Η θέση του έργου εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περίπου 4,5km από τον αερολιμένα της Σύρου. 
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9.8.2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ύδρευση – Άρδευση 

Οι υδατικοί πόροι της νήσου Σύρου γενικότερα είναι περιορισμένοι και μεγάλο ποσοστό του νερού 
ύδρευσης προέρχεται από μονάδες αφαλάτωσης. Οι πηγές με αξιόλογη παροχή είναι ελάχιστες. Οι 
υδρογεωτρήσεις έχουν μεγάλο βάθος, μικρές έως μέτριες παροχές και συχνά καταλήγουν μη 
εκμεταλλεύσιμες. Μεταφορές νερού με υδροφόρα πλοία γίνονται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο 
(Δήμος Ποσειδωνίας). 

Στην Ερμούπολη η υδροδότηση καλύπτεται 100% από τη μονάδα αφαλάτωσης. Η πρώτη μονάδα 
αφαλάτωσης λειτούργησε το 1970 με τη μέθοδο της κλασματικής απόσταξης. Το διάστημα 1984-1987 
η υδροδότηση καλυπτόταν και από γεωτρήσεις στην περιοχή. Κατά την περίοδο 1988-89, έγινε η 
δεύτερη μονάδα αφαλάτωσης, η οποία ξεκίνησε με δύο μονάδες και σήμερα λειτουργούν οκτώ 
μονάδες, με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης. Σήμερα η μονάδα αφαλάτωσης έχει συνολική 
δυναμικότητα 5.800 m3/ημερησίως αποτελείται από 7 μικρότερες μονάδες με την αντίστοιχη κωδική 
ονομασία που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σύρου: 

 SYROS 1 - 750 m3/day 

 SYROS 2 - CHRIST - 800 m3/day 

 SYROS 3 - 750 m3/day 

 TEMAK - 2000 m3/day 

 CULLIGAN 1 - 250 m3/day 

 CULLIGAN 2 - 250 m3/day 

 WATERA - 1000 m3/day 

Επιπρόσθετα του νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης, για την ύδρευση χρησιμοποιείται και νερό από 
γεωτρήσεις. Ειδικότερα, οι γεωτρήσεις αυτές είναι: 

 Μία στη θέση Πορτάρα, με εκτιμώμενη παροχή 4 m3/ώρα.  

 Τρεις γεωτρήσεις στη θέση Παπούρι με συνολική εκτιμώμενη παροχή 4 m3/ώρα.  

 Δύο γεωτρήσεις στην άκρη του οικισμού Επισκοπείου με εκτιμώμενες παροχές 2 m3/ώρα και 1 
m3/ώρα αντίστοιχα.  

 Μία στη θέση Κάμπος υπάρχει γεώτρηση μικρής παροχής.  

 Δύο γεωτρήσεις στη θέση Μάλλια, εκτιμώμενης παροχής 2 m3/ώρα και 4 m3/ώρα. 

 Μία γεώτρηση στη θέση Χάλαρη της Άνω Σύρου. Η γεώτρηση αυτή δίνει νερό κακής ποιότητας 
και συνήθως δεν χρησιμοποιείται, εκτιμώμενη παροχή 1 m3/ώρα.  

 Δύο γεωτρήσεις στη θέση Κίνι με εκτιμώμενη παροχή 2 m3/ώρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος για να προστατέψει την ποιότητα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 
κατασκεύασε γεωτρήσεις στα όρια που προέβλεπε ο νόμος (γεώτρηση ανά 250 m) ώστε εξαντλώντας 
τις δυνατότητες κατασκευής γεωτρήσεων να μην μπορεί να γίνει υπεράντληση και πτώχευση του 
υδροφόρου ορίζοντα. 

Επίσης υπάρχουν τρεις πηγές: 

 Μία πηγή στην περιοχή του οικισμού Επισκοπείου.  

 Μία πηγή στη θέση Πύργος, συνήθως δεν χρησιμοποιείται τον χειμώνα.  

 Μία πηγή του Αγίου Αθανασίου, πολύ κοντά στον οικισμό της Άνω Σύρου 
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Οι πηγές με αξιόλογη παροχή είναι ελάχιστες. Οι υδρογεωτρήσεις έχουν μεγάλο βάθος, μικρές έως 
μέτριες παροχές και συχνά καταλήγουν μη εκμεταλλεύσιμες. Μεταφορές νερού με υδροφόρα πλοία 
γίνονται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο 

Για την συγκέντρωση και αποθήκευση του νερού, έχουν κατασκευαστεί οι κάτωθι δεξαμενές: 

 Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου: υπάρχουν οκτώ δεξαμενές .  

 Τοπική Κοινότητα Γαλησσά: λειτουργεί μία (1) γεώτρηση από τις τέσσερις (4) που είχαν 
ανοιχθεί παλαιότερα και εξαντλήθηκαν. Στην 
περιοχή υπάρχουν τέσσερις (4) δεξαμενές με 
χωρητικότητα 40, 50, 350 και 1.400 m3, δηλαδή 
συνολικής χωρητικότητας 1.840 m3.  

 Τοπική Κοινότητα Πάγου: Η υδροληψία του 
διαμερίσματος γίνεται από τρεις (3) γεωτρήσεις. 
Στην περιοχή υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές με 
χωρητικότητα 300 και 100 m3, δηλαδή σύνολο 400 
m3.  

 Τοπική Κοινότητα Χρούσων: Η υδροληψία του 
διαμερίσματος γίνεται από μία γεώτρηση με 
εκτιμώμενη παροχή 40 m3/ημέρα. Στην περιοχή 
υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές με χωρητικότητα 280 
και 400 m3, δηλαδή σύνολο 680 m3. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξοικονόμηση νερού 
είναι η προσπάθεια συλλογής βρόχινου νερού με στέρνες, 
στις αγροτικές κυρίως περιοχές. 

Η διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης ολόκληρου 
του νησιού της Σύρου γίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ). 

Οι δε αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται από υπόγεια 
αποθέματα μέσω αρδευτικών γεωτρήσεων και μικρής 
κλίμακας εγγειοβελτιωτικών έργων. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και την ΕΓΥ (πηγή: ιστοσελίδα θέασης 
σημείων υδροληψίας) η πλειοψηφία των σημείων υδροληψίας (κυρίως για αρδευτικούς λόγους) 
εντοπίζεται νότιο τμήμα του νησιού, εκεί όπου αναπτύσσονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Στην άμεση περιοχή του έργου, σε απόσταση 1.500m περίπου, υπάρχουν μόνο δύο έργα υδροληψίας, για τα οποία 
όμως δεν έχουν δηλωθεί στο ΕΜΣΥ το καθεστώς ιδιοκτησίας και οι ανάγκες κάλυψης των οικισμών του νησιού.Οι 
γεωτρήσεις αυτές απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Θέση 
έργου 
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Σχήμα 9-19: Θέση έργου σε σχέση με τις πλησιέστερες θέσεις σημείων υδροληψίας της άμεσης περιοχής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΓΥ και το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης (Πηγή: ΕΓΥ, 2018) 

Ενεργειακή Υποδομή  

Η κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια του νησιού έως πριν λίγο καιρό γινόταν με την λειτουργία ενός 
αυτόνομου σταθμού παραγωγής της ΔΕΗ νοτίως της Ερμούπολης και τη λειτουργία έξι 
ανεμογεννητριών. Ο σταθμός της ΔΕΗ διέθετε εγκατεστημένη ισχύ περίπου 26.000-27.000 kW και 
λειτουργούσε με την καύση πετρελαίου. Με την ολοκλήρωση της  διασύνδεσής της Σύρου με το 
ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης, έπαυσε η λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγού μονάδας  . 

Πρόκειται για την πρώτη φάση διασύνδεσης των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου και Μυκόνου, που 
διασφαλίζει τη διακίνηση ισχύος μέχρι 170 MW, μέγεθος που μπορεί να καλύψει τη ζήτηση των νησιών 
για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Με την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης, οι αυτόνομοι πετρελαϊκοί 
σταθμοί στους οποίους στηρίζονταν έως σήμερα η ηλεκτροδότηση των τεσσάρων νησιών, τέθηκαν σε 
κατάσταση ψυχρής εφεδρείας. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η μέγιστη κατανάλωση της 
Σύρου φτάνει την τιμή των 21-22 MW σε ημερήσια βάση. Παρουσιάζεται την περίοδο του καλοκαιριού 
και του χειμώνα, αλλά η αιχμή της ζήτησης (με μικρή διαφορά από την καλοκαιρινή περίοδο) 
παρουσιάζεται το μήνα Ιανουάριο. «Χαλαροί» μήνες, με την έννοια της ζήτησης, θεωρούνται οι μήνες 
Οκτώβριος, Νοέμβριος, Μάιος και Ιούνιος. Κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο η ζήτηση αιχμής 
περιορίζεται στα 13-14 MW τις ώρες αιχμής, ενώ τις νυκτερινές ώρες πέφτει στα 5-6 MW.  

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί είναι η ναυπηγοκατασκευαστική εταιρεία 
Νεωρίου που καταναλώνει 1,5-2 MW ημερησίως (το οποίο αντιστοιχεί στο 10% - 20% της ζήτησης) και 
το εργοστάσιο αφαλάτωσης Δήμου Ερμούπολης (1 MW). 

Στη νήσο Σύρο είναι εγκατεστημένες συνολικά έξι ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μία εξ αυτών ισχύος 30 KW βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο 
αφαλάτωσης Δήμου Ερμούπολης και τη διαχειρίζεται ο Δήμος Ερμούπολης. Μια ανεμογεννήτρια 
ισχύος 200 KW την διαχειρίζεται ο Δήμος Άνω Σύρου και οι άλλες 4 ισχύος 640KW είναι 
εγκατεστημένες στο όρος Σύριγγας από την Αιολική Σύρου Α.Ε. 

Η νήσος του Σύρου καλύπτεται με δίκτυα μεταφοράς μέσης τάσης (150 ΚV).  

Θέση έργου 
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Η άμεση περιοχή μελέτης καλύπτεται πλήρως από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της 
ύπαρξης του ΧΥΤΑ Σύρου. Η τροφοδότηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του έργου έχει γίνει από το 
δίκτυο Χ.Τ. της Δ.Ε.Η και εφεδρικά σε ότι αφορά τα κρίσιμα σημεία αυτής, από ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος, που έχει εγκατασταθεί εντός του γηπέδου, για να καλύπτει την βασική λειτουργία σε 
περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του δικτύου, λόγω βλάβης ή συντήρησης. 

Λοιπά Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 

Το σύνολο της περιοχής καλύπτεται πλήρως από τα λοιπά δίκτυα κοινής ωφελείας. Οι σημερινές και οι 
άμεσα προβλεπόμενες ανάγκες για την τηλεπικοινωνία καλύπτονται επαρκώς από την υπάρχουσα 
υποδομή. Η τηλεφωνική κάλυψη είναι πολύ καλή και η σταθερή τηλεφωνία είναι ψηφιακή. Τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας έχουν κανονική κάλυψη και μόνο σε ορισμένα σημεία της εξυπηρετούμενης 
περιοχής κυρίως λόγω του αναγλύφου παρουσιάζουν κάποια προβλήματα. 

9.8.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στην παρούσα φάση, το σύνολο σχεδόν των παραγόμενων αποβλήτων στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 
οδηγούνται στο χώρο του ΧΥΤΑ Σύρου στη θέση «Κοράκι». Εκεί υπάρχουν και λειτουργούν η Α’ φάση 
του ΧΥΤΑ Σύρου, στην οποία οδηγούνται προς ταφή τα σύμμεικτα ΑΣΑ, και ο χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών όπου τα χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά 
δεματοποιούνται και μεταφορτώνονται σε οχήματα για να καταλήξουν σε ΚΔΑΥ εκτός νησιού. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη διαχείριση ΑΣΑ που 
πραγματοποιείται στη ν. Σύρο. Υπάρχουν, βέβαια, και αλλά ρεύματα αποβλήτων τα οποία 
διαχειρίζονται χωριστά χωρίς να περνούν από τις διαδικασίες συλλογής ΑΣΑ (σύμμεικτα και 
ανακυκλώσιμα) αρμοδιότητας του Δήμου και του ΦΟΔΣΑ, όπως νοσοκομειακά, μπαταρίες, λαδιά 
μηχανής, ελαστικά, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός κτλ, τα οποία συλλέγονται και 
διαχειρίζονται απευθείας από πιστοποιημένους ανακύκλωτες.  

Επιπρόσθετα, στο νησί πραγματοποιούνται δράσεις για τη συλλογή φαρμάκων και ΑΗΗΕ μέσω του ΣΕΔ 
Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.. 

 

Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Σύρου κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το τέλος του 2010. Ο αρχικός 
σχεδιασμός του προέβλεπε την κατασκευή δυο φάσεων (κυττάρων) εκ των οποίων τελικά 
κατασκευάστηκε μόνο η Α’ φάση. Το Κύτταρο της Α’ Φάσης καταλαμβάνει συνολικά έκταση 20 
στρεμμάτων περίπου και έχει χωρητικότητα 241.000 m3. Η διάρκεια της, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ΑΕΠΟ, είχε εκτιμηθεί σε 10 έτη περίπου. Σήμερα η υπολειπομένη χωρητικότητα της Α’ Φάσης εκτιμάται 
σε 3-4 έτη. 

Παράλληλα με την κατασκευή της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Σύρου κατασκευάστηκαν και όλα τα αναγκαία 
έργα υποδομής και εγκαταστάσεις για την ασφαλή λειτουργία του χώρου, όπως κτήριο διοίκησης, 
φυλάκιο εισόδου, εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ), συνεργείο, δίκτυο συλλογής 

Χώρος ΧΥΤΑ ΣύρουΣύλλογη με Α/Φ 
όχημα

Χωριστή Συλλογή 
Χαρτιού

Χωριστή Συλλογή 
Γυαλιού

Χωριστή συλλογή 
Πλαστίκου & 

Μετάλλου

Σύμμεικτα ΑΣΑ

Σύλλογη με 
όχημα 

Ανακύκλωσης

ΣΜΑΥ 
(Μεταφόρτωση) ΚΔΑΥ

ΧΥΤΑ - Ταφή
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ομβρίων, δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, ζυγιστήριο, έκπλυση τροχών, περίφραξη και πύλη και 
λοιπές υποστηρικτικές υποδομές. 

Το έτος 2016 κατασκευάστηκε στο γήπεδο του ΧΥΤΑ Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών, δυναμικότητας 4,40tn/d σε χαρτί, 5,55tn/d σε λοιπά (πλαστικό, μέταλλο, tetrapack) και 
1,25tn/d σε γυαλί. Στο χώρο οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται χωριστά στο δίκτυο 
κάδων ανακύκλωσης που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά δεματοποιούνται 
ώστε να οδηγηθούν τελικά σε ΚΔΑΥ εκτός νησιού. Το σύνολο της εγκατάστασης είναι καλυμμένο με 
μεταλλικό στέγαστρο και πλευρική πλαγιοκάλυψη. 

 
Σχήμα 9-20:  Υφιστάμενα έργα διαχείρισης απορριμμάτων  

9.8.4 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Σε επίπεδο νησιού λειτουργεί μία (1) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ Ερμούπολης  - 
EL422001011), η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2000 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς χωρίς 
σοβαρά προβλήματα.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΕΛ Ερμούπολης είναι τα: 

Εξυπηρετούμενοι οικισμοί  

Οικισμός  
 

Κωδικός  
 

Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.)  

 

Ποσοστό % Δ.Α.  
 

Τύπος δικτύου  
 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ EL42200101 27.800 100 Μικτό 

Εισερχόμενα φορτία  

Δυναμικότητα κατασκευασμένης 
εγκατάστασης: 

28.067 ι.κ.  

 

Αποκατεστημένος 
ΧΑΔΑ Σύρου 

Χώρος Προσωρινής 
Αποθήκευσης 

Ανακυκλώσιμων 
Υλικών 

Κύτταρο Α’ 
φάσης ΧΥΤΑ 
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 Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος) Μέγιστο 

Συνολικό εισερχόμενο φορτίο στην Ε.Ε.Λ. 
(Kg BOD5/ημ): 

1.100 1.596 

Εισερχόμενο φορτίο από λύματα (Kg 
BOD5/ημ): 

1.100 1.500 

Εισερχόμενο φορτίο από βοθρολύματα 
(Kg BOD5/ημ): 

- 96 

Παροχή  

 Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος)  Μέγιστο  

Συνολική εισερχόμενη παροχή στην Ε.Ε.Λ. 
(m3/ημ):  

3.300  4.148  

Εισερχόμενη παροχή λυμάτων (m3/ημ):  3.300  4.100  

Εισερχόμενη παροχή βοθρολυμάτων 
(m3/ημ):  

-  48  

Η διάθεση της επεξεργασμένης εκροής γίνεται στη θάλασσα (EL4220010110) στο ακρωτήριο 
κοντογιάννη, ενώ η παραγόμενη λυματολάσπη αφυδατώνεται. 

Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών τόσο στην είσοδο της ΕΕΛ (ανεπεξέργαστα λύματα), όσο και στην έξοδο αυτής (εκροή 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) για τα έτη 2018 και 2019. 

2018 

 

2019 

 

Σχήμα 9-21: Αποτελέσματα μετρήσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων στην είσοδο της 
ΕΕΛ (ανεπεξέργαστα λύματα) για τα έτη 2018 και 2019 
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2018 

 

2019 

 

Σχήμα 9-22: Αποτελέσματα μετρήσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
στην έξοδο της ΕΕΛ (επεξεργασμένη εκροή) για τα έτη 2018 και 2019 

Για το υπόλοιπο τμήμα του νησιού, που δεν καλύπτεται από την ΕΕΛ, η διαχείριση των αστικών 
λυμάτων γίνεται μέσω σηπτικών ή/και  απορροφητικών βόθρων. 

Για τη δρομολόγηση των διαδικασιών επέκτασης των περιοχών τα λύματα των οποίων θα οδηγούνται 
σε κάποια ΕΕΛ, εντός του Οκτωβρίου 2020 η ΔΕΥΑ Σύρου προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση της 
μελέτης με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, 
Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου». Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

9.9 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι κυριότερες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον σε επίπεδο τόσο ευρύτερης, όσο και άμεσης 
περιοχής μελέτης αναλύονται στις επιμέρους ενότητες του παρόντος κεφαλαίου (βλέπε «Ατμοσφαιρικό 
Περιβάλλον – Ποιότητα Αέρα», «Ακουστικό Περιβάλλον», «Ύδατα», «Χρήσεις γης» κ.λπ.). 

 

9.10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
είναι:  

 η Οδηγία 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη»; 

 η Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα». 

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 
(ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ» Επίσης, η Οδηγία 2004/107/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική 
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νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών − στόχων και 
ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και 
των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». 

Συμπληρωματικά, με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ και τον 
Κανονισμό 219/2009, θεσπίστηκαν εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους ρύπους που προκαλούν 
οξίνιση και ευτροφισμό, καθώς και για τις πρόδρομες του όζοντος ουσίες, με στόχο τη βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας απέναντι στις βλαβερές επιπτώσεις των 
ρύπων αυτών.  

Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ καλύπτει τις εκπομπές, εντός της επικράτειας των κρατών μελών και των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους, τεσσάρων ρύπων από ανθρωπογενείς πηγές:  

 εκπομπές σε διοξείδιο του θείου (SO2); 

 εκπομπές σε οξείδια του αζώτου (NOx);  

 εκπομπές σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC);  

 εκπομπές σε αμμωνία (NH3).  

Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π. 29459/1510/2005 (ΦΕΚ 
992/Β/2005) «Καθορισμός εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ», η οποία εν συνεχεία 
τροποποιήθηκε από τις:  

 Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε 103/2008, (ΦΕΚ 645/Β/2008) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289/Β) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 
κοινών υπουργικών αποφάσεων (992/Β), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 
του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»; 

 Υ.Α. 38030/2127/Ε103/2008, (ΦΕΚ 1901/Β/2008) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης 
των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 
29459/1510/2005, όπως ισχύει»;  

 Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1890/Β/2013) «Τροποποίηση της αριθ. 
29459/1510/2005 KYA «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 KYA «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ 
(645/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ».  

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής 
του εξεταζόμενου έργου, σημειώνεται ότι οι πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, 
σχετίζονται με τις επιμέρους ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: 

 Οικιστική χρήση – Συστήματα θέρμανσης  

Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης που υπάρχουν στους οικισμούς της περιοχής, αποτελεί 
μια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης με εποχικό όμως χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε περιορισμένο 
αριθμό κατοίκων. Η άμεση περιοχή του έργου δεν έχει αστικό χαρακτήρα και το κλίμα της περιοχής 
δεν απαιτεί τη λειτουργία συστημάτων θέρμανσης για μεγάλη χρονική περίοδο. Από τα 
προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το εκπεμπόμενο ρυπαντικό φορτίο από τις εγκαταστάσεις 
θέρμανσης των οικισμών της άμεσης περιοχής δεν είναι σημαντικό και ως εκ τούτου, δε δύναται να 
επηρεαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.  

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 311 

 Άσκηση καλλιεργητικών δραστηριοτήτων  

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τις καλλιεργητικές δραστηριότητες στην περιοχή συνοψίζονται 
σε περιορισμένης κλίμακας ψεκασμούς καλλιεργειών και καύση φυτικών υπολειμμάτων των 
καλλιεργειών.  

 Οδική κυκλοφορία  

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά 
περιβάλλοντα και οι επιδράσεις της εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των οχημάτων, το είδος 
τους (ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά, λεωφορεία), από τις συνθήκες κυκλοφορίας (ταχύτητα κίνησης, 
χρόνος αναμονής κλπ), τον τύπο και την ποιότητα των καυσίμων και τα μετεωρολογικά και 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ο έντονος κυκλοφοριακός φόρτος στους οδικούς άξονες 
εντοπίζεται κυρίως πέριξ της Ερμούπολης και στους οδικούς άξονες του νησιού (κυρίως του νοτίου 
τμήματος αυτού) και είναι σχετικά αυξημένη μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Αεροπορικές μεταφορές  

Αυτό το είδος των μεταφορών επηρεάζει με δύο τρόπους την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Πρώτον, 
λειτουργεί σαν πόλος έλξης κυκλοφοριακής φόρτισης στα οδικά δίκτυα της περιοχής και δεύτερον 
λόγω των αεροπορικών κινήσεων. Ειδικά κατά τις φάσεις προσγείωσης και απογείωσης 
εκπέμπονται σημαντικές ποσότητες ρύπων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικό 
πρόβλημα, ορισμένες τουλάχιστον ώρες αιχμής του αεροδρομίου. 

Εντούτοις, η αεροπορική κίνηση του νησιού δεν κυμαίνεται σε τέτοια επίπεδα που να προκαλέι 
κάποιου είδους επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφιρας. Οι συγκεντρώσεις λοιπόν των εν λόγω 
αέρων ρύπων δεν είναι ικανές σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν φαινόμενα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 

Αντίστοιχα, στην άμεση περιοχή μελέτης πιθανές πηγές επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
σχετίζονται με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύρου και των λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων εντός του 
γηπέδου αυτού. Συγκεκριμένα οι πιθανές πηγές επιβάρυνσης σχετίζονται με: 

α) τη διαφυγή του βιοαερίου και την πιθανή διασπορά αέριων ρύπων σε γειτονικές περιοχές και 
οικισμούς, 

β) εκπομπές οσμών, 

γ) τη δημιουργία σκόνης από τις εργασίες απόθεσης, διάστρωσης, των απορριμμάτων και 
τεμαχισμού των λοιπών αποβλήτων που εισέρχονται στο χώρο του ΧΥΤΑ 

δ) τη διασπορά μικροαπορριμμάτων, και 

ε) αέριοιυς ρύπους από την χρήση της οδού πρόσβασης 

Αναφορικά με το παραγόμενο βιοαέριο δεν παρατηρείται κάποιου είδους επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης. Το βιοαέριο μέχρι στιγμής απάγεται παθητικά από το κατασκευασμένο κάθετο 
δίκτυο. Μελλοντικά και στο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του χώρου προβλέπεται η κατασκευή 
του οριζοντίου δικτύου και η σύνδεση του με τον πυρσό καύσης. 

Οι παραγόμενες οσμές οφείλονται κυρίως στο υδρόθειο, στις μερκαπτάνες, στις κετόνες, και στους 
εστέρες. Γενικά όμως οι επιπτώσεις από την εκπομπή οσμών είναι τοπικού κυρίως χαρακτήρα και 
επηρεάζουν αποδέκτες κοντά στην εγκατάσταση. Μόνο κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές 
συνθήκες οι «οσμές» είναι δυνατό να μεταναστεύσουν σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη ΜΠΕ, οι εκτιμώμενες εκπομπές οσμών μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες, και δεν 
επιφέρουν καμία απολύτως επίπτωση , όχι μόνο στην ευρύτερη αλλά ούτε και στην άμεση περιοχή 
επιρροής του έργου. 

Το πρόβλημα της σκόνης υπάρχει μόνο τους ξηρούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο) και 
εμφανίζεται κατά τις εργασίες εκφόρτωσης και επικάλυψης των αποβλήτων. Δεδομένων των χρήσεων 
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στην περιοχή, των αποστάσεων των κατοικημένων περιοχών αλλά και της έως σήμερα λειτουργίας του 
χώρου δεν έχει παρατηρηθεί κάποια επιβάρυνση των κατοίκων λόγω σκόνης. Για την αντιμετώπιση δε 
του προβλήματος αυτού λαμβάνεται το σύνολο των μέτρων που έχουν προταθεί στην εγκεκριμένη 
ΑΕΠΟ. 

Η διασπορά μικροαπορριμμάτων εμφανίζεται συνήθως κατά την εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής, 
καθώς και κατά μήκος της οδού πρόσβασης. Ιδιαίτερα φαινόμενα τέτοιου τύπου δεν έχουν εντοπισθεί 
στις γύρω από τον ΧΥΤ περιοχές. Για την αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος λαμβάνεται το σύνολο 
των μέτρων που έχουν προταθεί στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. 

Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία της οδού πρόσβασης δεν έχουν παρατηρηθεί έως 
σήμερα από τη λειτουργία του έργου. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού πρόσβασης δεν είναι σχετικά 
μικρός, ούτως ώστε να μην έχουν παρατηρηθεί υψηλές συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεπώς, σε ότι αφορά στη φάση λειτουργίας του έργου και αφού οι 
συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς το έργο είναι σαφώς 
χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν λαμβάνεται η λήψη ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των 
γενικών μέτρων έλεγχου της αέριας ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία και την κείμενη 
νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με: 

 τα δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το έργο «Εκτίμηση 
και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο»; 

 την «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της 
καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού 
εργαλείου» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του 
ΕΣΠΑ26. 

η ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός των ορίων οικισμών ή σε τμήματα ζωνών, όπου έχει 
εκτιμηθεί αυξημένη συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων (διοξείδιο του θείου - SO2, διοξείδιο του 
αζώτου - NO2, σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από 10μm - PM10, όζον - O3, μονοξείδιο 
άνθρακα - CO & βενζόλιο). 

Συνεπώς, για την περιοχή μελέτης δεν προκύπτει καμία υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων 
εκτίμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (υπ’ αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 ΚΥΑ περί «μέτρων για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας» σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, ΦΕΚ 488/Β΄/30.03.2011). 

Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι συνθήκες διασποράς των οποιωνδήποτε ρύπων στη περιοχή 
θεωρούνται ευνοϊκές λόγω της εμφάνισης κατά πλειοψηφία μετρίων ανέμων, η ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης είναι καλή και εντός των προδιαγραφών. 

 

9.11 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμόρφωσε μια κοινή 
προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών 
επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Η προσέγγιση 
αυτή στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο, σύμφωνα με κοινές 
μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στην υλοποίηση σχεδίων δράσεως σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή 
επιβλαβείς θόρυβοι στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

 
26 Αυτή στηρίχτηκε σε ενδεικτικές μετρήσεις σε θέσεις πέραν των σταθερών μετρήσεων του ΕΔΠΑΡ 

αλλά και για επιπλέον ρύπους από τους μετρούμενους σε θέσεις του ΕΔΠΑΡ. Η εκτίμηση επεκτάθηκε 
και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με χρήση τεχνικών προσομοίωσης. 
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συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, 
σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση του θορύβου που αντιλαμβάνονται οι 
πληθυσμοί στους δομημένους χώρους, στα δημόσια πάρκα ή σε άλλους, ήρεμους, τόπους ενός 
οικισμού, στις ήρεμες ζώνες της υπαίθρου, δίπλα στα σχολεία, στα πέριξ των νοσοκομείων καθώς και 
σε άλλα, ευαίσθητα στον θόρυβο, κτίρια και ζώνες. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του θορύβου που 
παράγεται από το ίδιο το εκτιθέμενο άτομο, στον θόρυβο που προέρχεται από οικιακές 
δραστηριότητες, στον θόρυβο από τους γείτονες, στον θόρυβο που γίνεται αντιληπτός στους χώρους 
εργασίας ή στο εσωτερικό των μέσων μεταφοράς, ούτε στον θόρυβο που προέρχεται από στρατιωτικές 
δραστηριότητες στις στρατιωτικές ζώνες. 

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 
384/Β/2006) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.  

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006 εκδόθηκε 
η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων 
επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και 
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 
περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 211773/2012, ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια27 δεικτών οδικού, 
σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:  

α. Για το δείκτη Lden (24−ωρος): τα 70 dB; 

β. Για το δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81, στην Ελλάδα, τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενου θορύβου 
στο περιβάλλον έχουν μετρηθεί στα όρια των εγκαταστάσεων και έχουν καθοριστεί για το χαρακτήρα 
κάθε περιοχής. Οι σχετικοί περιορισμοί παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 9.18:  Ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου 

Περιοχή Ανώτατο Όριο θορύβου σε dB(A) 

Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές 70 

Περιοχές στις οποίες επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό 65 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ’ ίσου το βιομηχανικό και το αστικό 
στοιχείο 

55 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

Όταν σε επαφή με τις εγκαταστάσεις βρίσκονται κατοικίες, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 
καθορίζεται σε 45 dB(A), μετρούμενο εντός της οικίας, με ανοικτές πόρτες και παράθυρα και 
ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση. 

Συνεπώς, η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος σε μία περιοχή σχετίζεται με το είδος των πηγών 
θορύβου, τον αριθμό τους, το μέγεθός τους και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους.  

Στην ευρύτερη και άμεση περιοχή μελέτης οι κυριότερες πηγές όχλησης του ακουστικού περιβάλλοντος 
είναι: 

 
27 Ο υπολογισμός και μέτρηση των ανωτέρω δεικτών και ορίων πραγματοποιείται σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 έως 

4,2 m) πάνω από το έδαφος και σε ελάχιστη απόσταση 2 μ από την πιο εκτεθειμένη (προς την εκάστοτε 
γραμμική πηγή συγκοινωνιακού θορύβου), πρόσοψη (εξωτερικός τοίχος η κούφωμα), των κτιρίων κατοικίας και 
λοιπών ευαίσθητων χρήσεων που χρήζουν προστασίας. 
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 η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο  

 οι συνήθεις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής 

 η λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύρου και των λοιπών έργων διαχείρισης εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ 

Το ακουστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από χαμηλές στάθμες θορύβου 
κυρίως λόγω της γενικότερης θέσης του γηπέδου σε σχέση με τις χρήσεις που αναπτύσσονται πέριξ 
αυτής. 

Ειδικότερα: 

❖ όσον αφορά τη λειτουργία του οδικού δικτύου τα χαρακτηριστικά του ακουστικού περιβάλλοντος 
της ευρύτερης περιοχής επηρεάζονται από τις κινήσεις των οχημάτων και από τον κυκλοφοριακό 
φόρτο της περιοχής, θίγοντας κατά περίπτωση και μεμονωμένα «ευαίσθητους αποδέκτες» οι 
οποίοι είναι εκατέρωθεν αυτής. Γενικά δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες υπερβάσεις στα επίπεδα 
θορύβου, εκτιμώντας ότι οι όποιες οχλήσεις δεν είναι σημαντικές.  

Η δε χρήση της οδού που πρόσβασης στο ΧΥΤΑ, η οποία σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιείται για 
αυτή τη χρήση δεν είναι τέτοια που να προκαλεί επιβαρύνσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής 

❖ όσον αφορά στην λειτουργία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αναφέρεται ότι 
οι δραστηριότητες αυτές συνίσταται κυρίως σε βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής έως μέσης όχλησης. 
Οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός κτιριακών εγκαταστάσεων μη προκαλώντας 
αύξηση των επιπέδων του περιβαλλοντικού θορύβου της ευρύτερης περιοχής. 

Η κύρια τέτοιου είδους δραστηριότητα απλώνεται ως επί τω πλείστω γραμμικά σε όλο το κεντρικό 
και νότιο τμήμα του λιμανιού, σε μία ζώνη μήκους περίπου 2,0km και με συνολική κάλυψη 44 εκτ. 
14,6% του χώρου του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μέσα στη ζώνη αυτή, αναπτύσσεται όλη η 
βιομηχανική δραστηριότητα του νησιού. 

Στην άμεση περιοχή του έργου (περιοχή ακτίνας 2,0km από το όριο του γηπέδου) δεν 
αναπτύσσονται βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις οργανωμένης φύσεως ή μη. 

❖ Τέλος, αναφορικά με τις παραγόμενες στάθμες θορύβου από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και των 
λοιπών έργων διαχείριση που αναπτύσσονται εντός του γηπέδου αυτού, αναφέρεται ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχουν τεθεί ζητήματα ακουστικής όχλησης. Σε αυτό συντελεί και η γενικότερη 
γεωμορφολογία της περιοχής όπου απομονώνει ηχητικά τον χώρο. Επιπλέον, η θέση της 
εγκατάστασης από τους πλησιέστερους οικισμούς δε θέτει ζητήματα ακουστικής όχλησης σε 
αυτούς.  

Ειδικότερα, οι πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία τέτοιου είδους έργων αφορούν στην χρήση 
βαρέων οχημάτων όπως ερπυστριοφόρων μηχανημάτων, ανατρεπόμενων φορτηγών, συμπιεστών, 
κλπ. Η πηγή ηχητικής όχλησης λόγω της παρουσίας βαρέων μηχανημάτων με υψηλές στάθμες 
θορύβου είναι η κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς τον χώρο ταφής καθώς και οι 
συμπιεστές, προωθητές κ.λπ., που θα εργάζονται στο μέτωπο του ΧΥΤ. 

Ο θόρυβος αυτός γίνεται αντιληπτός μόνο από το προσωπικό που ευρίσκεται εντός του 
«μετώπου» εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη 
διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες που ο ΧΥΤ 
φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή που εκτελούνται εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης και επικάλυψης 
των απορριμμάτων και εργασίες τεμαχισμού.  

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι η ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου δεν είναι επιβαρυμένη και η στάθμη θορύβου κυμαίνεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. 
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Σε τοπικό επίπεδο λόγω της λειτουργίας των υφιστάμενων έργων διαχείρισης εντός του γηπέδου του 
ΧΥΤΑ δύναται να παρατηρηθούν ελαφρώς ανεβασμένες στάθμες θορύβου, χωρίς όμως αυτό να 
δημιουργεί ιδιαίτερη επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος. 

Τέλος, στην άμεση περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται πηγές δονήσεων. 

9.12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χωρίζεται σε α) μη ιονίζουσα και β) ιονίζουσα. 

Η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χωρίζεται επίσης σε: 

 Χαμηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία έχουμε σε συχνότητες < 3 MHz; 

 Υψηλόσυχνη (μη ιονίζουσα) ακτινοβολία έχουμε σε συχνότητες > 3 MHz. 

Στην περιοχή μελέτης οι πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εντοπίζονται είναι οι 
εξής: 

Πηγές χαμηλόσυχνης μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ; 

 Οι υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και οι αντίστοιχοι μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ; 

 Οι ηλεκτρικές συσκευές, π.χ. ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις κ.λπ.; 

 Οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. 

Πηγές υψηλόσυχνης μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της περιοχής; 

 Οι κεραίες τηλεόρασης; 

 Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων; 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Στην περιοχή δεν εκπέμπεται ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Ο έλεγχος της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως 
αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται από το «Εθνικό Παρατηρητήριο 
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΕΠΗΠ), της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που είναι και 
ο φορέας λειτουργίας του. 

Η λειτουργία του ΕΠΗΠ, βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα 
αποτελέσματα των μετρήσεων. 

 

9.13 ΥΔΑΤΑ 

9.13.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το σύνολο της Νήσου Σύρου εντοπίζεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14), με βάση το 
διαχωρισμό της ελληνικής επικράτειας σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα και 45 λεκάνες απορροής που 
δημοσιεύθηκε στην υπ. αριθ. 706/16.7.2010 (ΦΕΚΒ’/1383/2.9.2010) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, το 
οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει τρεις (3) Λεκάνες Απορροής:  

- Ανατολικού Αιγαίου (GR36),  

- Κυκλάδων (GR37),  

- Δωδεκανήσων (GR38) 
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Για το Υδατικό διαμέρισμα Νησων Αιγαίου (EL14) έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης υδάτων με τίτλο 
«Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου» το 
οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Ε.Γ. οικ. 412/2015 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 
2019Β/17-09-2015). 

Τον Δεκέμβριο του έτους 2017, εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, βάσει της υπ' αριθμ. Ε.Γ./οικ. 
895/29-12-2017 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4677/Β/29-12-2017). 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην υδρολογική λεκάνη των Κυκλάδων (EL1437). 

 

Ειδικότερα, το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των 
Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των 
Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα, με τη συνολική του 
έκτασή να ανέρχεται σε 9.104 km2. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο διαμελισμός της έκτασής του σε πολλές μικρότερες αυτοτελείς 
ενότητες, τα νησιά.  

Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος κατανέμεται σε πεδινό, ορεινό και 
ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται στη Ρόδο (1.215 m), στη Χίο (1.186 m) και στη 
Λέσβο (968 m). Το μέσο υψόμετρο του Διαμερίσματος είναι 160 m.  

Εξαιτίας της μικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές λεκάνες σε αυτά. 
Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, πολλές 
φορές σε ακτινωτή διάταξη. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος, Ρόδος και Χίος, που ξεπερνούν σε 
έκταση τα 500 km2 (αντίστοιχα 1.630, 1.398 και 841 km2). Επίσης, τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται 
πολλά από τα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), σε συνδυασμό με τη γεωλογική διαμόρφωσή τους, δεν 
επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου. 
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Σύμφωνα με τις χρήσεις γης του Υδατικού Διαμερίσματος, το μεγαλύτερο μέρος τόσο των επιμέρους 
ΛΑΠ, όσο και του συνόλου του ΥΔ καλύπτεται από δάση και ημιφυσικές περιοχές, ενώ σημαντικό 
τμήμα καλύπτεται από γεωργικές περιοχές. Από τις υπόλοιπες χρήσεις γης, μικρή έκταση 
καταλαμβάνουν οι τεχνητές επιφάνειες, ενώ πολύ μικρό τμήμα αντιστοιχεί στους υγρότοπους και τις 
υδάτινες επιφάνειες. 

Πίνακας 9.19:  % Κατανομή χρήσεων γης στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου ανά ΛΑΠ 

ΛΑΠ 
Γεωργικές 
περιοχές 

Δάση και ημιφυσικές 
περιοχές 

Τεχνητές 
επιφάνειες 

Υγρότοποι 
Υδάτινες 

επιφάνειες 

EL1436 39% 59% 2% 0,5% 0,1% 

EL1437 33% 63% 4% 0% 0,1% 

EL1438 27% 70% 3% 0% 0,1% 
Πηγή: 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ 

 
Σχήμα 9-23: Χρήσεις γης στην ΛΑΠ Κυκλάδων του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (Πηγή: 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ) 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, στο ΥΔ Νήσων Αιγαίου (EL14) προσδιορίσθηκαν 
συνολικά: 

 ογδόντα ένα (81) ποτάμια υδάτινα σώματα πλην ταμιευτήρων, εκ των οποίων τα σαράντα οκτώ 
(48) εντοπίζονται στην Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Αιγαίου, τα είκοσι πέντε (25) στην Λεκάνη 
Απορροής Δωδεκανήσων και τα οκτώ (8) στην Λεκάνη Απορροής Κυκλάδων 

 εννέα (9) ταμιευτήρες, δηλαδή ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου –σύμφωνα με τη νέα 
μεθοδολογία προσδιορισμού των ΥΣ. Συγκεκριμένα τρία (3) εντοπίζονται στην Λεκάνη 
Απορροής Ανατολικού Αιγαίου, τρία (3) στην Λεκάνη Απορροής Δωδεκανήσσων και τρία (3) 
στην Λεκάνη Απορροής Κυκλάδων. Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου δεν 
προσδιορίσθηκαν λιμναία ΥΣ 

 ογδόντα επτά (87) παράκτια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα δεκαεπτά (17) εντοπίζονται 
στην Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Αιγαίου, τα τριάντα πέντε (35) στην Λεκάνη Απορροής 
Δωδεκανήσων και τα τριάντα πέντε (35) στην Λεκάνη Απορροής Κυκλάδων 

 εκατόν δεκαέξι (116) υπόγεια υδατικά συστήματα, όπου τα σαράντα πέντε (45) εντοπίζονται 
στην Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Αιγαίου, τα τριάντα πέντε (35) στην Λεκάνη Απορροής 
Δωδεκανήσων και τα τριάντα έξι (36) στην Λεκάνη Απορροής Κυκλάδων 

Αναφέρεται ότι στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου δεν προσδιορίσθηκαν μεταβατικά υδατικά 
συστήματα. 

9.13.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού αποτελείται από πολλούς κλάδους μικρού γενικά μήκους, 
χειμαρρικής απορροής κατά τη διάρκεια των βροχών του χειμωνα. Δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές 
μόνιμης ροής που να τροφοδοτούν τα ρέματα του νησιού. 

Η Σύρος στο σύνολό της μπορεί να μην έχει ποταμούς μόνιμης ροής, αλλά διαθέτει μερικά ρέματα 
περιοδικής ροής, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα ρέματα στην περιοχή Βούλγαρη, Ρ. Φοίνικας, 
Ρ. Λαγκάδα, Ρ. Γαλησάς,  Ρ. Κακός Ποταµός, Ρ. Αετού. Η δε επιφανειακή απορροή περιορίζεται μόνο 
στις περιόδους σημαντικών βροχοπτώσεων. 

Στη Νήσο Σύρο δεν υπάρχουν κατασκευασμένα έργα ταμίευσης ύδατος. 

Το εξεταζόμενο έργο σύμφωνα με την Μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 2006, Τεύχος 27: Σύρος» εντοπίζεται στην 
ευρύτερη υδρολογική λεκάνη της Ερμούπολης συνολικής έκτασης 12,46km2, η οποία και 
αποστραγγίζεται από ρέματα περιοδικής ροής.  
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Σχήμα 9-24: Χάρτης ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης απορροής με σημειωμένη τη θέση του προτεινόμενου έργου 
(Πηγή: Μελέτη Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος 

Νήσων Αιγαίου 2006, Τεύχος 27: Σύρος) 

Αντίστοιχα, η υδρολογική λεκάνη αποστράγγισης της άμεσης περιοχής του έργου έχει έκταση περί τα 
11,88ha (ή 0,12km2) και απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

Σημειώνεται ότι από τον χώρο διάθεσης κάθε φάσης (κυψέλης) του ΧΥΤΥ διέρχεται και μία μισγάγγεια 
ρέμματος: από την κυψέλη 1 (Α΄ φάση) διέρχεται από τα ανάντι η μισγάγγεια (Μ1), ενώ από την 
μελλοντική κυψέλη 2 (Β΄ Φάση) διέρχεται από τα ανάντι η έτερη μισγάγγεια (Μ2). Οι δύο αυτές 
μισγάγγειες ενώνονται στα κατάντι του μελλοντικού ενεργού χώρου του ΧΥΤΑ (στη θέση του παλαιού 
χώρου διάθεσης) σε μία κύρια μισγάγγεια, που καταλήγει στη θάλασσα. 

Αναφορικά με την μισγάγγεια Μ1 μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων (δίκτυο τάφρων, λεκάνη ηρεμίας) 
εκτρέπεται με ασφάλεια  προς γειτονική μισγάγγεια. 

Υδρολογική 
λεκάνη 

Ερμούπολη
ς 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 320 

Στο πλαίσιο της κατασκευής των προτεινόμενων έργων (επέκταση ΧΥΤΑ / Β΄Φάση και ΜΕΑ Σύρου) 
προβλέπονται αντίστοιχα κατάλληλα τεχνικά έργα παροχέτευσης της έτερης μισγάγγειας (Μ2). 
Αναλυτικά τα υφιστάμενα και προβλεπόμενα τεχνικά έργα περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 της 
παρούσας ΜΠΕ.  

 

Σχήμα 9-25: Χάρτης άμεσης υδρολογικής λεκάνης απορροής με σημειωμένη τη θέση του προτεινόμενου έργου και 
των υδατορεμάτων που το διατρέχουν 

Πέρα των ανωτέρω αναφέρεται ότι, βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ & 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) [Πηγή: ΕΓΥ], το εξεταζόμενο έργο εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περί τα 195m  
από το παράκτιο υδάτινο σώμα «EL1437C0056N: Ακτές Σύρου», το οποίο χαρακτηρίζεται από «υψηλή» 
οικολογική, και «καλή» χημική κατάσταση, με τη συνολική κατάσταση αυτού να χαρακτηρίζεται ως 
«υψηλή». 

Υδρολογική λεκάνη 
αποστράγγισης χώρου 

Εξεταζόμενο 
γήπεδο 

Τμήματα υδρογραφικού 
δικτύου που διέρχονται 
εντός του γηπέδου, τα 

οποία μέσω κατάλληλων 
τεχνικών λύσεων / έργων 
είτε παροχετεύονται είτε 
θα παροχετευθούν σε 
χαμηλότερα σημεία 
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Σχήμα 9-26: Θέση εξεταζόμενου έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πλησιέστερα επιφανειακά υδάτινα 

σώματα (πηγή: http://wfdgis.ypeka.gr/, 2020) 

9.13.3 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ  

Σε ότι αφορά τα υδροφόρα συστήματα, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΓΜΕ (2010), η υπόγεια 
υδροφορία της Σύρου εντοπίζεται σε γενικές γραμμές στις Τεταρτογενείς αποθέσεις, στα μάρμαρα στα 
οποία έχει διαμορφωθεί δευτερογενές πορώδες και στο μανδύα αποσάθρωσης και στις ρωγματώσεις 
των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. Κυρίως πρόκειται για ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες, οι 
οποίοι αναπτύσσονται εντός των αλλουβιακών προσχώσεων, που δημιουργούνται στις απολήξεις των 
κοιλάδων των περιοχών Ερμούπολης, Μάννα, Γαλησσά, Βάρης και Φοίνικα. Οι Τεταρτογενείς αυτές 
αποθέσεις παρουσιάζουν μεγάλη υδροπερατότητα και υδροαποθηκευτική ικανότητα, έχουν όμως 
μικρό πάχος. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε ανωτέρω ενότητα του παρόντος κεφαλαίου σε ορισμένες παραλιακές 
περιοχές του Γαλησσά, του Φοίνικα και του Κάτω Μάννα, εμφανίζεται μεγάλη υφαλμύρωση. Σε πολλά 
σημεία των περιοχών Βήσσα, Κινίου, Πάγου, Βάρης, Χρουσσών και Μάννα ως και στα ανώτερα 
τμήματα των υδροφόρων του Γαλησσά, του Φοίνικα και της Ποσειδωνίας, υπάρχει βεβαιωμένη κάμψη 
των υδροφόρων οριζόντων μέχρι σημείου εξάντλησης. 

Γενικά το υδατικό απόθεμα του νησιού συνδέεται με την υπόγεια υδροφορία και η ζήτηση για ύδρευση 
καλύπτεται από γεωτρήσεις και αφαλάτωση.   

Οι κύριες γεωτρήσεις στη Σύρο που δύναται να χρησιμοποιηθούν για υδρευτικούς σκοπούς είναι οι 
εξής: 

Ακτές Σύρου 
(EL1437C0056N) 

Γήπεδο υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του 

οποίου θα χωροθετηθεί η 
ΜΕΑ Σύρου 

Ευθεία απόσταση 
195m από το 
παράκτιο ΥΣ  
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 Θέση Πορτάρα, εκτιμώμενη παροχή 4,0 m3/ώρα 

 Τρεις γεωτρήσεις στη θέση Παπούρι με συνολική εκτιμώμενη παροχή 4,0 m3/ώρα 

 Δύο γεωτρήσεις στην άκρη του οικισμού Επισκοπείου με εκτιμώμενες παροχές 2,0 m3/ώρα και 
1,0 m3/ώρα αντίστοιχα 

 Στη θέση Κάμπος υπάρχει γεώτρηση μικρής παροχής 

 Δύο γεωτρήσεις στη θέση Μάλλια, εκτιμώμενης παροχής 2,0 m3/ώρα και 4,0m3/ώρα 

 Γεώτρηση στη θέση Χάλαρη της Άνω Σύρου. Η γεώτρηση αυτή δίνει νερό κακής ποιότητας και 
συνήθως δεν χρησιμοποιείται, εκτιμώμενη παροχή 1,0 m3/ώρα 

 Δύο γεωτρήσεις στη θέση Κίνι με εκτιμώμενη παροχή 2,0 m3/ώρα 

Αντίστοιχα οι πηγές στη Σύρο που δύναται να χρησιμοποιηθούν για υδρευτικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 Πηγή στην περιοχή του οικισμού Επισκοπείου 

 Πηγή στη θέση Πύργος, συνήθως δεν χρησιμοποιείται τον χειμώνα 

 Πηγή του Αγίου Αθανασίου, πολύ κοντά στον οικισμό της Άνω Σύρου 

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι πηγές με αξιόλογη παροχή είναι ελάχιστες. Οι δε 
υδρογεωτρήσεις έχουν μεγάλο βάθος, μικρές έως μέτριες παροχές και συχνά καταλήγουν μη 
εκμεταλλεύσιμες. 

Από επιτόπιες έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της κατασκευής του ΧΥΤΥ Σύρου εξάγχθηκε το 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν πηγές, ούτε καν μη μόνιμες αναβλύσεις κατάντι της θέσης «Κοράκι», 
και αυτό είναι φυσικό, γιατί, η στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται πολύ κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Επίσης, ουδεμία υδροληψία υπάρχει κατάντι σε απόσταση μικρότερη από 2,0 km. 

Τέλος, βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ & 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) [Πηγή: ΕΓΥ], η 
ευρύτερη περιοχή του έργου ανήκει στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα «Σύρου (Α)» [EL1400671], όπου 
τόσο η χημική όσο και η ποσοτική κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως «καλή». 
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Σχήμα 9-27: Θέση εξεταζόμενου έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγή: 
http://wfdgis.ypeka.gr/, 2020) 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στοιχεία σχετικά με τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης 
περιοχής και κατ΄ επέκταση των υπογείων υδροφοριών που αναπτύσσονται έχουν παρατεθεί στην 
Ενότητα 8.4.3 «ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ / ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» του 
παρόντος κεφαλαίου. 

 

9.14 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Με σκοπό τη συμμόρφωση της παρούσας μελέτης με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 5688/2018 Τροποποίηση 
των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 

Γήπεδο υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Σύρου, εντός του 
οποίου θα χωροθετηθεί 
η ΜΕΑ Σύρου και η Β΄ 

Φάση του ΧΥΤ 

Σύρου (Α) 
[EL1400671] 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, στο κεφάλαιο αυτό 
αξιολογούνται οι επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 
ατυχημάτων ή καταστροφών.  

Με τον όρο καταστροφή ουσιαστικά εννοείται υλοποίηση της επικινδυνότητας28 πάνω σε ανθρώπους 
(με το θάνατο, τον τραυματισμό, την ασθένεια και τη δημιουργία στρες), πάνω στα υλικά αγαθά (σε 
περιουσιακά στοιχεία και ζημία στην οικονομία) και πάνω στο περιβάλλον (με την απώλεια ζώων, 
φυτών, ρύπανση, απώλεια αισθητικής και ψυχαγωγικής αξίας). Οι «καταστροφές» διακρίνονται σε:  

• Φυσικές: 

o γεωφυσικές όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι κατολισθήσεις  

o υδρολογικές όπως οι πλημμύρες 

o μετεωρολογικές όπως οι θύελλες και οι καταιγίδες 

o κλιματολογικές όπως οι  ακραίες θερμοκρασίες. 

o βιολογικές που προκαλούνται από την έκθεση των ζώντων οργανισμών σε παθογόνους 
μικροοργανισμούς 

• Καταστροφές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα σκόπιμων-βίαιων ανθρώπινων ενεργειών 
(εγκληματικές ενέργειες, πόλεμοι) 

• Καταστροφές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης. Με τον όρο «σοβαρό ατύχημα/ατύχημα μεγάλης έκτασης/ μεγάλο τεχνολογικό 
ατύχημα» εννοείται ένα συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει 
από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης το οποίο προκαλεί 
σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός 
ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων είναι οι δυσμενείς 
επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών αναφέρονται:  

• Κατά την εκδήλωση τους εμφανίζονται σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, 
συγκεκριμένα στους εργαζόμενους σε μία εγκατάσταση ή στους περιοίκους (θάνατοι, 
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις).  

• Επιτακτική και επείγουσα ανάγκη εκκένωσης μίας περιοχής από το κοινό ακόμη και σε μεγάλη 
απόσταση από το σημείο του ατυχήματος (εργαζόμενους, κατοίκους, διερχόμενους).  

• Πιθανές μεγάλες καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βιότοποι, γεωργικές εκτάσεις, 
υδατικά συστήματα).  

• Υλικές ζημιές στην εγκατάσταση και στις περιουσίες της πληγείσας περιοχής περιμετρικά του 
ατυχήματος 

Τέλος, στη παραπάνω λίστα είναι σκόπιμο να προστεθεί και μια ακόμα κατηγορία, αυτή των 
περιβαλλοντικών καταστροφών. Κύριες αιτίες των περιβαλλοντικών καταστροφών θεωρούνται: η 
κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι βιοφυσικοί κίνδυνοι (ασθένειες, επιδημίες, 
καταστροφές αγροτικής παραγωγής, πείνα, λιμοί), οι βιοχημικοί κίνδυνοι (όπως τοξικά χημικά, 
καρκινογόνα, ορμονικοί διαταράκτες, απόβλητα) και οι κίνδυνοι  της βιοτεχνολογίας (γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα, προϊόντα, οργανισμοί κλπ παράγωγα).  

Με αξιοποίηση στοιχείων από τη σχετική βιβλιογραφία σε συνδυασμό με την εμπειρία των μελετητών, 
καταρτίστηκε η ακόλουθη λίστα καταστροφών- σοβαρών ατυχημάτων στα οποία το έργο παρουσιάζει 
κάποιου βαθμού ευπάθεια:  

 
28 Επικινδυνότητα: κάθε φυσικό ή ανθρωπογενές γεγονός ή διαδικασία που ενέχει μια πιθανότητα μικρή ή μεγάλη, να 
προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή Η επικινδυνότητα αναφέρεται μόνο στην πιθανότητα να συμβεί κάτι και όχι στα 
αποτελέσματα του. 
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 πυρκαγιές (αγροτοδασικές) 

 σεισμοί – γεωλογικοί κίνδυνοι 

 πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων 

 ανεμοθύελλα 

 πυρκαγιές  - εκρήξεις στην εγκατάσταση 

 διαρροή βιοαερίου 

 διαρροή υγρών αποβλήτων 

 έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 

 κίνδυνοι από ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρολογικά κυκλώματα 

 μηχανικοί κίνδυνοι 

 καταστροφές από κακόβουλες ζημιές, κλοπές, εμπρησμός 

 

9.14.1 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΕΣ) 

Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα έντονο φυσικό φαινόμενο, το οποίο δύναται να είναι και ιδιαίτερα 
καταστροφικό. Θεωρείται ένα από τα φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας που ο άνθρωπος δεν είναι 
ακόμη σε θέση να ελέγξει (Τσαγκάρη κ.α., 2011). Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά: η ρίψη αναµµένων 
τσιγάρων και σπίρτων, το κάψιµο σκουπιδιών, οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, όπως το 
καθάρισµα χωραφιών, το άναµµα φωτιάς και η εγκατάλειψή της κοντά σε δάση, το κυνήγι, οι κεραυνοί 
και ο εμπρησμός. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών φαίνεται να προέρχεται από 
αμέλεια και έλλειψη προσοχής και όχι τόσο από φυσικά αίτια. Σχετικά με την περίοδο εκδήλωσης των 
πυρκαγιών, ο μήνας Αύγουστος καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν οι μήνες Ιούλιος, 
Ιούνιος και Σεπτέμβριος. Μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών παρατηρείται επίσης 
μεταξύ των ωρών 14:00 και 15:00 και μικρότερη τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με το ΠΔ 575/1980 
οι δασικές εκτάσεις της Σύρου δεν έχουν κηρυχθεί ως περιοχές επικίνδυνες σε πυρκαγιές. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστορικού αγροτοδασικών πυρκαγιών του Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης του έτους 2015 (πηγή: http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-
agrotodasikon-purkagion), στη νήσο Σύρο, όπου και χωροθετείται το εξεταζόμενο έργο και  κατά την 
περίοδο 16/6/1999 έως και 31/12/2009 εκδηλώθηκαν 57 πυρκαγιές.  

http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-agrotodasikon-purkagion
http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-agrotodasikon-purkagion
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Σχήμα 9-28: Χάρτης περιοχών Δασών και Δασικών εκτάσεων ευαίσθητων σε πυρκαγιές (ΠΔ 575/1980) 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής αλλά και την άμεση γειτνίαση της 
προτεινόμενης θέσης του έργου με εν γένει δασικές εκτάσεις, γίνεται σαφές ότι το έργο καθίσταται 
ευπαθές στην εκδήλωση μια αγροτοδασικής πυρκαγιάς. 

Στην παρακάτω εικόνα δίνεται ένα απόσπασμα του κυρωμένου δασικού χάρτη της άμεσης περιοχής 
του έργου όπου με πράσινο χρώμα διακρίνονται οι εν γένει δασικές εκτάσεις της περιοχής. Η ευπάθεια 
του έργου σε μια αγροτοδασική πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από μέτρια έως υψηλή. 
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Σχήμα 9-29: Απόσπασμα μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη Νήσου Σύρου, όπου εντοπίζεται το εξεταζόμενο 

γήπεδο (Πηγή: Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018) 

Από την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς οι ενδεχόμενες ζημιές είναι ανάλογες του μεγέθους εκδήλωσης 
αυτής και κυμαίνονται από ήπιας κλίμακας όσο και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε έκρηξη και ολική 
καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων, σημαντική 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή ακόμη και απώλεια ζωών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
που θα προκύψουν από μια τέτοιου είδους καταστροφή αναφέρονται στις: 

▪ Καταστροφή των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής 

▪ Επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με ουσίες όπως διοξίνες και φουράνια τα οποία 
θα προκύψουν από την καύση των απορριμμάτων  

▪ Πρόκληση βλαβών στις γύρω χρήσεις γης 

Ο οικονομικός αντίκτυπος μιας τέτοιας καταστροφής θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το κόστος 
επισκευής των κατεστραμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών, αλλά και άλλες δαπάνες 
που σχετίζονται ειδικότερα με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προετοιμασία αντιμετώπισης μιας αγροτοδασικής πυρκαγιάς είναι 
τα εξής:  

• Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης γύρω από τις εγκαταστάσεις 

• Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 

• Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας 
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ΧΧ 

ΧΧ 

ΧΧ 

ΠΧ 

ΠΧ 

ΧΧ 

ΠΧ 
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• Τακτικές εργασίες κλαδέματος και αραίωσης δένδρων και θάμνων, καθαριότητα χώρων με 
απομάκρυνση των ξερών κλαδιών από όλους τους χώρους της εγκατάστασης 

Με τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας η ευπάθεια του έργου σε μια σε μια 
αγροτοδασική πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από μικρή έως μέτρια.  

9.14.2 ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η περιοχή του έργου συνολικά κατατάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι (ζώνη χαμηλής 
σεισμικής επικινδυνότητας), κατά την κατανομή του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ – 2000 – 
(Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275). Οι Ζώνες Σεισμικής 
Επικινδυνότητας της Ελλάδας είναι 3 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), και την μέγιστη επικινδυνότητα την έχει η ζώνη IΙΙ. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 9.4.4 του παρόντος κεφαλαίου σεισμολογικά, η ευρύτερη περιοχή 
του έργου παρουσιάζεται σεισμικά ανενεργή στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, αν και περιβάλλεται  
από πυκνή συγκέντρωση σεισμικών επικέντρων μεγέθους 5≤Μ≤6,8. 

Σεισμολογικά δεδομένα αλλά και ιστορικές παρατηρήσεις βιβλιογραφικών αναφορών δείχνουν ότι ο 
ευρύτερος χώρος του έργου δεν έχει πληγεί κατά το παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την περίοδο 
1900 έως 2017 στην περιοχή των Κυκλάδων δεν σημειώθηκε αξιόλογη σεισμική δραστηριότητα, με 
τους κυριότερους σεισμούς να ανέρχονται σε μέγεθος έως 4,9 βαθμών της κλίμακας Richter και με το 
σύνολο των επικέντρων να παρατηρείται στο θαλάσσιο χώρο. 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν διακρίνονται σημαντικές ρηξιγενείς ζώνες ή ρήγματα, που να δείχνουν 
φαινόμενα πρόσφατης δραστηριοποίησης. 

Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου αναφέρεται ότι τα πετρώματα των 
σχιστόλιθων επάνω στους οποίους έγινε η εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του Χ.Υ.Τ.Α., 
χαρακτηρίζονται από μεγάλες έως ικανοποιητικές αντοχές, παρουσιάζουν όμως κατά θέσεις ευκολία 
αποσάθρωσης και πυκνό δίκτυο διακλάσεων. Για τον λόγο αυτό και θα απαιτηθεί κατά το σχεδιασμό 
των νέων έργων ειδική αντιμετώπιση στην περίπτωση πρανών μεγάλου ύψους. 

Επίσης στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν σε μικρό βαθμό κάποιοι εδαφικοί ερπυσμοί, διαρρήξεις και 
θραύσεις, που οφείλονται στην εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων ή σε μετακινήσεις εδάφους 
λόγω των μορφολογικών κλίσεων ή κακών συνθηκών αποστράγγισης. Επειδή λοιπόν ο ΧΥΤΑ αποτελεί 
μια «ευαίσθητη κατασκευή» ο όποιος σεισμικός κίνδυνος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό του έργου, μιας και ανεπιθύμητες διαρροές και αστοχίες στα τεχνικά έργα μπορεί να 
έχουν σοβαρές συνέπειες για την υδρολογική λεκάνη στα κατάντη. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το τμήμα του γηπέδου του υφιστάμενου ΧΥΤΑ που είναι διαθέσιμο για 
την κατασκευή της ΜΕΑ και της Β φάσης του ΧΥΤΥ έχει αρκετά περιορισμένη έκταση και έντονο 
ανάγλυφο. Για το λόγο αυτό και είναι απαραίτητη η κατασκευή ορισμένων ειδικών έργων αντιστήριξης. 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οπλισμένου επιχώματος τόσο για την εσωτερική οδοποιία 
όσο και για μέρος του πλατώματος της ΜΕΑ. Επίσης σε ορισμένα σημεία το όρυγμα του πλατώματος 
της ΜΕΑ αλλά και της εσωτερικής οδοποιίας πιθανότατα να ενισχυθεί με χρήση ηλώσεων και gunite 
ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής, η ευπάθεια του έργου σε σεισμούς 
και γεωλογικούς κινδύνους χαρακτηρίζεται από ως μέτρια.  

Οι ενδεχόμενες ζημίες δύναται να αφορούν τόσο σε ήπιας κλίμακας, όσο και σε σπάνιες περιπτώσεις 
ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων ή ακόμη 
και απώλεια αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός αντίκτυπος του σεισμού θα λαμβάνει υπόψη 
όχι μόνο το κόστος επισκευής των κατεστραμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών, 
αλλά και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη διακοπή λοιπών συνεργαζόμενων των επιχειρήσεων, την 
ανεργία και πιθανά μέτρα αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου. 
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Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, των υπόγειων και των επιφανειακών 
νερών σε περίπτωση που λόγω σεισμού καταστραφούν οι δεξαμενές των υγρών αποβλήτων και το 
περιεχόμενό τους να ελευθερωθεί στο περιβάλλον.  

Όλα τα έργα της μονάδας σχεδιάζονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000 (Ε.Α.Κ. 
2000) (Φ.Ε.Κ. 2184 Β’/20-12-1999) που αποτελεί αναθεώρηση του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού (ΦΕΚ 613 Β’/1992) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Δ17α/04/46/ ΦΝ 275/20-6-1995 
(Φ.Ε.Κ. 534 Β’/1995) και ισχύει σήμερα (Φ.Ε.Κ. 1154Β/12-8-2003). 

Μετά τη λήψη των μέτρων αντισεισμικής προστασίας και των μέτρων ενίσχυσης της ευστάθειας του 
εδάφους της ΕΕΑ, η ευπάθεια του έργου σε σεισμούς και γεωλογικούς κινδύνους χαρακτηρίζεται ως 
χαμηλή.  

9.14.3 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

Ο πιο επικίνδυνος και απότομος τύπος πλημμύρας είναι εκείνος που προκαλείται από τις έντονες 
βροχοπτώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως λιγότερο των 6 ωρών και χαρακτηρίζονται 
συνήθως από βίαιους χείμαρρους μετά από δυνατές βροχές που κατακλύζουν αστικές οδούς ή ορεινές 
κοιλάδες. Οι απότομες πλημμύρες είναι πολύ επικίνδυνες επειδή μπορεί να συμβούν μέσα σε μερικά 
δευτερόλεπτα έως αρκετές ώρες, με μικρή προειδοποίηση. 

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξαιρετικά ξαφνική εμφάνισή τους. Οι παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτό το είδος των πλημμυρών είναι η ένταση προς βροχόπτωση, η διάρκειά τους, οι 
επιφανειακές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους και η κλίση της λεκάνης υποδοχής.  

Οι απότομες πλημμύρες εμφανίζονται σε ορεινές ή λοφώδεις περιοχές λόγω της απότομης 
μορφολογίας του εδάφους τους. Ωστόσο, μπορούν να εμφανιστούν και σε πεδινές περιοχές, όπου η 
κλίση είναι πολύ μικρή για να επιτρέψει την άμεση απορροή του νερού, αλλά το συσσωρεύει σε 
χαμηλότερες περιοχές όπως είναι οι υπόγειες διαβάσεις ή τα υπόγεια.  

Οι προβλέψεις των απότομων πλημμυρών είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μετεωρολόγοι προς το παρόν.  

Οι επιδράσεις των πλημμυρών μπορεί να είναι άμεσες, που προκαλούνται από την πλημμύρα, ή 
έμμεσες που προκαλούνται από την αποσυγκρότηση ή τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και 
συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν.  

Τα άμεσα αποτελέσματα είναι τραυματισμοί και θάνατοι καθώς και καταστροφές που προκαλούνται 
από την ταχύτητα των ρευμάτων και των ιζημάτων στα κτίρια. Οι έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν 
εκδήλωση πυρκαγιών από βραχυκύκλωμα και κίνδυνο διάβρωσης των υποδομών. Πιθανή είναι επίσης 
η παράσυρση του υλικού των ανοικτών σειραδιών ωρίμανσης του κομπόστ και η μεταφορά του στο 
έδαφος και στα επιφανειακά νερά της περιοχής (για περιορισμό της ποσότητα των ομβρίων υδάτων 
που έρχονται σε επαφή με το υλικό των σειραδιών ωρίμανσης, οι χώροι αυτοί προβλέπονται 
στεγασμένοι).  

Με το ΦΕΚ 2683Β/6-07-2018 εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Νήσων 
Αιγαίου (EL14). Το έργο δεν χωροθετείται εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, δεν εντοπίζεται στη Νήσο Σύρο κάποια Ζώνη 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.  

Εντούτοις υπάρχουν περιοχές στο νησί, οι οποίες περιορίζονται στο νότιο τμήμα αυτού και στις οποίες 
έχουν συμβεί κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα λόγω πολύ έντονης βροχόπτωσης. 

Επίσης, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα έργα διαχείρισης ομβρίων του υφιστάμενου  
χώρου έχουν διαστασιολογηθεί διαστασιολογούνται υπέρ της ασφαλείας με τη μέγιστη ημερήσια 
παροχή της τελευταίας 50ετίας (με συντελεστή ασφαλείας 1,5), με τη θεώρηση ότι η κατακρήμνιση 
εκδηλώνεται εντός 8 ωρών. Μέχρι στιγμής δε η λειτουργία του χώρου γίνεται απρόσκοπτα και δεν 
έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα. Για την ασφάλεια του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα 
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θα πρέπει οι τάφροι να καθαρίζονται από την συσσώρευση  ποσοτήτων φερτών υλών, που μπορεί να 
οδηγήσει  σε πιθανό φράξιμό τους. Με την ίδια προσέγγιση  διαστασιολογηθούν και τα έργα 
διαχείρισης ομβρίων των νέων προτεινόμενων έργων. 

Οι επιπτώσεις λοιπόν στην περίπτωση εκδήλωσης μιας τέτοιου είδους καταστροφής θα είναι 
αρνητικές, μέτριας έντασης, με χαμηλή έως μηδενική πιθανότητα εμφάνισης λόγω της συχνότητας 
εμφάνισης τέτοιου είδους φαινομένων αλλά και της φέρουσας ικανότητας του δικτύου διαχείρισης των 
ομβρίων υδάτων του έργου. 

9.14.4 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 

Η ανεμοθύελλα (>10 Βeaufort) είναι άκρως επικίνδυνη γιατί μπορεί να προκαλέσει αποξήλωση του 
αεριοφυλακίου (κυρίως αεριοφυλάκια μεμβράνης) με συνέπεια τη διαρροή του βιοαερίου στην 
ατμόσφαιρα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι άνεμοι τέτοιας έντασης σπάνια παρατηρούνται στο 
εσωτερικό της ξηράς, η ευπάθεια του έργου στις ανεμοθύελλες αξιολογείται ως χαμηλή. Σε περίπτωση 
αναμενόμενης θύελλας τίθεται σε λειτουργία ο πυρσός στο χειροκίνητο προκειμένου να κατέβει προς 
τα κάτω ο θόλος του αεριοφυλακίου έτσι ώστε να παρουσιάζει στους ανέμους την ελάχιστη επιφάνεια.  

9.14.5 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  - ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υπό ορισμένες συνθήκες, το βιοαέριο σε συνδυασμό με τον αέρα μπορεί να διαμορφώσει ένα 
εκρηκτικό αέριο μίγμα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης είναι ιδιαίτερα υψηλός κοντά στα φρεάτια 
συλλογής βιοαερίου του ΧΥΤ και τις όποιες δεξαμενές αερίου (αεριοφυλάκια). Ο παρακάτω Πίνακας 
συγκρίνει το βιοαέριο με άλλα αέρια όσον αφορά την ικανότητα έκρηξης. Η μέση σύνθεση βιοαερίου 
είναι: Μεθάνιο 60 Vol.%, Διοξείδιο του άνθρακα 38 Vol.% και άλλα αέρια 2 Vol.% 

Πίνακας 9.20: Ιδιότητες διαφόρων αερίων (SVLFG, 2016) 

 Μονάδα Βιοαέριο Φυσικό αέριο Προπάνιο Μεθάνιο Υδρογόνο 

Θερμαντική αξία kWh/m³ 6 10 26 10 3 

Πυκνότητα kg/m³ 1,2 0,7 2,01 0,72 0,09 

Αναλογία πυκνότητας του 
αερίου προς τον αέρα 

 0,9 0,54 1,51 0,55 0,07 

Μέγιστη ταχύτητα διάδοσης 
φλόγας στον αέρα 

m/s 0,25 0,39 0,42 0,47 0,43 

Θερμοκρασία ανάφλεξης °C 700 650 470 600 585 

Εύρος έκρηξης Vol.-% 6 – 22 4,4 – 15 1,7 - 10,9 4,4 - 16,5 4-77 

Θεωρητική κατανάλωση αέρα m3/m3 5,7 9,5 23,9 9,5 2,4 

Εν γένει, προκειμένου να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, απαιτεί καύσιμη ύλη, θερμοκρασία και οξυγόνο 
(οξειδωτικό παράγοντα). Η συνύπαρξη αυτή λέγεται 
τρίγωνο πυρκαγιάς. Εν προκειμένω, σε σημεία όπου 
συγκεντρώνεται βιοαέριο πιθανές πηγές ανάφλεξης 
είναι:  

 ο στατικός ηλεκτρισμός 

 οποιεσδήποτε συσκευές οι οποίες δεν είναι 
αντιεκρηκτικού τύπου και χρησιμοποιούνται 
σε εκρήξιμο περιβάλλον  

 βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 κεραυνοί 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 331 

• θερμές επιφάνειες και διάφορα στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. σωλήνες μεταφοράς ζεστού 
νερού, ατμού ή θερμού αέρα, κλίβανοι, θερμαντικά σώματα) 

• μηχανικά μέρη όπου αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία (π.χ. κινητήρες) 

• διεργασίες που περιλαμβάνουν τρόχισμα, άλεση, κοπή, συγκόλληση, και γενικότερα επαφή 
μεταλλικών επιφανειών κ.α. 

Οι ενδεχόμενες ζημιές μιας έκρηξης και κατ΄ επέκταση πυρκαγιάς στην συνολική εγκατάσταση 
συνεπάγεται καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων, 
σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή ακόμη και απώλεια ζωών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που θα προκύψουν από μια τέτοιου είδους καταστροφή αναφέρονται σε: 

• Καταστροφή των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής 

• Επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με ουσίες όπως διοξίνες και φουράνια τα οποία 
θα προκύψουν από την ανεξέλεγκτη  καύση των απορριμμάτων  

• Πρόκληση βλαβών στις γύρω χρήσεις γης 

Εν γένει, η εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Π.Δ. 42/2003 και την ευρωπαϊκή 
οδηγία κατά ATEX και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
έκρηξης. Ενδεικτικά (όχι περιοριστικά) τα μέτρα που θα λαμβάνονται στην εγκατάσταση για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι:  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων. 

• Παροχή σαφών γραπτών οδηγιών και αδειών για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες 

• Χρήση κατάλληλων ατομικών προστατευτικών μέσων 

• Ειδοποίηση των εργαζομένων με οπτικά ή/και ηχητικά μέσα προκειμένου να απομακρύνονται 
προτού συντρέξουν οι προϋποθέσεις έκρηξης 

• Διατήρηση του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας σε ασφαλή κατάσταση 
λειτουργίας ανεξάρτητα από την υπόλοιπη εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ενέργειας  

• Συντήρηση εξόδων διαφυγής για εξασφάλιση της ταχείας και ασφαλούς εξόδου των 
εργαζομένων από τους απειλούμενους χώρους σε περίπτωση κινδύνου 

• Όταν ενεργοποιείται το σύστημα διακοπής έκτακτης ανάγκης, η συσσωρευμένη ενέργεια 
πρέπει να διαχέεται με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο ή να απομονώνεται, ώστε 
να μην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου 

• Για όλους τους χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες πρέπει να επιλέγονται εξοπλισμός και συστήματα προστασίας σύμφωνα με τις 
κατηγορίες που προβλέπονται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση Β 17081/2964/1996 "Συσκευές 
και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες" (157/Β) 

• Τοποθέτηση διακριτικών στοιχείων (-τριγωνικό σχήμα, μαύροι χαρακτήρες σε κίτρινο φόντο, 
μαύρο περίγραμμα) όπου είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.  

9.14.6 ΔΙΑΡΡΟΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα διαφορετικών αερίων, η συγκέντρωση των οποίων μπορεί να ποικίλει 
ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση/εφαρμογή. Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα 
της διαχείρισης του βιοαερίου είναι η αποφυγή ανεξέλεγκτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Επιπλέον, το βιοαέριο υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα και τα συνθετικά λιπάσματα, μειώνοντας έτσι 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου. 
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Ωστόσο, το μεθάνιο είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο το οποίο παράγεται κατά τις 
διαδικασίες της υγειονομικής ταφής των αππορριμμάτων. Προκειμένου να διατηρηθούν τα 
πλεονεκτήματα της συμβολής της ορθής διαχείρισης του βιοαερίου στην κλιματική αλλαγή, οι 
εκπομπές του μεθανίου πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

Στην παρούσα περίπτωση από τη λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, Μονάδα 
Κομποστοποίησης & ΜΕΑ) πιθανή είναι η διαρροή βιοαερίου από τον ΧΥΤΥ σε περίπτωση που δεν 
προβλεφθεί ένα ορθολογικό σύστημα για την διαχείρισή του. Καθώς βέβαια ο ΧΥΤ μετά και την 
λειτουργία της ΜΕΑ Σύρου θα δέχεται υπολείμματα, λόγω της ανάκτησης του οργανικού κλάσματος 
στην ΜΕΑ, τα υπολείμματα προς διάθεση θα είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένα από το οργανικό 
φορτίο και κατά συνέπεια ελαχιστοποιείται η παραγωγή του βιοαερίου. 

Στον υφιστάμενο ΧΥΤ έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης του 
παραγόμενου βιοαερίου. Αντίστοιχα στην προβλεπόμενη επέκταση του ΧΥΤ θα σχεδιασθεί σύστημα 
διαχείρισης του παραγόμενου που στοχεύει στον αποτελεσματικό έλεγχο και περιορισμό της διαφυγής 
του παραγόμενου βιοαερίου στην ατμόσφαιρα.  

Οι εκπομπές αμμωνίας από τις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου πρέπει επίσης να 
ελαχιστοποιούνται. Η αμμωνία προκαλεί οξέωση σε εδάφη, προάγει τον ευτροφισμό, μπορεί να 
βλάψει τη βλάστηση και μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία (σε υψηλές συγκεντρώσεις 
είναι τοξική για τα υπόγεια ύδατα). Τα μέτρα για τη μείωση της αμμωνίας είναι παρόμοια με αυτά για 
το μεθάνιο. Τα διάφορα προϊόντα καύσης όπως τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, το 
μονοξείδιο του άνθρακα και τα σωματίδια μεταξύ άλλων παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης του 
βιοαερίου. Εκπομπές αυτών των προϊόντων θα πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τους εθνικούς 
κανονισμούς. 

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται τα βασικά συστατικά του βιοαερίου και οι ιδιότητές τους σε 
σχέση με τους κινδύνους για υγεία . Το όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας ή το όριο επαγγελματικής 
έκθεσης είναι η μέση σταθμική συγκέντρωση μιας ουσίας στον αέρα στο χώρο εργασίας κατά τη 
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς η οποία δεν αναμένεται να προκαλέσει οξεία ή χρόνια 
βλάβη στην υγεία των εργαζομένων. Κατά κανόνα, το όριο βασίζεται στην υπόθεση ότι η έκθεση είναι 
για οκτώ ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Το όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 
καθορίζεται σε μονάδες mg / m³ και ml / m³ (ppm).  

Πίνακας 9.21:  Ιδιότητες των επιμέρους συστατικών του βιοαερίου 

Συστατικό Ιδιότητες Επικίνδυνη ατμόσφαιρα - επιπτώσεις 
Όριο 

έκθεσης 

CO2 
Άχρωμο και άοσμο αέριο. 
Βαρύτερο από τον αέρα 

8 % v / v, κίνδυνος ασφυξίας 5500ppm 

NH3 
Άχρωμο εντόνως οσμηρό αέριο. 

Ελαφρύτερο από τον αέρα 

Σε συγκέντρωση άνω των 30-40ppm ΟΙ 
βλεννώδεις μεμβράνες, η αναπνευστική οδός 

και τα μάτια ερεθίζονται. 

Σε συγκέντρωση άνω των 1000ppm προκαλεί 
αναπνευστικές δυσκολίες και απώλεια 

αισθήσεων. 

20ppm 

CH4 
Άχρωμο και άοσμο αέριο. 
Ελαφρύτερο από τον αέρα 

4.4 – 16.5 % - 

H2S 

Άχρωμο τοξικό αέριο. Βαρύτερο 
από τον αέρα. Μυρωδιά 

κλούβιου αυγού. Σε συγκέντρωση 
άνω των 200ppm προκαλεί ταχεία 
απώλεια της όσφρησης και ως εκ 

τούτου δεν γίνεται αντιληπτό. 

Σε συγκέντρωση 700-1.000ppm προκαλεί 
ταχεία απώλεια αισθήσεων, αναπνευστική 

ανεπάρκεια ή θάνατο. 

Σε συγκέντρωση άνω των 1.000ppm προκαλεί 
άμεση απώλεια αισθήσεων, αναπνευστική 

ανεπάρκεια και θάνατο σε λίγα λεπτά 

5ppm 
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9.14.7 ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΕΑ 

Στις ΜΕΑ παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία δεν δύναται να διαφύγουν στο περιβάλλον παρά μόνο 
σε περίπτωση ατυχήματος. Οι επιπτώσεις σε μια τέτοια περίπτωση σχετίζονται με την απελευθέρωση 
στο περιβάλλον σημαντικών ποσοτήτων οργανικού φορτίου και θρεπτικών τα οποία  προκαλούν 
ευτροφισμό των υδάτινων σωμάτων.  

ΧΥΤΥ 

Στον ΧΥΤΥ παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία φέρουν ρυπαντές του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων με κυριότερα τα παραγόμενα στραγγίσματα. Τα στραγγίσματα αποτελούν μια παράμετρο που 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και που πρέπει κατά συνέπεια 
να λαμβάνονται πολύ επιμελώς υπόψη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι 
αρνητικές τους επενέργειες.  

Γενικά, τα στραγγίσματα που παράγονται από τα στερεά απορρίμματα είναι ένα μίγμα οργανικών και 
ανόργανων, διαλυμένων και κολλοειδών στερεών. Περιέχουν προϊόντα της αποσύνθεσης των 
οργανικών στοιχείων και διαλυμένα ιόντα, η παρουσία των οποίων χωρίς την κατάλληλη διαχείριση 
δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Τα χημικά τους χαρακτηριστικά 
επηρεάζονται από τη βιολογική αποσύνθεση των βιοαποδομήσιμων οργανικών συστατικών, τις 
διαδικασίες χημικής οξείδωσης, και τα διαλυμένα οργανικά και ανόργανα συστατικά των 
απορριμμάτων.  

Τα στραγγίσματα του ΧΥΤ συλλέγονται με σύστημα αποστράγγισης και συλλογής των στραγγισμάτων 
και οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.  

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι εν δυνάμει πηγές απελευθέρωσης των στραγγισμάτων και των 
επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων του ΧΥΤ και της ΜΕΑ (σε περίπτωση αστοχίας/ατυχήματος), ο 
μηχανισμός μεταφοράς τους καθώς και ο τελικός αποδέκτης που θα επηρεαστεί από την αστοχία αυτή:  

Απόβλητο Πηγή Μηχανισμός μεταφοράς Αποδέκτης 

Στραγγίσματα 
Σώμα απορριμμάτων 

(λεκάνη) 
Υπόγεια νερά Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Σώμα απορριμμάτων 

(επιφανειακές 
απορροές) 

Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Δεξαμενές 

(ρηγματώσεις) 
Υπόγεια νερά Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Δεξαμενές 

(υπερχειλίσεις) 
Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Υγρά απόβλητα 
υποδοχής ΜΕΑ 

Φρεάτια αποχέτευσης - 
Δεξαμενές 

(υπερχειλίσεις) 

Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Η προστασία των υπόγειων υδάτων και του εδάφους επιτυγχάνεται με το βέλτιστο σχεδιασμό του 
έργου και τα προβλεπόμενα απαιτούμενα έργα υποδομής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έργα 
στεγανοποίησης, συλλογής υγρών αποβλήτων-στραγγισμάτων, κλπ.). Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η 
ορθή λειτουργία του προγράμματος monitoring, ιδιαίτερα δε η συστηματική χρήση των γεωτρήσεων 
ελέγχου των υπογείων υδάτων και οι συχνές δειγματοληψίες και αναλύσεις, επιτρέπουν τον ταχύ 
εντοπισμό τυχόν προβλήματος και την άμεση αντιμετώπισή του εάν βέβαια προκύψει κάτι τέτοιο.  

Τέλος όσον αφορά τον κίνδυνο επηρεασμού του υπόγειου υδροφορέα τα νερά του οποίου 
χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό αυτός χαρακτηρίζεται ως χαμηλός δεδομένης της μεγάλης 
απόστασης του έργου από έργα υδροληψίας πόσιμου ύδατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
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σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ οι ελάχιστες αποστάσεις (ζώνες ελεγχόμενης προστασίας) για τα σημεία 
υδροληψίας του ΥΥΣ ορίζονται για τα καρστικά συστήματα: 600m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη 
τροφοδοσίας) και 300m κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 

9.14.8 ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι είτε ζωντανοί οργανισμοί είτε ουσίες, οι οποίες παράγονται από 
αυτούς, που προκαλούν ασθένειες ή βλάπτουν ανθρώπους, ζώα και φυτά ή προκαλούν βλάβες σε 
κάποιο υλικό. Στους βιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα βακτηρίδια, οι ιοί, οι μύκητες και τα 
παράσιτα. 

Οι βιολογικοί παράγοντες μπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την εισπνοή σκόνης ή 
αερολυμάτων που περιέχουν τους παράγοντες αυτούς. Επίσης μπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο 
οργανισμό μέσω τραυματισμένου δέρματος από την άμεση επαφή με μολυσμένους παράγοντες.  

Στην εγκατάσταση τα κύρια στάδια στα οποία οι εργαζόμενοι διατρέχουν κινδύνους λόγω έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες είναι: η τροφοδοσία των αποβλήτων, η  χειροδιαλογή και το τμήμα της 
βιολογικης επεξεργασίας (κομποστοποίηση) και η διαχείριση των συμπυκνωμάτων του βιοαερίου. 

Για την προστασία των εργαζομένων η εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Π.Δ. 
186/1995  (ΦΕΚ 97/Α`/30.5.1995) «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9.14.9 ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε κάθε χώρο εργασίας πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποτρέπεται η είσοδος επικινδύνων 
υλικών τα οποία η μονάδα δεν δύναται να διαχειριστεί. Οι κυριότερες κατηγορίες αυτών των υλικών: 

 Τοξικά υλικά,  

 Εκρηκτικά υλικά ή και πολύ σπάνια  

 Ραδιενεργά υλικά.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτά τα υλικά πρέπει να αναγνωρίζονται αμέσως πριν την είσοδος τους 
στην μονάδα και να απομακρύνονται προς τα κατάλληλα σημεία συλλογής και επεξεργασίας τους. 

Η αναγνώριση αυτών των υλικών ενδέχεται να είναι δύσκολη όταν αυτά βρίσκονται μέσα στην 
απορριμματική μάζα του απορριμματοφόρου. Η αναγνώριση του επιβάλλεται να γίνει κατά την 
εκφόρτωση του στα σημεία υποδοχής απορριμμάτων της μονάδας, η στα μετέπειτα στάδια της 
επεξεργασίας των απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να είναι εκπαιδευμένοι στην 
αναγνώρισή και την διαχείριση των υλικών αυτών ενώ η υιοθέτηση πρωτόκολλων με διαδικασίες και 
ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση τους από τους χώρους της μονάδας είναι επιτακτική. 

9.14.10 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Όποτε εκτελείται μια εργασία με ηλεκτρικές συσκευές ή με ηλεκτρολογικά κυκλώματα υπάρχει πάντα 
κίνδυνος από τον ηλεκτρισμό. Η επαφή με μια διαφορά δυναμικού (τάση) μπορεί να προκαλέσει τη 
ροή ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του ανθρωπίνου σώματος, προκαλώντας ηλεκτροπληξία και 
εγκαύματα. Μπορεί να συμβούν σοβαροί τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Ο ηλεκτρισμός είναι 
επίσης μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών στους χώρους εργασίας. 

Πίνακας 9.22:  Επιπτώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος* στο ανθρώπινο σώμα 

Ένταση ρεύματος Αντίδραση 

1mA  Αμυδρό μυρμήγκιασμα 

5mA  
Ενοχλητικό αλλά όχι επώδυνο αίσθημα, ανεκτό από τους περισσότερους 
ανθρώπους. Τραυματισμοί όμως είναι δυνατό να προκληθούν από έντονες 
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Ένταση ρεύματος Αντίδραση 

ακούσιες κινήσεις. 

6-25mA (γυναίκες) ** 

9-30mA (άνδρες) 

Επώδυνο αίσθημα. Απώλεια του μυϊκού ελέγχου. Είναι δυνατό να προκληθεί 
ακούσια μυϊκή σύσπαση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αφήσουν 
αντικείμενα που πιθανόν κρατούν. 

50-150mA 
Ιδιαίτερα επώδυνο αίσθημα, αναπνευστική ανακοπή, εντονότατες μυϊκές 
συσπάσεις. Οι προσαγωγοί μύες συσπώνται, ενώ οι απαγωγοί εκτείνονται 
βίαια. Πιθανότητα θανάτου. 

1-4, 3A 
Κοιλιακή μαρμαρυγή (διαταράσσεται η καρδιακή λειτουργία). Μυϊκές 
συσπάσεις, καταστροφή νεύρων. Πιθανός θάνατος. 

10A Η καρδιά σταματά, σοβαρά εγκαύματα. Θάνατος σχεδόν βέβαιος.  

*Οι επιπτώσεις αναφέρονται σε τάσεις μικρότερες των 600V. Υψηλότερες τάσεις επιφέρουν 
επιπλέον σοβαρά εγκαύματα. 

**Οφείλεται σε διαφορές στο μυϊκό και λιπώδη ιστό μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Συνοπτικά, οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές προέρχονται από τους ακόλουθους κινδύνους: 

 Ανεπαρκής καλωδίωση 

 Εκτεθειμένα ηλεκτρικά τμήματα 

 Eναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 

 Eλαττωματική μόνωση 

 Ακατάλληλη γείωση 

 Υπερφορτωμένα κυκλώματα 

 Yγρές συνθήκες 

 Eργαλεία και συσκευές με βλάβες 

 Ακατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας 

9.14.11 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι πιο συνήθεις τύποι ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων που οφείλονται σε 
μηχανικούς κινδύνους είναι: πτώση, κρούση, σύνθλιψη, κοπή. Τα επικίνδυνα σημεία να συμβούν 
τέτοιου είδους ατυχήματα είναι τα σιλό ή σε άλλα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες σε ύψος, τα 
περιστρεφόμενα μέρη (π.χ. συστήματα τροφοδοσίας) και τα κινούμενα οχήματα (ατύχημα, 
δυστύχημα). Είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης 
και επισκευής, εάν δεν έχουν ληφθεί επαρκή προστατευτικά μέτρα. 

9.14.12 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΛΟΠΕΣ, ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ 

Οι καταστροφές και οι συνέπειές τους όπως περιεγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί 
να προκληθούν από κακόβουλες ενέργειες κυρίως εμπρησμό ή τοποθέτηση βόμβας.  

 

9.15 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι τάσεις εξέλιξης της άμεσης περιοχής μελέτης άνευ του έργου (μηδενική λύση) εκτιμάται ότι δεν θα 
εμφανίσουν μεταβολές σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στις 
προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, δεδομένου ότι αφορά στην χωροθέτηση των 
προτεινόμενων νέων δραστηριοτήτων (Β΄ Φάση ΧΥΤ και ΜΕΑ Σύρου) εντός του γηπέδου του 
υφιστάμενου εν λειτουργία ΧΥΤΑ, η οποία γίνεται σε μια περιοχή όπου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 
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Παρόλα αυτά, η περίπτωση της μηδενικής λύσης, δηλαδή η μη κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ, δεν 
δύναται να εξετασθεί δεδομένης της ανάγκης εξασφάλισης του τρόπου επεξεργασίας των 
παραγόμενων στερεών αποβλήτων της περιοχής. Επίσης η μηδενική λύση δεν εκπληρώνει τους 
σκοπούς του φορέα του έργου και δεν συνάδει με τα όσα ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου 
και ο νέος αναθεωρημένος ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030. 

Εξετάζοντας την διαχρονική μεταβολή της κάλυψης γης της περιοχής (2012-2018), όπως αυτή 
καταγράφεται από το Πρόγραμμα CORINE LAND COVER (βλέπε ακόλουθα αποσπάσματα), 
διαπιστώνεται ότι στην περιοχή πέριξ του γηπέδου εξέτασης απαντώνται περιοχές με σκληροφυλλική 
βλάστηση και φυσικοί βοσκότοποι. 

Συγκεκριμένα το γήπεδο καλύπτεται σύμφωνα με την ταξινόμηση του Corine Land Cover 2018 από 
περιοχές που καλύπτονται με «Σκληροφυλλική βλάστηση». 

Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο στιγμιότυπο του 2012 διαφαίνεται ότι δεν παρουσιάζεται κάποια 
διαφοροποίηση ως προς τον χαρακτηρισμό του γηπέδου. Αντίστοιχα στο στιγμιότυπο του 2000 το 
εξεταζόμενο γήπεδο αποδίδεται σε εκτάσεις φυσικών βοσκότοπων. 

Αντίθετα οι όποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται μεταξύ των δυο στιγμιότυπων δεν αφορούν κατά 
βάση σε αλλαγές των ορίων των περιοχών αλλά στην καλύτερη απόδοση του τύπου κάλυψης γης 
μεταξύ των χαρτογραφικών αποτυπώσεων του προγράμματος CORINE LAND COVER. 

   
Περιοχή έργου και χρήσεις/κάλυψη γης 

σύμφωνα με τις καταγραφές του 
προγράμματος Corine Land Cover 2000 

Περιοχή έργου και χρήσεις/κάλυψη γης 
σύμφωνα με τις καταγραφές του 

προγράμματος Corine Land Cover 2012 

Περιοχή έργου και χρήσεις/κάλυψη γης 
σύμφωνα με τις καταγραφές του 

προγράμματος Corine Land Cover 2018 

Αντίστοιχα, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην εκδοθείσα Βεβαίωση Χρήσεων Γης (υπ. αριθμ. πρωτ. 
2818/14-12-2020) το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται στην εκτός σχεδίου περιοχήτης νήσου Σύρου. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν 
έχουν επέλθει, ούτε προγραμματίζεται να επέλθουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τη σημερινή 
κατάσταση, με την άμεση περιοχή να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον.  

 

 

2000 2012 2018 
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10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των ενδεχόμενων επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από 
την προτεινόμενη τροποποίηση του έργου. 

Οι επιπτώσεις αναφέρονται κύρια σε χωροταξικούς παράγοντες, σε παράγοντες που διαμορφώνουν το 
τοπικό περιβάλλον στην εξεταζόμενη θέση (αέρας, έδαφος, επιφανειακά & υπόγεια νερά, χλωρίδα & 
πανίδα, θόρυβος, κυκλοφορία, αισθητική, κ.λπ..), καθώς και στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής της θέσης. 

Αυτό που γενικά πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η κατασκευή και η λειτουργία οποιουδήποτε έργου 
συνοδεύεται τόσο από θετικές όσο και από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ως «περιβαλλοντική επίπτωση» ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ισοδύναμα η 
μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια 
περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να 
υποβαθμίζει την ποιότητα της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής παραμέτρου). 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής ενός έργου είναι να μην καταλήγει σε μόνιμες βλάβες του 
περιβάλλοντος, ενώ οι επιφερόμενες ενδιάμεσες μεταβολές να γίνονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να 
προλαβαίνει το περιβάλλον να τις απορροφήσει. Άλλωστε σκοπός του έργου είναι να μειώσει την 
επιβάρυνση που το περιβάλλον δέχεται σήμερα ή θα δέχεται στο μέλλον, αν το έργο δεν 
πραγματοποιούνταν. 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προτεινόμενης «λύσης», και 
εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητές τους: 

 Πιθανότητα εμφάνισης 

 Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου 
πληθυσμού. 

 Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην αντιπαραβολή του με τις 
σχετικές οριακές τιμές 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή έμμεση 
επίπτωση, περιγραφή σταδίων στη δεύτερη περίπτωση), στις συνιστώσες του φαινομένου 
(ώστε να διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες επιπτώσεις), καθώς και στις εξαρτήσεις 
έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου, αν υπάρχουν 

 Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, 
επαναληπτικότητα) 

 Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης. 

 Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή από άλλα έργα ή 
δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή 

 Διασυνοριακός χαρακτήρας 

Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν τα έργα του ΧΥΤΑ Σύρου καθώς επίσης και ο 
χώρος προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλωσίνων υλικών (ΣΜΑΥ). Τα έργα που είναι αδειοδοτημένα 
και δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα είναι τα παρακάτω: 

 Η λεκάνη της Β φάσης ΧΥΤΑ 

 Η τοποθέτηση και λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών 
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 Η τοποθέτηση και λειτουργία τεμαχιστή πράσινων αποβλήτων, πελλετοποιητή και 
μηχανήματος ενσάκισης 

Αναφορικά με τα έργα της Β΄ Φάσης του ΧΥΤ Σύρου ο παρών σχεδιασμός αφορά σε έργα αρκετά 
μικρότερης κλίμακας και δυναμικότητας από τα αρχικά αδειοδοτημένα (από 235.000m3 αρχικής 
χωρητικότητας σε 150.000m3 τελικής χωρητικότητας) διαφοροποιώντας μειούμενες τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκληθούν σε σχέση με εκείνες όπως είχαν αρχικά εκτιμηθεί 
και αξιολογηθεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και τις τροποποιήσεις / 
συμπληρώσεις αυτής.  

Συγκεκριμένα, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα 
προκύπτει από την μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ 
(μη αξιοποιήσιμο κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Συνεπώς η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς τις κατασκευαστικές εργασίες των 
προτεινόμενων έργων αφορά ως επί τω πλείστω την εγκατάσταση της ΜΕΑ (ως νέο έργο) και 
δευτερευόντως τα έργα επέκτασης του ΧΥΤ. 

Λαμβάνοντας υποψη τα ανωτέρω η φάση κατασκευής περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού χώματος 
(φυτόχωμα), κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής της ΜΕΑ 

 Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων 

 Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λπ.) 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

 Εργασίες κατασκευής των απαιτούμενων κτιρίων 

 Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, 
εξαερισμού, κ.λπ.) 

 Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες κατασκευής 
επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής σκυροδεμάτων - Μεταφορά των 
χωμάτων από τις εκσκαφές στον χώρο απόθεσης εντος του υφιστάμενου γηπέδου 

 Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις τοποθέτησης 
εξοπλισμού κ.λπ.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης.  

 Εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΥ  

 Εκσκαφές ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Επιχώσεις ενεργού χώρου ΧΥΤΥ 

 Έργα συμπύκνωσης και στεγανοποίησης του πυθμένα του ΧΥΤΥ 

 Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων 

 Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων 
αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΣ με την προσθήκης μια R/O 

 Κατασκευή λοιπών έργων υποδομής του ΧΥΤΥ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΜ εξοπλισμού/ κατασκευή έργων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου 

 Μεταφορά περίσσειας υλικών εκσκαφής 

Η φύση των προτεινόμενων εργασιών προκαλεί πολύ περιορισμένες περιβαλλοντικές πιέσεις κατά τη 
φάση κατασκευής, δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με κατασκευαστικές εργασίες πολύ μεγάλης κλίμακας 
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και σαφώς αναφέρονται σε κατασκευαστικά έργα πολύ μικρότερης κλίμακας και δυναμικότητας από τα 
αρχικά αδειοδοτημένα (π.χ. ΧΥΤΑ Σύρου και λοιπές υποδομές διαχείρισης). 

Τονίζεται ότι σχεδόν όλες οι πιέσεις που αφορούν στη φάση κατασκευής του έργου είναι παροδικές και 
θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. 

Παρά τη κλίμακα των έργων, στις ακόλουθες ενότητες αναλύονται διεξοδικά οι όποιες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σχετίζονται με τη φάση κατασκευής, καθώς επίσης και προτείνεται μια σειρά μέτρων 
πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο (βλ. κεφ 11). 

Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία του ΧΥΤ Σύρου, συμπεριλαμβανομένων 
και των λοιπών μονάδων και υποδομών διαχείρισης καθώς και τη λειτουργία της προτεινόμενης 
Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, η οποία θα δέχεται συνολικά: 

o 5800 tn/έτος σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 

o 928 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Σημειώνεται πάντως ότι, ο τρόπος λειτουργίας της ΜΕΑ, θα προκαλέσει μικρής σημαντικότητας και 
έντασης περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν με την αρχική ΜΠΕ και 
αντιμετωπίσθηκαν με την Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και τις αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, 
αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-01-2013 και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής 
αναφορικά και με τα λοιπά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Αντίστοιχα, η μεθοδολογία για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία του έργου, λαμβάνει υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα που εφαρμόζονται κατά τη 
λειτουργία του στην κατεύθυνση της πρόληψης των δυνητικών επιπτώσεων και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αξιολόγηση και χαρακτηρισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
αναμένονται, σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις διακρίνονται σε ευνοϊκές (θετικές) και δυσμενείς (αρνητικές) προς το 
περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Σε περίπτωση που οι επιπτώσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως, 
ονομάζονται άμεσες, ενώ σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται παρά μετά από τη διέλευση αρκετού 
χρόνου, αποκαλούνται έμμεσες. Επίσης, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ισχύος των επιπτώσεων, 
αυτές διακρίνονται σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες. 

Μια σημαντική διάκριση (που αφορά συνήθως τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις), συνίσταται 
στο διαχωρισμό σε αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές, ανάλογα με το αν, με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων, είναι δυνατή, ή όχι, η άμβλυνση των επιπτώσεων αυτών. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ανά περιβαλλοντική παράμετρο.  

Πίνακας 10.1: Χαρακτηρισμός επιπτώσεων 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙ-

ΜΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΛΗΨΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ 

Υψηλή 
Θετική  

(+) 
Άμεση Βραχυπρόθεσμη  

Περιφερειακής 
κλίμακας 

Αναστρέψιμη Ναι 

Μέτρια 
Αρνητική 

(-) 
Έμμεση Μεσοπρόθεσμη 

Τοπικής 
κλίμακας 

Μερικώς 
αναστρέψιμη 

Μη 
αναγκαιότητα 
λήψης μέτρων 

Μικρή 
Αμελητέα 

(0) 
 Μακροπρόθεσμη 

Τοπικής 
κλίμακας/Εντός 

της θέσης 

Μη 
αντιστρεπτή 

 

Αμελητέα Μηδενική   Μηδενική   
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ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙ-

ΜΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΛΗΨΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ 

Μηδενική       

Από τον αρχικό χαρακτηρισμό των επιπτώσεων ως αποτέλεσμα προκύπτει η σημαντικότητα της 
επίπτωσης, η οποία αναφέρεται τόσο ως θετική, όσο και ως αρνητική. Ο δε χαρακτηρισμός της 
σημαντικότητας των επιπτώσεων γίνεται με γνώμονα τα εξής: 

➢ το μέγεθος των συνεπειών, δηλαδή το επίπεδο ή την ένταση των αλλαγών που 
προκαλούνται από τις δραστηριότητες του έργου σε σχέση με αρχικές συνθήκες 

➢ την περιοχή επίδραση των ενδεχόμενων επιπτώσεων 

➢ την απαιτούμενη διάρκεια «ανάκαμψης» του συστήματος 

Ο δε χαρακτηρισμός της σημαντικότητας της επίπτωσης μπορεί να διακριθεί σε: 

• αμελητέα 

• μικρή 

• μέτρια 

• υψηλή 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται η 
δημιουργία μη αντιμετωπίσιμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της άμεσης και 
ευρύτερης περιοχής. 

Αναλυτικά η εκτίμηση των επιπτώσεων, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας παρατίθεται ακολούθως. 

 

10.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ 

Στην παρούσα υποενότητα γίνεται συνοπτικά μια αναφορά στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που 
ενδεχομένως επηρεάζονται από την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σύρου. Η λειτουργία του χώρου γίνεται έως 
τώρα και στο μέτρο του δυνατού με γνώμονα την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. 

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

Πιθανές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ οφείλονται: 

α) στη διαφυγή του βιοαερίου και στην πιθανή διασπορά αέριων ρύπων σε γειτονικές περιοχές 
και οικισμούς, 

β) σε εκπομπές οσμών, 

γ) στη δημιουργία σκόνης από τις εργασίες απόθεσης, διάστρωσης, κλπ των απορριμμάτων, 

δ) στη διασπορά μικροαπορριμμάτων, και 

ε) αέριοι ρύποι από την χρήση της οδού πρόσβασης 

Αναφορικά με το παραγόμενο βιοαέριο δεν παρατηρείται κάποιου είδους επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης. Το βιοαέριο μέχρι στιγμής απάγεται παθητικά από το κατασκευασμένο κάθετο 
δίκτυο. Μελλοντικά και στο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του χώρου προβλέπεται η κατασκευή 
του οριζοντίου δικτύου και η σύνδεση του με τον πυρσό καύσης. 

Οι παραγόμενες οσμές οφείλονται κυρίως στο υδρόθειο, στις μερκαπτάνες, στις κετόνες, και στους 
εστέρες. Γενικά όμως οι επιπτώσεις από την εκπομπή οσμών είναι τοπικού κυρίως χαρακτήρα και 
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επηρεάζουν αποδέκτες κοντά στην εγκατάσταση. Μόνο κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές 
συνθήκες οι «οσμές» είναι δυνατό να μεταναστεύσουν σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη ΜΠΕ, οι εκτιμώμενες εκπομπές οσμών μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες, και δεν 
επιφέρουν καμία απολύτως επίπτωση, όχι μόνο στην ευρύτερη αλλά ούτε και στην άμεση περιοχή 
επιρροής του έργου. Επιπλέον η κάλυψη των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ έχει σαν αποτέλεσμα τη 
δραστική μείωση των παραγομένων οσμών από τα φρέσκα απορρίμματα. 

Έντονα φαινόμενα οσμών δεν έχουν παρατηρηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ήτοι από 
το 2010 έως σήμερα. 

Το πρόβλημα της σκόνης υπάρχει μόνο τους ξηρούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο) και 
εμφανίζεται κατά τις εργασίες εκφόρτωσης και επικάλυψης των αποβλήτων. Δεδομένων των χρήσεων 
στην περιοχή, των αποστάσεων των κατοικημένων περιοχών αλλά και της έως σήμερα λειτουργίας του 
χώρου δεν έχει παρατηρηθεί κάποια επιβάρυνση των κατοίκων λόγω σκόνης. Για την αντιμετώπιση δε 
του προβλήματος αυτού λαμβάνεται το σύνολο των μέτρων που έχουν προταθεί στην εγκεκριμένη 
ΑΕΠΟ. 

Η διασπορά μικροαπορριμμάτων εμφανίζεται συνήθως κατά την εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής, 
καθώς και κατά μήκος της οδού πρόσβασης. Ιδιαίτερα φαινόμενα τέτοιου τύπου δεν έχουν εντοπισθεί 
στις γύρω από τον ΧΥΤ περιοχές. Για την αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος λαμβάνεται το σύνολο 
των μέτρων που έχουν προταθεί στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. 

Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία της οδού πρόσβασης δεν έχουν παρατηρηθεί έως 
σήμερα από τη λειτουργία του έργου. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού πρόσβασης δεν είναι σχετικά 
μικρός, ούτως ώστε να μην έχουν παρατηρηθεί υψηλές συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεπώς, σε ότι αφορά στη φάση λειτουργίας του έργου και αφού οι 
συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς το έργο είναι σαφώς 
χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν λαμβάνεται η λήψη ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των 
γενικών μέτρων έλεγχου της αέριας ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία και την κείμενη 
νομοθεσία. 

Επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα 

Η επιβάρυνση τόσο των υπογείων όσο και των επιφανειακών υδάτων μπορεί να προκληθεί με τρεις 
τρόπους: 

→ Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη απορριμμάτων 

→ Από αστοχία της στεγανοποίησης 

→ Από αστοχία του συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας των στραγγισμάτων 

Σε σχέση με το πρώτο ενδεχόμενο, έχουν ήδη κατασκευασθεί τα προστατευτικά μέτρα που 
προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων, στην περιοχή των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης, κλπ σύμφωνα με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης 
του ΧΥΤΑ. 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αστοχίας της στεγανοποίησης, η περίπτωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο 
ρύπανσης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων. Ο κίνδυνος αυτός είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με το πάχος και τον τρόπο κατασκευής του τεχνητού γεωλογικού φραγμού. 

Στην παρούσα περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας έχει 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των 
στραγγισμάτων για την προστασία των υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδάτων. 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αστοχίας του συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας των 
στραγγισμάτων, στην παρούσα περίπτωση είναι ορατός διότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα 
επεξεργασμένα στραγγίσματα σήμερα, μέσω της πρακτικής της συνεχούς ανακυκλοφορίας των 
στραγγισμάτων πίσω στο απορριμματικό σώμα δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Ο τρόπος αυτός κατά βάση 
δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι τα στραγγίσματα δεν 
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μπορούν να συγκρατηθούν από το σώμα των σκουπιδιών του ΧΥΤΑ. Πάρα το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 
δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα υπερχείλησης (π.χ. δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων, τεχνητοί 
υγρότοποι), αποτελεί ένα πιθανό ενδεχόμενο. 

Το γεγονός αυτό συντελεί στην απαίτηση αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων, αλλά και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα 
επεξεργασμένα στραγγίσματα, με συνεχή δηλαδή ανακυκλοφορία αυτών στο απορριμματικό 
ανάγλυφο κάνοντας αναγκαία την παρούσα αναβάθμιση ούτως ώστε οι επεξεργασμένες εκροές να 
χρησιμοποιούνται για άρδευση των χώρων πρασίνου της εγκατάστασης. 

Επιπτώσεις στα στερεά απόβλητα 

Αφορά κυρίως στην διασπορά μικροαπορριμμάτων ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν και ανωτέρω. 

Σχετικά με το είδος των εισερχομένων απορριμμάτων αναφέρεται ότι ο ΧΥΤΑ δέχεται μόνο 
απορρίμματα που πληρούν τόσο τις απαιτήσεις της απόφασης 33/2003/ΕΚ για την υγειονομική ταφή 
Μη Επικινδύνων Αποβλήτων, καθώς και όσα ορίζουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.  

Επιπτώσεις στο έδαφος, στη μορφολογία & στην αισθητική του τοπίου 

Επιπτώσεις στο έδαφος από την ταφή του απορριμμάτων δεν παρατηρούνται δεδομένου ότι έχουν 
τηρηθεί όλα τα τεχνικά στάνταρ βάσει της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την στεγανοποίηση του 
χώρου απόθεσης των απορριμμάτων, καθώς και με την συλλογή από το απορριμματικό ανάγλυφο των 
παραγόμενων στραγγισμάτων. 

Το ανάγλυφο της περιοχής στην οποία χωροθετείται το έργο, δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά 
αφού υψομετρικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει το υφιστάμενο ανάγλυφο. Σύμφωνα με τον 
προτεινόμενο σχεδιασμό το τελικό ανάγλυφο του χώρου θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το 
υφιστάμενο ανάγλυφο της γειτνιάζουσας περιοχής. 

Αναφορικά με την οπτική απόκρυψη του ΧΥΤΑ, προκύπτει ότι το πεδίο ορατότητάς του είναι πάρα πολύ 
περιορισμένο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι λόγω της μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής ο χώρος 
είναι απομονωμένος.  

Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

Οι πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία του χώρου αφορούν στην χρήση βαρέων οχημάτων όπως 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων, ανατρεπόμενων φορτηγών, συμπιεστών, κλπ καθώς και στη 
λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

Αναφορικά με την λειτουργία της ΕΕΣ λαμβάνονται το σύνολο των μέτρων ηχοπροστασίας και 
ηχομόνωσης με αποτέλεσμα να μην προκαλείται ιδιαίτερη όχληση από αυτά. 

Η μόνη πηγή ηχητικής όχλησης λόγω της παρουσίας βαρέων μηχανημάτων με υψηλές στάθμες 
θορύβου είναι η κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς τον χώρο ταφής καθώς και οι 
συμπιεστές, προωθητές κλπ, που θα εργάζονται στο μέτωπο του ΧΥΤΑ. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν έχει θέσει ουσιαστικά ζητήματα ακουστικής όχλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο της γενικότερης φυσιογνωμία της άμεσης περιοχής καθώς και το 
απομακρυσμένο του χώρου σε σχέση με τις πλησιέστερες ανθρωπογενείς λειτουργίες. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου λαμβάνεται το σύνολο των μέτρων που έχουν προταθεί στην 
εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ. 

Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα – χλωρίδα - πανίδα 

Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στην χλωρίδα και την πανίδα της άμεσης περιοχής από την 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. μπορεί να προέλθουν από τις παραγόμενες οσμές και σκόνη, το θόρυβο, τις 
διαφυγές βιοαερίου στην ατμόσφαιρα ή αυταναφλέξεις εξαιτίας της δημιουργίας θυλάκων βιοαερίου 
εντός του απορριμματικού όγκου και τις διαφυγές στραγγισμάτων στα υπόγεια ή/και επιφανειακά 
νερά. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. 
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Επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν έχουν σημειωθεί αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης της ευρύτερης 
περιοχής καθώς και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτής. Αντιθέτως, με την έναρξη λειτουργίας, του 
έργου υπήρξε η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού. 

Τέλος σχετικά με τις μετακινήσεις των απορριμματοφόρων και την γενικότερη κυκλοφοριακή 
κατάσταση της περιοχής αναφέρεται ότι δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κυκλοφοριακού φόρτου 
στην χρησιμοποιούμενη οδό πρόσβασης. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Περιστατικά που σχετίζονται με την επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας ειδικότερα δε των 
εργαζομένων στο ΧΥΤΑ δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα. 

Λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Περιστατικά που σχετίζονται με την εμφάνιση μεγάλου αριθμού πτηνών (γλάρων) δεν έχουν 
παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Ομοίως και δεν έχουν παρατηρηθεί στο χώρο φαινόμενα εμφάνισης 
μεγάλου αριθμού τρωκτικών και εντόμων. 

 

10.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

10.3.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τις παραμέτρους που καθορίζουν 
το μικροκλίμα της περιοχής, οι οποίες αναφέρονται στις: 

• μικροκλίμα της περιοχής και κατ΄ επέκταση στην αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας 

• διεύθυνση και την ένταση του ανέμου,  

• θερμοκρασία και την συχνότητα/ένταση της βροχόπτωσης 

• ανακλαστικότητα (albedo) των επιφανειών 

Η προκαλούμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες επιβάρυνση του αέρα με ρύπους και σκόνη, καθώς 
και η εκπεμπόμενη θερμότητα από τη λειτουργία των μηχανημάτων, δεν επαρκούν για να μεταβάλουν 
αισθητά το μικροκλίμα, λόγω της μικρής κλίμακας των έργων και τον μικρό απαιτούμενο αριθμό 
κατασκευαστικών μηχανημάτων.  Άλλωστε, η διάρκεια των έμμεσων και μικρής έντασης επιπτώσεων 
αυτών θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα 
αναιρεθούν πλήρως. Αντίστοιχα, δεν αναμένονται σημαντικές εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση 
των οχημάτων που να συνδέονται με την κατασκευή του έργου, στο οδικό δίκτυο και τους 
εργοταξιακούς χώρους ή από τη λειτουργία των μηχανημάτων στα εργοτάξια, οι οποίες θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν μεταβολές στα υφιστάμενα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου. 
Συμπερασματικά, η κατασκευή των υποδομών δεν θα αλλοιώσει τα κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις σε αυτά να είναι μηδενικές. 

Φάση λειτουργίας 

Από τα στοιχεία των κυκλοφοριακών φόρτων που αναμένονται, και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής, δεν αναμένονται σημαντικές εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων που 
να συνδέονται με την λειτουργία του έργου, στο οδικό δίκτυο και στους χώρους του έργου, οι οποίες 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολές στα υφιστάμενα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
του έργου. Συνεπώς η λειτουργία του έργου δεν σχετίζεται με τέτοιους είδους επιπτώσεις. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 344 

10.3.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής αξιολογούνται ως 
αρνητικές όταν: 

 Μεταβάλλεται αρνητικά η αισθητική εντός σχεδίου πόλης. 

 Παρεμποδίζεται, λόγω του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας, η θέα αξιόλογων στοιχείων 
του τοπίου ή μνημείων; 

 Αποκαλύπτονται μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις; 

 Προκύπτει μη αναστρέψιμη αρνητική αλλαγή της οπτικής εικόνας του τοπίου; 

 Αναμένεται σταδιακή υποβάθμιση των περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι εξασφαλίζουν 
τη δυναμική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου. 

Το μέγεθος δε των αρνητικών επιπτώσεων προκύπτει από το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μία περιοχή. 

Κατά την κατασκευή, οι αισθητικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των εργοταξίων και των 
δανειοθαλάμων προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφών είναι αναπόφευκτες. Με την 
περάτωση του έργου θα υπάρξουν μόνιμες αλλαγές στην μορφολογία της περιοχής, κυρίως του χώρου 
όπου θα διαμορφωθεί η νέα λεκάνη του ΧΥΤ (Β΄ Φάση) και ο χώρος της ΜΕΑ. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μεταβολή τοπικά της μορφολογίας της περιοχής, αν 
και είναι μόνιμου χαρακτήρα περιορίζονται χωρικά στη θέση του έργου και εκτιμώνται ως μικρής 
βαρύτητας, λόγω της κλίμακας και της φύσεως του έργου, καθώς και της περιορισμένης χωρικής 
εξάπλωσης των κατασκευαστικών εργασιών. 

Γενικά αναφέρεται ότι όσον αφορά στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
μελέτης, αυτά δεν αναμένεται να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό. 

Επιπρόσθετα, κατά την κατασκευή των έργων προκαλούνται οι ακόλουθες αισθητικές επιπτώσεις: 

• Αρνητική επίπτωση από αυτή καθ΄ αυτή την ύπαρξη του εργοταξίου 

• Αρνητική επίπτωση από την αποθήκευση των υλικών κατασκευής 

• Αρνητική επίπτωση από την έκλυση σκόνης 

• Αρνητική επίπτωση από την προσωρινή απόθεση των όποιων προϊόντων εκσκαφών. 

Οι ανωτέρω λοιπόν αισθητικές επιπτώσεις ούτως ή άλλως είναι αναπόφευκτες. 

Δεδομένου όμως ότι το γήπεδο εγκατάστασης εντοπίζεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και χωρίς 
ορατότητα από τις γύρω περιοχές, η επίπτωση στην αισθητική του τοπίου θεωρείται αμελητέα καθώς 
οι εργασίες αυτές θα είναι πεπερασμένες, μικρής κλίμακας και θα διαρκέσουν όσο οι εργασίες 
κατασκευής. 

Από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα ληφθεί μέριμνα ώστε η επέμβαση να 
περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και να περιοριστεί η βλάβη της βλάστησης στην περιοχή.  

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί με την όσο το δυνατόν ορθή και 
λειτουργική κατάσταση των εργοταξιακών χώρων και τη σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων 
κανονισμών.  

Συνεπώς οι επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους κατά τη φάση της κατασκευής χαρακτηρίζονται 
μικρού μεγέθους, αρνητικές, τοπικές και μερικώς αναστρέψιμες και οφείλονται α) στο εργοτάξιο και β) 
στην εγκατάσταση του συνόλου των έργων. 

Φάση λειτουργίας 
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Κατά την λειτουργία, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία του τοπίου, η οποία εξαρτάται από το ενδιαφέρον του κοινού για την 
οπτική αξία της περιοχής. Παράγοντες όπως: 

• το ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής; 

• η δυνατότητα πρόσβασης με το υπάρχον οδικό δίκτυο; 

• η ύπαρξη σημείων συρροής πληθυσμού (πόλεις, μνημεία, πάρκα, παραδοσιακοί οικισμοί (κ.λπ.); 

• η ορατότητα και η απόσταση από την οποία παρατηρούνται τα διάφορα οπτικά στοιχεία του τοπίου.  

αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζονται. Όσο μεγαλύτερο είναι το 
ενδιαφέρον του κοινού και η χρήση της περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία του τοπίου. 

Η θέση των προτεινόμενων έργων βρίσκεται μακριά από οικισμούς, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση 
από το κύριο εθνικό δίκτυο, έχει πλήρη οπτική απόκρυψη με αποτέλεσμα να καθιστούν το σημείο αυτό 
μειωμένης αξίας από άποψη οπτικής.  

Όπως δε αναδείχθηκε και στην ανάλυση που έγινε στο Κεφάλαιο 9 (βλέπε αντίστοιχη ενότητα), η 
γεωμορφολογία της περιοχής είναι τέτοια που της εξασφαλίζει καλή οπτική απόκρυψη από τους 
πλησιέστερους οικισμούς και τα λοιπά σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον η άμεση περιοχή στην οποία 
χωροθετείται το έργο παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει τουριστικό / ιστορικό ενδιαφέρον λόγω της 
ύπαρξης του Σπηλαίου Φερεκίδη, δεν είναι τέτοιου βεληνηκούς ικανού να δικαιολογήσει συρροή 
πληθυσμού. 

Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΧΥΤΑ Σύρου έχουν γίνει μια σειρά από έργα, σύμφωνα και με 
τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218, προκειμένου να εξαλειφθούν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό 
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Κατά τη φάση λειτουργίας λοιπόν δεν αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις στο τοπίο ή 
στη μορφολογία της περιοχής του έργου που να συνιστούν την πρόκληση αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου και οι αλλοιώσεις που ενδεχομένως να 
υπάρξουν από την εγκατάσταση και λειτουργία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων κρίνονται 
αμελητέες. 

10.3.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.3.3.1 Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής 

Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου αναφέρεται ότι τα πετρώματα των 
σχιστόλιθων επάνω στους οποίους έγινε η εγκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του Χ.Υ.Τ.Α., 
χαρακτηρίζονται από μεγάλες έως ικανοποιητικές αντοχές, παρουσιάζουν όμως κατά θέσεις ευκολία 
αποσάθρωσης και πυκνό δίκτυο διακλάσεων. Για τον λόγο αυτό και θα απαιτηθεί κατά το σχεδιασμό 
των νέων έργων ειδική αντιμετώπιση στην περίπτωση πρανών μεγάλου ύψους. 

Επίσης στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν σε μικρό βαθμό κάποιοι εδαφικοί ερπυσμοί, διαρρήξεις και 
θραύσεις, που οφείλονται στην εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων ή σε μετακινήσεις εδάφους 
λόγω των μορφολογικών κλίσεων ή κακών συνθηκών αποστράγγισης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και το γεγονός ότι το τμήμα του γηπέδου του 
υφιστάμενου ΧΥΤΑ που είναι διαθέσιμο για την κατασκευή της ΜΕΑ και της Β φάσης του ΧΥΤΥ έχει 
αρκετά περιορισμένη έκταση και έντονο ανάγλυφο, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ορισμένων 
ειδικών έργων αντιστήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οπλισμένου επιχώματος τόσο για την εσωτερική οδοποιία 
όσο και για μέρος του πλατώματος της ΜΕΑ. Επίσης σε ορισμένα σημεία το όρυγμα του πλατώματος 
της ΜΕΑ αλλά και της εσωτερικής οδοποιίας πιθανότατα να ενισχυθεί με χρήση ηλώσεων και gunite 
ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του έργου. 
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Για τις εκσκαφές θεμελίωσης αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα και μόνο σε περίπτωση 
όπου η εκσκαφή έχει μεγάλο βάθος αναμένεται η χρήση μηχανικής σφύρας. Όσον αφορά τις 
αναμενόμενες καθιζήσεις, για τον ακριβή προσδιορισμό της επιτρεπόμενης τάσης και των 
αναμενόμενων καθιζήσεων όπου αναμένονται μετά την ανέγερση των προβλεπόμενων 
εγκαταστάσεων, η γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση θα καθορίσει τις ακριβείς τιμές των παραμέτρων 
θεμελίωσης σε ικανό βάθος.  

Καθ’ όλη την έκταση της περιοχής δεν εμφανίζονται τεκτονικές δομές. Επίσης μέχρι την εως σήμερα 
λειτουργία του ΧΥΤΑΣύρου δεν έχουν παρατηρηθεί αστοχίες πρανών και καθιζήσεις λόγω χαλαρών 
υλικών ή υπόγειων εγκοίλων.  

Γενικά η περιοχή που θα κατασκευσθούν τα προτεινόμενα έργα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα 
προβλήματα, και οι  συνθήκες θεμελίωσης είναι αρκετά ευνοϊκές, για θεμελίωση.  

Οι κατασκευαστικές λοιπόν εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων που θα αναπτυχθούν τα 
προβλεπόμενα έργα περιορίζονται σε μικρό σχετικά βάθος και είναι τοπικής μορφής, με αποτέλεσμα 
να μην αναμένονται ασταθείς καταστάσεις ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Οι 
παρεμβάσεις αυτές δεν αναμένεται να προκαλέσουν σεισμούς, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, 
καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές και να φέρουν σε κίνδυνο ανθρώπους ή τις περιουσίες τους, 
αλλάζοντας τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. 

Παρεμβάσεις στο υπέδαφος δεν αναμένεται να σημειωθούν σε τέτοια έκταση (π.χ βαθιές εκτεταμένες 
εκσκαφές) ώστε να επηρεάσουν το γεωλογικό υπόβαθρο και την τεκτονική του κατάσταση και 
συμπεριφορά. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στα γεωλογικά και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατά την 
φάση ανάπτυξης και υλοποίησης του συνόλου του έργου είναι μηδενικές. 

Φάση λειτουργίας 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα υλοποιηθούν εφ΄ άπαξ. Έτσι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
συνόλου των δραστηριοτήτων δεν θα υπάρξουν εργασίες που θα μπορούσαν κατ΄ εξακολούθηση να 
επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες σε ότι αφορά τα γεωλογικά και τεκτονικά του χαρακτηριστικά της 
περιοχής. 

10.3.3.2 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής 

Όσον αφορά στο έδαφος οι επιπτώσεις που αναμένονται από την κατασκευή είναι σχετικά μικρές, 
προέρχονται κυρίως από την παρουσία των εργοταξίων και τις εργασίες κατασκευής και σε κάθε 
περίπτωση θα εκλείψουν με το πέρας των εργασιών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στο έδαφος σχετίζονται 
με τα παραγόμενα υγρά και στερεά απόβλητα, τις χωματουργικές εργασίες καθώς και από τις τυχόν 
διαφυγές αποβλήτων από τις εργασίες που τελούνται στους εργοταξιακούς χώρους.  

Σε ότι αφορά στα παραγόμενα υγρά απόβλητα η ανάλυση και αξιολόγηση των όποιων επιπτώσεων γίνεται 
στο αντίστοιχο σημείο που αναφέρεται στις «επιπτώσεις στα ύδατα». 

Σε ότι αφορά τα στερεά παραγόμενα απόβλητα αφορούν στα: 

• τα στερεά απόβλητα τα ομοιάζοντα με τα οικιακά που κατά κύριο λόγο θα παράγονται από τους 
εργαζομένους στο εργοτάξιο και τα οποία θα συλλέγονται προσεκτικά μέσα σε κάδους ή σε 
σακούλες, εν συνεχεία θα αποθηκεύονται προσεκτικά και στη συνέχεια θα οδηγούνται για 
διάθεση μαζί με τα άλλα αστικού τύπου απορρίμματα της περιοχής 

• τα ειδικά στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν κυρίως απόβλητα στα οποία έχουν προσροφήσει 
λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται από τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. Οι εν λόγω ποσότητες είναι σχεδόν μηδενικές και 
αναφέρονται κυρίως σε κάποια πιθανή διαρροή. Η δε διαχείρισή τους χρήζει ιδιαίτερης 
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αντιμετώπισης (πιθανός σχηματισμός τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων) και προτείνεται να 
γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ακολούθως 

• το εναπομείναν σκυρόδεμα μετά το πέρας των εργασιών ή ακόμα και αυτό που από τον έλεγχο 
αντοχής βρέθηκε ακατάλληλο προς χρήση και πρέπει να καταστραφεί, θα μεταφέρεται σε ειδικές 
θέσεις και εκεί θα διατίθεται. Δεν θα ρίχνεται μέσα σε χωράφια ή άλλους κοινόχρηστους 
χώρους, πολύ περισσότερο δε μέσα σε υδάτινα ρέματα. 

• τα προϊόντα εκσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις απαιτούμενες επιχώσεις. 

Ειδικότερα, η σειρά που ακολουθείται κατά τις εκσκαφές είναι η εξής:  

• κόψιμο των φυτών και στην συνέχεια εκρίζωση των ριζών, 

• η αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης πριν από την εκτέλεση των κύριων 
χωματουργικών εργασιών. Τούτο γίνεται διότι πολλές φορές η επιφανειακή αυτή στρώση είτε είναι 
ακατάλληλη για επιχώματα λόγω των ριζών, είτε χρησιμοποιείται για την κάλυψη πρανών. 

• εκτέλεση εκσκαφών, όπου ο τρόπος εκτέλεσης εξαρτάται από την φύση του εδάφους, τα 
μηχανήματα και γενικά τα μέσα που διατίθενται, την κλίση του εδάφους, το βάθος του  ορύγματος 
κλπ. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τα μηχανήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες 
εκσκαφών ανάλογα με τη φύση του εδάφους και το πεδίο εργασίας. 

Μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες εκσκαφών ανάλογα με τη φύση 
του εδάφους και το πεδίο εργασίας 

Είδος μηχανήματος Πεδίο εργασίας Εδάφη που χρησιμοποιείται 

Εκσκαφέας συρόμενου κάδου 
περιορισμένο σε ειδικές 
περιπτώσεις 

μαλακά, μικρής συνοχής 

Εκσκαφέας με ανεστραμμένο 
πτύο 

περιορισμένο σε ειδικές 
περιπτώσεις 

Συνεκτικά, όχι πολύ σκληρά, 
μικρής εκτάσεως 

Φορτωτής 
Κυρίως μεταφορά και φόρτωση 
σε άλλα μέσα (αυτοκίνητα) 

Μέτρια-σκληρά εδάφη ή εδάφη 
που έχουν υποστεί 
κατακερματισμό με άλλα μέσα 

Προωθητής Εκσκαφές μεγάλης έκτασης Σκληρά εδάφη μεγάλης συνοχής 

Αποξέστης (scraper) 
Μεταφορά και εκσκαφή χαλαρών 
εδαφών 

Μαλακά εδάφη 

 

Η εκτέλεση των εκσκαφών δεν ακολουθεί τυποποιημένες μεθόδους αλλά είναι ανάγκη κάθε φορά να 
προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν στο έργο. Τα επιχώματα αποτελούν το δεύτερο 
στάδιο των χωματουργικών εργασιών. Ως υλικό για την κατασκευή των επιχωμάτων θα 
χρησιμοποιηθούν κύρια τα προϊόντα των εκσκαφών καθώς και δάνεια χώματα. 

Πριν αρχίσει η κατασκευή του επιχώματος είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν ορισμένες εργασίες, όπως 
και στην περίπτωση των εκσκαφών. Τέτοιες είναι η εκρίζωση, ο καθαρισμός, η εξασφάλιση της 
αποστραγγίσεως της περιοχής που εδράζεται το επίχωμα κλπ. Το υλικό που χρησιμοποιείται στην 
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κατασκευή του επιχώματος διαμορφώνεται σε διαδοχικές στρώσεις, με πάχος που εξαρτάται από το 
είδος του υλικού και τα μέσα συμπυκνώσεως. Η διάστρωση των γαιών για την δημιουργία των 
επιχωμάτων γίνεται με την χρησιμοποίηση χωματοσυλλεκτών, αυτοκινήτων και διαμορφωτών γαιών 
(graders). 

Όσον αφορά την μεταφορά των υλικών, θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά καλυμμένα, όπως 
προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία για την όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση στο ανθρώπινο και 
φυσικό περιβάλλον. 

Η φυτική γη που θα αφαιρεθεί κατά τις εργασίες εκσκαφών, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για την 
επένδυση πρανών όπου αυτό απαιτηθεί. Τα πετρώδη πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν κατά τις 
εκσκαφές θα επαναχρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των επιχωμάτων ως πρώτη στρώση για την 
αποφυγή φαινομένων υδρανίζησης που πιθανόν να προκύψουν. 

Για το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης που θα λάβουν χώρα το ισοζύγιο τω χωματισμών 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα: 

Εργασία 
Ποσότητα 

χωματισμών (m3) 

Εκσκαφές διαμόρφωσης λεκάνης ΧΥΤΥ 90.000 

Επιχώσεις διαμόρφωσης λεκάνης ΧΥΤΥ -30.000 

Εκσκαφές εσωτερικής οδοποιίας 18.000 

Επιχώσεις εσωτερικής οδοποιίας -28.000 

Εκσκαφές πλατώματος Μονάδας και λοιπών διαμορφώσεων 112.000 

Επιχώσεις πλατώματος Μονάδας και λοιπών διαμορφώσεων -8.000 

Εκσκαφές θεμελίωσης κτιρίων και λοιπών έργων υποδομής 4.000 

Επιχώσεις θεμελίωσης κτιρίων και λοιπών έργων υποδομής -1.500 

Δανειοθάλαμοι γαιώδους υλικού -500 

Επικάλυψη απορριμμάτων λεκάνης  ΧΥΤΥ -19.650 

Στρώση υπόβασης στεγανοποίησης XYTY -3.000 

Προσωρινή κάλυψη υφιστάμενου ΧΥΤΑ -7.000 

ΣΥΝΟΛΟ 126.350 

Από το ανωτέρω ισοζύγιο χωματισμών προκύπτει μεγάλη περίσσεια χωμάτων, της τάξεως των 126.350 
m3. Τμήμα από αυτή την ποσότητα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για την καθημερινή κάλυψη των 
απορριμμάτων στο ΧΥΤ.  

Η περίσσεια των χωματισμών θα συλλέγεται, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται για προσωρινή 
αποθήκευση, μέχρι την ανακύκλωσή τους, στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με ευθύνη του 
αναδόχου κατασκευαστή. Εναλλακτικά η περίσσεια θα αποτεθεί σε κατάλληλους αδειοδοτημένους 
αποθεσιοθαλάμους της περιοχής που θα υποδειχθούν από τις Αρχές. Η μεταφορά θα γίνεται με 
οχήματα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά και διάχυση των 
υλικών στους δρόμους.  

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον απαιτηθούν υλικά για τις κατασκευαστικές εργασίες, αυτά θα 
προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής.  

Πέρα από τα παραπάνω, κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα δημιουργηθούν και ποσότητες 
αστικών απορριμμάτων από τους εργαζόμενους του εργοταξίου (κωδικός κατά Ε.Κ.Α.: 20 03 01). Οι 
ποσότητες αυτές αναμένεται να είναι μικρές, θα συλλέγονται από τον ανάδοχο του έργου και θα 
διαχειρίζονται από το σύστημα συλλογής και αποκομιδής του Δήμου μαζί με τα λοιπά αστικά 
απορρίμματα. 
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Όσα υλικά συσκευασιών προκύψουν κατά τη πραγματοποίηση των έργων θα οδηγούνται προς 
ανακύκλωση στις υποδομές του δήμου. 

Τα υπόλοιπα απόβλητα που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, κ.λπ.) θα 
τυγχάνουν διαχείρισης μέσω συμβεβλημένου εξωτερικού διαχειριστή με τον κατασκευαστή του έργου. 

Άλλου είδους στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή του έργου είναι: 
σκυρόδεμα, τούβλα, πλάκες πεζοδρομίων, κεραμικά, υλικά δομικών κατασκευών, άσφαλτος ή μίγμα 
των παραπάνω με προσμίξεις από υλικά όπως ξύλο, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, καλώδια κλπ. Γενικά η 
διαχείριση της περίσσειας των παραπάνω προϊόντων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στο έδαφος από τις κατασκευαστικές εργασίες είναι άμεσες χαρακτηρίζονται 
ως δυσμενείς αλλά σχετικά μικρής κλίμακας, είναι έως ένα βαθμό αντιστρεπτές και τοπικά 
περιορισμένες στη θέση ανάπτυξης των έργων. Με το πέρας των εργασιών η πιθανότητα ρύπανσης του 
εδάφους πρακτικά μηδενίζεται. 

Φάση λειτουργίας 

Σε ότι αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις από τη λειτουργία σχετίζονται με τις 
αέριες εκπομπές, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, τη διάθεση των υπολειμμάτων και τυχόν διαφυγές 
στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να επιδράσουν στη σύσταση του 
εδάφους αλλά και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω χρήσης του νερού ή μόλυνσης του 
υδροφόρου, αλλαγής της σύστασης του εδάφους, κλπ.  

Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν συνολικά, στις παραγράφους που αφορούν τα 
ύδατα και τους αέριους ρύπους / ατμόσφαιρα.  

Ως στερεό απόβλητο κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων νοείται το υπόλειμμα της επεξεργασίας. 
Ειδικότερα, από την μονάδα θα παράγεται υπόλειμμα προς διάθεση σε ΧΥΤΥ (μη αξιοποιήσιμο κλάσμα 
με κωδικό ΕΚΑ 19 12 12).  

Από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, προκύπτει υπόλειμμα με κωδικούς ΕΚΑ: 

 19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

 19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων 

 19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

 19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

το οποίο θα οδηγείται στη είσοδο της ΜΕΑ προς επεξεργασία με τα λοιπά σύμμεικτα απορρίμματα.  

Το σύνολο της ποσότητας του υπολείμματος, το οποίο και θα οδηγείται προς τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ 
θα πληροί τις απαιτήσεις της απόφασης 33/2003/ΕΚ για την υγειονομική ταφή μη Επικινδύνων 
Αποβλήτων.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχει καμία απευθείας επαφή των απορριμμάτων με το 
γυμνό έδαφος, αντιθέτως το σύνολο της επιφάνειας κατάληψης από την ΜΕΑ και τις λοιπές υποδομές 
θα είναι ασφαλτροστρωμένο, ενώ η λεκάνη απόθεσης θα είναι στεγανοποιημένη σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 

Τέλος, τα απόβλητα που θα παράγει το προσωπικό είναι οικιακής φύσεως, θα συλλέγονται σε κάδους ή 
σακούλες και θα οδηγούνται στην είσοδο της ΜΕΑ. 

Ο σωστός σχεδιασμός του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή στάνταρντ 
καθιστούν τις επιπτώσεις στο έδαφος μηδενικές. 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται και άλλου είδους στερεά απόβλητα όπως 
μπαταρίες και συσσωρευτές, μεικτές μπαταρίες, μεταχειρισμένα ελαστικά, φίλτρα, απόβλητα 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό από τη 
στιγμή που θα συλλέγονται και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένα συστήματα προς εναλλακτική 
διαχείριση. 

Αντίθετα, με τη λειτουργία των έργων επεξεργασίας θα υπάρξουν μέτριας έκτασης θετικές επιπτώσεις 
καθώς σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων αντικειμένων/υλικών θα οδηγείται προς 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και δεν θα καταλήγει είτε προς τελική διάθεση είτε ανεξέλεγκτα 
σε διάφορα σημεία, όπως ρέματα, ελεύθεροι χώροι, κλπ.  

 

10.3.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.3.4.1 Οικοσυστήματα, χλωρίδα/πανίδα 

Φάση κατασκευής 

Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στη χλωρίδα και την πανίδα κατά τη φάση κατασκευής, 
προέρχονται από την εκχέρσωση της συγκεκριμένης έκτασης προκειμένου να χωροθετηθούν τα 
προτεινόμμενα έργα,  η οποία και είναι αναπόφευκτη. 

Σε ότι αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα, η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει επιπτώσεις στην 
τοπική, εντός του οικοπέδου, χλωρίδα και πανίδα λόγω της εκχέρσωσης της συγκεκριμένης έκτασης, 
που σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας και δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν τους τύπους ενδιαιτημάτων της περιοχής μελέτης. 

Η έκταση αυτή σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε (βλέπε φωτογραφική τεκμηρίωση), 
αποτελείται από χέρσα τμήματα γεγονός που δείχνει τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που έχουν γίνει 
εντός του γηπέδου, τόσο από την προτέραι λειτουργία του χώρου (ΧΑΔΑ Σύρου), όσο και από τις 
εργασίες που έχουν γίνει για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Σύρου και εν συνεχεία των λοιπών 
αδειοδοτημένων μονάδων και υποδόμων διαχείρισης του δήμου. 

Οι όποιες εκχερσώσεις λοιπόν είναι αναγκαίες για την κατασκευή του έργου αλλά μετά το πέρας της θα 
γίνουν φυτεύσεις προκειμένου να ενταχθεί ομαλά το έργο στη γύρω περιοχή. 

Έμμεσες επιπτώσεις αναμένονται στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών από την επίδραση ρύπων 
και σκόνης, λόγω της λειτουργίας των εργοταξιακών μηχανημάτων και της κυκλοφορίας των οχημάτων, 
οι οποίες όμως δε θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Περιορίζονται δε στο ελάχιστο μέσω της λήψης μέτρων 
περιορισμού της σκόνης (διαβροχή υλικών, πλύση τροχών οχημάτων κτλ.) και τήρηση των κείμενων 
διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. 

Γενικώς, η παρούσα έκταση ανάπτυξης θεωρείται άνευ δασοπονικής ή προστατευτικής αξίας 
(οικότοπος προτεραιότητας, κ.λπ.).  

Συνεπώς, η άμεση επίπτωση της κατασκευής του υπό μελέτη έργου χαρακτηρίζεται ως δυσμενής για τα 
οικοσυστήματα, τους οικοτόπους και τη χλωρίδα, μικρής κλίμακας, μη αντιστρεπτή αλλά τοπικά 
περιορισμένη στη ζώνη κατάληψης των σχεδιαζόμενων τεχνικών έργων.  

Οι επιπτώσεις στα είδη της πανίδας κατά τις κατασκευαστικές εργασίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με 
τη διατάραξη των ενδιαιτημάτων τους από τις χωματουργικές εργασίες. Πρόκειται για επιπτώσεις 
τοπικού χαρακτήρα (χώροι ανάπτυξης έργων) και χρονικά περιορισμένης διάρκειας (όση η διάρκεια 
κατασκευής). 

Οι βασικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην πανίδα κατηγοριοποιούνται 
ως εξής: 

▪ Κατάληψη φυσικού Χώρου; 

▪ Περιοδική ή μόνιμη απομόνωση λόγω παρεμπόδισης στις μετακινήσεις της χερσαίας πανίδας; 

▪ Άμεση (ατυχηματική) θανάτωση από κακούς χειρισμούς εργοταξιακών μηχανημάτων; 

▪ Όχληση ειδών από εκπομπές ρύπων (κυρίως σκόνης). 
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Κατά τη φάση κατασκευής και σε τοπικό επίπεδο είναι δυνατό κάποια από τα υπάρχοντα είδη ζώων της 
περιοχής να απομακρυνθούν προσωρινά από την περιοχή των έργων, εξαιτίας της ενόχλησής τους από το 
θόρυβο και την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις. Η προσωρινή όχληση για τα 
περισσότερα είδη πανίδας κατά τη φάση κατασκευής εκτιμάται ότι είναι μερικώς αναστρέψιμη. Σημειώνεται 
επίσης ότι, λόγω της τμηματικής υλοποίησης των έργων κατασκευής, η δημιουργούμενη όχληση θα 
εντοπίζεται σε διαφορετικές θέσεις (ανάλογα με το πρόγραμμα των εργασιών) απομειώνοντας περαιτέρω το 
μέγεθος της και την σημασία της. 

Η λειτουργία των μηχανημάτων, οι κατασκευαστικές διεργασίες, η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και οι 
χωματουργικές εργασίες αποτελούν σημαντικές πηγές σκόνης και θορύβου που παρενοχλούν τα διάφορα 
είδη και τα αναγκάζουν να μετακινηθούν σε παρακείμενες περιοχές.  

Με το τέλος της φάσης κατασκευής του έργου πανιδικά είδη ενδεχομένως να επιστρέψουν στην άμεση 
περιοχή και ορισμένα εξ’ αυτών θα είναι δυνατό να χρησιμοποιούν την περιοχή για το σύνολο των βιοτικών 
τους αναγκών. 

Βέβαια, το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα μιας περιοχής εξαρτάται άμεσα από την κλίμακα του 
έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί, το οποίο στην παρούσα περίπτωση αναφέρεται σε έργο 
περιορισμένης κλίμακας. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην πανίδα κατά την κατασκευή των έργων είναι άμεσες χαρακτηρίζονται ως 
δυσμενείς αλλά σχετικά μικρής κλίμακας, είναι έως ένα βαθμό αντιστρεπτές και τοπικά περιορισμένες στη 
θέση ανάπτυξης των έργων. 

Συνολικά, οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής κατά την φάση ανάπτυξης και 
υλοποίησης του έργου είναι αρνητικές μικρής κλίμακας, άμεσες, μερικώς αντιστρεπτές και τοπικά 
περιορισμένες στη θέση ανάπτυξης των έργων.  

Φάση λειτουργίας 

Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις που αναμένονται στην χλωρίδα και την πανίδα αυτές είναι ελάχιστες έως 
μηδενικές. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η χλωρίδα και πανίδα της στενής περιοχής 
του έργου, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον (τυπική χλωρίδα και πανίδα). 

Σε ότι αφορά στα παραγόμενα υγρά απόβλητα αυτά θα διαχειρίζονται κατάλληλα με αποτέλεσμα να 
μην επιφέρουν καμία επίπτωση στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και κατ΄ επέκταση στην όποια 
χλωρίδα και την πανίδα. Γενικότερα, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος το γήπεδο θα είναι 
περιφραγμένο με αποτέλεσμα να μην εισέρχονται ζώα σε αυτό. 

Σχετικά με το θόρυβο, η κλίμακα του έργου σε συνδυασμό με την θέση του και τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται ήδη εντός του γηπέδου δεν θα οδηγήσει σε επιπλέον «ενόχληση» της πανίδας της 
περιοχής. Εξάλλου, το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της ΜΕΑ που θα λαμβάνει χώρα είτε σε 
κλειστούς είτε σε στεγασμένους χώρους, δεν θα οδηγήσει σε επιπλέον «ενόχληση» της πανίδας της 
περιοχής. 

Εφόσον απαιτηθεί, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχομόνωσης, ενώ όλος ο εξοπλισμός θα 
λειτουργεί με βάσει τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στη χλωρίδα και την πανίδα κατά την φάση λειτουργίας 
του έργου είναι ελάχιστες, είναι έως ένα βαθμό αντιστρεπτές και τοπικά περιορισμένες στη θέση 
ανάπτυξης των έργων, με την σημαντικότητα αυτών να αξιολογείται ως αμελητέα. 

Όπως θα αναλυθεί και στην επόμενη ενότητα αναφέρεται ότι από την λειτουργία των προτεινόμενων 
έργων δεν αναμένονται αρνητικές επιδράσεις στα οικοσυστήματα, βλάστηση-χλωρίδα και πανίδα 
δηλαδή στα προστετυετέα αντικείμενα της περιοχής NATURA 2000, εντός της οποία εντοπίζεται η 
θέση.  

10.3.4.2 Προστατευόμενες περιοχές 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 
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Η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 
GR4220032 (SPA) «Βόρεια Σύρος και νησίδες», έκτασης 2.903,01 εκταρίων. 

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα ΕΟΑ (Φάκελος Τροποποίησης Π.Ο. ΧΥΤΑ Σύρου, Μάιος 2012) στην εν 
λόγω προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν δύο τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης: 

 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp., οι 
οποίες καλύπτουν το 0,3% της επιφάνειας της περιοχής (κωδικός 1240) 

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum phryganas, που καλύπτουν το 22,1% της επιφάνειας της 
περιοχής προστασίας (Κωδικός 5420). Ο εν λόγω οικότοπος αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο 
οικότοπο στο νησιωτικό χώρο. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός διαμορφωμένης, στην οποία 
λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της νήσου Σύρου και οι λοιπές μονάδες και 
υποδομές διαχείρισης αποβλήτων του δήμου. 

Το εν λόγω έργο δεν συνεπάγεται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να απειλήσουν 
τη διατήρηση των ειδών προστασίας της περιοχής ‘GR4220032 Βόρεια Σύρος και νησίδες’, όπως 
αλλαγή της χρήσης γης ή την εκχέρσωση διαφόρων ειδών προστατευόμενης βλάστησης, υποβάθμιση 
του άμεσου φυσικού ή παράκτιου περιβάλλοντος, κλπ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η έκταση που καταλαμβάνει το έργο του Χ.Υ.Τ.Α., καλύπτει μόνο το 
0,22% της συνολικής έκτασης της προστατευόμενης περιοχής, και ένα μικρότερο τμήμα αυτής 
καταλαμβάνουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εντός του γηπέδου.  

Η δε χλωρίδα και πανίδα της στενής περιοχής του έργου, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον (τυπική χλωρίδα και πανίδα). 

Η κάλυψη γης εντός των ορίων του γηπέδου σύμφωνα με το Corine Land Cover τόσο για το έτος 2018 
όσο και για το 2012 το γήπεδο χαρακτηρίζεται από σκληροφυλλική βλάστηση. Από την επιτόπια 
επίσκεψη, εντός του γηπέδου και στην περιοχή ανάπτυξης της μονάδας παρατηρείται πολύ αραιή 
χαμηλή ξυλώδης βλάστηση. 

Γενικά αναφέρεται ότι οι φρυγανικές κοινότητες απαντούν σε μεγάλο εύρος οικολογικών συνθηκών και 
είναι προσαρμοσμένες τόσο στις αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, άνεμος, φτωχά εδάφη) όσο και στην 
ήπια βόσκηση. Πρόκειται για ανθεκτικές και δυναμικές κοινότητες με μεγάλη δυνατότητα αποίκησης 
διαταραγμένων περιοχών όπως οι εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και οι καμένες εκτάσεις και περιοχών 
διαβρωμένων και αποβραχωμένων και με πολύ καλή αναγεννητική ικανότητα. 

Συνεπώς σε σχέση με το επίπεδο της περιοχής NATURA, η όποια φυσική βλάστηση υπάρχει εντός της 
άμεσης περιοχής του έργου και δη εντος του γηπέδου ανάπτυξης των έργων σαφώς και δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί ως σημαντική, αφού καταλαμβάνει συνολικά ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής 
έκτασης που καταλαμβάνει η ίδια βλάστηση της περιοχής NATURA.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι: 

 δεν αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίδραση στους οικοτόπους (επίδραση μικρού μεγέθους) 
από το εξεταζόμενο έργο, δεδομένου ότι δεν παρατηρείται κάποια άξια λόγου μείωση της 
έκτασης του καταλαμβανόμενου οικότοπου. Οι όποιες επιπτώσεις περιορίζονται τοπικά στη 
θέση κατάληψης και εντός του υφιστάμενου γηπέδου του ΧΥΤΑ Σύρου.  

 οι επιπτώσεις στη χλωρίδα είναι άμεσα σχετιζόμενες και με εκείνες επί των τύπων οικοτόπων, 
αφού οι τελευταίοι σχετίζονται με συγκεκριμένη χλωριδική εξάπλωση. Από τη δημιουργία των 
προτεινόμενων έργων δεν θα προκύψει μείωση κάποιου προστατευόμενου είδους χλωρίδας. 
Αντίθετα η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης καλύπτεται μερικώς από κοινά φρυγανικά 
είδη. 

 Σε ότι αφορά στην φάση λειτουργία του έργου δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική 
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επιβάρυνση στους τύπους οικοτόπων. Επιπροσθέτως λόγω της φύσης του έργου, μετά το 
πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν θα 
επηρεαστεί αρνητικά οποιαδήποτε πτυχή της χλωρίδας της περιοχής. Ως εκ τούτου 
λαμβάνοντας υπόψη και τα προτεινόμενα μέτρα εκτιμάται ότι η λειτουργία του υπό μελέτη 
έργου δεν μπορεί να απειλήσει την παρουσία και την κατάσταση διατήρησης κάποιου 
ευαίσθητου είδους χλωρίδας. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την ένταξη της περιοχής ‘GR4220032 Βόρεια Σύρος και 
νησίδες’ στο δίκτυο NATURA 2000, το έργο του Χ.Υ.Τ.Α. είχε ολοκληρωθεί βελτιώνοντας τις συνθήκες 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο νησί, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του ανεξέλεγκτου 
χώρου διάθεσης που βρίσκεται εντός της ίδιας έκτασης.  

Αναφορικά με την πανίδα της άμεσης περιοχής αυτή σχετίζεται κυρίως με είδη τυπικά της 
σκληροφυλλικής βλάστησης και ως επί τω πλείστω αποτελείται από είδη ευρείας εξάπλωσης στη Σύρο. 

Ο κύριος λόγος καθορισμού της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας σχετίζεται με την παρουσία της 
αετογερακίνας, του θαλασσοκόρακα και του σπιζαετού. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο κύριο είδος χαρακτηρισμού και στα είδη οριοθέτησης της 
προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ (GR4220032: Βόρεια Σύρος και νησίδες), εντός της οποίας απαντάται ο 
χώρος ισχύουν τα εξής:  

 Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 

φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε 
ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Στην ευρύτερη περιοχή εκτιμάται ότι 
αναπαράγονται 1-2 ζευγάρια Αετογερακίνας. Οι κύριες απειλές του είδους αυτού είναι η 
καταστροφή των δασικών ξέφωτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η μεταβολή των χρήσεων 
γης των χέρσων ανοιχτών εκτάσεων που αποδίδονται στην γεωργία ή την οικιστική ανάπτυξη είναι 
βασικές αιτίες υποβάθμισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας. Επίσης η μετατροπή 
χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αροτραίες καλλιέργειες ή των ξηρών στεπωδών λιβαδιών σε 
αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις περιοχές κυνηγίου του είδους. 

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, δε θα υπάρξει απώλεια βιοτόπου σαν 
αποτέλεσμα των έργων διαμόρφωσης και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς ο χώρος 
χρησιμοποιείται ήδη για τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α..  

 Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) 

αναπαράγεται στην βόρεια ακτή του νησιού, καθώς και στις νησίδες Στρογγυλό, Ασπρονήσι και με 
συνολικό αναπαραγόμενο πληθυσμό τουλάχιστον 20 ζευγαριών. Η τουριστική αξιοποίηση των 
παράκτιων περιοχών και των ακατοίκητων νησίδων αποτελούν τους βασικούς κινδύνους 
υποβάθμισης του βιοτόπου φωλιάσματος. Η υπεραλίευση και η κακοδιαχείριση των πεδίων 
διατροφής σε συνδυασμό με την χρήση παράνομων μέσω αλιείας έχουν ως αποτέλεσμα την 
μείωση της διαθεσιμότητας τροφής για το είδος. Η άμεση θανάτωση από τον άνθρωπο λόγω 
ανταγωνισμού σε παράκτιες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών και η έμμεση θανάτωση σε δίχτυα 
και παραγάδια αποτελούν εν δυνάμει απειλές οι οποίες όμως απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. 

Κατά συνέπεια, το είδος του θαλασσοκόρακα, και ειδικότερα οι συνθήκες φωλεασμού, 
τροφοληψίας, αναπαραγωγής και γενικότερης διαβίωσής του, δεν είναι δυνατόν να επηρεαστούν 
από το έργο, καθώς ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις ακατοίκητες 
νησίδες.  

 Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 

φωλιάζει πάντα σε βράχια είτε σε εσωτερικούς γκρεμούς είτε σε παράκτιες περιοχές πάνω από 
την θάλασσα. Η οικιστική ανάπτυξη, η εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης και η 
υπερθήρευση βασικών ειδών διατροφής του είδους (κυρίως νησιωτική πέρδικα και 
αγριοκούνελου) σε συνδυασμό με την άμεση φόνευση είναι οι κύριες απειλές. 
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Το έργο του ΧΥΤΑ αφήνει ανεπηρέαστες τόσο τις περιοχές φωλεασμού όσο και τις εκτάσεις 
τροφοληψίας του σπιζαετού, ενώ παράλληλα δεν επιδρά στις απειλές που προαναφέρθηκαν. Κατά 
συνέπεια, το είδος αυτό δεν δύναται να επηρεαστεί από το έργο. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της GR4220032: Βόρεια 
Σύρος και νησίδες, και τις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το κάθε είδος χωριστά, όπως 
αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στην εκπονηθείσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (2012), 

 και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα (θέσεις φωλιάσματος, τροφοληψίας και καταφυγίου) των ειδών 
αυτών, σε συνδυασμό με την ευαισθησία εκάστου είδους 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι τα εξεταζόμενα είδη χαρακτηρίζονται από μέτρια έως 
μεγάλη ευπάθεια, λόγω του καθεστώτος προστασίας τους, δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα 
είδη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της περιοχής ΖΕΠ κατά τη φάση κατασκευής των έργων. 

Αναφορικά με τη λειτουργία του έργου, εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά οποιαδήποτε πτυχή 
της ορνιθοπανίδας της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση κατάληψης και τη χωρική κατανομή 
των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των προστατευτέων αντικειμένων της. 

Ειδικότερα η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων: 

 δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση ή θα διακόψει την πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης 
της οικείας περιοχής Natura 2000 

 δεν θα ελαττώσει την έκταση ή κατακερματίσει τους τύπους οικοτόπων της περιοχής Natura 
2000 ή θα επηρεάσει την αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό διατήρησης της δομής και των 
λειτουργιών τους 

 δεν θα ελαττώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό διατήρησης 
των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των ειδών 
ή να επηρεάσει το βαθμό απομόνωσής τους. 

 δεν θα προξενήσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (π.χ. ισορροπία θρεπτικών, 
υποβάθμιση του εδάφους από πιθανή διάβρωση, δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και 
αβιοτικών παραμέτρων), οι οποίες καθορίζουν το πώς λειτουργεί η οικεία περιοχή Natura 2000 

Άλλωστε η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΧΥΤΑ και των λοιπών υποδομών διαχείρισης δεν έχει συμβάλει 
στην όποια υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής GR4220032 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία του έργου δεν θα επιφέρει 
ουδεμία αλλοίωση στα προστατευτέα αντικείμενα της  ΖΕΠ GR4220032: Βόρεια Σύρος και νησίδες, με 
αποτέλεσμα οι επιπτώσεις σε αυτά να είναι μηδενικές. 

 

10.3.4.3 Δάση/Δασικές εκτάσεις 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Όπως έχει αναφερθεί τα προτεινόμενα έργα θα κατασκευασθούν και λειτουργήσουν εντός των ορίων 
του γηπέδου όπου λειτουργεί σήμερα επί σειρά ετών ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπές αδειοδοτημένες 
μονάδες και υποδομές διαχείρισης του δήμου. Καμία δε επέμβαση δεν θα πραγματοποιηθεί εκτός των 
ορίων του εν λόγω γηπέδου. 

Σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη (ΦΕΚ 28Δ/07-02-2018) το εξεταζόμενο γήπεδο, 
εντοπίζεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4 & 5 
Άρθρου 3 Ν.998/79 όπως ισχύει». 

Ειδικότερα το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εντός περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως: 

 ΠΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις με Τελεσίδικες Πράξεις & Αποφάσεις Χαρακτηρισμού 
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 ΧΧ: Χορτολιβαδικές εκτάσεις (από αεροφωτογραφίες είτε παλαιότερης λήψης είτε πρόσφατης λήψης) 

Στο πλαίσιο της αρχικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Σύρου είχε ζητηθεί η σχετική γνωμοδότηση από την 
αρμόδια Δ/νση Δασών Κυκλάδων, η οποία και είχε γνωμοδοτήσει σχετικά για το έργο σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2681/18-07-2003 (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 12139/21-07-2003) και το διευκρινιστικό επί της 
γνωμοδότησης αριθμ. πρωτ. οικ. 3546/6-08-2003 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΠΝΑ: 13790/11-08-2003). Για 
το έργο υπάρχει επίσης και σχετική Πράξη Χαρακτηρισμού. 

Η δε λύση αυτή, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων στο εν λόγω γήπεδο, 
αποτελεί μονόδρομο για την υλοποίηση αυτών. Από το Φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
θα ληφθεί μέριμνα ώστε η επέμβαση να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και μόνο εντός 
των ορίων του γηπέδου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη γης σύμφωνα με το Corine Land Cover τόσο για το έτος 2018 όσο και 
για το 2012 το γήπεδο εντοπίζεται εντός περιοχών που καλύπτονται από σκληροφυλλική βλάστηση. 
Από επιτόπια επίσκεψη, εντός του γηπέδου και στην περιοχή ανάπτυξης της μονάδας παρατηρείται 
αραιή χαμηλή ξυλώδης βλάστηση. 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και η λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν σχετίζεται με 
οιονδήποτε τρόπο με την αλλοίωση δασικών εκτάσεων, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις σε αυτές να είναι 
μηδενικές.  

Εντούτοις, εφόσον απαιτηθεί, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας δ/νσης δασών ως αντισταθμιστικό 
μέτρο και ως υποχρέωση που απορρέει από το δασικό νόμο, ο φορέας θα δασώσει ή αναδασώσει 
έκταση ίδιου εμβαδού με αυτή στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση. Η έκταση αυτή θα βρίσκεται σε 
περιοχή που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση θα διενεργηθεί από το 
Φορέα με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής μελέτης που θα καταρτιστεί με επιμέλειά του και θα 
εγκριθεί από τη δασική υπηρεσία. 

10.3.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

10.3.5.1 Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Οι επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και στις χρήσεις γης σχετίζονται άμεσα με τις υφιστάμενες 
χρήσεις καθώς και με τα ισχύοντα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, 
κ.λπ.). Μακροπρόθεσμες δε επιπτώσεις στις χρήσεις γης θα μπορούσαν να συμβούν στην περίπτωση 
που οι υφιστάμενες χρήσεις γης είναι ασύμβατες με τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης. 

Ειδικότερα, το εξεταζόμενο έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της 
περιφέρειας, όπως αυτοί ορίζονταν στην εγκεκριμένη αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Σχεδίου του Νοτίου Αιγαίου και αναφέρονται στις δράσεις προστασίας του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στις υποχρεώσεις της περιφέρειας αναφορικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη. Επίσης, ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις βάσει των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων δεν 
απορρέουν για την άμεση περιοχή.  

Συνεπώς το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις υφιστάμενες χωροταξικές 
παραμέτρους και ρυθμίσεις όπως αυτές υπαγορεύονται από τις βασικές χωροταξικές κατευθύνσεις και 
δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία αλλαγή στον σημερινό χωροταξικό χαρακτήρα της περιοχής, ο 
οποίος περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 8 της παρούσας μελέτης. 

Αντίστοιχα, το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται στην εκτός σχεδίου περιοχή. Σύμφωνα δε τα όσα ορίζει  
η ΖΟΕ Σύρου (ΦΕΚ 339/Δ/02-06-1989) πολύ μικρό τμήμα του γηπέδου του ΧΥΤ και συγκεκριμένα το 
βορειοδυτικό τμήμα αυτού εντοπίζεται εντός της περιοχής 3γ, η οποία αφορά σε περιοχή ακτίνας 200m 
γύρω από την σπηλιά του Φερεκίδη. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 339Δ/02-06-
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1989 οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές)29, κέντρα 
αναψυχής, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκατάστασεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το σύνολο των προτεινόμενων έργων προβλέπεται να αναπτυχθούν 
εκτός του εν λόγω τμήματος (βλέπε ακόλουο σχήμα).  

 

Σε τοπικό λοιπόν επίπεδο και σε ότι αφορά την κάλυψη / χρήσεις γης η υλοποίηση του έργου δεν θα 
προκαλέσει αλλαγές δεδομένου ότι τα προτεινόμενα έργα θα αναπτυχθούν εντός του γηπέδου του 
υφιστάμενου αδειοδοτημένου και εν λειτουργία από το 2010 ΧΥΤΑ Σύρου. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις τόσο στον χωροταξικό σχεδιασμό, όσο και στις καλύψεις / χρήσεις γης της 
περιοχής από την κατασκευή και τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων είναι μηδενικές, δεδομένου του 
γεγονότος ότι το σύνολο των προβλεπόμενων έργων αναπτύσσεται εντός των ορίων του περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένου ΧΥΤΑ Σύρου και των λοιπών υποδομών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων. 

 

10.3.5.2 Οικιστική δομή/Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

 
29  Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του ΠΔ 59/2018: Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018), ως 

εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφελείας μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

χρήσεις: (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, (28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων, (29) 

Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών, (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα), 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών 

τοξικών αποβλήτων, (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, (33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις, (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

Περιοχή όπου προβλέπεται 
να αναπτυχθεί η Β΄ Φάσης 

του ΧΥΤ και οι εγκαταστάσεις 
της ΜΕΑ Σύρου 

Γήπεδο υφιστάμενου ΧΥΤΑ 
Σύρου, εντός του οποίου θα 
χωροθετηθεί η ΜΕΑ Σύρου 

Περιοχή 3γ: περιοχή ακτίνας 
200m πέριξ του σπηλαίου  
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Τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία των έργων δε θα επηρεάσει την οικιστική και πολεοδομική δομή 
των οικισμών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς επίσης δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των γύρω περιοχών. 

Κυρίως λοιπόν λόγω της φύσεως και της κλίμακάς του, δεν πρόκειται να συμβάλει με οιονδήποτε τρόπο στην 
εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της άμεσης και 
ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και δεν θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει 
ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του. 

Συμπληρωματικά επίσης δε δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης της περιοχής, ούτε παρουσιάζει υψηλή 
συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού για τις ανάγκες λειτουργίας του.  

Επιπρόσθετα, το ότι το έργο κατασκευάζεται σε μη τουριστική και παραθεριστική περιοχή, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι δεν θα επηρεασθούν οι τουριστικές και παραθεριστικές δραστηριότητες της ευρύτερης 
περιοχής, κυρίως σε ότι αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου. 

Συνεπώς το έργο δεν σχετίζονται με οιονδήποτε τρόπο με επιβαρύνσεις ή αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικιστική δομή ή στις ανθρωπογενείς λειτουργίες και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις είναι μηδενικές. 

 

10.3.5.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας ΜΠΕ και σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους Π.Ο. 
(Υπ. αρ. 13240/13-8-2003 ΑΕΠΟ και των αριθμ. πρωτ. 13874/10-07-2008, αριθμ. πρωτ. 3488/1114/21-
01-2013 και αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 τροποποιήσεων αυτής), το γήπεδο του υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Σύρου εντοπίζεται εντός της Β΄ Ζώνη Προστασίας της Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61 
Απόφασης Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. 
Σύρου» παραγρ. ΙΙ (ΦΕΚ91Β΄/14-21992). 

Ειδικότερα εντοπίζεται εντός της περιοχής προστασίας 500m πέριξ του σπηλαίου Φερεκίδη, όπου 
σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΦΕΚ επιτρέπεται η δόμηση ύστερα από σχετική έγκριση της 
αρμόδιας ΚΑ Εφορείας Αρχ/των, η οποία θα ασκεί τον έλεγχο θεμελίων στην περιοχή. 

Τα δε προβλεπόμενα έργα θα κατασκευασθούν και λειτουργήσουν εντός των ορίων του γηπέδου όπου 
λειτουργεί σήμερα επί σειρά ετών ο ΧΥΤΑ Σύρου και οι λοιπές μονάδες και υποδομές διαχείρισης. 
Καμία δε επέμβαση (επέκταση ΧΥΤΑ και ΜΕΑ Σύρου) δεν θα πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του εν 
λόγω γηπέδου. 

Αναφορικά με τη λειτουργία του έργου δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση ή αρνητική επίπτωση που 
να θίγει πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μνημεία κλπ. Επίσης, το είδος των εργασιών που θα 
εκτελούνται εντός του γηπέδου δεν πρόκειται επηρεάσουν με οιονδήποτε τρόπο την αρχαιολογική και 
πολιτιστική κληρονομιά της  ευρύτερης περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτιμάται οιτ δεν αναμένεται να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής τόσο από τις κατασκευαστικές 
εργασίες όσο και από τη λειτουργία των έργων. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής κατά την φάση 
ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας είναι μηδενικές.  

Για καθαρά δε προληπτικούς λόγους προτείνονται κάποια μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων της περιοχής μελέτης. 

 

10.3.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι επιπτώσεις στον κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον έχουν να κάνουν τόσο με μεταβολές που 
προκαλεί η κατασκευή και λειτουργία του έργου στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 
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περιοχής αναφοράς, όσο και με τις επιπτώσεις εκείνες που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την 
ανθρώπινη υγεία. 

10.3.6.1 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον/Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής 

Φάση κατασκευής 

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής αναφοράς κατά τη φάση 
κατασκευής –οι σχετιζόμενες κυρίως με την απασχόληση και το εισόδημα- διακρίνονται κυρίως σε 
άμεσες και δευτερευόντως σε έμμεσες. 

Ειδικότερα, ως άμεσες λαμβάνονται εκείνες που σχετίζονται με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
κατά την κατασκευαστική περίοδο, δεδομένου ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο σε μικρής κλίμακας 
κατασκευαστικά έργα, όπως τα προτεινόμενα, η στελέχωση των εργοταξίων κατασκευής να γίνεται 
κυρίως από την τοπική αγορά. Αντίστοιχα, οι έμμεσες επιπτώσεις είναι εκείνες που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα του εξεταζόμενου κατασκευαστικού έργου και περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ντόπιας 
αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών. 

Στην παρούσα περίπτωση οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον είναι ως επί το πλείστο πολύ μικρής κλίμακας θετικές, άρα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη 
μέριμνα. 

Η μόνη ελαφρά αρνητική επίπτωση αναφέρεται στην μεταφορά των απαραίτητων υλικών και του 
εξοπλισμού, η οποία είναι φυσικό να επιφέρει μία σχετική αύξηση της κυκλοφορίας των βαρέων 
οχημάτων στην περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις περιορίζονται στο τμήμα της διαδρομής 
των φορτηγών οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις αυτές θα 
είναι προσωρινές και θα εκλείψουν μετά την αποπεράτωση του έργου συνεπώς δεν απαιτούνται 
επιπρόσθετα μέτρα πέραν των όσων θα λαμβάνονται στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του 
εργοταξίου. 

Συμπερασματικά οι επιπτώσεις είναι τόσο θετικές, όσο και αρνητικές πολύ μικρής κλίμακας και πλήρως 
αναστρέψιμες, με την διάρκεια αυτών να λαμβάνει χώρα όσο και η περίοδος διάρκειας των 
κατασκευαστικών εργασιών. 

Φάση λειτουργίας 

Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες, αναμένονται πρακτικά θετικές από την 
λειτουργία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης / επεξεργασίας αποβλήτων.  

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί για τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (παραγωγικές, πολιτιστικές 
κ.λπ.), θεωρείται μηδενικό το ενδεχόμενο επηρεασμού αυτών από τη λειτουργία της εγκατάστασης και 
δη της ΜΕΑ. Η λειτουργία των έργων δε θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό 
αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου, γιατί δε δημιουργεί συνθήκες 
υποβάθμισης της περιοχής, ούτε παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού για τις 
ανάγκες λειτουργίας του. 

Αντίθετα, η σωστή λειτουργία του μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια σειρά δραστηριότητες με 
επίκεντρο σε θέματα περιβάλλοντος, που θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση των πολιτών.  

Αντιστοίχως, η λειτουργία οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας σε κάποια περιοχή επιφέρει κάποιες 
αλλαγές στο χαρακτήρα και τη γενική φυσιογνωμία αυτής. Οι αλλαγές αυτές βρίσκονται συχνά στο 
επίκεντρο της συζήτησης των κατοίκων και ο τρόπος που γίνονται αντιληπτές καθορίζει συχνά τη 
βιωσιμότητα της χωροθετημένης δραστηριότητας.  

Παρ’ όλα αυτά, η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να επιφέρει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 
περιοχής αφού πρόκειται για μία έκταση που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον.  

Σε ότι αφορά στην αξία της γης στην άμεση περιοχή του έργου, εκτιμάται ότι δεν θα προκληθούν 
μεταβολές και πτώσεις αυτής από την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεδομένου 
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ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες στην περιοχή (αποκατεστημένος ΧΑΔΑ, υφιστάμενος ΧΥΤΑ, κλπ) 
έχουν ήδη διαμορφώσει τις τελευταίες δεκαετίες μια παγιωμένη κατάσταση αναφορικά με την αξία της 
γης. 

Αντίστοιχα, το εξεταζόμενο έργο δεν θα προκαλέσει αναπτυξιακές τάσεις στην ευρύτερη περιοχή, 
τέτοιας κλίμακας που να οδηγήσουν σε συγκρούσεις τόσο με την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και με 
τον προβλεπόμενο σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής.  

Σε ότι αφορά τον κυκλοφοριακό φόρτο σε σχέση με την λειτουργία του έργου και αναφορικά με αυτό 
που ήδη υφίσταται στην περιοχή από την λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και των λοιπών μονάδων 
και υποδομών διαχείρισης που λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου αυτού, σημειώνεται ότι δεν θα τον 
διαφοροποιήσει προκαλώντας κάποιου είδους επιβάρυνση στην κίνηση των τροχοφόρων στο υπάρχον 
τοπικό δίκτυο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στην ευρύτερη περιοχή, ο φόρτος δεν θα αυξηθεί, 
αφού το υφιστάμενο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται και σήμερα για τη μεταφορά των απορριμμάτων 
στο ΧΥΤ Σύρου.  

Σαν θετική επίπτωση μπορεί να καταγραφεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο άμεσα, όσο και 
γενικότερα στον τομέα της επεξεργασίας και ανάκτησης και η ενίσχυση της ντόπιας αγοράς υλικών και 
παροχής υπηρεσιών. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να αποκτήσει και μεγαλύτερη αξία μιας και υπάρχει η 
δυνατότητα αξιοποίησης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. 

Συμπερασματικά λοιπόν σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί για τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
(παραγωγικές, πολιτιστικές κ.λπ.), θεωρείται μηδενικό το ενδεχόμενο αρνητικού επηρεασμού αυτών 
από τη λειτουργία των έργων και δη της ΜΕΑ. Αντίθετα τα οφέλη θα είναι θετικά, μακροχρόνια και μη 
αναστρέψιμα. 

 

10.3.6.2 Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Ανθρώπινη υγεία 

Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής, η πιθανότητα έκθεσης κυρίως των εργαζομένων και δευτερευόντως των 
κατοίκων της περιοχής σε κινδύνους βλάβης της υγείας τους και ιδιαίτερα εργατικών ατυχημάτων, 
είναι πιθανή, όπως άλλωστε ισχύει για το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών. 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου αναφέρονται τουλάχιστον 
στα ακόλουθα θέματα: μετακίνηση υλικών, εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, κίνηση και χρήση 
μηχανημάτων, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών, εκσκαφές, 
φρεάτια, χωματουργικές εργασίες, φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ανυψωτικά 
μηχανήματα, εργασίες σε ύψος. Τα προαναφερόμενα είδη «κινδύνων» δεν έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, αλλά μπορεί να προκαλέσουν είτε περιπτώσεις αναπηρίας, είτε ακόμη και το θάνατο σε 
εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

Σε ότι αφορά την σωστή λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά όλα τα 
ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Γενικά οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εντός των εργοταξιακών χώρων κατά τη φάση κατασκευής 
των έργων μπορούν να χαρακτηρισθούν από μέτριες έως υψηλές (αρνητικές), μέγεθος όπου μπορεί να 
μειωθεί δραματικά λαμβάνονταν το σύνολο των μέτρων προστασίας καθώς και των κανόνων ορθής 
λειτουργίας του εργοταξίου. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία οποιουδήποτε τεχνικού έργου υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης εκτάκτων 
καταστάσεων ή γενικότερα αστοχιών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την υγεία και τη 
σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων στο έργο.  
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Οι συνηθέστερες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, από τη λειτουργία τέτοιου 
έργων διαχείρισης απορριμμάτων συνδέονται με: 

 την άμεση έκθεση των εργαζομένων στα εισερχόμενα και προς διαχείριση στερεά απόβλητα 

 τις διαρροές στραγγισμάτων 

 τις διαρροές βιοαερίου 

 την εκδήλωση πυρκαγιάς 

 την ενδεχόμενη έκθεση των εργαζομένων σε έντομα και τρωκτικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 
φορείς για τη διάδοση ασθενειών 

 τον κίνδυνο των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από τις κινήσεις των βαρέων οχημάτων 
εντός των χώρων και κατά μήκος της οδού πρόσβασης και της κίνησης εντός των χώρων της 
εγκατάστασης. 

Εντούτοις, για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων εντός του γηπέδου 
προβλέπεται Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (βλέπε αναλυτικότερα Κεφάλαιο 12) για το 
σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων που θα διενεργούνται, το οποίο αποτελεί τμήμα του Σχεδίου 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου. 

Εάν οι κανόνες ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται, τότε οι πιθανότητες εμφάνισης ατυχημάτων 
μειώνονται και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από την λειτουργία 
αυτών μπορούν ακόμη και να εξαλειφθούν. 

Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων και ανθρώπων στην περιοχή θα αυξήσει τον κίνδυνο 
πρόκλησης πυρκαγιάς από απροσεξία ή ατύχημα. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται με την εφαρμογή 
κανόνων και μέτρων προστασίας όπως κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας και πινακίδες ενημέρωσης. 
Στους χώρους όπου για οποιοδήποτε λόγο διαχειρίζονται απόβλητα και οι οποίοι λειτουργούν σωστά, 
ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μικρός. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των εργαζομένων από τη λειτουργία του έργου 
μπορούν να χαρακτηρισθούν από μέτριες έως υψηλές, μέγεθος όπου όμως μειώνονται δραματικά 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων προστασίας καθώς και των κανόνων ορθής λειτουργίας του 
έργου. 

Δημόσια υγεία 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία δεν αναμένονται 
σημαντικές. Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την κίνηση των βαρέων 
οχημάτων που μεταφέρουν τα απαιτούμενα υλικά κατασκευής.  

Στην περίπτωση αυτή, η όποια επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία περιορίζονται στο τμήμα της 
διαδρομής των φορτηγών οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών, οι οποίες όμως αναμένονται πολύ 
περιορισμένες αφού ο μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων, θα προσεγγίζει το χώρο χωρίς να διέρχεται 
καθόλου εντός κατοικημένης περιοχής. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της περιοχής κατά την φάση λειτουργίας του έργου είναι 
δυνητικά αρνητικές αλλά πολύ μικρής κλίμακας και διαρκούν όσο και η φάση κατασκευής του έργου. 

Φάση λειτουργίας 

Αναφορικά με την δημόσια υγεία δεν αναμένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου. 

Αυτό συμβαίνει διότι όχι μόνο η θέση εγκατάστασης του έργου εντοπίζεται σε μεγάλη απόσταση από 
τις πλησιέστερες κατοικημένες περιοχές, αλλά επίσης το σύνολο των έργων θα λειτουργεί πλήρως 
ελεγχόμενα και εντός των ορίων της νομοθεσίας μη εγκυμονώντας κινδύνους για την δημόσια υγεία. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι μηδενικές. 

10.3.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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Φάση κατασκευής 

Έργα για την πρόσβαση στο χώρο δεν απαιτούνται διότι θα χρησιμοποιείται η υφιστάμενη οδός 
πρόσβασης του ΧΥΤΑ, η οποία διέρχεται στο μέτρο του δυνατού εκτός των ορίων οικισμών και ως εκ 
τούτου δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην προσπελασιμότητα των γύρω περιοχών 
αλλά ούτε και κυκλοφοριακά προβλήματα από τη διέλευση των φορτηγών και των οχημάτων 
προσωπικού. 

Ουσιαστικά, η θέση όπου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο, επηρεάζει ουσιαστικά άμεσα 
μόνο τις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Νήσου Σύρου (Π.Ε. Σύρου) και εν 
γένει του συνόλου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Τα όποια απαιτούμενα έργα επέκτασης που σχετίζονται με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας είναι μικρά 
εξαιτίας της ύπαρξης του εν λειτουργία ΧΥΤΑ Σύρου και των λοιπών μονάδων και υποδομών 
διαχείρισης αποβλήτων (μικρής κλίμακας έργα επέκτασης). 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές από την ανάπτυξη του υπό μελέτη έργου 
χαρακτηρίζονται ως θετικές, μέτριες, μόνιμες και μη αναστρέψιμες. 

Φάση λειτουργίας 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η λειτουργία του εξεταζόμενου έργου δεν πρόκειται να επηρεάσει τις 
τεχνικές υποδομές της περιοχής αναφοράς με εξαίρεση μόνο εκείνες που σχετίζονται με τις 
υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Η κατασκευή και εν προκειμένω των προβλεπόμενων έργων και συγκεκριμένα η λειτουργία της ΜΕΑ 
Σύρου δύναται στο μέτρο που της αντιστοιχεί να υλοποιήσει το μοντέλο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων που θέλει να εφαρμόσει ο ΦΟΔΣΑ με έμφαση στη προδιαλογή ΒΑ και κατ΄ επέκταση την 
επεξεργασία και ανάκτηση αποβλήτων. 

Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή αναπτύσσονται νέες δράσεις, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή και 
λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπου ως στόχο έχουν τη διαρκή μείωση των προς 
διάθεση αποβλήτων.  

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές από την λειτουργία αυτών είναι θετικές, 
σημαντικές, μόνιμες και μη αναστρέψιμες. 

 

10.3.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Μια από τις βασικές πιέσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που σχετίζονται με το παρόν έργο αφορούν 
τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το μελετώμενο έργο λοιπόν θα ενισχύσει τις προσπάθειες ορθολογικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων που γίνονται στην περιοχή. Η δε σκοπιμότητα υλοποίησής του σχετίζεται 
άμεσα με:  

▪ Της ολοκληρωμένης διαχείρισης με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη μέχρι σήμερα 
διαχείρισή τους 

▪ Της σημαντικής μείωσης του όγκου των προς διάθεση αποβλήτων 

▪ Της μείωσης της επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων 

▪ Του περιορισμού της πιθανότητας ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων 

▪ Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

▪ Της αύξησης της ανακύκλωσης 

▪ Της αύξησης της διάρκειας ζωής των ΧΥΤ, οι οποίοι θα μετατραπούν σε ΧΥΤ Υπολειμμάτων, με 
μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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▪ Της ανάκτησης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα και την επιστροφή αυτών στον 
παραγωγικό κύκλο 

▪ Της κάλυψης των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ για την υγειονομική ταφή, η οποία επιβάλει προ-
επεξεργασία των απορριμμάτων πριν την είσοδό τους στο ΧΥΤ 

▪ Της κάλυψης των απαιτήσεων του Νόμου Ν.4042/2012 και του νέου ΕΣΔΑ για τη ΔσΠ και την 
επεξεργασία των ΒΑΑ 

▪ Της εξάλειψης των αναγκών διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και 
τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις 

▪ Της αλλαγής συνολικά του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο περιοχή αυξάνοντας 
την ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων 

▪ Της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

▪ Τέλος, δεδομένου ότι η απευθείας ταφή απορριμμάτων στους ΧΥΤ έχει ως συνέπεια την 
εκπομπή αερίων και στραγγισμάτων, με την εγκατάσταση της προτεινόμενης ΜΕΑ, όχι μόνο 
περιορίζονται οι εκπομπές στον αέρα και το έδαφος, αλλά επιτυγχάνεται και μείωση του 
απορριμματικού όγκου με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΥ και παραγωγή 
ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.  

Το σημαντικότερο όμως θέμα είναι ότι το έργο θα μετατρέψει τη διαχείριση των αποβλήτων από ένα 
ακανθώδες και πολιτικά επικίνδυνο θέμα, σε ένα θέμα σχετικά εύκολης διαχείρισης, εφόσον τα 
επεξεργασμένα στερεά απόβλητα δεν έχουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μη επεξεργασμένων 
και η κοινωνική αποδοχή των διαδικασιών διαχείρισης είναι πιο απλή.  

Συνοπτικά και βάσει όλων των ανωτέρω, με τα προτεινόμενα έργα, εξασφαλίζονται τα εξής:  

 Κάλυψη των στόχων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης 

 Κάλυψη των στόχων του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου 

 Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε 
υγειονομική ταφή. Πιο συγκεκριμένα, μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγιδίων, 
καθώς και μείωση των εκπομπών βιοαερίου στο ΧΥΤΥ 

 Μείωση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στο ΧΥΤΑ/Υ, προκειμένου να 
συμβάλλει η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται από την ΚΥΑ 29407/2002 

 Αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤ μέσω της μείωσης της απορριμματικής μάζας που 
οδηγείται προς ταφή 

 Εκτροπή σημαντικού όγκου των απορριμμάτων από την ταφή, καθώς και μείωση της 
περιεχόμενης υγρασίας των προς διάθεση υπολειμμάτων, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμα 
και συμπιέσιμα και να μην έχουν οσμές.  

Συνεπώς οι επιπτώσεις του συνολικού έργου σε συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις 
στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της περιοχές χαρακτηρίζονται θετικές, σημαντικές, μόνιμες και μη 
αναστρέψιμες. 

 

 

 

10.3.9 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  

Φάση κατασκευής 

Κατά την κατασκευή του έργου οι πηγές αέριας ρύπανσης είναι: 

α) Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μηχανήματα (εκσκαφείς, φορτηγά, φορτωτές κλπ.) 
που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες κατασκευής; 
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β) Πρόσθετες εκπομπές από την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω τυχόν κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και μείωση της ταχύτητας κίνησης λόγω παρεμπόδισης της κυκλοφορίας των 
οχημάτων στον υφιστάμενο δρόμο από τις εργασίες κατασκευής; 

γ) Σκόνη από τις χωματουργικές εργασίες. 

Όσον αφορά στα καυσαέρια των οχημάτων και μηχανημάτων η επίδρασή τους στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας περιορίζεται τόσο σε τοπικό επίπεδο στην άμεση περιοχή του έργου, όσο και σε 
ορισμένο χρονικό διάστημα (μικρή διάρκεια φάσης κατασκευής) και είναι μικρής κλίμακας λόγω του 
μεγέθους και της φύσης του μελετούμενου έργου. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής είναι συνήθως ντιζελοκίνητα και η 
σύσταση των παραγόμενων καυσαερίων τους είναι γνωστή. Τα κύρια συστατικά τους είναι μονοξείδιο 
του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες, 
αιθάλη (κάπνα). 

Η φάση κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί περιλαμβάνει μια 
σειρά διαφορετικών εργασιών (κατασκευαστικές εργασίες, εγκατάσταση εξοπλισμού, κ.λπ.), οι οποίες 
δεν δύναται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα κυρίως λόγω της φύσεώς τους. 

Τούτο σημαίνει ότι οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά την φάση κατασκευής θα έχουν μια 
διακύμανση κυρίως χρονική και δευτερευόντως χωρική –λόγω της μικρής και περιορισμένης κλίμακας 
των έργων-  ανάλογα με την εργασία που θα τελείται. Σε τούτο συμβάλλει και το γεγονός ότι ανάλογα 
με το είδος των εργασιών κατασκευής δεν πρόκειται να χρησιμοποιείται το σύνολο των εργοταξιακών 
μηχανημάτων αλλά μέρος αυτών.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς τη φύση και την κλίμακα του έργου διαφαίνεται ότι 
ουσιαστικά η επίδρασή των καυσαερίων των οχημάτων και μηχανημάτων, στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας και στο κοινωνικό σύνολο θα είναι αμελητέα. 

Έτσι πρακτικά δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις από τα καυσαέρια, 
πέραν της απαιτούμενης τακτικής συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων. Αυτή, η 
οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται, εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες καύσης του καυσίμου άρα και 
καλύτερη ποιότητα καυσαερίων.  

Στην  Ελλάδα ισχύουν νομοθετημένα όρια για αέριους και σωματιδιακούς ρύπους, σύμφωνα με τα 
όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μία σειρά από νέες 
οδηγίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των 
άλλων, νέα όρια για τους διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων. Οι οδηγίες που ισχύουν όσον αφορά 
στα νέα όρια είναι:  

• Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 
920Β/8.6.07); 

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ του για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη (Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103, ΦΕΚ 488 Β΄ 2011).  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα εθνικά όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 
Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Β΄ 2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης  Μαΐου 2008». 

Οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας για την προστασία της υγείας του άνθρωπο 
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Περίοδος 
μέσου όρου 

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής 

Ημερομηνία κατά την 
οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η οριακή 

τιμή 

Διοξείδιο του θείου 

1 ώρα 

350 μg/m3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει περισσότερο από 

24 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 

150 μg/m3 (43%) _(1) 

1 ημέρα 

125 μg/m3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει περισσότερο από 

3 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 

ουδέν _(1) 

Διοξείδιο του αζώτου 

1 ώρα 

200 μg/m3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει περισσότερο από 

18 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 

50% στις 19 Ιουλίου 1999, 
μειούμενο από την 1η 

Ιανουαρίου 2001 και ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά ίσα ετήσια 

ποσοστά ώστε να καταλήξει σε 
0% την 1η Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Ημερολογιακό 
έτος 

40 μg/m3 

50% στις 19 Ιουλίου 1999, 
μειούμενο από την 1η 

Ιανουαρίου 2001 και ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά ίσα ετήσια 

ποσοστά ώστε να καταλήξει σε 
0% την 1η Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Βενζόλιο 

Ημερολογιακό 
έτος 

5 μg/m3 

5 μg/m3 (100%) στις 13 
Δεκεμβρίου 2000, μειούμενο από 
την 1η Ιανουαρίου 2006 και ανά 

εφεξής δωδεκάμηνο κατά 1 
μg/m3 ώστε να καταλήξει σε 0% 

την 1η Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

Μέγιστος 
ημερήσιος 
μέσος όρος 

οκταώρου (2) 

10 mg/m3 60% _(1) 

Μόλυβδος 

Ημερολογιακό 
έτος 

0,5 μg/m3 100% _(3) 

ΑΣ10 

1 ημέρα 

50 μg/m3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει περισσότερο από 
35 φορές ανά ημερολογιακό 

έτος 

50% _(1) 

Ημερολογιακό 
έτος 

40 μg/m3 20% _(1) 

Επισημάνσεις 
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Οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας για την προστασία της υγείας του άνθρωπο 

Περίοδος 
μέσου όρου 

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής 

Ημερομηνία κατά την 
οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η οριακή 

τιμή 
(1) Ισχύει ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2005; 
(2) Η μέγιστη ημερήσια 8ωρη μέση τιμή συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τους κυλιόμενους 

8ωρους μέσους όρους που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε 
ανάλογος υπολογιζόμενος 8ωρος μέσος όρος αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η 
πρώτη περίοδος υπολογισμού για μια ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης μέχρι 
τις 01:00 εκείνης της ημέρας. Η τελευταία περίοδος υπολογισμού οιασδήποτε ημέρας είναι η 
περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής; 

(3) Ισχύει ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2005. Η οριακή τιμή πρέπει να τηρείται μόνον από την 1η Ιανουαρίου 
2010 στην άμεση γειτνίαση των συγκεκριμένων βιομηχανικών πηγών που βρίσκονται σε τοποθεσίες 
ρυπασμένες από δεκαετίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η οριακή τιμή 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010 ισούται προς 1,0 μg/m3. Η περιοχή στην οποία ισχύουν υψηλότερες 
οριακές τιμές δεν πρέπει να εκτείνεται πέραν των 1000m από τις συγκεκριμένες πηγές. 

Το πρόβλημα της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους εργασίες. 

Όσον αφορά στη σκόνη που παράγεται από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, είναι γνωστό ότι οι 
περισσότερες ποσότητες σκόνης οφείλονται κυρίως στην κονιοποίηση και τις αποξέσεις των 
επιφανειών των υλικών, εξαιτίας της εφαρμογής μιας μηχανικής δύναμης πάνω τους, όπως π.χ. 
κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. Οι ποσότητες εκπομπών σκόνης από τους δρόμους και τις 
μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλουν πολύ, με εύρος που αρχίζει από 1 kgr/οχηματο-
χιλιόμετρο και φθάνει μέχρι και πάνω από 10 kgr/οχηματο-χιλιόμετρο. 

Επίσης, σημαντική πηγή σκόνης αποτελεί η μεταφορά, διανομή και αποθήκευση των αδρανών υλικών. 
Η πρόσθεση αδρανών υλικών σε ένα σωρό ή η μεταφορά τους από αυτόν, όπως και η συνεχής 
απόθεση τους αποτελούν πηγές για τη δημιουργία σκόνης. Οι εκπομπές που δημιουργούνται στην 
περίπτωση αυτή εξαρτώνται κυρίως από το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ, την μέση ταχύτητα του 
ανέμου, το ύψος πτώσης και την περιεχόμενη υγρασία στο υλικό. 

Η διασπορά της σκόνης γίνεται κυρίως με τον άνεμο, όπως και οι λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι - μόνο 
που στην περίπτωση αυτή το μήκος της διαδρομής είναι περιορισμένο λόγω του βάρους των 
σωματιδίων αυτής. Έτσι, το μέγεθος της ζώνης επίδρασης εξαρτάται κυρίως από τη διεύθυνση και 
ένταση πνοής του ανέμου και συνήθως κυμαίνεται σε μερικές δεκάδες μέτρα. Αν συνεκτιμηθεί το 
γεγονός ότι οι θέσεις των μηχανημάτων θα αλλάζουν με την εξέλιξη του έργου, το αποτέλεσμα θα είναι 
οι μεμονωμένοι δέκτες  να εκτίθενται επί μικρότερο χρονικό διάστημα στις εκπομπές του εργοταξίου, 
από αυτό της συνολικής διάρκειας κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Προφανώς θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη κατά την κατασκευή. Θεωρείται, 
ωστόσο, ότι: 

 θα έχει τοπικό χαρακτήρα (εντός του εργοταξίου και κυρίως εντός του γηπέδου) 

 θα έχει πολύ περιορισμένο μέγεθος δεδομένου ότι οι εργασίες κατασκευής αναφέρονται κυρίως 
στην εγκατάσταση εξοπλισμού; 

 θα έχει περιορισμένη διάρκεια; 

 δεν αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική όχληση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής ή να επηρεάσει τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής.  

Η απόσταση του έργου από κατοικίες καθώς και το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, ουσιαστικά 
καθιστούν τις επιπτώσεις από τη σκόνη στο ανθρωπογενές περιβάλλον αμελητέες. Πέραν όμως του 
εγγύτερου φυσικού περιβάλλοντος το οποίο θα επιβαρύνεται, από την έκλυση σκόνης θα επιβαρύνεται 
το προσωπικό του εργοταξίου και θα δημιουργείται και αισθητική όχληση. 
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Ο έλεγχος των εκπομπών σκόνης γίνεται με απλές μεθόδους διαχείρισης και το επίπεδο όχλησης εξαρτάται 
σημαντικά από τα μέτρα ελέγχου στην πηγή. Κατά κύριο λόγο προτείνεται η διαβροχή των μη 
ασφαλτοστρωμένων επιφανειών για την μείωση της σκόνης από τα διερχόμενα μηχανήματα καθώς και η 
κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς αδρανών ή προϊόντων εκσκαφής, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη 
δυνατή μείωση εκπομπής σκόνης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι ουσιαστικά η επίδρασή των κατασκευαστικών εργασιών 
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στο κοινωνικό σύνολο θα είναι μικρής κλίμακας.  

Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής αναμένονται αρχικά 
αρνητικές μικρής σημαντικότητας και έντασης, πεπερασμένες, οι οποίες με την λήψη κατάλληλων 
μέτρων σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή στάνταρντ και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μπορούν 
να μετριασθούν σχεδόν στο ελάχιστο. Τα μέτρα αντιμετώπισης τα οποία απαιτούνται στην παρούσα 
περίπτωση είναι τα συνήθη που εφαρμόζονται σε τέτοιου είδους κατασκευαστικά έργα. 

Φάση λειτουργίας 

Γενικά στις εγκαταστάσεις μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας οι εκπομπές ρύπων στον αέρα 
περιλαμβάνουν:  

 Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων 

 Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασίας των απορριμμάτων πριν το στάδιο της βιολογικής 
επεξεργασίας (π.χ. μείωση μεγέθους),  

 Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετε-επεξεργασίας  

 Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs, από τα στάδια της βιολογικής 
επεξεργασίας  

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα 
αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την 
επεξεργασίας τους. Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή ορθογωνικούς 
αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου 
κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω χοανών αναρρόφησης και θα 
συμπιέζεται στην είσοδο των συστημάτων επεξεργασίας.  

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία 
όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται στον 
εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των 
απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι για παράδειγμα η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο 
αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ. 

Οι χώροι από τους οποίους θα γίνεται απαγωγή αέρα, αποκονίωση και απόσμηση στην υπό μελέτη 
εγκατάσταση είναι: 

 το τμήμα της υποδοχής 

 το τμήμα της προδιαλογής 

 το τμήμα της μηχανικής διαλογής 

 το τμήμα όπου λαμβάνει χώρα η αερόβια επεξεργασία 

 ο χώρος της ραφιναρίας 

Εκτενείς αναφορές έγιναν στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας μελέτης. 

Αναφορικά με τα container όπου θα συγκεντρώνονται τα προδιαλεγμάνενα απόβλητα, αυτά για την 
συγκράτηση των οσμών θα καλύπτονται από ημιπερατή μεμβράνη, η οποία συμβάλει καθοριστικά 
στην μείωση των οσμών διατηρώντας τις επιθυμητές παραμέτρους που απαιτούνται. 

Αντίστοιχα, καυσαέρια θα παράγονται α) κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων του χώρου και β) κατά 
την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς εντός του συνόλου της εγκατάστασης. Στα καυσαέρια εκλύονται 
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κυρίως: (CO2) που είναι αέριο του θερμοκηπίου, μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), ενώσεις του αζώτου 
(ΝΟΧ) και του θείου (SΟΧ) και υδρογονάνθρακες (HC) χαμηλού μοριακού βάρους. Για το λόγο αυτό: 

• Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται να είναι σε καλή κατάσταση 
και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή; 

• Ακολουθείται το πρόγραμμα συντήρησης των μηχανημάτων του έργου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο ρυθμός επισκεψιμότητας της ΜΕΑ θα είναι τέτοιος που δεν θα 
προκληθεί ιδιαίτερη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού πρόσβασης από την κίνηση των 
φορτηγών οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων. Σημειώνεται λοιπόν ότι σε ότι αφορά στη φάση 
λειτουργίας και μιας και οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων στο 
έργο είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων, πέραν 
βεβαίως των γενικών μέτρων έλεγχου της αέριας ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία. Λόγω 
της μη ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κίνηση των 
οχημάτων στην εν λόγω οδό, δεν κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθούνται οι τιμές της αέριας ρύπανσης 
με τη λειτουργία κάποιου σταθμού μέτρησης. 

Επιπρόσθετα, οι εκπομπές αυτές θεωρούνται αμελητέες καθότι διαχέονται από τους επικρατούντες 
ανέμους σε μεγάλη απόσταση και η συγκέντρωση τους ουσιαστικά μηδενίζεται. 

Διασπορά μικροαπορριμμάτων μπορεί να γίνει κατά την εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής. Τέτοια 
φαινόμενα ελαχιστοποιούνται με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών λειτουργίας (βλέπε μέτρα 
αντιμετώπισης). 

Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής αναμένονται αρχικά 
αρνητικές μικρής  σημαντικότητας και έντασης, οι οποίες με την λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα 
με τα εθνικά και διεθνή στάνταρντ και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μπορούν να μετριασθούν 
σχεδόν στο ελάχιστο. 

10.3.10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Φάση κατασκευής 

Ο θόρυβος κατά την κατασκευή των έργων δύναται να προέρχεται από:  

 τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως μηχανήματα 
εκσκαφής ή χαλάρωσης εδαφών, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής, διάστρωσης και συμπίεσης 
υλικών;  

 την κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν κάθε υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του 
έργου. Ο θόρυβος από τα οχήματα αυτά μπορεί να επιβαρύνει και περιοχές μακριά από το 
εργοτάξιο, όπως για παράδειγμα κατά μήκος των οδών που ακολουθούν τα οχήματα αυτά από 
και προς το εργοτάξιο.  

Η λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η αύξηση της κυκλοφορίας που θα προκληθεί θα έχει σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων θορύβων. Ο θόρυβος θα είναι αισθητός στην περιοχή του 
εργοταξίου, καθώς και στις γειτνιάζουσες δραστηριότητες. Το μέγεθος και το είδος του έργου, καθώς 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του, δύνανται να περιορίσουν τα 
όποια προβλήματα θορύβου δημιουργηθούν, τα οποία όμως είναι πεπερασμένα (λήξη μετά το πέρας 
των εργασιών). 

Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο Πίνακα: 

Χαρακτηρισμός περιοχής Μax όριο σε dB(A) 
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Χαρακτηρισμός περιοχής Μax όριο σε dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές που επικρατεί η βιομηχανική χρήση 65 

Περιοχές με βιομηχανική και αστική χρήση 55 

Περιοχές αστικές 50 

Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων - φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων 
χωματουργικών μηχανημάτων, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 765/ΦΕΚ 81/21-2-1991 και για 
συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον Πίνακα: 

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος από μηχανήματα εκσκαφής και άλλα χωματουργικά 
μηχανήματα σύμφωνα με την ΥΑ 765/ΦΕΚ 81/21-2-1991 

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (KW) Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dB(A>)) 

<70 106 

> 70 και < 160 

> 160 και < 350 
108 

Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

>350 118 

Τυπικά, τα μηχανήματα που συνήθως συμμετέχουν στις διάφορες κατασκευαστικές εργασίες, καθώς 
επίσης και οι τυπικές και επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου που παράγονται από αυτά παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Μηχανήματα που συμμετέχουν στις κατασκευαστικές εργασίες - τυπικές και επιτρεπόμενες στάθμες 
θορύβου που παράγονται από αυτά 

Μηχάνημα / Όχημα Εύρος Α-ηχοστάθμης [dB(A)] Επιτρεπόμενη στάθμη [dB(A)] 

Θραυστήρας 91-98 1111 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 75-88 1141 

Grader>160KW, <350 KW 80-93 1132 

Προωθητήρας 72-93 1132 

Μηχανικός εκσκαφέας 80-93 1132 

Ανατρεπόμενο όχημα 80-93 1132 

Φορτωτής 72-93 1082 
1Υ.Α. 69001/1921, ΦΕΚ 751/18.10.1998 
2Υ.Α. 765, ΦΕΚ 81/21.2.1991 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 85/91 και με την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 141Β/1.10.2003): 
«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους» επιβάλλεται η χρήση ατομικών ακουοπροστατευτικών μέσων όταν ή ηχοέκθεση των 
εργαζομένων υπερβαίνει τα 90 dB(A). Επιπλέον στο προαναφερόμενη ΚΥΑ ορίζονται οι επιτρεπόμενες 
εκπομπές θορύβου σε 57 κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. Τα δε μηχανήματα αυτά για να 
επιτραπεί να λειτουργήσουν πρέπει να είναι «πιστοποιημένα» κατά την αδειοδότησή τους. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση, η λειτουργία των μηχανημάτων καθώς και η 
μικρή αύξηση της κυκλοφορίας που θα προκληθεί κατά την φάση κατασκευής του έργου θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την δημιουργία επιπρόσθετων θορύβων, χωρίς πάντως η διαφορά στα επίπεδα θορύβου 
να είναι ιδιαίτερα αισθητή λαμβάνοντας υπόψη τόση τη γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής, όσο 
και τις αποστάσεις των πλησιέστερων οικισμών. 

Ο θόρυβος λοιπόν θα είναι αισθητός στα σημεία εκτέλεσης των εκάστοτε εργασιών. 
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Συνεπώς, η φύση και η κλίμακα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ο πεπερασμένος χρόνος ζωής του 
εργοταξίου, καθώς και η απόστασή του από τον πλησιέστερο οικισμό σε συνδυασμό με την 
γεωμορφολογία της περιοχής, δεν αναμένεται να προκαλέσουν ουσιαστικές επιπτώσεις από το 
θόρυβο. 

Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αναμένονται αρχικά αρνητικές 
μικρής σημαντικότητας και έντασης, οι οποίες με την λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τα εθνικά 
και διεθνή στάνταρντ μπορούν να μετριασθούν αρκετά. 

Αναφορικά με τις δονήσεις, κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται η χρήση εκρηκτικών υλών και 
κατά συνέπεια δεν αναμένονται επιπτώσεις από δονήσεις. 

Φάση λειτουργίας 

Ως ακουστικός θόρυβος ορίζεται κάθε ανεπιθύμητος και ενοχλητικός ήχος με φυσικές ή ψυχολογικές 
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 
1180/293Α/1981 (βλέπε αντίστοιχο πίνακα ανωτέρω).  

Αναφορικά με τα προτεινόμενα έργα ο θόρυβος αποτελεί μία υπαρκτή όχληση από τη λειτουργία του 
μηχανολογικού εξοπλισμού της, με τις επιπτώσεις από αυτόν να εξαρτώνται από έναν αριθμό 
παραμέτρων που σχετίζονται με την λειτουργία του και την θέση της.  

Σε ότι αφορά στην λειτουργία της εγκατάστασης παράγοντες που επηρεάζουν είναι: 

• το μέγεθος της εγκατάστασης, 

• ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, 

• ο διακοπτόμενος θόρυβος σε αντίθεση με τις πηγές συνεχούς θορύβου, 

• οι ώρες λειτουργίας, 

• το ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εργασίες.  

Σε ότι αφορά στη θέση της ΜΕΑ παράγοντες που επηρεάζουν είναι: 

• η απόσταση της εγκατάστασης από ευαίσθητους αποδέκτες, 

• η υπάρχουσα στάθμη θορύβου στην περιοχή, 

• τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και 

• κυρίως η κατεύθυνση των ανέμων.  

Οι πηγές θορύβου σε μια Μ.Ε.Α. είναι: 

 Η κίνηση των φορτωτών και των άλλων οχημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της 

 Τα συστήματα μηχανικής επεξεργασίας 

 Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων και απομάκρυνση δευτερογενών προϊόντων 
και υπολειμμάτων 

Κάθε μηχανή που αποτελείται από κινούμενα μέρη παράγει αναπόφευκτα κάποιο θόρυβο. Η ίδια η 
μονάδα αποτελεί πηγή θορύβου, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού της, δηλ. φορτωτές, 
εκφορτώσεις υλικών, περιστροφή κόσκινων, λειτουργία συστημάτων εξαερισμού, απαγωγής σκόνης, 
αιωρούμενων στερεών και απόσμησης. 

Ωστόσο όλες οι παραγωγικές διαδικασίες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός 
κλειστών κτιρίων με αποτέλεσμα οι εκπομπές θορύβου να είναι πρακτικά ελάχιστες έως μηδενικές. Η 
κίνηση των οχημάτων πλην αυτών που σχετίζονται με τη μεταφορά των αποβλήτων και την 
απομάκρυνση προϊόντων θα γίνεται επίσης σε κλειστούς χώρους. 

Όσον αφορά τις κινήσεις οχημάτων σε εξωτερικούς χώρους αυτές θα γίνονται περιοδικά και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το γενικό πλαίσιο για το θόρυβο, προερχόμενο από μηχανολογικές 
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εγκαταστάσεις, εξαρτώμενο από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ.1180/293Α/1981. 
Στη μονάδα, θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα απ' τη νομοθεσία, περί θορύβου, 
ειδικότερα θα τηρούνται όλα τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών θορύβου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ. 

Αντίστοιχα, η κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς το χώρο προκαλεί αντικειμενικά κάποιο 
θόρυβο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση σε σχέση με τη σημερινή 
κατάσταση, αφού όχι μόνο δεν αναμένεται μεταβολή του υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά 
επίσης εντός του γηπέδου λειτουργεί ήδη ο ΧΥΤΑ, δραστηριότητα που εξ΄ ορισμού αποτελεί μια πηγή 
παραγωγής θορύβου. 

Επιπλέον, η θέση του ΧΥΤΑ από τους πλησιέστερους οικισμούς δε θέτει ζητήματα ακουστικής όχλησης 
σε αυτούς.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφέρεται ότι ο τρόπος λειτουργίας της συνολικής εγκατάστασης, 
δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με 
την ποιότητα του ακουστικού, σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν με την αρχική ΜΠΕ και 
αντιμετωπίσθηκαν με την υφιστάμενη ΑΕΠΟ. 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι: 

 η ηχορρύπανση επί του ευρύτερου χώρου είναι αμελητέα, λόγω της απόστασης του εν λόγω 
έργου από κατοικημένες περιοχές, της γενικότερης γεωμορφολογίας της περιοχής που καθιστά 
τη θέση χωροθέτησης των έργων γενικά απομονωμένη, καθώς και του περιορισμού του 
παραγόμενου θορύβου πλησίον των ορίων των εγκαταστάσεων 

 σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα εντός των ορίων της εγκατάστασης οι επιπτώσεις στο 
ακουστικό περιβάλλον είναι αρνητικές, μικρής έντασης αλλά παροδικές και με αναστρέψιμο 
χαρακτήρα. Εντούτοις, η ακουστική επιβάρυνση μπορεί να περιορισθεί δραματικά 
λαμβάνοντας το σύνολο των κατάλληλων μέτρων και λειτουργώντας τις εγκαταστάσεις 
διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τις εθνικές και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 

Δεν αναμένονται δονήσεις κατά την λειτουργία του έργου λόγω της φύσης των εργασιών που θα 
εκτελούνται.  

10.3.11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία του έργου δεν σχετίζονται με την δημιουργία 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και συνεπώς με την ύπαρξη επιπτώσεων από αυτά. Οι λοιπόν αυτές κατά 
τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας είναι μηδενικές και δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

10.3.12 ΥΔΑΤΑ 

Φάση κατασκευής 

Ο προσδιορισμός των μεταβολών στα επιφανειακά νερά βασίζεται στην εκτίμηση της διαφοροποίησης, 
στις τάσεις μεταβολής των υδρολογικών, υδρογεωμορφολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της 
περιοχής μελέτης στο ορατό μέλλον, τις οποίες αναμένεται να επιφέρει το υπό μελέτη έργο. Η 
εκτίμηση της μεταβολής βασίζεται στο μέγεθος της κατάληψης του εδάφους, στην παρεμβολή τεχνικών 
έργων σε απορροές ή ρέματα, καθώς και στην απόληψη ή προσθήκη υδάτων (εμπλουτισμός) από ή 
προς τους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. 

Κατά τη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων, δεν αναμένεται να προκληθεί καμία μεταβολή στην 
ποσότητα του επιφανειακού και του υπόγειου νερού.  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ 371 

Ειδικότερα, οι ποσότητες νερού που θα χρησιμοποιηθούν περιορίζονται αποκλειστικά στις 
εργοταξιακές ανάγκες (διαβροχή σκυροδέματος, διαβροχή εδαφών προς αποφυγή δημιουργίας 
σκόνης, κ.α.), καθώς και στην κατανάλωση νερού από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο για πόση και 
για σκοπούς καθαριότητας. Επομένως, και δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποσοτική κατάσταση των 
υδάτων. 

Επίσης αλλαγές στην ποσότητα των επιφανειακών υδάτων δεν προβλέπονται από την κατασκευή  των 
απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης / εκτροπής των ποσοτήτων ομβρίων που συλλέγονται από 
τις μισγάγγειες που διέρχονται εντός του γηπέδου του υφιστάμενου ΧΥΤ Σύρου. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαιο της παρούσας ΜΠΕ από τον χώρο διάθεσης κάθε 
φάσης (κυψέλης) του ΧΥΤΥ διέρχεται και μία μισγάγγεια ρέμματος: από την κυψέλη 1 (Α΄ φάση) 
διέρχεται από τα ανάντι μια μισγάγγεια (Μ1), ενώ από την κυψέλη 2 (Β΄ Φάση) διέρχεται από τα ανάντι 
η έτερη μισγάγγεια (Μ2). Οι δύο αυτές μισγάγγειες ενώνονται στα κατάντι του μελλοντικού ενεργού 
χώρου του ΧΥΤΑ (στη θέση του παλαιού χώρου διάθεσης) σε μία κύρια μισγάγγεια, που καταλήγει στη 
θάλασσα. 

Κατά τον σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου, προβλέπονται όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά έργα διευθέτησης / εκτροπής των ποσοτήτων ομβρίων που συλλέγουν οι παραπάνω 
μισγάγγειες.  

Ειδικότερα, για την Α΄ φάση λειτουργίας τα υφιστάμενα έργα ομβρίων περιλαμβάνουν ένα δίκτυο 
τάφρων απορροής ομβρίων και λεκανής ηρεμίας κατάλληλων διαστάσεων για την εκτροπή με 
ασφάλεια της υφιστάμενης δυτικής μισγάγγειας προς γειτονική μισγάγγεια. 

Για τη Β’ φάση λειτουργίας θα ληφθεί υπόψη η προστασία και των πλατωμάτων της μονάδας και του 
χώρου διάθεσης της κυψέλης 2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα επιφανειακά νερά που 
προέρχονται από υψηλότερα σημεία της περιοχής. Για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί δίκτυο 
αντιπλημμυρικής προστασίας ώστε να αποτραπεί η εισροή τους στο χώρο του πλατώματος αλλά και 
στο χώρο του ΧΥΤΥ. Το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας θα αποτελείται από εξωτερικές τάφρους 
και την περιμετρική τάφρο απορροής ομβρίων. 

Οι εξωτερικές τάφροι θα κατασκευασθούν όπου απαιτείται από την μορφολογία του εδάφους και 
αναπτύσσεται εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου του έργου (πλατώμα μονάδας και χώρος 
διάθεσης). Οι τάφροι θα έχουν κατάλληλη διατομή ώστε να παροχετεύουν τα όμβρια των εξωτερικών 
λεκανών προς τον υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό από σκυρόδεμα διαστάσεων 2,0m x 2,0m και μήκους 
272m, ο οποίος συλλέγει τα ανάντι όμβρια της νότιας μισγάγγειας (Μ2) και τα οδηγεί στα κατάντι του 
οικοπέδου.  

Η εσωτερική τάφρος θα κατασκευαστεί περιμετρικά του «ενεργού ΧΥΤΥ», ώστε να παροχετεύει τα 
όμβρια των λεκανών απορροής του αποκατεστημένου αναγλύφου. Θα είναι ορθογωνικής διατομής 
κατάλληλων διαστάσεων και επενδεδυμένη ώστε να παροχετεύει τα όμβρια. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχέτευση του χώρου του ΧΥΤΥ, χωρίς να εισέρχονται εντός της 
επιφάνειας απόθεσης των απορριμμάτων και χωρίς να μεταβάλλεται ποσοτικά η επιφανειακή 
απορροή. 

Οι μεταβολές στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αφορούν στα φυσικοχημικά τους 
χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από ρύπους των υδάτων, αδρανή σωματίδια (αιωρούμενα που 
δημιουργούν θολερότητα) ή από μεταβολή στις συγκεντρώσεις των διαλυμένων αερίων στο νερό.  

Οι επιπτώσεις αυτές στην ποιότητα των επιφανειακών νερών δύναται να προέλθουν από τα υγρά 
απόβλητα που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, η χρήση του νερού στις 
διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου δημιουργεί ορισμένα υγρά απόβλητα, αν και περιορισμένου 
όγκου.  

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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 Αστικά λύματα 

Κατά τη φάση κατασκευής θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα 
οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Η αναμενόμενη ποσότητα των ανθρωπογενών λυμάτων 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναμένεται αμελητέα και ουσιαστικά δεν θα υπάρξει καμία 
επίπτωση στο περιβάλλον δεδομένου ότι θα χρησιμοποιούνται είτε τουαλέτες χημικής επεξεργασίας 
καθ’ όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, είτε οι υφιστάμενες δομές του ΧΥΤ. 

 Επιφανειακές απορροές 

Οι επιφανειακές απορροές οφείλονται στην παράσυρση στερεών σωματιδίων ή ρυπαντών από τα 
όμβρια ύδατα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή φόρτιση σε αιωρούμενα σωματίδια με 
κάποιους προσροφούμενους ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως είναι τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες 
(λάδια, γράσα, καύσιμα κ.λπ.). Επιβαρύνουν τα ύδατα, σε περίπτωση που οι απορροές φθάσουν 
μέχρι τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα αλλιώς απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, 
κάτι όμως το οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση. 

Τα αιωρούμενα στερεά οφείλονται σε σωματίδια κυρίως από αδρανή υλικά (άμμος, τσιμέντο, 
μπάζα, χώματα κ.λπ.) τα οποία αυτά καθαυτά είναι σχετικά αβλαβή (μη τοξικά, μη επικίνδυνα).  

Οι απορροές προκαλούν επιβάρυνση των υδάτων, σε περίπτωση που φθάσουν μέχρι τα 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, διαφορετικά απορροφώνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, 
κάτι όμως το οποίο θεωρείται επίσης αρνητική επίπτωση. Κατά τη διάρκεια λοιπών της φάσης 
κατασκευής λόγω της χρήσης και διακίνησης αδρανών υλικών οι επιφανειακές απορροές της άμεσης 
περιοχής (περιοδικής ροής υδατορέματα) δύναται παροδικά να είναι επιβαρυμένες σε αιωρούμενα 
στερεά, εξαιτίας της παράσυρσης μέσω των υδατοπτώσεων, μέρους των υλικών αυτών με 
αποτέλεσμα μικρή αύξηση των φερτών υλικών και κατά συνέπεια της θολότητας των όμβριων 
υδάτων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών προβλέπεται κατά την κατασκευή δίκτυο 
τάφρων απορροής των ομβρίων υδάτων, όπου επιβάλλεται από την μορφολογία του χώρου. Με τον 
τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του εργοταξίου, αλλά και η προστασία των  
υδατικών πόρων. Επίσης πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση των χωματισμών στις καιρικές συνθήκες 
και κυρίως στα όμβρια ύδατα της λεκάνης απορροής.  Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι 
προσροφώνται επί των σωματιδίων, αυτοί οφείλονται κυρίως σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή 
καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου, και ο μόνος τρόπος 
αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός τέτοιων συμβάντων, μέσω προσεκτικής διαχείρισης. Τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται προς επίτευξη αυτού του στόχου είναι όμοια με αυτά που 
περιγράφονται στη συνέχεια, στην παράγραφο που αφορά τα ειδικά υγρά απόβλητα. 

 Ειδικά απόβλητα 

Τα ειδικά απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής, είναι κυρίως λιπαντικά (λάδια, γράσα) που 
προέρχονται από τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο 
εργοτάξιο και δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που προέρχονται 
από τυχαία περιστατικά (διαρροές, βλάβες κ.λπ.). Τα ειδικά απόβλητα που παράγονται και 
οφείλονται στις παραπάνω αιτίες, θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και χρήζουν προσεκτικής 
διαχείρισης.  

Για τα ειδικά υγρά απόβλητα τα μέτρα αντιμετώπισης που θα λαμβάνονται πρέπει να είναι μέτρα 
άμεσης επέμβασης σε περίπτωση τυχαίας διαρροής. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν 
αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, 
άμμος, ειδικό γεωύφασμα) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια 
συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά 
αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να υφίστανται 
διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α). Τα αποθηκευμένα 
απορροφητικά υλικά πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται για πιθανά αυξημένα 
ποσοστά υγρασίας, από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. προσρόφηση, ως συνέπεια διαρροής νερού). 
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Σε περίπτωση χρήσης απορροφητικών υλικών αυξημένης περιεκτικότητας σε υγρασία, η 
αποτελεσματικότητα αναμένεται να είναι σαφώς μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». 

 Υπόγεια ύδατα 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα υπόγεια ύδατα διότι οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν σε κατασκευαστικές παρεμβάσεις, επιφανειακής μορφής. 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρεται ότι το σύνολο των ανωτέρω επιπτώσεων επικεντρώνονται στα 
επιφανειακά ύδατα. 

Οι δε επιπτώσεις κατά την φάση κατασκευής του έργου στα ύδατα αξιολογούνται ως αρνητικές, μικρής 
έντασης και τοπικής κλίμακας αλλά παροδικές και με αναστρέψιμο χαρακτήρα. 

Γενικότερα, ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών µε πρόβλεψη να αποφευχθούν οι σοβαρές 
χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων και αποφυγή εργασιών 
εκσκαφών κατά τις ημέρες που προβλέπεται βροχή, βοηθά στη μείωση εκπομπών των αιωρουμένων 
στερεών προς το περιβάλλον. Μάλιστα, η διενέργεια των εκσκαφών και ορυγμάτων κατά τους 
θερινούς μήνες συμβάλλει και στην προστασία κατά το δυνατό των υπόγειων νερών, καθώς η στάθμη 
των υδροφόρων οριζόντων είναι σχετικά πιο χαμηλά κατά το θέρος. 

Φάση λειτουργίας 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής της εγκατάστασης, η 
διαφυγή στραγγισμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα είναι ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία. Σε κάθε περίπτωση, ο πιθανός κίνδυνος είναι άμεσα συσχετισμένος με τη χρήση των 
υδροφορέων που ενδέχεται να επηρεαστούν.  

Όσο αφορά στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία μπορεί να 
προκληθεί με δύο τρόπους: 

1) Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη απορριμμάτων 

2) Από επιφανειακή απορροή στα διάφορα τμήματα της ΜΕΑ 

3) Από αστοχία της στεγανοποίησης 

4) Από τη διαφυγή υγρών αποβλήτων λόγω ρηγματώσεων ή υπερχειλίσεων των δεξαμενών της 
ΕΕΣ 

Σε σχέση με τα δυο πρώτα ενδεχόμενα, έχουν ήδη περιγραφεί τα προστατευτικά μέτρα που 
προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων. Στόχος είναι να αποφεύγεται η 
ανάμιξή των ομβρίων με τα στραγγίσματα. Θα υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη τόσο για τη συλλογή τυχόν 
στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ και ενδέχεται να αναμιχθούν με όμβρια, όσο 
και πρόβλεψη όπου τα όμβρια μέσω κατάλληλων έργων συλλογής ομβρίων υδάτων θα 
παροχετεύονται εκτός των χώρων εργασίας της ΜΕΑ.  

Απαραίτητο επίσης κρίνεται το γεγονός της τακτικής καθαριότητας όλων των χώρων από το 
προσωπικό, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στις επιφανειακές απορροές. Ενισχυτικό 
των αναμενόμενων αμελητέων επιδράσεων αποτελεί το γεγονός ότι τα δάπεδα θα είναι 
ασφαλτοστρωμένα. Αυτό το καθιστά εύκολο στον καθαρισμό και στεγανό, αφού δεν θα έρχονται τυχόν 
απορροές σε άμεση επαφή με το φυσικό έδαφος.  

Γενικά για την αντιπλημμυρική προστασία του έργου κατασκευάζεται δίκτυο τάφρων συλλογής 
ομβρίων. Το δίκτυο σχεδιάζεται ώστε να αποτρέπει τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών απορροής από 
το να εισέλθουν στο κύριο χώρο των εγκαταστάσεων και να προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία των 
επιμέρους κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα. Οι τάφροι θα είναι 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα και κατάλληλης διατομής ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τα όμβρια 
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ύδατα προς τα παρακείμενα ρέματα (τελικοί αποδέκτες ομβρίων). Τάφροι συλλογής ομβρίων θα 
εφαρμοστούν όπου απαιτείται και στα έργα οδοποιίας. Ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής 
προστασίας του έργου στο σύνολό του, είναι σαφές ότι εξασφαλίζει την πλήρη θωράκιση του από τα 
όμβρια και τις πλημμυρικές παροχές. 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αστοχίας της στεγανοποίησης, η περίπτωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο 
ρύπανσης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων. Ο κίνδυνος αυτός είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με το πάχος και τον τρόπο κατασκευής του τεχνητού γεωλογικού φραγμού.  

Διαρροή στραγγισμάτων θα έχει συμβεί εφόσον σε κάποια δειγματοληψία σε υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα εντοπιστούν ρύποι. Στο βαθμό που γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει: 

• να παρακολουθείται - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο σημείο που 
εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους, ή τυχαίας διαρροής.  
Ταυτόχρονα θα πρέπει να απομακρύνονται, όσο περισσότερα στραγγίσματα είναι δυνατόν από 
το χώρο και να ελαχιστοποιηθεί η επανακυκλοφορία, ώστε να πέσει το ύψος των 
στραγγισμάτων. Αυτό θα γίνεται συνεχώς, μέχρι να εντοπισθεί ακριβώς η φύση του 
προβλήματος και να υλοποιηθεί μία τεχνική αντιμετώπισής του 

• Στο βαθμό που εντοπισθεί μόνιμο πρόβλημα, πρέπει να εκπονηθεί, το συντομότερο δυνατό, 
αναλυτική μελέτη ακριβούς προσδιορισμού της φύσης και της έκτασης του προβλήματος και 
εντοπισμού της πηγής της ρύπανσης ή του σημείου διαρροής. Στην ίδια έκθεση πρέπει να 
προτείνονται επανορθωτικά μέτρα, τα οποία θα εντάσσονται σε δύο πιθανές κατευθύνσεις: α/ 
τεχνικές επέμβασης στην πηγή ρύπανσης με στόχο να αποκατασταθεί κάθε δυσλειτουργία και 
να κλείσει το σημείο διαρροής και β/ καταπολέμηση της ρύπανσης στο σημείο που αυτή 
εκδηλώνεται και μείωση της πιθανής εξάπλωσής της 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της ΜΕΑ θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα 
τα οδηγεί προς μια δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων. Από εκεί τμήμα των παραγόμενων 
στραγγισμάτων θα ανακυκλοφορεί στη μονάδα (για τη διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας των 
προς κομποστοποίηση αποβλήτων), ενώ η περίσσεια αυτών θα οδηγείται προς την εγκατάσταση 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του χώρου. Τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα που θα παράγονται 
από τις δομές της ΜΕΑ θα οδηγούνται μέσω αποχετευτικού δικτύου απαευθείας στην ΕΕΣ της 
εγκατάστασης. 

Στην παρούσα περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί κατά το τεχνικό σχεδιασμό το 
σύνολο των απαιτούμενων έργων για την προστασία των υπογείων υδάτων, όπως έργα στεγάνωσης, 
έργα συλλογής στραγγισμάτων, έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων και εφαρμογή προγράμματος 
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις, όσον 
αφορά την πιθανότητα ρύπανσης των υπόγειων νερών, δεδομένου ότι επιλέγονται οι βέλτιστες 
τεχνικές λύσεις για το σύνολο του έργου. 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εκτιμώμενες ποσότητες και την εκτιμώμενη ποιότητα των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων στην ΜΕΑ δίνονται σε αντίστοιχη ενότητα του Κεφαλαίου 7 του 
παρόντος τεύχους. Για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία   

Η επιλογή δε της διεργασίας της αντίστροφης όσμωσης αποτελεί τεχνολογία ικανή να παράγει υψηλής 
«καθαρότητας» νερά, απαλλαγμένα από το ρυπαντικό φορτίο, τέτοιας ώστε να μπορούν τα 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να χρησιμοποιούνται και για άρδευση.  

Ειδικότερα αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ισχύουν τα 
εξής:  

 κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των 
αναγκών της ΜΕΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό συστημάτων 
απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Η δε υιοθετούµενη τεχνολογία της 
ΜΕΑ στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων και στη 
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µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών µε την δηµιουργία ενός «κλειστού» συστήµατος νερού 
προκειμένου οι ποσότητες που θα «περισσεύουν» και θα πρέπει να οδηγηθούν σε άλλου 
είδους διάθεση να είναι οι ελάχιστες δυνατές.  

 Με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα των απορριμμάτων και την αύξηση 
των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων, μια ποσότητα του νερού (μετά από δευτεροβάθμια 
επεξεργασία) δύναται να επανακυκλοφορεί στον ΧΥΤΥ. Με αυτό τον τρόπο η βιοαποικοδόμηση 
των απορριμμάτων καθώς και η παραγωγή του βιοαερίου ενισχύονται σημαντικά. Η ανάγκη 
για ανακυκλοφορία προκύπτει κυρίως τους θερινούς μήνες, όπου δεν υπάρχουν επαρκείς 
βροχοπτώσεις, ενώ η απαιτούμενη παροχή ανακυκλοφορίας προκύπτει ανάλογα με τις ανάγκες 
κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΥ.  

 Κατά τους θερινούς μήνες, μέρος του διηθήματος (καθαρό νερό), προτείνεται να διοχετεύεται 
για άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, ΧΔΑ, ΣΜΑΥ). Το επεξεργασμένο 
νερό θα χρησιμοποιηθεί αρχικά (Α΄ Φάση) για την άρδευση της περιμετρικής δεντροφύτευσης 
της Εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και του αποκατεστημένου ΧΔΑ. 
Μελλοντικά (Β΄ Φάση) το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί και στην άρδευση της 
φύτευσης του αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ., όταν αυτή υλοποιηθεί στα επόμενα 
χρόνια. Σημειώνεται ότι τα υγρά απόβλητα των ΧΥΤΑ/Υ θεωρούνται (για την εφαρμογή της ΚΥΑ 
145116/02-02-2011) βιομηχανικά απόβλητα προερχόμενα από δραστηριότητες εκτός αυτών 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αρ. 5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 192/1997). Ως 
τέτοια, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 145116/02-02-2011, δύναται 
επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης. 

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα εργαλείο 
ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης 
παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οικονομικά οφέλη. Τονίζεται ότι οι ποσότητες των 
διατιθέµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων δεν θα πλεονάζουν των απαιτήσεων για 
άρδευση όπως αυτές υπολογίζονται στην προαναφερθείσα συνοδή μελέτη ούτε και για 
ορισμένη χρονική περίοδο.  

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις, όσον αφορά τα 
παραγόμενα υγρά απόβλητα και την πιθανότητα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
δεδομένου ότι επιλέγονται οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις για το σύνολο των προτεινόμενων έργων. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος monitoring, ιδιαίτερα δε η 
συστηματική χρήση των γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων και οι συχνές δειγματοληψίες και 
αναλύσεις, θα επιτρέψουν τον γρήγορο εντοπισμό του προβλήματος και την άμεση αντιμετώπισή του 
εάν βέβαια προκύψει κάτι τέτοιο.  

Αναφορικά με τις απαιτούμενες ποσότητες σε νερό, η λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν απαιτεί 
τέτοιες ποσότητες νερού όπου θα μπορούσε να επηρεασθεί το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής.  

Επίσης, το έργο, λόγω της φύσης του δε συνδέεται με επιπτώσεις στην ποσότητα των υπογείων νερών. 
Από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων δεν είναι πιθανός ο επηρεασμός της πιεζομετρίας του 
υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η άμεση διήθηση των 
νερών της βροχής είναι μικρή. 

Αναφορικά με την ποσότητα των επιφανειακών απορροών λόγω της υδατοστεγούς κάλυψης των 
επιφανειών εξαιτίας του έργου, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται μεταβολές. Οι συνολικές επιφανειακές 
απορροές με την υλοποίηση του έργου δεν πρόκειται να μεταβληθούν ιδιαίτερα σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση (χωρίς το έργο). Τούτο συμβαίνει διότι, όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω η 
άμεση διήθηση των νερών της βροχής είναι μικρή, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των 
όμβριων υδάτων να απορρέει φυσικά προς τους πλησιέστερους αποδέκτες. Η σημαντική 
διαφοροποίηση με την υλοποίηση του έργου έγκειται στο γεγονός ότι με το έργο θα αναπτυχθεί δίκτυο 
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τάφρων συλλογής ομβρίων, μέσω του οποίου θα συλλέγονται προς χρήση και οι περίσσειες θα 
μεταφέρονται με ασφάλεια προς τους τελικούς αποδέκτες. 

Επίσης, δεν αναμένονται: 

• Επιπτώσεις, ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες ή στόχοι των μέτρων που 
εγκρίθηκαν με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος, 
λόγω μικρής ποσότητας παραγόμενων αποβλήτων και χαμηλών καταναλώσεων σε νερό  

• Μεταβολές λόγω του έργου στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων 
μόνιμων και περιοδικών υδατοροών, διότι δεν θα διατίθενται ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα σε 
αποδέκτες και μέσω των έργων στεγανοποίησης και απορροής ομβρίων διασφαλίζεται ότι δεν θα 
υπάρχουν διαρροές 

• Μεταβολές στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών 
υδάτων λόγω των μικρών ποσοτήτων υγρών αποβλήτων που παράγονται, του γεγονότος ότι αυτά 
θα επεξεργάζονται ώστε να πληρούνται πολύ αυστηρά όρια εκροής και τέλος του γεγονότος ότι η 
συνολική κατανάλωση νερού στη μονάδα είναι πολύ μικρή  

• Επιπτώσεις στη στάθμη ή την ποιότητα των επηρεαζόμενων υδροφορέων (υποκείμενου και 
κατάντη) και στη διαθεσιμότητα υπόγειων υδάτων. Το έργο δεν απαιτεί τη διάνοιξη κάποιας 
γεώτρησης, και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας που εξασφαλίζουν ότι δε θα διαφεύγουν 
στραγγίσματα στον υπόγειο υδροφορέα  

Σε περίπτωση όμως που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων 
ή λιπαντικών πρέπει να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα προς αποφυγή διαφυγής τους στο έδαφος. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο διάφορα υλικά (π.χ. 
πριονίδι, κλπ) μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των 
διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει 
να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α). 

Γενικά αναφέρεται ότι για την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου προβλέπονται όλα τα 
απαιτούμενα τεχνικά έργα διευθέτησης / εκτροπής των ποσοτήτων ομβρίων που συλλέγουν οι δυο 
μισγάγγειες που διατρέχουν το γήπεδο (βλέπε ανωτέρω «Φάση κατασκευής»). Ειδικότερα για την 
αντιπλημμυρική προστασία του χώρου σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο τάφρων απορροής ομβρίων, 
το οποίο θα αποτελείται από εξωτερικές τάφρους και την περιμετρική τάφρο απορροής ομβρίων 
(λεκάνη απόθεσης Β΄ Φάσης). 

Το δίκτυο σχεδιάζεται ώστε να αποτρέπει τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών απορροής από το να 
εισέλθουν στο κύριο χώρο των εγκαταστάσεων και να προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία των 
επιμέρους κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχέτευση του χώρου, χωρίς να εισέρχονται ύδατα εντός της 
επιφάνειας απόθεσης των απορριμμάτων και χωρίς να μεταβάλλεται ποσοτικά η επιφανειακή 
απορροή. 

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα, όσο και στην ποσότητα των 
υδάτων της περιοχής αναμένονται αμελητέες, οι οποίες με την λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με 
τα εθνικά και διεθνή στάνταρντ και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μπορούν να μηδενισθούν. 

10.3.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Όπως περιεγράφηκε αναλυτικά στην παράγραφο 9.14 της παρούσας το προτεινόμενο έργο 
παρουσιάζει κάποιου βαθμού ευπάθεια στους εξής κινδύνους/καταστροφές:  

• πυρκαγιές (αγροτοδασικές) 

• σεισμοί – γεωλογικοί κίνδυνοι 
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• πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων 

• ανεμοθύελλα 

• πυρκαγιές  - εκρήξεις στην εγκατάσταση 

• διαρροή βιοαερίου 

• διαρροή υγρών αποβλήτων 

• έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 

• κίνδυνοι από ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρολογικά κυκλώματα 

• μηχανικοί κίνδυνοι 

• καταστροφές από κακόβουλες ζημιές, κλοπές, εμπρησμός 

Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΕΣ) 

Σύμφωνα με το ΠΔ 575/1980 οι δασικές εκτάσεις της Π.Ε. Σύρου δεν έχουν κηρυχθεί ως περιοχές 
επικίνδυνες σε πυρκαγιές. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστορικού αγροτοδασικών πυρκαγιών του Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης του έτους 2015 (πηγή: http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-
agrotodasikon-purkagion), στη νήσο Σύρο όπου και χωροθετείται το εξεταζόμενο έργο κατά την 
περίοδο 16/6/1999 έως και 31/12/2009 εκδηλώθηκαν 57 πυρκαγιές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής αλλά και την άμεση γειτνίαση της 
προτεινόμενης θέσης του έργου με εν γένει δασικές εκτάσεις, γίνεται σαφές ότι το έργο καθίσταται 
ευπαθές στην εκδήλωση μια αγροτοδασικής πυρκαγιάς. 

Από την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς οι ενδεχόμενες ζημιές είναι ανάλογες του μεγέθους εκδήλωσης 
αυτής και κυμαίνονται από ήπιας κλίμακας όσο και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε έκρηξη και ολική 
καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων, σημαντική 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή ακόμη και απώλεια ζωών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
που θα προκύψουν από μια τέτοιου είδους καταστροφή αναφέρονται στις: 

• Καταστροφή των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής 

• Επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με ουσίες όπως διοξίνες και φουράνια τα οποία 
θα προκύψουν από την καύση των απορριμμάτων  

• Πρόκληση βλαβών στις γύρω χρήσεις γης 

Ο οικονομικός αντίκτυπος μιας τέτοιας καταστροφής θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το κόστος 
επισκευής των κατεστραμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών, αλλά και άλλες δαπάνες 
που σχετίζονται ειδικότερα με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής. 

Με τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, όπως αυτά αναλύονται στο Κεφ 11, η ευπάθεια 
του έργου σε μια σε μια αγροτοδασική πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από μικρή έως μέτρια.  

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η περιοχή του έργου συνολικά κατατάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι (ζώνη χαμηλής 
σεισμικής επικινδυνότητας), κατά την κατανομή του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ – 2000 – 
(Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275). 

Σεισμολογικά, η ευρύτερη περιοχή του έργου παρουσιάζεται σεισμικά ανενεργή στη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα, αν και περιβάλλεται  από πυκνή συγκέντρωση σεισμικών επικέντρων μεγέθους 
5≤Μ≤6,8. Σεισμολογικά δεδομένα αλλά και ιστορικές παρατηρήσεις βιβλιογραφικών αναφορών 
δείχνουν ότι ο ευρύτερος χώρος του έργου δεν έχει πληγεί κατά το παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την περίοδο 

http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-agrotodasikon-purkagion
http://geodata.gov.gr/dataset/istoriko-agrotodasikon-purkagion
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1900 έως 2017 στην περιοχή των Κυκλάδων δεν σημειώθηκε αξιόλογη σεισμική δραστηριότητα, με 
τους κυριότερους σεισμούς να ανέρχονται σε μέγεθος έως 4,9 βαθμών της κλίμακας Richter και με το 
σύνολο των επικέντρων να παρατηρείται στο θαλάσσιο χώρο. 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν διακρίνονται σημαντικές ρηξιγενείς ζώνες ή ρήγματα, που να δείχνουν 
φαινόμενα πρόσφατης δραστηριοποίησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής, η ευπάθεια του έργου σε 
σεισμούς και γεωλογικούς κινδύνους χαρακτηρίζεται μέτρια.  

Οι ενδεχόμενες ζημίες δύναται να αφορούν τόσο σε ήπιας κλίμακας, όσο και σε σπάνιες περιπτώσεις 
ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων ή ακόμη 
και απώλεια αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός αντίκτυπος του σεισμού θα λαμβάνει υπόψη 
όχι μόνο το κόστος επισκευής των κατεστραμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών, 
αλλά και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη διακοπή λοιπών συνεργαζόμενων των επιχειρήσεων, την 
ανεργία και πιθανά μέτρα αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου. 

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, των υπόγειων και των επιφανειακών 
νερών σε περίπτωση που λόγω σεισμού καταστραφούν οι δεξαμενές των υγρών αποβλήτων και το 
περιεχόμενό τους να ελευθερωθεί στο περιβάλλον.  

Όλα τα έργα της μονάδας σχεδιάζονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000 (Ε.Α.Κ. 
2000) (Φ.Ε.Κ. 2184 Β’/20-12-1999) που αποτελεί αναθεώρηση του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού (ΦΕΚ 613 Β’/1992) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Δ17α/04/46/ ΦΝ 275/20-6-1995 
(Φ.Ε.Κ. 534 Β’/1995) και ισχύει σήμερα (Φ.Ε.Κ. 1154Β/12-8-2003). 

Μετά τη λήψη των μέτρων αντισεισμικής προστασίας και των μέτρων ενίσχυσης της ευστάθειας του 
εδάφους, η ευπάθεια του έργου σε σεισμούς και γεωλογικούς κινδύνους χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι επιδράσεις των πλημμυρών μπορεί να είναι άμεσες, που προκαλούνται από την πλημμύρα, ή 
έμμεσες που προκαλούνται από την αποσυγκρότηση ή τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και 
συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν.  

Τα άμεσα αποτελέσματα είναι τραυματισμοί και θάνατοι καθώς και καταστροφές που προκαλούνται 
από την ταχύτητα των ρευμάτων και των ιζημάτων στα κτίρια. Οι έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν 
εκδήλωση πυρκαγιών από βραχυκύκλωμα και κίνδυνο διάβρωσης των υποδομών. Πιθανή είναι επίσης 
η παράσυρση του υλικού των ανοικτών σειραδιών ωρίμανσης του κομπόστ και η μεταφορά του στο 
έδαφος και στα επιφανειακά νερά της περιοχής (για περιορισμό της ποσότητα των ομβρίων υδάτων 
που έρχονται σε επαφή με το υλικό των σειραδιών ωρίμανσης, οι χώροι αυτοί προβλέπονται 
στεγασμένοι).  

Με το ΦΕΚ 2683Β/6-07-2018 εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Νήσων 
Αιγαίου (EL14). Το έργο δεν χωροθετείται εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, δεν εντοπίζεται στη Νήσο Σύρο κάποια Ζώνη 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.  

Εντούτοις υπάρχουν περιοχές στο νησί, οι οποίες περιορίζονται στο νότιο τμήμα αυτού και στις οποίες 
έχουν συμβεί κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα λόγω πολύ έντονης βροχόπτωσης. 

Επίσης, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα έργα διαχείρισης ομβρίων του χώρου 
διαστασιολογούνται υπέρ της ασφαλείας με τη μέγιστη ημερήσια παροχή της τελευταίας 50ετίας (με 
συντελεστή ασφαλείας 1.5), με τη θεώρηση ότι η κατακρήμνιση εκδηλώνεται εντός 8 ωρών. Για την 
ασφάλεια του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει οι τάφροι να καθαρίζονται από την 
συσσώρευση  ποσοτήτων φερτών υλών, που μπορεί να οδηγήσει  σε πιθανό φράξιμό τους.  

Οι επιπτώσεις λοιπόν στην περίπτωση εκδήλωσης μιας τέτοιου είδους καταστροφής θα είναι 
αρνητικές, μέτριας έντασης, με χαμηλή έως μηδενική πιθανότητα εμφάνισης λόγω της συχνότητας 
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εμφάνισης τέτοιου είδους φαινομένων αλλά και της φέρουσας ικανότητας του δικτύου διαχείρισης των 
ομβρίων υδάτων του έργου. 

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 

Η ανεμοθύελλα (>10 Βeaufort) είναι άκρως επικίνδυνη γιατί μπορεί να προκαλέσει αποξήλωση των 
στεγασμένων χώρων, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για μεταλλικά κτίρια. Λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι άνεμοι τέτοιας έντασης σπάνια παρατηρούνται στο εσωτερικό της ξηράς, η ευπάθεια του 
έργου στις ανεμοθύελλες αξιολογείται ως χαμηλή.  

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  - ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υπό ορισμένες συνθήκες, το βιοαέριο σε συνδυασμό με τον αέρα μπορεί να διαμορφώσει ένα 
εκρηκτικό αέριο μίγμα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης είναι ιδιαίτερα υψηλός κοντά στα φρεάτια 
συλλογής βιοαερίου του ΧΥΤ και τις όποιες δεξαμενές αερίου (αεριοφυλάκια).  

Οι ενδεχόμενες ζημιές μιας έκρηξης και κατ΄ επέκταση πυρκαγιάς στην συνολική εγκατάσταση 
συνεπάγεται καταστροφή των εγκαταστάσεων (κατάρρευση κτιρίων) με πιθανό τραυματισμό ατόμων, 
σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή ακόμη και απώλεια ζωών. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που θα προκύψουν από μια τέτοιου είδους καταστροφή αναφέρονται σε: 

• Καταστροφή των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής 

• Επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με ουσίες όπως διοξίνες και φουράνια τα οποία 
θα προκύψουν από την ανεξέλεγκτη  καύση των απορριμμάτων  

• Πρόκληση βλαβών στις γύρω χρήσεις γης 

Εν γένει, η εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Π.Δ. 42/2003 και την ευρωπαϊκή 
οδηγία κατά ATEX και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
έκρηξης.  

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων που θα εφαρμόζονται όχι μόνο στη ΜΕΑ αλλά 
στην συνολική εγκατάσταση κρίνεται ότι η ευπάθεια του έργου είναι χαμηλή.  

ΔΙΑΡΡΟΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα διαφορετικών αερίων, η συγκέντρωση των οποίων μπορεί να ποικίλει 
ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση/εφαρμογή. Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα 
της διαχείρισης του βιοαερίου είναι η αποφυγή ανεξέλεγκτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Επιπλέον, το βιοαέριο υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα και τα συνθετικά λιπάσματα, μειώνοντας έτσι 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου. 

Στην παρούσα περίπτωση από τη λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, Μονάδα 
Κομποστοποίησης, ΜΕΑ & λοιπές μονάδες και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων) πιθανή είναι η 
διαρροή βιοαερίου από τον ΧΥΤΥ σε περίπτωση που δεν προβλεφθεί ένα ορθολογικό σύστημα για την 
διαχείρισή του. Καθώς βέβαια ο ΧΥΤΥ θα δέχεται υπολείμματα, λόγω της ανάκτησης του οργανικού 
κλάσματος στην ΜΕΑ, τα υπολείμματα προς διάθεση θα είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένα από το 
οργανικό φορτίο και κατά συνέπεια ελαχιστοποιείται η παραγωγή του βιοαερίου. 

Στον ΧΥΤΥ θα σχεδιαστεί ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης του παραγόμενου που στοχεύει στον 
αποτελεσματικό έλεγχο και περιορισμό της διαφυγής του παραγόμενου βιοαερίου στην ατμόσφαιρα.  

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων που θα εφαρμόζονται όχι μόνο στη ΜΕΑ αλλά 
στην συνολική εγκατάσταση κρίνεται ότι η ευπάθεια του έργου είναι χαμηλή.  

ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΕΑ 

Στις ΜΕΑ παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία δεν δύναται να διαφύγουν στο περιβάλλον παρά μόνο 
σε περίπτωση ατυχήματος. Οι επιπτώσεις σε μια τέτοια περίπτωση σχετίζονται με την απελευθέρωση 
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στο περιβάλλον σημαντικών ποσοτήτων οργανικού φορτίου και θρεπτικών τα οποία προκαλούν 
ευτροφισμό των υδάτινων σωμάτων.  

ΧΥΤΥ 

Στον ΧΥΤΥ παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία φέρουν ρυπαντές του εδάφους και των υπόγειων 
υδάτων με κυριότερα τα παραγόμενα στραγγίσματα. Τα στραγγίσματα αποτελούν μια παράμετρο που 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και που πρέπει κατά συνέπεια 
να λαμβάνονται πολύ επιμελώς υπόψη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι 
αρνητικές τους επενέργειες.  

Γενικά, τα στραγγίσματα που παράγονται από τα στερεά απορρίμματα είναι ένα μίγμα οργανικών και 
ανόργανων, διαλυμένων και κολλοειδών στερεών. Περιέχουν προϊόντα της αποσύνθεσης των 
οργανικών στοιχείων και διαλυμένα ιόντα, η παρουσία των οποίων χωρίς την κατάλληλη διαχείριση 
δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Τα χημικά τους χαρακτηριστικά 
επηρεάζονται από τη βιολογική αποσύνθεση των βιοαποδομήσιμων οργανικών συστατικών, τις 
διαδικασίες χημικής οξείδωσης, και τα διαλυμένα οργανικά και ανόργανα συστατικά των 
απορριμμάτων.  

Τα στραγγίσματα του ΧΥΤ θα συλλέγονται με σύστημα αποστράγγισης και συλλογής των 
στραγγισμάτων και οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.  

Στον παρακάτω Πίνακα συνοψίζονται οι εν δυνάμει πηγές απελευθέρωσης των στραγγισμάτων και των 
επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων (σε περίπτωση αστοχίας/ατυχήματος), ο μηχανισμός μεταφοράς 
τους καθώς και ο τελικός αποδέκτης που θα επηρεαστεί από την αστοχία αυτή:  

Απόβλητο Πηγή Μηχανισμός μεταφοράς Αποδέκτης 

Στραγγίσματα 
Σώμα απορριμμάτων 

(λεκάνη) 
Υπόγεια νερά Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Σώμα απορριμμάτων 

(επιφανειακές 
απορροές) 

Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Δεξαμενές 

(ρηγματώσεις) 
Υπόγεια νερά Οικοσύστημα 

Στραγγίσματα 
Δεξαμενές 

(υπερχειλίσεις) 
Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Υγρά απόβλητα 
υποδοχής ΜΕΑ 

Φρεάτια αποχέτευσης - 
Δεξαμενές 

(υπερχειλίσεις) 

Όμβρια / επιφανειακά 
νερά / υπόγεια νερά 

Εργάτες (δερματική 
επαφή) / Οικοσύστημα 

Η προστασία των υπόγειων υδάτων και του εδάφους επιτυγχάνεται με το βέλτιστο σχεδιασμό του 
έργου και τα προβλεπόμενα απαιτούμενα έργα υποδομής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έργα 
στεγανοποίησης, συλλογής υγρών αποβλήτων-στραγγισμάτων, κλπ.). Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η 
ορθή λειτουργία του προγράμματος monitoring, ιδιαίτερα δε η συστηματική χρήση των γεωτρήσεων 
ελέγχου των υπογείων υδάτων και οι συχνές δειγματοληψίες και αναλύσεις, επιτρέπουν τον ταχύ 
εντοπισμό τυχόν προβλήματος και την άμεση αντιμετώπισή του εάν βέβαια προκύψει κάτι τέτοιο.  

Τέλος όσον αφορά τον κίνδυνο επηρεασμού του υπόγειου υδροφορέα τα νερά του οποίου 
χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό αυτός χαρακτηρίζεται ως χαμηλός δεδομένης της μεγάλης 
απόστασης του έργου από έργα υδροληψίας πόσιμου ύδατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ οι ελάχιστες αποστάσεις (ζώνες ελεγχόμενης προστασίας) για τα σημεία 
υδροληψίας του ΥΥΣ ορίζονται για τα καρστικά συστήματα: 600m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη 
τροφοδοσίας) και 300m κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων που θα εφαρμόζονται όχι μόνο στη ΜΕΑ αλλά στην 
συνολική εγκατάσταση κρίνεται ότι η ευπάθεια του έργου είναι χαμηλή.  
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ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι είτε ζωντανοί οργανισμοί είτε ουσίες, οι οποίες παράγονται από 
αυτούς, που προκαλούν ασθένειες ή βλάπτουν ανθρώπους, ζώα και φυτά ή προκαλούν βλάβες σε 
κάποιο υλικό. Στους βιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα βακτηρίδια, οι ιοί, οι μύκητες και τα 
παράσιτα. Οι βιολογικοί παράγοντες μπορεί να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την εισπνοή 
σκόνης ή αερολυμάτων που περιέχουν τους παράγοντες αυτούς. Επίσης μπορεί να εισέλθουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό μέσω τραυματισμένου δέρματος από την άμεση επαφή με μολυσμένους 
παράγοντες.  

Στην εγκατάσταση τα κύρια στάδια στα οποία οι εργαζόμενοι διατρέχουν κινδύνους λόγω έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες είναι: η τροφοδοσία των αποβλήτων, η χειροδιαλογή, το τμήμα της 
βιολογικης επεξεργασίας (κομποστοποίηση) και η διαχείριση των συμπυκνωμάτων του βιοαερίου. 

Για την προστασία των εργαζομένων η εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Π.Δ. 
186/1995  (ΦΕΚ 97/Α`/30.5.1995) «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε κάθε χώρο εργασίας πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποτρέπεται η είσοδος επικινδύνων 
υλικών τα οποία η μονάδα δεν δύναται να διαχειριστεί. Οι κυριότερες κατηγορίες αυτών των υλικών: 

• Τοξικά υλικά,  

• Εκρηκτικά υλικά ή και πολύ σπάνια  

• Ραδιενεργά υλικά.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτά τα υλικά πρέπει να αναγνωρίζονται αμέσως πριν την είσοδος τους 
στην μονάδα και να απομακρύνονται προς τα κατάλληλα σημεία συλλογής και επεξεργασίας τους. 

Η αναγνώριση αυτών των υλικών ενδέχεται να είναι δύσκολη όταν αυτά βρίσκονται μέσα στην 
απορριμματική μάζα του απορριμματοφόρου. Η αναγνώρισή τους επιβάλλεται να γίνει κατά την 
εκφόρτωση του στα σημεία υποδοχής απορριμμάτων της μονάδας, η στα μετέπειτα στάδια της 
επεξεργασίας των απορριμμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέτρων που θα εφαρμόζονται στη ΜΕΑ κρίνεται ότι η ευπάθεια 
του έργου σε τέτοιου είδους κίνδυνο είναι χαμηλή.  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Όποτε εκτελείται μια εργασία με ηλεκτρικές συσκευές ή με ηλεκτρολογικά κυκλώματα υπάρχει πάντα 
κίνδυνος από τον ηλεκτρισμό. Η επαφή με μια διαφορά δυναμικού (τάση) μπορεί να προκαλέσει τη 
ροή ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του ανθρωπίνου σώματος, προκαλώντας ηλεκτροπληξία και 
εγκαύματα. Μπορεί να συμβούν σοβαροί τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.  

Συνοπτικά, οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές προέρχονται από τους ακόλουθους κινδύνους: 

• Ανεπαρκής καλωδίωση 

• Εκτεθειμένα ηλεκτρικά τμήματα 

• Eναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 

• Eλαττωματική μόνωση 

• Ακατάλληλη γείωση 

• Υπερφορτωμένα κυκλώματα 

• Yγρές συνθήκες 

• Eργαλεία και συσκευές με βλάβες 

• Ακατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι πιο συνήθεις τύποι ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων που οφείλονται σε 
μηχανικούς κινδύνους είναι: πτώση, κρούση, σύνθλιψη, κοπή. Τα επικίνδυνα σημεία να συμβούν 
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τέτοιου είδους ατυχήματα είναι τα σιλό ή σε άλλα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες σε ύψος, τα 
περιστρεφόμενα μέρη (π.χ. συστήματα τροφοδοσίας) και τα κινούμενα οχήματα (ατύχημα, 
δυστύχημα). Είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης 
και επισκευής, εάν δεν έχουν ληφθεί επαρκή προστατευτικά μέτρα. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΛΟΠΕΣ, ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ 

Οι καταστροφές και οι συνέπειές τους όπως περιεγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί 
να προκληθούν από κακόβουλες ενέργειες κυρίως εμπρησμό ή τοποθέτηση βόμβας. Εντούτοις τέτοιου 
είδους κακόβουλες ενέργειες θεωρείται απίθανο να συμβούν. 

10.3.14 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ 

Η συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων του έργου σε μορφή μήτρας δίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Ο χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων κάθε επίπτωσης τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου γίνεται, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη βαθμολογία χαρακτηρισμού των 
επιπτώσεων, όπως αυτή παρουσιάζεται στη Ενότητα 10.1 του παρόντος κεφαλαίου. 
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Πίνακας 10.2: Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής 
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Κλιματικά & Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά               

Μορφολογικά & Τοπιολογικά χαρακτηριστικά - ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά               

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά - ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Φυσικό Περιβάλλον                

Οικοσυστήματα, Χλωρίδα, Πανίδα - ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Προστατευόμενες Περιοχές               

Δάση & Δασικές εκτάσεις               

Ανθρωπογενές Περιβάλλον               

Χρήσεις Γης/Χωροταξικά χαρακτηριστικά               

Διάρθρωση και Λειτουργίες του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος               

Πολιτιστική Κληρονομιά                

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον               

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής +/- ✓  ✓    ✓   ✓    

Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Δημόσια Υγεία - ✓  ✓    ✓    ✓  ✓ 

Τεχνικές Υποδομές + ✓    ✓  ✓     ✓  

Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο περιβάλλον + ✓    ✓ ✓      ✓  

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

Ακουστικό Περιβάλλον & Δονήσεις - ✓  ✓     ✓  ✓   ✓ 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία               

Ύδατα (επιφανειακά & υπόγεια) - ✓  ✓    ✓   ✓   ✓ 

Επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους 
σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 
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Πίνακας 10.3: Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας 
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Κλιματικά & Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά               

Μορφολογικά & Τοπιολογικά χαρακτηριστικά (0) ✓    ✓  ✓     ✓ ✓ 

Γεωλογικά & Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά               

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά + ✓    ✓ ✓      ✓ ✓ 

Φυσικό Περιβάλλον                

Οικοσυστήματα, Χλωρίδα, Πανίδα (0) ✓    ✓   ✓   ✓  ✓ 

Προστατευόμενες Περιοχές               

Δάση & Δασικές εκτάσεις               

Ανθρωπογενές Περιβάλλον               

Χρήσεις Γης/Χωροταξικά χαρακτηριστικά               

Διάρθρωση και Λειτουργίες του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος               

Πολιτιστική Κληρονομιά               

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον               

Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής + ✓    ✓  ✓     ✓  

Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Υγιεινή & Ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας 

- ✓  ✓     ✓   ✓  ✓ 

Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Δημόσια Υγεία               

Τεχνικές Υποδομές + ✓    ✓ ✓      ✓  

Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο περιβάλλον + ✓    ✓ ✓      ✓  

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (0) ✓  ✓    ✓    ✓  ✓ 

Ακουστικό Περιβάλλον & Δονήσεις - ✓    ✓   ✓  ✓   ✓ 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία               

Ύδατα (0) ✓    ✓  ✓    ✓  ✓ 

Επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 
κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

- ✓   ✓ ✓  ✓   ✓ ✓  ✓ 
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11 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως περιγράφηκαν 
εκτεταμένα στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρονται στις επιπτώσεις στα μη βιοτικά και βιοτικά 
χαρακτηριστικά, του φυσικού περιβάλλοντος και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει το 
σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων, τα οποία έχουν σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση, τη διατήρηση και βελτίωσή του. 

Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα και οι παράγοντες του περιβάλλοντος που 
επηρεάζονται από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου και προτείνονται αναλυτικά τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν ή που λαμβάνονται κατά την διαδικασία του σχεδιασμού προκειμένου να 
περιοριστούν ή να εξαλειφθούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. 
Συμπληρωματικά αναφέρεται με βάση την νομοθεσία η εγκατάσταση υποχρεούται όπως εφαρμόζει 
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), όπως αυτές περιγράφονται στους σχετικούς Οδηγούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) αλλά και του ΥΠΕΝ.  

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και για οποιαδήποτε δραστηριότητα απαραίτητη 
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα έχουν προηγουμένως χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το 
διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν. 

Πριν την έναρξη λοιπόν κατασκευής του έργου θα ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες, με σκοπό κάθε εργασίας για την κατασκευή του έργου να γίνει υπό την εποπτεία αυτών. Η 
δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). 

11.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη 
επανορθωτικών μέτρων ή λοιπών πρόσθετων μέτρων στον τομέα αυτό. Εντούτοις, τα μέτρα που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια στον τομέα της ποιότητας του αέρα σχετικά με τη λειτουργία των 
μηχανημάτων εργοταξίου κατά τη φάση κατασκευής, θα συμβάλουν θετικά στον περιορισμό της 
όποιας βραχυχρόνιας επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα από τις κατασκευαστικές εργασίες. 

Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
επίπτωση σχετική με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

11.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Τα μέτρα πρόληψης/μετριασμού που πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής αναφορικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: 

 οι εκσκαφές και οι επιχώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιορισθούν 
αυστηρώς στις απαραίτητες για το έργο και στα σημεία που ορίζονται από τον τεχνικό 
σχεδιασμό του έργου 
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 διαμόρφωση κλίσεων πρανών με γνώμονα τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού που 
αποκαλύπτεται από τις εκσκαφές και με γενικό κανόνα τα προτεινόμενα στη γεωλογική 
μελέτη 

 θα πρέπει να διατηρηθεί μικρό πλάτος της ζώνης κατάληψης του εργοταξίου κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής και να αποφευχθούν δραστηριότητες που θα οδηγήσουν 
σε αύξηση της διάβρωσης. 

 Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να αποκαθίστανται και να καθαρίζονται οι θέσεις 
λήψης και απόθεσης υλικών με ισοπεδώσεις και διαμορφώσεις του χώρου. Επίσης να 
απαγορευθεί η αμμοληψία από υδατορέματα και χειμάρρους. 

 Οι ανάγκες για αδρανή υλικά λατομείου θα πρέπει να ληφθούν από τα νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

Όσον αφορά στην παρουσία των μηχανημάτων κατασκευής και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων, προτείνονται τα εξής: 

 Να συνταχθεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπου θα καταγράφονται με ακρίβεια 
οι χρόνοι, οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών και οι κύριες διαδρομές των βαρέων οχημάτων 
από και προς την περιοχή των έργων και το οποίο θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

 Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση 
των περιοχών επέμβασης, η οποία και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών 

 Η κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων θα πρέπει να γίνεται πάντα εντός του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου, ενώ η στάθμευση των βαρέων οχημάτων και των τροχοφόρων που 
εξυπηρετούν το έργο θα πρέπει να γίνεται μόνο σε χώρους εντός του εργοταξίου 

 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) πρέπει να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί 

 Να απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιµη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση επιφανειών που 
δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου 

Πέραν των ανωτέρω τα  μέτρα πρόληψης/μετριασμού που πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια 
των εργασιών κατασκευής αναφορικά με την αισθητική του τοπίου περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα μείωσης της έκκλησης σκόνης 

 Διατήρηση της τάξης των υλικών συναρμολόγησης 

 Μείωση των μικροπραγμάτων που πιθανόν καταλήγουν στις πλησιέστερες τάφρους ομβρίων 

 Απομάκρυνση από το χώρο κάθε άσχετου με τη λειτουργία υλικών 

 Χρησιμοποίηση κατάλληλης περίφραξης ώστε να προληφθούν από τις εργασίες κατασκευής 
περιοχές που μπορεί να υποστούν περιβαλλοντική βλάβη 

 Όσο το δυνατόν ορθή και λειτουργική κατάσταση των εργοταξιακών χώρων 

Συμπληρωματικά των προαναφερόμενων ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στην ακόλουθη ενότητα 
αναφορικά με τα μέτρα στα «εδαφολογικά χαρακτηριστικά». 

Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται με τη 
σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Για την περαιτέρω απόκρυψη και οπτική απομόνωση της εγκατάστασης, προτείνεται η δενδροφύτευση 
του χώρου γύρω από την περίφραξη με υψίκορμα δένδρα που ευδοκιμούν στην περιοχή σε πυκνή 
διάταξη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας φράκτης βλάστησης.  
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11.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γεωλογικά & Τεκτονικά χαρακτηριστικά (Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας) 

Δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων καθώς δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε επίπτωση σχετική στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ορύγματα και επιχώματα που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή 
του έργου έτσι ώστε να μην διαταραχτεί κατά το δυνατό η ισορροπία που επικρατεί στην περιοχή ή σε 
αντίθετη περίπτωση να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θεμελίωσης και αντιστήριξης.  

Επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εμφάνιση υπόγειων εποχιακών ή μη υδροφόρων οριζόντων 
σε βαθύτερα στρώματα ώστε να ληφθεί υπόψη στην θεμελίωση των εγκαταστάσεων και να 
προβλεφθεί η διευθέτηση αυτών με κατάλληλες δομές (π.χ. στραγγιστήρια).   

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής τα μέτρα που προτείνονται για αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου εν γένει να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για 
την κατασκευή του έργου 

 να δοθεί σημαντική βαρύτητα στο σχεδιασμό των πρανών, όπου απαιτούνται σχετικά ήπιες 
κλίσεις, ειδικά σε θέσεις που τυχόν εντοπιστούν γεωτεχνικά θέματα.   

 Διαμόρφωση κλίσεων πρανών με γνώμονα τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού που 
αποκαλύπτεται από τις εκσκαφές και με γενικό κανόνα τα προτεινόμενα στη γεωλογική 
μελέτη 

 Άμεση αποκατάσταση των χαλαρών και ασυνεχών τμημάτων στα πρανή 

 Αποφυγή της αλόγιστης αποψίλωσης της φυτοκάλυψης σε παράπλευρες εκτάσεις της ζώνης 
κατάληψης των εργασιών στη φάση κατασκευής, επειδή τα επιφανειακά νερά θα αυξήσουν 
τη διάβρωση και θα προκαλέσουν αστάθειες στη φάση λειτουργίας 

 Εξασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων των χειμάρρων στις κοίτες με κατάλληλη 
διαμόρφωση για να ελαχιστοποιηθεί η καταστρεπτική δράση του νερού στη βάση των 
φυσικών πρανών 

 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να 
απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κάθε εργοταξιακού χώρου 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιµη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση επιφανειών που δεν 
εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου 

 Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις 
φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις 

 Να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις του εδάφους, ώστε να µην υπάρξει αλλαγή στη ροή των 
επιφανειακών υδάτων της βροχής 

 Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 
περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες κάθε στιγμή, να χρησιμοποιούνται το συντομότερο 
δυνατό και να µη συσσωρεύονται 

 Η προσωρινή απόθεση των χωματισμών που θα επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικό 
επιχωμάτων θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και 
αποπλύσεων υλικών. Οι αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή, να 
καλύπτονται µε κατάλληλα πλαστικά καλύμματα και να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η 
διασπορά του υλικού 
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 Τα ακατάλληλα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να διατεθούν τελικά  στον προτεινόμενο χώρο 
απόθεσης εντός του εξεταζόμενου γηπέδου  

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση των υλικών αυτών, έστω και 
προσωρινή, σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης ή ευρύτερης περιοχής και σε 
οιαδήποτε θαλάσσια περιοχή 

 Η μεταφορά των υλικών εκσκαφής θα γίνεται µε μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα 
καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και αποβλήτων, 
οποιασδήποτε κατηγορίας, στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

 Τα όποια απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου λοιπά υλικά (π.χ. άργιλος, χαλίκι, κλπ) 
πρέπει να ληφθούν αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης 
περιοχής 

 Οι όποιες εργασίες διαμόρφωσης συνίσταται να αποφεύγονται κατά την περίοδο υψηλών 
βροχοπτώσεων (Οκτώβριο - Φεβρουάριο) 

 Για όλα τα απορρίμματα και απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργοταξιακές 
δραστηριότητες κατά την κατασκευή των έργων (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή µη) θα πρέπει 
να εφαρμόζεται κατάλληλη διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής 
(εδάφους, υπεδάφους, επιφανειακών και υπογείων υδάτων) από την ανεξέλεγκτη διάθεσή 
τους ή από τυχόν διαρροές.  

 Οι εργοταξιακοί χώροι θα πρέπει να εφοδιασθούν µε κάδους οικιακών απορριμμάτων στους 
οποίους να συλλέγονται τα αστικού τύπου απορρίμματα των εργαζομένων στα εργοτάξια. Τα 
απορρίμματα αυτά θα διατίθενται περιοδικά στον πλησιέστερο χώρο εναπόθεσης 
απορριμμάτων, µε μέριμνα του ανάδοχου του έργου. 

 Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα στερεά αυτά απορρίμματα να µην 
περιλαμβάνουν μπάζα ή υλικά που είναι επικίνδυνα, η διάθεση των οποίων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία περί των αντίστοιχων κατηγοριών 
απορριμμάτων.   

 Θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον ανάδοχο πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά 
και ελέγχου αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 
υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρροών λαδιών πριν αυτά (εφόσον συμβούν) καταλήξουν σε 
υδατικούς αποδέκτες 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιουµένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμμενα στο Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) περί «Καθορισμού μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο αντικατέστησε την 
KYA 98012/2001/96. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια και υγρά κάθε τύπου θα συγκεντρώνονται 
ξεχωριστά ανά κατηγορία σε βαρέλια και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγασμένο χώρο.    

 Η διαχείριση τυχόν τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις 
της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383Β/28-3-2006) «Αντικατάσταση της KYA 19396/1546/97 
(ΦΕΚ 604Β/18-7-1997)» 

 Τα κενά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, μεταλλικά κουτιά, πλαστικές φιάλες), θα συλλέγονται 
σε εμπορευματοκιβώτιο (Container) και θα οδηγούνται προς το πλησιέστρο ΚΔΑΥ. 

 Θα πρέπει να απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του 
εδάφους. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, οι κατασκευαστές των έργων θα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλα υλικά, όπως είναι τα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά 
προϊόντα, το πριονίδι, κ.α. 
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 Πρέπει να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διαρροής πετρελαιοειδών 
(βλάβες, αμέλεια, κ.α.) και να διενεργούνται οι κατάλληλοι χειρισμοί για την ελαχιστοποίηση 
τέτοιων περιστατικών. Σε περίπτωση όμως, που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής 
λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή τέτοιων υλικών, πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή 
εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους. Για αυτό θα πρέπει να υπάρχουν απορροφητικά 
υλικά (πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες, μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 
προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. 
Τα απορροφητικά υλικά πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
13588/725/2006 

 Μετά τη χρήση τους, τα απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και 
να διατίθενται προς υγειονομική ταφή. Από την άλλη πλευρά, τα αποθηκευμένα 
απορροφητικά υλικά πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή 
αύξησης της υγρασίας τους από κάποιο αστάθμητο παράγοντα (διαρροή νερού), οπότε και θα 
έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. 

 Να απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κ.α.) στην περιοχή των 
έργων. 

Με την ολοκλήρωση της διάστρωσης σκυροδέματος –όπου απαιτείται-, το εναπομείναν τελευταίο 
σκυρόδεμα μετά το πέρας των εργασιών ή ακόμα και αυτό που από τον έλεγχο αντοχής βρέθηκε 
ακατάλληλο προς χρήση και πρέπει να καταστραφεί, θα συλλέγεται από πιστοποιημένους φορείς και 
θα μεταφέρεται προς ανακύκλωση σε νομίμως λειτουργούσες Μονάδες Ανακύκλωσης Αδρανών 
Υλικών, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί «Μέτρων, όρων και προγράμματος για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Δεν θα 
απορρίπτεται μέσα σε χωράφια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, πολύ περισσότερο δε μέσα σε 
υδάτινα ρέματα. 

Επίσης χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκσαφών μπορούν να αξιοποιηθούν σε χώρους όπως ανενεργά και 
εν ενεργεία λατομεία προς αποκατάσταση, ανεξέλεγκτες χωματερές, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής 
ταφής και σε υποβαθμισμένα τοπία προς αναμόρφωση ή αναπλάσεις χώρων, σύμφωνα με το αρθ. 11, 
παρ. 9 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».  

Φάση λειτουργίας 

Σε ότι αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, οι επιπτώσεις σχετίζονται με τις αέριες εκπομπές, τα 
παραγόμενα υγρά απόβλητα, τη διάθεση των υπολειμμάτων και τυχόν διαφυγές στα υπόγεια και 
επιφανειακά νερά. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να επιδράσουν στη σύσταση του εδάφους αλλά και στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω χρήσης του νερού ή μόλυνσης του υδροφόρου, αλλαγής 
της σύστασης του εδάφους, κ.λ.π.  

Για το λόγο αυτό τα μέτρα αντιμετώπισης αντιστοιχούν σε εκείνα που εξ ορισμού εξετάζονται στις 
υποενότητες που αφορούν κυρίως τα ύδατα και τους αέριους ρύπους. 

Επιπλέον για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

 Στη ΜΕΑ θα γίνεται διαχείριση μόνο των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που έχουν τους 
κωδικούς ΕΚΑ,  όπως αυτοί αναλυτικά θα αναφέρονται στην ΑΕΠΟ του έργου. 

 Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων προς την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα 
αδειοδοτημένους φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες, είτε για φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς 

 Το σύνολο παραγόμενων στερών αποβλήτων, ήτοι στερεά απόβλητα προσωπικού θα 
συλλέγεται και θα οδηγείται προς την ΜΕΑ 
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 Για την διαχείριση των ΥΣ θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Νόμου 
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και της τροποποίησης 
αυτού 

 Πέραν των ανωτέρω, η διαχείριση γενικά όλων των λοιπών αποβλήτων που πιθανόν να 
παράγονται εντός του χώρου να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Για όσα από τα 
εν λόγω απόβλητα απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΑΛΕ, συσσωρευτές), καθώς 
και για άλλα τυχόν επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει η εγκατάσταση να συμπληρώνει 
κατάλληλα έντυπα αναγνώρισης, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να διατηρούνται για τρία 
(3) τουλάχιστον έτη.  

 Η προσωρινή αποθήκευση των υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα 

 Ο χώρος θα είναι στεγανοποιημένος (τσιμεντοστρωμένος ή ασφαλτοστρωμένος) για την 
αποφυγή ρύπανσης του εδάφους. Από τα υγρά απόβλητα από τυχόν πλύσεις θα πρέπει, πριν 
από τη διάθεσή τους, να απομακρύνονται τα περιεχόμενα στερεά και να διατίθενται σε προς 
ασφαλή τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ μαζί με τα υπολείμματα. 

Απλές τεχνικές που καταδεικνύουν την ορθή λειτουργία αποτελούν τα: 

 Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο χώρο 
των εργασιών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός από 
διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα 

 περίφραξη του χώρου που λειτουργεί σαν εμπόδιο στην διαφυγή τυχών ελαφρών 
μικροαπορριμμάτων, 

 συστηματική συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και 

 περιμετρική δεντροφύτευση. 

Λήψη άλλων πρόσθετων μέτρων δεν απαιτείται. 

 

11.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οικοσυστήματα, Χλωρίδα & Πανίδα 

Φάση κατασκευής 

Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν κυρίως στη σωστή λειτουργία της 
εργοταξιακής εγκατάστασης, στην απομάκρυνση των απορριμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
και στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. 

Τα γενικά µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων στις κατηγορίες βλάστησης, την πανίδα και τη 
χλωρίδα κατά την κατασκευή του έργου συνοψίζονται στα εξής: 

 Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την κατασκευή των έργων για την αποφυγή 
εκχέρσωσης εκτεταμένων περιοχών. Οι όποιες αποψιλώσεις θα πρέπει να περιορισθούν στις 
απολύτως αναγκαίες 

 Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πυρκαγιάς 

 Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης υλικών εκσκαφής 

 Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για την αποφυγή 
παρατεταμένης όχλησης της πανίδας 

 Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην παραμένει ημιτελές, αλλά κάθε 
τμήμα του να λαμβάνει την τελική του μορφή 
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 Η όχληση των ειδών της πανίδας από τη σκόνη δύναται να μειωθεί με τη συνεχή διαβροχή των 
δρόμων μετακίνησης των οχημάτων και του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου και την κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς 
κοκκωδών υλικών 

 Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχηματικής θανάτωσης ζώων από 
κακούς χειρισμούς των μηχανημάτων 

 Συστήνεται η πλύση των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδό τους από τις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, η συλλογή του νερού που θα προκύψει από τις εργασίες αυτές, η αφαίρεση της 
λάσπης και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου αυτό είναι δυνατό  

 Θα πρέπει να απαγορευθεί η απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του 
εδάφους 

 Η δημιουργία των επιχωμάτων θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
το άσκοπο “κουκούλωμα” της βλάστησης, έστω και προσωρινό, σε περιοχές εκτός της ζώνης 
κατάληψης 

 Να αναρτηθούν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων και μπαζών στα περιβαλλοντικά 
ευαίσθητα σημεία του έργου (ύδατα κ.λπ.) 

 Να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα μπάζα, λιπαντικά και άλλα απόβλητα ή απορρίμματα σε 
οποιαδήποτε τοποθεσία εντός ή πλησίον των εργοταξιακών χώρων προς αποφυγή της 
αλλοίωσης και του τραυματισμού της παρακείμενης βλάστησης 

 Θα πρέπει να περιοριστούν, κατά το δυνατό, οι θορυβώδεις εργασίες κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής των πτηνών και των θηλαστικών. Για τα περισσότερα είδη πτηνών οι 
ευαίσθητοι μήνες είναι Μάρτιος - μέσα Ιουλίου. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα λήψης πέραν των όσων 
εφαρμόζονται ήδη από τη λειτουργία του χώρου, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός αυτού περιλαμβάνει 
όλα τα απαιτούμενα έργα/μέτρα αντιρρύπανσης, λαμβάνει υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 
και χρησιμοποιεί τα όρια εκροής που τίθενται από τη νομοθεσία. 

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής ο χώρος θα είναι 
περιφραγμένος ώστε να μην εισέρχονται ζώα σε αυτόν. 

Προτείνεται να ληφθούν αυστηρά μέτρα πρόληψης/αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Γενικά σε 
όλες τις εγκαταστάσεις του έργου, πρέπει να τηρούνται οι θεσμοθετημένοι κανόνες πυρασφάλειας. 
Δεδομένου ότι τηρούνται οι τελευταίοι στο χώρο, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από 
εκδηλώσεις πυρκαγιάς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως αποτελεί η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Γενικά, η πιστή 
τήρηση των κανόνων ορθής λειτουργίας του έργου που αφορούν κυρίως τις αέριες εκπομπές, το 
θόρυβο και τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, καθώς και το γεγονός ότι ο χώρος πληροί όλα τα τεχνικά 
στάνταρτ εξασφαλίζει την αποφυγή λοιπών οχλήσεων και διατάραξης του οικοσυστήματος της 
περιοχής. 

Προστατευόμενες περιοχές (Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας) 

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
επίπτωση σχετική με τις προστατευόμενες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. 

Δάση & Δασικές εκτάσεις (Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας) 

Αναφορικά με τα δάση και δασικές περιοχές, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης ή 
επανορθωτικών μέτρων καθώς το έργο θα αναπτυχθεί και λειτουργήσει εντός του ήδη αδειοδοτημένου 
γηπέδου του ΧΥΤ Σύρου. Εντούτοις, εφόσον απαιτηθεί, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας δ/νσης δασών 
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ως αντισταθμιστικό μέτρο και ως υποχρέωση που απορρέει από το δασικό νόμο, ο φορέας θα δασώσει 
ή αναδασώσει έκταση ίδιου εμβαδού με αυτή στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση. Η έκταση αυτή θα 
βρίσκεται σε περιοχή που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση θα 
διενεργηθεί από το Φορέα με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής μελέτης που θα καταρτιστεί με 
επιμέλειά του και θα εγκριθεί από τη δασική υπηρεσία. 

 

11.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης (Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας) 

Η αλλαγή που θα σημειωθεί στις καλύψεις / χρήσεις γης σε τοπικό επίπεδο σχετίζονται αποκλειστικά 
με την υλοποίηση ή μη του εξεταζόμενου έργου και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων 
πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων. Η δε αλλαγή αυτή είναι άπαξ. 

Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε συμφωνία με τις υφιστάμενες χωροταξικές παραμέτρους και 
ρυθμίσεις της περιοχής και δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία αλλαγή στον σημερινό χωροταξικό 
χαρακτήρα της περιοχής, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 8 της παρούσας 
μελέτης. 

Για το λόγο αυτό δεν απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης. 

Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Φάση κατασκευής & Φάση 
λειτουργίας) 

Όπως έχει αναφερθεί δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση ή αρνητική επίπτωση από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου που να θίγει την οικιστική δομή της περιοχής αναφοράς και τις ανθρωπογενείς 
λειτουργίες που αναπτύσσονται σε αυτήν, συνεπώς και δεν απαιτείται η λήψη οιονδήποτε μέτρων. 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Κατά τη φάση κατασκευής, για την προστασία του αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος θα 
πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις 
αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι όροι που θα τεθούν από 
αυτές κατά τη γνωμοδότησή τους για τα έργα και να ενσωματωθούν στα Τεύχη Δημοπράτησης αυτών 
ως ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου κατασκευής.  

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς εκτεθούν κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών, οι τελευταίες θα σταματήσουν και θα ενημερωθούν αμέσως οι αρμόδιες 
αρχαιολογικές αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ζητηθεί θα πρέπει οι εκσκαφές να γίνονται παρουσία υπάλληλων των 
αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες θα ενημερώνονται εγκαίρως για τον προγραμματισμό τέτοιων 
εργασιών.  

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει -εφόσον εντοπισθούν- να απομακρυνθούν ή/και καταστραφούν 
αρχαιολογικά ευρήματα, τόσο από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο όσο και από τους αναδόχους του 
έργου. Ανάδοχοι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις κυρώσεις που συνδέονται με 
την παράνομη αφαίρεση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας. 

Όπως έχει αναφερθεί δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση ή αρνητική επίπτωση από την λειτουργία 
του έργου που να θίγει πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μνημεία κλπ, συνεπώς δεν απαιτείται 
η λήψη οιονδήποτε μέτρων. 
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11.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον / Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής 

Στην παρούσα περίπτωση οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον είναι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας θετικές, άρα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη 
μέριμνα. 

Στην περίπτωση που εντοπισθεί μικρή αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της κίνησης των φορτηγών 
μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών προτείνεται η διέλευση των οχημάτων, στα πλαίσια που αυτό 
είναι εφικτό, εκτός ωρών κοινής ησυχίας, η τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας, η φειδωλή χρήση της 
κόρνας, η κάλυψη των φορτηγών, ιδίως αυτών που μεταφέρουν λεπτόκοκκα υλικά, το σβήσιμο της 
μηχανής των φορτηγών κατά τη διάρκεια τυχόν στάσεων τους πλησίον ή εντός οικισμών και η τακτική 
συντήρησή τους. Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα την άμβλυνση των επιπτώσεων σε περίπτωση 
αναγκαστικής διέλευσης από την κατοικημένη ζώνη. 

Στην παρούσα περίπτωση οι επιπτώσεις κατά την λειτουργία του έργου στο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον είναι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας θετικές, άρα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη 
μέριμνα. 

Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων / Ανθρώπινη υγεία 

Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

Φάση κατασκευής 

Δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ενέχουν από τη φύση τους πιθανότητα πρόκλησης 
ατυχημάτων συνιστάται: 

 να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί ασφαλείας για εργοταξιακούς χώρους που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία; 

 να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
του έργου; 

 ο εργοταξιακός χώρος να είναι περιφραγμένος ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση του 
κοινού σε αυτόν και σε σημεία, όπου τα έργα είναι ημιτελή; 

 να υπάρχει κατάλληλη σήμανση, ώστε να ενημερώνεται το κοινό για τους κινδύνους και 
ταυτόχρονα να αποτρέπεται η πρόσβαση του στους εργοταξιακούς χώρους. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας πρέπει να λαμβάνεται ένα σύνολο μέτρων που σχετίζονται με την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτά ορίζονται από την  κείμενη νομοθεσία. 

Ο Φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας 
καθώς επίσης και Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών για το σύνολο των επιμέρους 
δραστηριοτήτων που θα διενεργούνται, τα οποία αποτελούν τμήματα του Σχεδίου Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (βλέπε αντίστοιχη ενότητα παρούσας μελέτης) και τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται 
πλήρως. 

Αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και αστοχιών που 
μπορεί να λάβουν χώρα στο παρόν έργο, προτείνεται επίσης η λήψη των ακόλουθων μέτρων (στο 
πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων): 

• το σύνολο των έργων θα λειτουργεί πλήρως ελεγχόμενα και εντός των ορίων της νομοθεσίας; 

• λήψη του συνόλου των απαιτούμενων μέτρων προσωπικής προστασίας και ασφάλειας; 

• πρόβλεψη ενεργειών/αντιμετώπισης –μεταξύ άλλων- των παρακάτω πιθανών έκτακτων 
περιστατικών: 
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o Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

o Πυρκαγιά στις επιμέρους εγκαταστάσεις 

o Εντοπισμός διαρροής στραγγισμάτων 

o Εντοπίσμός διαρροής βιοαερίου 

o Αστοχία μηχανήματος 

o Αντιμετώπιση άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων 

o Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων 

Ειδικότερα, τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών είναι τα ακόλουθα: 

 Συνεχής επίβλεψη του χώρου, για την κατά το δυνατό άμεση επέμβαση 

 Καλή λειτουργία του συνόλου του χώρου 

 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας 

 Στις σοβαρότερες περιπτώσεις πρέπει να κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, για την χρησιμοποίηση 
επαγγελματικών μεθόδων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 

 Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οδηγίες για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, καθώς και 
το τηλέφωνο της πλησιέστερης πυροσβεστικής υπηρεσίας με την οποία έχει εκπονηθεί από κοινού 
το σχετικό πρόγραμμα. Οι οδηγίες πρέπει να είναι ανηρτημένες στο γραφείο διοίκησης ή μέσα στον 
οικίσκο ευκολιών, στους μικρούς χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων; 

Μόνη μέριμνα σχετικά με τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού πρόσβασης χρειάζεται –εφόσον κριθεί 
απαραίτητο- να ληφθεί σχετικά με τον προγραμματισμό των δρομολογίων των οχημάτων μεταφοράς 
αποβλήτων, ώστε να μειώνεται η όποια κυκλοφοριακή φόρτιση. 

Συνεπώς κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν 
εκείνων που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Δημόσια υγεία (Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας) 

Όπως έχει αναλυθεί κατά την κατασκευή των έργων δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις και 
συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται 
με τον ορθό σχεδιασμό και προγραμματισμό των κατασκευαστικών εργασιών και κατ΄ επέκταση τη 
σωστή λειτουργία του εργοταξίου. 

Αντίστοιχα κατά την λειτουργία των έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις και συνεπώς δεν απαιτείται η 
λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται με τον ορθό σχεδιασμό των 
έργων διαχείρισης και κατ΄ επέκταση τη σωστή λειτουργία των τελευταίων. 

 

11.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Φάση κατασκευής 

Κατά την κατασκευή του έργου προτείνονται τα παρακάτω μέτρα για την οδική ασφάλεια: 

 Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών ότι εκτελούνται έργα; 

 Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών; 

 Επανατοποθέτηση τυχόν πινακίδων σημάνσεων που θα καταστραφούν; 

 Για αποφυγή διατάραξη της οδικής κυκλοφορίας λόγω κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων για τις 
ανάγκες του έργου, θα πρέπει να διευθετηθεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων σε 
συνεννόηση με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και να ληφθούν μέτρα, τα οποία να αποσκοπούν 
στην ελάχιστη κατά το δυνατό παρεμπόδιση της κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας 
βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής κ.α.). 
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Πριν την έναρξη των κατασκευών θα πρέπει ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου να έλθει σε επαφή με 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμος), για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην περιοχή. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων πρόληψης ή/και 
επανορθωτικών πλην των όσων ήδη έχουν προβλεφθεί ανά περιβαλλοντική παράμετρο και σχετίζονται 
άμεσα με τα δίκτυα υποδομών (ύδατα, ατμόσφαιρα, έδαφος, φυσικό περιβάλλον, κλπ). 

Φάση λειτουργίας 

Όπως έχει αναφερθεί και στην αντίστοιχη ενότητα του Κεφαλαίου 10, το έργο θα συμβάλει θετικά στις 
υποδομές της περιοχής και δη στις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Κατά τη λειτουργία των έργων δεν απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων πρόληψης ή/και 
επανορθωτικών πλην των όσων ήδη έχουν προβλεφθεί ανά περιβαλλοντική παράμετρο και σχετίζονται 
άμεσα με τα δίκτυα υποδομών (ύδατα, ατμόσφαιρα, έδαφος, φυσικό περιβάλλον, κλπ). 

 

11.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ AΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Το έργο δεν σχετίζεται με την πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος της περιοχής, συνεπώς και δεν 
απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων πρόληψης ή/και επανορθωτικών πλην των όσων ήδη έχουν 
προβλεφθεί ανά περιβαλλοντική παράμετρο (ύδατα, ατμόσφαιρα, έδαφος, φυσικό περιβάλλον, κλπ). 

Αντιθέτως, τέτοιου είδους έργα διαχείρισης αποτελούν δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις τόσο στο 
περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, όσο και στην διασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. 

 

11.9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης για επιπτώσεις από τα 
καυσαέρια, πέραν της απαιτούμενης τακτικής συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και 
μηχανημάτων. Αυτή, η οποία ούτως ή άλλως επιβάλλεται, εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες καύσης 
του καυσίμου άρα και καλύτερη ποιότητα καυσαερίων.  

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων στην άμεση περιοχή γειτνίασης, στο 
ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να εργασθεί στο έργο, αλλά και των αισθητικών οχλήσεων από την 
έκλυση σκόνης, συνίσταται: 

 Τη λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων που εργάζονται στο χώρο με προσεκτικούς 
χειρισμούς 

 Σε περίπτωση κατασκευαστικών επεμβάσεων κατά τους ξηρούς μήνες, θα διενεργείται τακτική 
διαβροχή των προς διαμόρφωση περιοχών 

 Κατά τους ξηρούς -κυρίως- μήνες, να διενεργείται συχνή διαβροχή των αποθηκευμένων 
αδρανών κοκκωδών πρώτων υλών, επιφανειακά 

 Η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας όπως φόρμες, μάσκες, κράνη 
κ.λ.π από τους εργαζομένους στο εργοτάξιο 

 Η κάλυψη των σωρών υλικών που δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την ελάττωση της 
διάβρωσης τους από τον άνεμο. Συνήθως οι μεγάλοι σωροί αφήνονται ακάλυπτοι, λόγω της 
ανάγκης συχνής μεταφοράς υλικών προς ή από τον σωρό. 

 Η μεταφορά υλικών θα διενεργείται πάντοτε με σκεπασμένα φορτηγά αυτοκίνητα σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες διατάξεις 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ  396 

 Περιμετρική δεντροφύτευση 

Αναλυτικότερα μέτρα που αφορούν στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης και 
σχετίζονται τόσο με το οδικό δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των υλικών, όσο και με 
το εργοτάξιο κατασκευής παρουσιάζονται ακολούθως: 

Δρόμοι κίνησης: 

 θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες (15 km/hr για τα βαρέα 
οχήματα) 

 ύγρανση των δρόμων κίνησης μέσω υδροφόρων οχημάτων, εφόσον πρόκειται για χωματόδρομους 

 εξασφάλιση απορροής των ομβρίων ώστε να μην επαναιωρούνται τα πίπτοντα σωματίδια 

 οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος 

 τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα είναι καθαρά και υγρά. 

Συμπερασματικά λοιπόν, προτείνεται η συνεχής διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων μέσα στο χώρο 
των εργασιών, ενώ πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης πυκνοκατοικημένων περιοχών 
ούτως ώστε  να μειωθούν η σκόνη και οι λοιπές οχλήσεις από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. 

Σωροί υλικών: σε ότι αφορά τους σωρούς υλικών προτείνονται: 

 Κάλυψη των σωρών που δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την ελάττωση της διάβρωσης τους από 
τον άνεμο 

 Διαβροχές σωρών. Η διαβροχή των σωρών αυτή καθ' εαυτή, τυπικά έχει μόνο προσωρινό 
χαρακτήρα για τις συνολικές εκπομπές. Κατά τη διάρκεια των αποθέσεων ή των απολήψεων 
κρίνεται απαραίτητη η διαβροχή με νερό. 

 Ελαχιστοποίηση των αποθέσεων ή αποσπάσεων των υλικών σε/από σωρούς. Η εναπόθεση υλικών 
σε σωρούς θα γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος ανάλογα πάντοτε με το χρησιμοποιούμενο 
μηχάνημα. Οι σωροί δεν πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4m. 

Κατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων: 

 Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται να είναι σε καλή κατάσταση, και να 
πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. Το 
πρόγραμμα συντήρησης θα ελέγχεται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση. 

 Ο Ανάδοχος του έργου κατασκευής υποχρεούται στη χρήση μηχανημάτων με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές περιορισμού εκπομπών σκόνης. 

Τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων 
εργοταξίου:  

Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

 Τη ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 

 Τη ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές − στόχοι και 

όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου 

και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Υ.Α. Η.Π. 

14122/549/Ε.103/2011, (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) και Υ.Α. 174505/607/2017, (ΦΕΚ 1311/Β` 

13.4.2017). 

 Υ.Α. 37353/2375/2007, ΦΕΚ 543/Β/18.4.2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
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που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες 

ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών 

αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή 

υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής 

της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας 

2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 

2005/55ΕΚ και το παράρτημα IV της οδηγίας 2005/78/ΕΚ» 

 Υ.Α. 17884/1368/1997, (ΦΕΚ 934/Β/22.10.1997)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 

την οδηγία 97/20/ΕΚτης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την 

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της 

εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων». 

 ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου 

 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του 
έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παραγ. δ’ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) 
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 

Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται με τη 
σωστή λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας. 

Σε γενικές γραμμές τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 

 Χρήση κλειστών κτιρίων  

 Κατάλληλος σχεδιασμός του χώρου για την πρόληψη έκλυσης οσμών και σκόνης: Κατά μήκος του 
μετώπου του Τμήματος Υποδοχής θα προβλεφθεί επαρκής χώρος, ο οποίος θα εξασφαλίζει τους 
απρόσκοπτους ελιγμούς των απορριμματοφόρων προκειμένου αυτά να προσεγγίζουν στις 
κατάλληλες θέσεις και να εκφορτώνουν τα απορρίμματα. Τα οχήματα εισέρχονται εξ’ ολοκλήρου 
στο κτίριο Υποδοχής και προβλέπεται ηλεκτροκίνητη πόρτα, η οποία μετά την απομάκρυνση του 
οχήματος, κλείνει αυτόματα μέσω συστήματος αυτοματισμού. Με τη διαδικασία αυτή 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των οσμών προς το περιβάλλον, διότι η πόρτα παραμένει 
ανοικτή κατά τον ελάχιστο δυνατό χρόνο και το απορριμματοφόρο όχημα βρίσκεται εντός 
κλειστού και ισχυρά εξαεριζόμενου κτιρίου κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. 

 Σύστημα εξαερισμού που δημιουργεί ελαφρά υποπίεση προς αποφυγή έκλυσης οσμών στον 
περιβάλλοντα χώρο. Το σύστημα εξαερισμού - αεραγωγών συνδυάζεται με σύστημα 
αποκονίωσης/απόσμησης για τον πλήρη καθαρισμό του αέρα από τις σκόνες και τις οσμές, όπως 
προβλέπει η σχετική Νομοθεσία.  

 Εφαρμογή συστήματος αναρρόφησης και απόσμησης/αποκονίωσης (τοπικά όπου απαιτείται) σε 
σημεία της μηχανικής επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα η κοσκίνιση, τεμαχισμός, πτώσεις από 
ταινία σε ταινία, αεροδιαχωρισμός, κ.λ.π.) 

 Εφαρμογή «μη συμβατικών» συστημάτων απόσμησης (π.χ. φυσικοχημική ή θερμική επεξεργασία), 
όπου απαιτείται, ώστε να πληρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές που προτείνει το BREF 
Treatment. 

 Χρήση ημιπερατής μεμβράνης για την κάλυψη των container των προδιαλεγμένων αποβλήτων.  
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Απαραίτητη είναι η συνεχής διαχείριση και συντήρηση του βιόφιλτρου. Για την καλή συντηρηση αυτού 
θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:  

 Ο μέγιστος ρυθμός φόρτισης του βιοφίλτρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται κατά τη διάρκεια 
της ελεγχόμενης λειτουργίας 

 Οι διαστάσεις και η λειτουργία του φίλτρου θα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας  

 Υψηλό φορτίο ΝΗ3 στα καυσαέρια απαιτεί μια προηγούμενη κατεργασία με οξύ  

 Αντικαθιστώντας μέρος του υλικού του φίλτρου δεν πρέπει να μειώνει την 
αποτελεσματικότητα καθαρισμού του υπόλοιπου τμήματος (σχεδιασμός υπέρ ασφαλείας) 

 Η συμμόρφωση με την επιτρεπόμενη τιμή εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου ρυθμού φόρτισης 

 Η υγρασία του υλικού του φίλτρου θα πρέπει να διατηρείται στο βέλτιστο λειτουργικό επίπεδο 
με κατάλληλα μέτρα (π.χ. μέσω υγραντήρα αέρα, ή συστήματος διαβροχής) 

 Η παροχή του αέρα προς επεξεργασία μέσα στο βιόφιλτρο (εισερχόμενος αέρας) δεν θα πρέπει 
να ξεπερνάει τα 100m3 ανά m3 υλικό βιόφιλτρου την ώρα. Μειώνοντας το μέγιστο φορτίο σε τα 
50m3 του εισερχόμενου αέρα ανά m3 υλικό βιόφιλτρου είναι δυνατόν να ενισχυθεί σημαντικά η 
απομάκρυνση των οσμών 

 Ο ανεμιστήρας απαγωγής του επεξεργασμένου αέρα θα πρέπει να διαμορφωθεί και να 
λειτουργεί σε αυξημένες πιέσεις που προκαλούνται από συμπίεση εντός του μέσου φίλτρανσης 

 Η υγρασία του αέρα τροφοδοσίας πρέπει να διατηρείται σε κορεσμό (τροφοδοσία υγραντήρα 
αέρα) 

 Η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας πρέπει να διατηρείται μεταξύ + 10 και+ 40 ° C (βέλτιστη 
σε 25-30 ° C) 

 Το μέσο φίλτρανσης πρέπει να κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο ρυπασμένος αέρας να 
κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα από αυτό και να μην υπάρχει διαφυγή κατά μήκος του ορίου 
μεταξύ του μέσου φίλτρανσης και των τοιχωμάτων του δοχείου  

 Η μεταβλητότητα στην σύνθεση του φορτίου του ρυπασμένου αέρα εισόδου πρέπει να 
ελαχιστοποιείται 

 Προκειμένου να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα των κάτω στρωμάτων του μέσου φίλτρανσης και 
οι συσκευές διανομής του αέρα, η σκόνη πρέπει να αφαιρεθεί από τον ρυπασμένο αέρα 
εισόδου  

 Η τιμή του pH του μέσου βιοφίλτρου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του ουδέτερου και ελαφρά 
όξινου  

 Το μέσο φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά, πριν φτάσει το τέλος της ενεργού ζωής 
του. 

Ο τακτικός προσδιορισμός των θρεπτικών ουσιών (C, N, P) στο μέσο του φίλτρου δεν είναι απαραίτητος, 
αλλά εξαρτάται από τις προδιαγραφές του διηθητικού μέσου. Όλες οι μετρήσεις και οι έλεγχοι πρέπει να 
ακολουθούν ένα πρόγραμμα ελέγχου με ένα ειδικό πίνακα ελέγχου. 

Η λήψη των παραπάνω μέτρων και η τήρηση των ορίων που προτείνονται εξαλείφουν τυχόν 
επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά και στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Να σημειωθεί ότι η 
λειτουργία κλειστών μονάδων μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας δεν έχει ποτέ στο παρελθόν 
συνδεθεί με τέτοιες αέριες εκπομπές που να δημιουργούν προβλήματα στους ζώντες οργανισμούς. 
Μάλιστα, στις πλείστες των περιπτώσεων δεν αναφέρονται καν οχλήσεις λόγω π.χ. οσμών, από τη 
γύρω περιοχή παρόλο που συχνά τέτοιες μονάδες χωροθετούνται μέσα στον αστικό ιστό. 

Συμπληρωματικά του ανωτέρω κατά την λειτουργία των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων πρέπει να 
λαμβάνονται και τα κάτωθι: 
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 για την αποφυγή της σκόνης, ο χώρος όπου κινούνται οχήματα ή μηχανήματα είναι 
καλυμμένος με μπετόν 

 για τις εκπομπές των οχημάτων και μηχανημάτων ισχύει ότι και για τη φάση της κατασκευής 

 για τη μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων προτείνεται η χρήση μάσκας 

 Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και τυχόν επικίνδυνων 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-05-2020) και των ΚΥΑ 13588/725/06 και 24944/1159/06, αντίστοιχα, 
να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να 
διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν 
εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε 
ισχύοντα όρια 

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση ελαστικών και γενικότερα καύση 
οποιουδήποτε είδους στερεών αποβλήτων ή λαδιών στον χώρο του έργου 

 δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου έχει θετικά αποτελέσματα. 

Γενικότερα για την ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων στο ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται 
να εργασθεί στο έργο, αλλά και των αισθητικών οχλήσεων από την έκλυση σκόνης, αιωρούμενων 
σωματιδίων και οσμών θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: 

• Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υλικών. Η μετακίνηση αποβλήτων και άλλων υλικών θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

• Η μεταφορά των αδρανών υλικών θα διενεργείται πάντοτε με σκεπασμένα φορτηγά 
αυτοκίνητα. 

• Τακτικός καθαρισμός των χώρων. Όλοι οι χώροι στους οποίους αποτίθενται απορρίμματα θα 
καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση, και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι εκπομπές σκόνης. 

• Κατά τους ξηρούς -κυρίως- μήνες, θα διενεργείται τακτική διαβροχή των περιοχών 
εκχωματώσεων και επιχωματώσεων καθώς και των αποθηκευμένων αδρανών κοκκωδών 
πρώτων υλών, επιφανειακά. 

• Περίφραξη, κάλυψη και διαβροχή των σορών υλικών στο εργοτάξιο. 

• Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα 
με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα). Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2 
m. 

• Εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή 
εξέρχονται από το χώρο εργασιών. 

• Η περιμετρική φύτευση που θα έχει εγκατασταθεί αποτελεί άλλο ένα πρόσθετο μέτρο 
προστασίας του περιβάλλοντα χώρου, λόγω της ικανότητας των φυλλωμάτων των θάμνων και 
των δέντρων να κατακρατούν σκόνη. 

 

11.10 ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Φάση κατασκευής 
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Για την ελαχιστοποίηση της ηχητικής όχλησης, θα πρέπει τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι λειτουργίας τους, να επιλεγούν έτσι ώστε να εκπέμπεται ο λιγότερος 
δυνατός θόρυβος.  

Ο στόχος αυτός είναι εφικτός με την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού μηχανημάτων καθώς και με 
τη γενικευμένη χρήση κατασιγασμένων μηχανημάτων.  

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κατασκευής ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται 
στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003). 

Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 
149/06 (ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», βάσει του οποίου καταργήθηκε το προηγούμενο ΠΔ 85/91 
(ΦΕΚ:38/Α/91) που είχε εκδοθεί σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

Στην οδό πρόσβασης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. οικ. 211773/2012, (ΦΕΚ 
1367Β/27.4.2012) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών 
περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων τεχνικές 
προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες 
διατάξεις», όρια θορύβου. 

Κατά βάση προτείνεται να ακολουθηθεί η ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα: 

 ΚΥΑ 56206/1613/86, ΦΕΚ 570/Β/09-09-86 «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου», σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 79/113/ΕΕ, 
81/405/ΕΕ. 

 ΚΥΑ 69001/1921/88, ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 «Έγκριση τύπου Ε.Ε. για την οριακή τιμή στάθμης 
θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/91, (359/Β/28.5.91). 

 ΚΥΑ Α5/2375/88, ΦΕΚ 689/Β/18-10-88 «Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών». 

 ΚΥΑ 765/91, ΦΕΚ 81/Β/21-02—91 «Περί καθορισμού οριακών τιμών στάθμης θορύβου 
υδραυλικών πτύων κλπ» και την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ οικ. Β 11481/523/1997, ΦΕΚ 
295/Β/11.4.1997  «Τροποποίηση της 765/14.1.1991 (81/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με 
καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Υπ. Απόφαση 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18-8-78 «Περί καθορισμού οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου αεροσφυρών» 

 το Π.Δ. 1180/81: Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο 
περιβάλλον από εγκαταστάσεις, οπότε και αφορά το σύνολο των μηχανημάτων και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το 
όριο αυτό μετρούμενο επί του ορίου του χώρου κατασκευής (εργοτάξιο) έχει καθοριστεί: 

1. στην περίπτωση της καθαρής επικράτησης του αστικού στοιχείου στο χώρο του έργου 
στα 50 dB-A. 

2. στην περίπτωση επικράτησης του βιοτεχνικού-βιομηχανικού ή παρεμφερούς στοιχείου 
(π.χ. εργοταξιακών δραστηριοτήτων) έναντι του αστικού, στα 65 dB-A. 

 την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) περί «Καθορισμού μέτρων και ορίων για τις 
στάθμες εκπομπής θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους», όπου  
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3. Για τον καθορισμό της στάθμης ηχητικής ισχύος τεχνικού εξοπλισμού προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα βασικά πρότυπα εκπομπής θορύβου EN ISO 3744: 
1995 και EN ISO 3746: 1995 

Επίσης, σε ότι αφορά στην ημερήσια στάθμη έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο πρέπει να πρέπει 
να τηρούνται τα όσα προβλέπει το Π.Δ. 149/2006: «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». Σύμφωνα με το εν λόγω Π.Δ. όσον αφορά την 
ημερήσια στάθμη έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο κατά την εργασία τους (μέση τιμή για 
οκτάωρη ημέρα εργασίας), σύμφωνα με το ΠΔ 149/2006 η κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη 
δράσης είναι τα 80 dBΑ, η ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης είναι τα 85 dBΑ ενώ η οριακή 
τιμή έκθεσης είναι τα 87 dBΑ. 

Σε γενικές γραμμές η ακουστική όχληση μπορεί να περιοριστεί ακολουθώντας ορισμένους απλούς 
κανόνες όπως: 

 Επιλογή εξοπλισμού και μηχανημάτων τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου 

 Κατάλληλη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων, π.χ. κλείσιμο κάποιων μηχανών όταν δεν 
απαιτείται η λειτουργία τους 

 Καλή λειτουργία εργοταξίου, όπως σιγαστήρες στις εξατμίσεις των οχημάτων που κινούνται 
στο χώρο κλπ 

 Συνεχής συντήρηση των εργοταξιακών μηχανημάτων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η καλή 
τους κατάσταση 

 Η επιλογή της θέσης χωροθέτησης εντός των εργοταξιακών χώρων, σημείων που παράγουν 
θόρυβο, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από 
ευαίσθητούς αποδέκτες 

 Οι θορυβώδεις εργασίες θα πρέπει να συνδυάζονται, ούτως ώστε να συμπίπτουν χρονικά μαζί 
ελαχιστοποιώντας τον παρατεταμένο χρόνο έκθεσης 

 Κατασκευαστικές εργασίες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 
και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας 

 Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου, καθώς και μετρήσεις 
περιβαλλοντικού θορύβου και θορύβου βάθους ιδιαίτερα στη γειτονία με ευαίσθητους 
αποδέκτες. 

 Περιμετρική δεντροφύτευση 

 Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την διέλευση εντός οικισμών των οχημάτων 
μεταφοράς υλικών προτείνεται η διέλευση των οχημάτων, στα πλαίσια που αυτό είναι εφικτό, 
εκτός ωρών κοινής ησυχίας, η τήρηση χαμηλών ορίων ταχύτητας, η φειδωλή χρήση της κόρνας, 
η κάλυψη των φορτηγών, ιδίως αυτών που μεταφέρουν λεπτόκοκκα υλικά, το σβήσιμο της 
μηχανής των φορτηγών κατά τη διάρκεια τυχόν στάσεων τους πλησίον ή εντός οικισμών και η 
τακτική συντήρησή τους. 

Αναφορικά με τις δονήσεις δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά την λειτουργία του έργου θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί 
θορύβου (ΠΔ 1180/81). 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ακολουθεί πλήρως τους κανονισμούς θορύβου και τις 
προδιαγραφές της ΕΕ. Επίσης, θα λαμβάνονται μέτρα ηχοπροστασίας τόσο ως προς τα εξωτερικά όρια 
του οικοπέδου όσο και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. 
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Σε γενικές γραμμές η ακουστική όχληση μπορεί να περιοριστεί ακολουθώντας ορισμένους απλούς 
κανόνες όπως: 

 Καλή λειτουργία μονάδας, τακτική συντήρηση εξοπλισμού 

 Κατάλληλη ηχομόνωση κτιρίων 

 Επιλογή εξοπλισμού και μηχανημάτων τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου 

 Κατάλληλη χρησιμοποίηση της εγκατάστασης, π.χ. κλείσιμο κάποιων μηχανών όταν δεν 
απαιτείται η λειτουργία τους 

 Τον περιορισμό της μετάδοσης του θορύβου με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μονωτικών 
καλυμμάτων στην πηγή, την τοποθέτηση ηχοφραγμάτων, την τοποθέτηση ειδικών 
καλυμμάτων, κλπ εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (μετά την διενέργεια μετρήσεων θορύβου 
κατά την λειτουργία των δραστηριοτήτων και εφόσον παρατηρηθούν υψηλά επίπεδα 
παραγόμενου θορύβου από την λειτουργία του εξοπλισμού) 

 Την ενημέρωση των εργαζόμενων για την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τα προστατευτικά 
και προληπτικά μέτρα 

 Εφοδιασμό των εργαζομένων –εφόσον είναι αναγκαίο- με ωτασπίδες για την προσωπική τους 
προστασία 

Σημειωτέων ότι το γενικό πλαίσιο για το θόρυβο, προερχόμενο από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
εξαρτώμενο από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ.1180/293Α/1981. 

Τέλος, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης που 
περιλαμβάνουν: 

 Τον περιορισμό του θορύβου στην πηγή. Όλες οι πηγές μπορούν με κατάλληλη μελέτη, 
κατασκευή, στήριξη, εσωτερική μόνωση και σωστή συντήρηση να γίνουν λιγότερο θορυβώδεις. 

 Έδραση των μηχανημάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν κραδασμούς, με την 
παρεμβολή αντικραδασμικών διατάξεων (εφόσον απαιτείται) 

 Την οριοθέτηση, σήμανση και έλεγχο της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας όπου η ημερήσια 
ατομική ηχοέκθεση υπερβαίνει τα 85 dB(A). 

 Τη διενέργεια μετρήσεων θορύβου στον εργασιακό χώρο και την παρακολούθηση της ακοής 
των εργαζόμενων. 

 Τα οχήματα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να συντηρούνται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Η εξάτμιση της μηχανής εσωτερικής καύσης να φέρει σιγαστήρα για την απομείωση του 
θορύβου. 

Αναφορικά με τις δονήσεις δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

11.11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Φάση κατασκευής & Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης ή επανορθωτικών μέτρων καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
επίπτωση σχετική με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

11.12 ΥΔΑΤΑ  

Φάση κατασκευής 

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται ανά κατηγορία υγρού αποβλήτου είναι: 
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 Για τα αστικά λύματα του προσωπικού του εργοταξίου θα χρησιμοποιούνται χημικές 
τουαλέτες καθ΄ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

 Σε ότι αφορά τις επιφανειακές απορροές, συνίσταται εξ΄ αρχής η κατασκευή περιμετρικής 
τάφρου συλλογής των όμβριων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία, αλλά και να 
προστατεύονται με την ορθή διαχείριση οι κατάντη υδατικοί πόροι 

 Για τα ειδικά υγρά απόβλητα θα λαμβάνονται μέτρα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση 
τυχαίας διαρροής. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα 
προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) μέσω των οποίων 
θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων 
και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται 
προσεκτικά σε βαρέλια, και στη συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006. Τα αποθηκευμένα απορροφητικά υλικά 
πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται για πιθανά αυξημένα ποσοστά 
υγρασίας, από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. προσρόφηση, ως συνέπεια διαρροής νερού).  

 Για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων θα τηρούνται τα οριζόμενα στο 
ισχύον Π.Δ. 82/2004 ΦΕΚ64Α «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». 

 Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι προσροφώνται επί των σωματιδίων, αυτοί οφείλονται 
κυρίως σε αμέλεια ή σε τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και 
μηχανημάτων του εργοταξίου, και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός τέτοιων 
συμβάντων, μέσω προσεκτικής διαχείρισης. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προς 
επίτευξη αυτού του στόχου είναι όμοια με αυτά που περιγράφηκαν και αφορούν στα ειδικά 
υγρά απόβλητα. 

 Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών 

 Η προστασία της ποιότητας των νερών από τα αιωρούµενα στερεά  απαιτεί τη λήψη µέτρων 
µείωσης των εκποµπών στερεών κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης. Ετσι θα πρέπει να 
προβλέπεται η ύπαρξη πλαστικών φύλλων στο εργοτάξιο ώστε να µπορεί να γίνει κάλυψη 
τυχόν σωρών (σειραδίων) αποθηκευµένων αδρανών προς επίχωση σε περίπτωση ξαφνικής 
βροχής. Γενικότερα, ο σωστός προγραµµατισµός των εργασιών µε πρόβλεψη να 
αποφευχθούν οι σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων 
βροχοπτώσεων και αποφυγή εργασιών εκσκαφών κατά τις ηµέρες που προβλέπεται βροχή, 
βοηθά στη µείωση εκποµπών των αιωρουµένων στερεών προς το περιβάλλον. Μάλιστα, η 
διενέργεια των σηµαντικών εκσκαφών και ορυγµάτων κατά τους θερινούς µήνες συμβάλλει 
και στην προστασία κατά το δυνατό των υπόγειων νερών, καθώς η στάθμη των υδροφόρων 
οριζόντων είναι σχετικά πιο χαμηλά κατά το θέρος. 

 Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή και συστηµατική συντήρηση 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν τυχόν περιπτώσεις 
ατυχηµατικής ρύπανσης. 

Φάση λειτουργίας 

Πρόσθετα μέτρα για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη λειτουργία των 
προτεινόμενων έργων δεν προβλέπονται πέραν των όσων λαμβάνονται κατά τον τεχνικό σχεδιασμό 
των έργων. Ειδικότερα: 

• προς αποφυγή ανάμιξης των ομβρίων με τα στραγγίσματα πρόκειται να κατασκευασθούν τάφροι 
απορροής των ομβρίων περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης του ΧΥΤΥ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει 
και για τη συλλογή τυχόν στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ και ενδέχεται να 
αναμιχθούν με όμβρια; 

• για την προστασία των υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδάτων και σε συμφωνία με την ΚΥΑ 
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114218, την ΚΥΑ 29407/3508 και την ΚΥΑ Η.Π.4641/232/2006, γι την Β΄ Φάση του ΧΥΤΥ σχεδιάστηκε 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων που περιλαμβάνει: 

o Χρήση σύνθετου τεχνητού γεωλογικού φραγμού στο ΧΥΤ όπως αυτό περιγράφεται στο 
κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής;  

o Μέτρα προστασίας των επιφανειακών νερών που ήδη αναφέρθηκαν (τάφρος απορροής 
ομβρίων, κατάλληλες κλίσεις του απορριμματικού αναγλύφου για την αποτροπή εισόδου 
ομβρίων εντός των αποθέσεων); 

o Σύστημα αγωγών συλλογής και μεταφοράς των στραγγισμάτων στις δεξαμενές συλλογής 
στραγγισμάτων;  

• σχεδιασμός κατάλληλων έργων συλλογής ομβρίων υδάτων (δεξαμενή ομβρίων, περιμετρικών 
τάφρων, κλπ) με σκοπό την παροχέτευση αυτών εκτός των χώρων εργασίας της ΜΕΑ. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος monitoring, ιδιαίτερα δε η 
συστηματική χρήση των γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων και οι συχνές δειγματοληψίες και 
αναλύσεις, θα επιτρέψουν τον γρήγορο εντοπισμό του προβλήματος και την άμεση αντιμετώπισή του 
εάν βέβαια προκύψει κάτι τέτοιο.  

Επίσης, δεν απαιτείται η λήψη επανορθωτικών ή πρόσθετων μέτρων πέραν εκείνων που σχετίζονται με 
τη σωστή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Τέτοιου είδους μέτρα κατ΄ ελάχιστον 
αναφέρονται στα: 

 τακτική καθαριότητα όλων των χώρων από το προσωπικό, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι επιπτώσεις στις επιφανειακές απορροές 

 σχεδιασμός κατάλληλων έργων συλλογής ομβρίων υδάτων (περιμετρικών τάφρων) με σκοπό 
την παροχέτευση αυτών εκτός των χώρων εργασίας 

 να γίνεται συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος 
συλλογής ομβρίων υδάτων και των αντίστοιχων φρεατίων συλλογής τους 

 το δάπεδο επάνω στο οποίο θα εδραστεί ο εξοπλισμός και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης θα είναι από σκυρόδεμα 

 η πλύση του εξοπλισμού να γίνεται τακτικά. Τα υγρά απόβλητα πλύσης του  εξοπλισμού 
καθώς και τυχόν άλλα ρυπασμένα υγρά, να οδηγούνται μέσω καναλιών συλλογής και ειδικών 
σχαρών θα οδηγούνται πάντα με ελεύθερη ροή μέσω κατάλληλου οριζοντίου δικτύου στην 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

 η διάθεση των αστικών λυμάτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις 

 να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών από τους χώρους 

 απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια 
θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα 
συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το 
ΥΠΕΚΑ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων 

 Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα 
υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται 
η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων 
καυσίμων, λιπαντικών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα 
πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων 
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11.13 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Φάση κατασκευής 

Η κλίμακα του έργου και η φύση των κατασκευαστικών εργασιών δεν συνάδει με την πρόκληση 
κινδύνων από σοβαρά ατυχήματα ή καταστροφές. Τα όποια μέτρα προτείνονται ανά περιβαλλοντική 
παράμετρο είναι ικανά να προλάβουν δυσχερείς καταστάσεις ή ακόμη και να μετριάσουν τις όποιες 
αρνητικές επιπτώσεις προκύψουν. 

Φάση λειτουργίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί στα Κεφάλαια 7 και 10 της παρούσας ΜΠΕ, καθώς 
επίσης και το σύνολο των μέτρων που θα ληφθούν (βλέπε επιμέρους ενότητες του παρόντος 
κεφαλαίου) εξάγεται το συμπέρασμα ότι η λειτουργία του έργου ενέχει πολύ χαμηλούς κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της περιοχής γενικότερα, εφόσον τηρούνται 
τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας και δεν παρουσιάζει μεγάλη ευπάθεια σε κινδύνους σοβαρών 
ατυχημάτων ή καταστροφών. Εντούτοις στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Σύστηματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προτείνεται η εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών 
για το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων που θα ενεργούνται εντός του γηπέδου του έργου. 
Αναλυτική περιγραφή του Σχεδίου γίνεται στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας ΜΠΕ. Συμπληρωματικά των 
ανωτέρω ακολούθως περιγράφονται μια σειρά προληπτικών μέτρων/μέτρων αντιμετώπισης σε σχέση 
με την ευπάθεια του έργου από κινδύνους σοβαρών καταστροφών: 

Σεισμοί 

Τα προληπτικά μέτρα που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των συνεπειών από τους σεισμούς ή την 
καλύτερη προπαρασκευή για τεχνική και οικονομική αντιμετώπιση των συνεπειών τους είναι τα εξής: 

• ο αντισεισμικός σχεδιασμός των νέων κτιρίων σύμφωνα με τα σεισμικά δεδομένα της 
περιοχής; 

• ο προσεισμικός έλεγχος  

Ο προσδιορισμός των σεισμικών δράσεων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού 
Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) ή του Εθνικού προσαρτήματος για τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 Ευρωκώδικας 
8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και 
κανόνες για κτίρια). 

Επειδή όμως σε όλες τις κατασκευές ακόμα και σε αυτές που έχουν σχεδιαστεί με σχετικές 
αντισεισμικές πρόνοιες, με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η αντισεισμική φέρουσα ικανότητά τους, 
είτε λόγω γήρανσης των υλικών τους, είτε λόγω σώρευσης βλαβών από διάφορα αίτια, αυξάνοντας 
έτσι την τρωτότητά τους και ταυτόχρονα την πιθανότητα κατάρρευσής τους σε περίπτωση σεισμού, ο 
προσεισμικός έλεγχος και οι τεχνικές παρεμβάσεις πρέπει να αποτελούν μια συνεχή προσπάθεια.  

Άλλο σημαντικό προληπτικό μέτρο είναι η ασφάλιση των κτιρίων έναντι σεισμού, γιατί η αρωγή του 
κράτους στην αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές δε μπορεί να θεωρείται πάντοτε 
δεδομένη, με το κόστος αυτό να είναι πολύ μεγάλο. 

Πυρκαγιές  

Η πρόληψη των πυρκαγιών είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
κινδύνων πυρκαγιάς και δεδομένου ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από τον άνθρωπο, 
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν από πλευράς πολιτείας, οι πολιτικές που περιλαμβάνουν την 
εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, καλύτερη και ταχύτερη προειδοποίηση και κατάρτιση.  

Από πλευράς εγκατάστασης τα μέτρα πρόληψης που δύναται να ληφθούν για την αντιμετώπιση μιας 
τέτοιας φυσικής καταστροφής είναι:  
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 Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση του δικτύου και των μέσων πυρόσβεσης και 
πυρανίχνευσης; 

 Συστηματικός έλεγχος για την επάρκεια και την καταλληλότητα των μέσων ατομικής 
προστασίας; 

 Εκπαίδευση εργαζομένων και διαρκείς ασκήσεις ετοιμότητας; 

 Πρόβλεψη εξοπλισμού και προσωπικού (ομάδα πυρασφάλειας) για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς. 

Αντίστοιχα τα μέτρα αντιμετώπισης είναι τα εξής: 

 Θα πρέπει να διατηρούνται στο χώρο εργασίας περίπου 300 m3 αδρανούς εδαφικού υλικού 

 Άμεση ενημέρωση του προσωπικού που δεν εμπλέκεται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς για 
απομάκρυνση από τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

 Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να στέκονται σε αντίθετη από τη φορά του ανέμου θέση 

 Όλα τα αναρμόδια άτομα που παρευρίσκονται στο χώρο απομακρύνονται 

 Εάν είναι εφικτό και δεν υπάρχει κίνδυνος πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα οχήματα και τα 
εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται κοντά στην εστία της πυρκαγιάς 

 Διακοπή ηλεκτροδότησης του κτηρίου 

 Διάθεση προσωπικού (ομάδας πυρασφάλειας) και εξοπλισμού για την κατάσβεση της 
πυρκαγιάς 

 Χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού 

 Αρχικά άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς με χρήση ίδιων μέσων πυρόσβεσης της 
εγκατάστασης; 

 Αν απαιτηθεί, κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για συνδρομή στην κατάσβεση 

 Από ασφαλή απόσταση να ψεκαστούν με νερό οι όποιες αποθήκες καυσίμων ώστε να 
διατηρούνται κρύες 

 Συνεχής διαβροχή του περιβάλλοντα χώρου για αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς 

 Εκκένωση της περιοχής εάν αναμένεται κίνδυνος έκρηξης. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της συνολικής εγκατάστασης θα συνταχθεί εκ νέου Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Πυρκαγιάς, το οποίο και θα κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές. 

Πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων 

Η «αντιπλημμυρική θωράκιση» των περιοχών είναι άμεσης προτεραιότητας και ανάγκης για την 
εξομάλυνση πλημμυρών ευρείας κυρίως κλίμακας.  Βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. 
Αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων του έργου έχει 
κατασκευασθεί με συντελεστή ασφαλείας ως προς τις υπολογιζόμενες ανάγκες παροχέτευσης των 
όμβριων υδάτων. Επιβάλλεται η τακτική συντήρηση του δικτυού συλλογής ομβρίων. 

11.14 ΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Βλέπε Ενότητα 7.7 παρούσας ΜΠΕ 
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12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

12.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το σύνολο των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων εντός του γηπέδου θα διατηρεί και θα εφαρμόζει 
ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

➢ Τον ορισμό του υπευθύνου περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

➢ Τον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης, των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, των ποσοτικών 
και ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και επισήμανση της ανάγκης, ή όχι, χρήσης κατάλληλων 
αντιρρυπαντικών συστημάτων, 

➢ Την καταγραφή και εκτίμηση χρησιμοποιούμενων πρακτικών με στόχο τη χρήση τεχνικών 
φιλικότερων προς το περιβάλλον, ώστε να μειώνονται οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από 
την εγκατάσταση στο περιβάλλον καθώς και την υιοθέτηση μέτρων για την αποφυγή αστοχιών, 

➢ Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης και την απόκτηση δεξιοτήτων, 

➢ Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 

➢ Το Προγράμματα συντήρησης εξοπλισμού, 

➢ Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων & Άλλων Περιστατικών 

➢ Διενέργεια διορθωτικών και βελτιωτικών δράσεων. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν όλα τα συστατικά μέρη του προγράμματος παρακολούθησης. 

 

12.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΠΠ) 

Η παρακολούθηση (monitoring) χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει το κατά πόσο οι προβλέψεις των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ακριβείς, το κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης/ 
πρόληψης είναι αποτελεσματικά, και κατά πόσο υπάρχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις οι οποίες είναι εντός αποδεκτών ορίων ή απαιτείται η υιοθέτηση ορισμένων διορθωτικών ή 
επιπρόσθετων μέτρων.  

Η υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την αειφορική λειτουργία του έργου. Η μελέτη, οργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός 
«Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» στην άμεση και ευρύτερη περιοχή υλοποίησης 
του εξεταζόμενου έργου, καθιστά δυνατή την εκτίμηση, επί τη βάσει των τιμών μετρήσιμων 
παραμέτρων, των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

Γενικά το συνολικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορά όλες τις φάσεις της 
διεργασίας, δηλαδή: 

• Έλεγχο Εισερχόμενων Στερεών Αποβλήτων 

• Έλεγχο Εκπομπών: αερίων, υγρών και στερεών 

• Έλεγχο της ποιότητας επιφανειακών απορροών και υδάτων 

• Έλεγχο της ποιότητας των υπογείων υδροφορέων 

• Έλεγχο Εξερχόμενων «προϊόντων» 
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• Λειτουργικές Παράμετροι του συνόλου της εγκατάστασης, όπως: 

- καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων 

- πρόγραμμα παρακολούθησης καθιζήσεων στο ΧΥΤΥ 

- έλεγχο των επιπέδων θορύβου στο σύνολο του έργου 

Ακολούθως παρουσιάζονται τόσο το υφιστάμενο / εγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όπως 
αυτό αναγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και στην Υπ. 

αριθμ. πρωτ. οικ. 54610/30-07-2014 ΑΕΠΟ30 του έργου, όσο και το προτεινόμενο (συμπληρωματικό 
του υφιστάμενου) το οποίο αφορά στην παρακολούθηση της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) Σύρου. 

12.2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του υφιστάμενου έργου σχετίζεται με την παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν λειτουργία ΧΥΤΑ  Σύρου και των λοιπών μονάδων και υποδομών 
διαχείρισης, η παρακολούθηση των οποίων βοηθά στην καλύτερη λειτουργία και άρα στην 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τα όσα παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αποτελούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία και ειδικότερα: την ΚΥΑ 29407/3508 για την Υγειονομική Ταφή και την 
ΚΥΑ 114218/1997 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την 
παρακολούθηση των παραμέτρων που ορίζονται από την ΚΥΑ 114218/97 και την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, η οποία αφορά στις προδιαγραφές της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, στα πλαίσια του ελέγχου, της επιτήρησης και της παρακολούθησης ενός ΧΥΤ, 
πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραμμα μετρήσεων συγκεκριμένων παραμέτρων με σκοπό τον 
έλεγχο των διαδικασιών μέσα σε αυτόν και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστημάτων που 
θα έχουν εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση. 

Το έργο λοιπόν της διαχρονικής παρακολούθησης ορισμένων παραμέτρων ενός ΧΥΤΥ πρέπει να 
θεωρείται σημαντικό αφού συνδέει την διάγνωση της πραγματικής εξέλιξης ορισμένων φαινομένων με 
την λήψη των συναφών αποφάσεων διαχείρισης του ΧΥΤΥ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97, τα 
φαινόμενα που χρειάζονται διαχρονική παρακολούθηση είναι: 

1. Οι καθιζήσεις στα διάφορα σημεία του χώρου 

2. Η γένεση και σύσταση των στραγγισμάτων  

3. Η σύσταση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων 

4. Η γένεση και σύνθεση του βιοαερίου  

Εκτός από τα παραπάνω φαινόμενα, στο πρόγραμμα παρακολούθησης εντάσσεται και μία σειρά 
άλλων παραμέτρων – εργασιών, που παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση των διαφόρων λειτουργιών και διεργασιών. Αυτές οι παράμετροι –μεταξύ άλλων- 
είναι: 

 Το είδος και οι ποσότητες των εισερχομένων απορριμματικών φορτίων 

 

30 «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, Τροποποίηση και Συμπλήρωση όρων για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και 
Επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης της με Αρ. πρ. 13240/13-08-2003 Απόφασης Γ.Γ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του 
έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση 
– βελτίωση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμιση του σε ΧΥΤΑ) στη θέση «Κοράκι», όπως έχει 
τροποποιηθεί - συμπληρωθεί με την αρ. πρωτ. 13874/10-7-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια 
έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 3488/1114/21-01-2013 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΑΔΑ: 7Ψ50ΟΡ1Ι-ΤΛ3) 
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 Η παρακολούθηση της λειτουργίας των επί μέρους υποστηρικτικών έργων και καταγραφής των 
όποιων προβλημάτων παρουσιάζουν που δυσχεραίνει τη λειτουργία του χώρου στο σύνολό 
της. 

Ειδικότερα και σε ότι αφορά το υφιστάμενο πρόγραμμα παρακολούθησης ισχύουν τα εξής: 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η ασφάλεια του έργου και του 
περιβάλλοντος, εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας και του είδους των 
εισερχόμενων αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται οπτικώς έλεγχος των φορτίων που εισέρχονται από το προσωπικό του 
ΧΥΤΑ για την αποδοχή ή μη των απορριμμάτων και τηρείται αρχείο ημερήσιας προσέλευσης 
απορριμμάτων. Επίσης, περιοδικά, αλλά και κατά περίπτωση, όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
διενεργούνται δειγματοληψίες στο φορτίο των απορριμματοφόρων. Η δομή και η σύνθεση του 
φορτίου αποβλήτων του έργου θα μετρώνται ετησίως. 

Ακολουθεί η ζύγιση και η καθοδήγηση του σε συγκεκριμένο σημείο απόθεσης. Δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ακόμα πρόγραμμα ποιοτικής ανάλυσης των ΑΣΑ. 

Πέραν των εισερχομένων προς απόθεση στο ΧΥΤΑ απορριμμάτων καταγράφονται και οι ποσότητες 
μέσω κατάρτισης ζυγολογίων για τα εξής ρεύματα αποβλήτων: 

▪ Εισερχόμενα ανακυκλώσιμα υλικά 

▪ Εισερχόμενα αδρανή υλικά 

▪ Εισερχόμενα πράσινα απόβλητα 

▪ Εισερχόμενα ογκώδη υλικά 

Τα απορρίμματα αποτίθενται στην λεκάνη διαστρώνονται και συμπιέζονται ενώ πραγματοποιείται η 
καθημερινή κάλυψη τους με εδαφικό υλικό.  

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002): 

 Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο του έργου θα υποβάλλεται σε επαλήθευση 
επιπέδου 3, δηλαδή επιτόπια επαλήθευση-εξακρίβωση με ταχεία μέθοδο- κατά πόσο τα 
απόβλητα συμμορφώνονται με την περιγραφή των συνοδών εγγράφων, 

 Για να εξακολουθεί να γίνεται αποδεκτός ο τύπος αποβλήτων που διατίθενται στο έργο θα 
υποβάλλεται τακτικά, στο μέτρο του δυνατού (πχ ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 (έλεγχος 
συμμόρφωσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12- 2002). 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, έχει κατασκευασθεί κατάλληλος χώρος για την δειγματοληψία των 
αποβλήτων. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποια φορτία εισέρχονται στην εγκατάσταση προκειμένου να 
οδηγηθούν απευθείας στο ΧΥΤ, τότε θα πληρούνται οι εγκεκριμένοι Π.Ο. του ΧΥΤ σχετικά με τα 
αποδεκτά σε αυτόν απόβλητα καθώς και οι επιταγές της ΚΥΑ 29407/3508 και της απόφασης 33/2003, 
σχετικά με τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων.  

Σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία αλλά και για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει 
να διενεργούνται δειγματοληψίες σχετικά με την ποιότητα των απορριμμάτων (σύσταση) ενώ δείγματα 
θα πρέπει να αναλύονται ώστε να είναι γνωστά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών.  Οι 
φυσικοχημικές παράμετροι που θα προσδιορίζονται θα είναι κατ’ ελάχιστο: ποσοστό άνθρακα (% C), 
ποσοστό αζώτου (% N), fixed carbon, ποσοστό υγρασίας, ποσοστό τέφρας, ποσοστό πτητικής ύλης, 
θερμογόνος δύναμη. Οι απαιτούμενες αναλύσεις (σύστασης και φυσικοχημικές) θα διεξάγονται σε 
κατάλληλο αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δειγματοληψίες αυτές θα πρέπει να γίνουν κατά την έναρξη 
λειτουργίας της εγκατάστασης και μετά να επαναλαμβάνονται.  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προβλέπεται η καταγραφή των ποσοτήτων των εξερχόμενων προϊόντων μέσω κατάρτισης ζυγολογίων 
για τα εξής ρεύματα αποβλήτων: 

• ανακυκλώσιμα υλικά 

• αδρανή υλικά 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα πρέπει να πραγματοποιείται η 
καταγραφή των κυριότερων μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως είναι οι βροχοπτώσεις, η 
θερμοκρασία, οι άνεμοι, η εξάτμιση και η υγρασία. Για το σκοπό αυτό στο χώρο έχει εγκατασταθεί 
πλήρης μετεωρολογικός σταθμός της RAINWISE Αμερικής ο οποίος αποτελείται από:  

 Ανεμόμετρο ταχύτητας 

 Ανεμόμετρο διεύθυνσης 

 Αισθητήριο σχετικής υγρασίας 

 Αισθητήριο θερμοκρασίας 

 Βροχόμετρο 

 Ηλεκτρονικό εξατμησιογράφο  

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένου Π.Ο. οι μετρούμενες μετεωρολογικές παράμετροι και η συχνότητα των 
μετρήσεων αυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Φάση λειτουργίας Φάση μετέπειτα φροντίδας 

Ύψος ατμοσφαιρικών  
κατακρημνισμάτων 

Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

Θερμοκρασία (max, min) Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος 
ανέμου 

Καθημερινά Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέοων των 

μηνιαίων τιμών 

Ατμοσφαιρική υγρασία Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Η παρακολούθηση των αερίων εκπομπών συνίσταται στην παρακολούθηση του παραγόμενου 
βιοαερίου που παράγεται από το Χ.Υ.Τ., καθώς και οσμών και σκόνης. Επίσης απαιτείται και η 
παρακολούθηση των καυσαερίων από τον πυρσό καύσης του βιοαερίου. 

Έλεγχος – Παρακολούθηση Βιοαερίου 

Για την παρακολούθηση τυχόν διαφυγής βιοαερίου εκτός των χώρων διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Δ.Α.) 
έχουν διανοιχθεί γεωτρήσεις (φρεάτια) περιμετρικά και εξωτερικά των λεκανών απόθεσης. 

Ο έλεγχος διαφυγής αερίου πραγματοποιείται σε γεωτρήσεις παρακολούθησης βιοαερίου αλλά και 
στις γεωτρήσεις παρακολούθησης του υδροφόρου ορίζοντα. Επιπλέον, περιλαμβάνει:  

• Την ανίχνευση αερίου στο εσωτερικό των κτιρίων;  

• Την παρακολούθηση του αερίου μέσα στο σώμα των απορριμμάτων. Για την περίπτωση αυτή ο 
έλεγχος διενεργείται στα φρεάτια συλλογής του αερίου;  

• Την προστασία των κτιρίων αυτών από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.  

Με την τοποθέτηση των συστημάτων επιτήρησης επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ασφαλείας για τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες του χώρου. Σε συνδυασμό με τις τακτικές μετρήσεις, το αποτέλεσμα θα 
είναι η πλήρης παρακολούθηση της συμπεριφοράς του βιοαερίου. 

Στην εγκατάσταση διενεργείται τακτικός έλεγχος του βιοαερίου με τη χρήση φορητού αναλυτή ο 
οποίος ελέγχει την παροχή, την θερμοκρασία, την πίεση, όπως επίσης και την περιεκτικότητα του 
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βιοαερίου σε μεθάνιο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και H2S. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
διατηρούνται σε αρχεία. 

Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα της εγκατάστασης. Η 
παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα λειτουργίας σταματά όταν η μέγιστη συγκέντρωση του 
βιοαερίου παραμένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο., 
μετρουμένων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και σε μία περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) 
μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Στην περίπτωση κτιρίων που κατασκευάζονται σε απόσταση μικρότερη από 50m από τα όρια του 
χώρου ταφής θα υπάρξει μέριμνα για την προστασία των κτιρίων αυτών από τυχόν διαφυγή του 
βιοαερίου. Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του 
έργου.  

Η προτεινόμενη συχνότητα των δειγματοληψιών είναι σύμφωνες με τα όσα αναφέρονται στους 
Περιβαλλοντικούς Όρους και τις ΚΥΑ 114218 και 29407/3508. 

Έλεγχος Δικτύου συλλογής βιοαερίου 

Για τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής βιοαερίου 
προβλέπονται σε τακτά διαστήματα έλεγχοι με κατάλληλη φορητή συσκευή, η οποία θα ελέγχει την 
παροχή, τη θερμοκρασία, την πίεση, όπως επίσης και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, 
οξυγόνο κα διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού 
του κατώτερου ορίου έκρηξης. 

Οσμές 

Κατά τη φάση της λειτουργίας, δύναται να ελέγχεται η ύπαρξη οσμών στα όρια της εγκατάστασης και 
στα όρια των κοντινότερων οικισμών, βάση των μετεωρολογικών συνθηκών. Λαμβάνοντας υπόψη το 
τεχνικό σχεδιασμό και τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν 
οχλήσεις ως προς το θέμα των οσμών, στις πλησιέστερες κατοικημένες περιοχές. 

Οι αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξαμηνιαία βάση.  

H μέτρηση της συγκέντρωσης οσμών (π.χ. στην περιμετρική ζώνη της εγκατάστασης, στην είσοδο και 
την έξοδο της μονάδας απόσμησης, κ.λ.π.), θα γίνεται με τη λήψη δειγμάτων σε αδρανή δοχεία ή 
αδρανείς πλαστικούς σάκους τα οποία κατόπιν θα οδηγούνται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για την 
διεξαγωγή των μετρήσεων. Προτείνεται η μέθοδος της όσφρησης (Olfactometry) σύμφωνα με το 
πρότυπο CEN 13725.  

Σκόνες 

Κατά τη φάση της λειτουργίας, δύναται να ελέγχονται οι εκπομπές σκόνης, οι οποίες αφορούν στη 
μέτρηση της συγκέντρωσης αυτής (π.χ. μονάδα υποδοχής) με τη χρήση κινητού εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί σε κατάλληλα σημεία. Οι μετρήσεις δύναται να γίνονται σε μηνιαία βάση. Για τις 
μετρήσεις δύναται να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία μετρητές αδιαφάνειας (opacity meters).  

Παρακολούθηση των καυσαερίων από τις μηχανές βιοαερίου 

Σχετικά με τα παραγόμενα καυσαέρια από τις μηχανές καύσης του βιοαερίου (πυρσός καύσης) 
προτείνεται η συνεχής μέτρηση των παραμέτρων: Δείκτης αιθάλης, σωματίδια, μονοξείδιο του 
άνθρακα - CO,  NΟx, οξείδια του θείου - SOx , πτητικοί υδρογονάνθρακες –VOCs, διοξείδιο του 
άνθρακα CO2, Υδροχλώριο – HCl, Υδροφθόριο – HF, υδρόθειο – Η2S και αλογονομένες ενώσεις – ΑΟΧ. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος των υπογείων υδάτων πραγματοποιείται μέσω δειγματοληψίας σε τρεις γεωτρήσεις: 

α) η 1η γεώτρηση βρίσκεται στην είσοδο της εγκατάστασης 

β) η 2η γεώτρηση βρίσκεται πλησίον της ΕΕΣ και 

γ) η 3η γεώτρηση βρίσκεται κατάντη του ΧΔΑ. 
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Οι παράμετροι που αναλύονται είναι: pH, Αγωγιμότητα, Οσμή, Θολερότητα, Ολικά Στερεά, Ολικά 
Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλελυμένα Στερεά, B.O.D5, C.O.D., Ολικός Οργανικός Άνθρακας, Θειικά, 
Αμμωνιακά, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ολικό υδατοδιαλυτό νάτριο, Οργανικό νάτριο, Χλωριούχα, Λίπη & 
Έλαια, Ορυκτά Έλαια – Υδρογονάνθρακες, Αρσενικό, Κάδμιο, Χαλκός, Χρώμιο ολικό, Χρώμιο εξασθενές, 
Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Ψευδάργυρος, Φθοριούχα, Ολικός Φώσφορος (P), Ορθοφωσφορικά, 
Φαινόλες Ολικές.  

Τα δείγματα αποστέλλονται προς ανάλυση στο διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο. Αποτελέσματα 
αναλύσεων παρατίθενται στο Παράρτημα V.  

Οι μετρούμενες παράμετροι αλλά και η προτεινόμενη συχνότητα των δειγματοληψιών είναι σύμφωνες 
με τα όσα αναφέρονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις ΚΥΑ 114218 και 29407/3508. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος των στραγγισμάτων πραγματοποιείται μέσω δειγματοληψίας από την είσοδο και την έξοδο 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. 

Οι παράμετροι που αναλύονται είναι: pH, Αγωγιμότητα, Οσμή, Θολερότητα, Ολικά Στερεά, Ολικά 
Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλελυμένα Στερεά, B.O.D5, C.O.D., Ολικός Οργανικός Άνθρακας, Θειικά, 
Αμμωνιακά, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ολικό υδατοδιαλυτό νάτριο, Οργανικό νάτριο, Χλωριούχα , Λίπη & 
Έλαια, Ορυκτά Έλαια – Υδρογονάνθρακες, Αρσενικό, Κάδμιο, Χαλκός, Χρώμιο ολικό, Χρώμιο εξασθενές, 
Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Ψευδάργυρος, Φθοριούχα, Ολικός Φώσφορος (P), Ορθοφωσφορικά, 
Φαινόλες Ολικές, Enterococci Coliforms, Escherichia Coli, Feacal Coliforms. 

Τα δείγματα αποστέλλονται προς ανάλυση σε διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο. 

Αποτελέσματα αναλύσεων παρατίθενται στο Παράρτημα V.  

Ο όγκος των στραγγισμάτων παρακολουθείται από τους μετρητές παροχής που είναι εγκατεστημένοι 
μετά τη δεξαμενή αποθήκευσης βροχοστραγγιδίων προς τις δύο δεξαμενές SBR1Α/1Β. 

Οι μετρούμενες παράμετροι αλλά και η προτεινόμενη συχνότητα των δειγματοληψιών είναι σύμφωνες 
με τα όσα αναφέρονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις ΚΥΑ 114218 και 29407/3508..  

Οι δειγματοληψίες των επιφανειακών υδάτων θα ακολουθούν την πρότυπη μέθοδο κατά ISO 5667-11. 
Οι χημικές αναλύσεις ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for the Evaluation of 
Water and Wastewater”. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

Η παρακολούθηση του αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ. ξεκινάει κατά τη φάση λειτουργίας του και συνεχίζεται 
και μετά το τέλος αυτής. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η αναμενόμενη καθίζηση του Χ.Υ.Τ.Α. μελλοντικά θα εγκατασταθούν ειδικοί 
μάρτυρες καθίζησης. Οι μάρτυρες θα τοποθετούνται σταδιακά στα προσωρινώς αποκατεστημένα και 
ολοκληρωμένα τμήματα του χώρου ή και σε τμήματα που προβλέπεται επί μακρόν να παραμείνουν 
«κλειστά». Με τους μάρτυρες καθιζήσεων: 

• Γίνεται παρακολούθηση των καθιζήσεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα καθίζησης 
και να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις στο υλικό επικάλυψης, στα στεγανωτικά 
συστήματα, στο σώμα του Χ.Υ.Τ. και στους αγωγούς βιοαερίου. 

• Μετρώνται τυχόν οριζόντιες μετακινήσεις 

Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων 
καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου. 

Για το λόγο αυτό πρέπει οι επιφάνειες να ελέγχονται τακτικά και στην περίπτωση αλλαγής της αρχικής 
διαμόρφωσης και απόκλισης από την επιθυμητή τιμή να γίνονται διορθωτικές επεμβάσεις, με τα 
απαραίτητα χωματουργικά έργα. 
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Καθώς σήμερα δεν υπάρχουν προσωρινώς αποκατεστημένα τμήματα ή ολοκληρωμένα τμήματα του 
χώρου, ούτε και τμήματα που πρόκειται να μείνουν επί μακρόν κλειστά, δεν υπάρχουν και μάρτυρες 
καθίζησης στο χώρο.  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Συνιστάται η παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου, τόσο στα 
όρια του γηπέδου, όσο και εντός των κτιριακών χώρων όπου εργάζεται το προσωπικό. Η διενέργεια 
μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Π∆ 85/38/18-3-
1991, και την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. Σε περίπτωση που τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου υπερβαίνονται, 
θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ηχομόνωσης (πέραν των προτεινόμενων). Επίσης, σε κάθε 
περίπτωση τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου καθορίζονται και από τα Π.Δ. 1180/293Α/1981 και 
Υ.Α. 765/ΦΕΚ 81/21-2-1991. 

12.2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ) 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΑ θα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό του υφιστάμενου και θα αφορά όλες τις φάσεις 
της διεργασίας, δηλαδή: 

 Έλεγχο Εισερχόμενων Στερεών Αποβλήτων 

 Έλεγχο Εκπομπών: αερίων, υγρών και στερεών 

Συμπληρωματικά στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα ενσωματώνονται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι 
του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του συνόλου των επιμέρους εργασιών 
ως προς την απόδοσή τους. 

Ειδικότερα: 

12.2.2.1 Παρακολούθηση είδους & ποιότητας εισερχομένων αποβλήτων 

Αναφορικά με την παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των εισερχομένων αποβλήτων 
στην ΜΕΑ θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται και θα εφαρμοσθεί από το 
υφιστάμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

12.2.2.2 Παρακολούθηση εξερχομένων αποβλήτων/προϊόντων 

Από τη ΜΕΑ θα παράγονται μέταλλα, χαρτί / χαρτόνι, πλαστικό και καουτσούκ, γυαλί, αλουμίνιο, 
κόμποστ τύπου Α από την μετεπεξεργασία και μετέπειτα ραφιναρία του κομποστοποιημένου 
οργανικού από τα σύμμεικτα ΑΣΑ και κόμποστ υψηλής καθαρότητας από τα προδιαλεγμένα οργανικά, 
η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των οποίων πρέπει να είναι γνωστά.  

Ειδικότερα, για καθένα υλικό (προϊόν ή υπόλειμμα) θα πρέπει να παρακολουθείται η ποσότητα. Θα 
γίνονται τακτικές ζυγίσεις, ζυγίσεις θα γίνονται και για τα υπολείμματα, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα 
καταγράφονται σε βάση δεδομένων.  

Ειδικότερα, η νομοθεσία η οποία και λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό της εγκατάστασης για τους 
εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και τη χρήση του παραγόμενου προϊόντος ως εδαφοβελτιωτικού είναι 
η εξής:  

• Υ.Α. οικ. 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, 
(ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις 
τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (24/Α)». 

• Οδηγία 2015/2099 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό 
οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα. 
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• Κανονισμός 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 
2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά 
και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003. 

Σχετικά με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αναφέρονται τα επόμενα: 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Παραγόμενων Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Όπως έχει προαναφερθεί στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά και συγκεκριμένα χαρτί και 
χαρτόνι, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο), πλαστικά και γυαλί.  

Όπως έχει προαναφερθεί στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά και συγκεκριμένα χαρτί και 
χαρτόνι, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο), πλαστικά και καουτσούκ και γυαλί.  

Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που θα ανακτώνται από την εγκατάσταση θα είναι 
τα εξής (Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014):   

• Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5% κ.β. 

• Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5 % κ.β. 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά κόμποστ τύπου Α (CLO) 

Θα πρέπει να διενεργούνται δειγματοληψίες σχετικά με την ποιότητα του παραγόμενου κόμποστ, ενώ 
τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται ώστε να είναι γνωστά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών.  

Σχετικά με τη συχνότητα των μετρήσεων, προτείνεται να γίνεται σε ετήσια βάση. Οι μετρήσεις θα 
διενεργούνται από πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α και χωνέματος τύπου Α  θα πληρούν τις προδιαγραφές της 
ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014. Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα 
εργαστηριακών ελέγχων καθορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 12.1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά κομπόστ τύπου Α και χωνέματος τύπου Α σύμφωνα με ΚΥΑ 
οικ.56366/4351/2014 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

Cd, mg/kg ξηρού βάρους ≤3 ΕΝ 13650:2001 

Cr, mg/kg ξηρού βάρους ≤250 ΕΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους ≤400 ΕΝ 13650:2001 

Hg, mg/kg ξηρού βάρους ≤2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους ≤100 ΕΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους ≤300 ΕΝ 13650:2001 

Zn, mg/kg ξηρού βάρους ≤1200 ΕΝ 13650:2001 

As, mg/kg ξηρού βάρους ≤10 ΕΝ 13650:2001 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs), mg/kg 
ξηρού βάρους(1) 

≤0,4 ISO 10382:2002 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες 
(PAH), mg/kg ξηρού βάρους(2) 

≤3 ISO 18287:2006 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση(3) ≤3  

Υγρασία <40%  

(1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ’ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 
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(2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene, anthracene, 
benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene,indeno(1,2,3−c,d) pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene. 

(3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων υλικών, 
εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών. 

Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε  σπόρους 
ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 μονάδες 
ανά λίτρο υλικού. 

Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά δεν υπερβαίνουν 
τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος (ISO 6579:2002). 

Επιπλέον, για χρήση κομπόστ τύπου Α ως υλικό επικάλυψης θα πρέπει αυτό να είναι επαρκώς 
σταθεροποιημένο (DRI <1.000 mgO2/kgVS, σύμφωνα με το ΕΝ 15590). 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κοµπόστ από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (υψηλής ποιότητας) 

Όπως έχει προαναφερθεί, στη μονάδα θα παράγεται επίσης και κόμποστ υψηλής ποιότητας 
προδιαλεγμένων οργανικών υλικών. 

Η χρήστη του κομπόστ προϋποθέτει την τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος και τη διασφάλιση 
της ποιότητάς του. Στην Ελλάδα, έως σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο για την ποιότητα του 
κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα. Μόνο στην ΚΥΑ 171914/2013 γίνεται αναφορά ότι:  

«…οι μονάδες κομποστοποίησης θα πρέπει να καλύπτουν και τις απαιτήσεις της Απόφασης 
2006/799/ΕΚ31 (Κοινοτικό Οικολογικό Σήμα) για τα προϊόντα τους ως εξής: 

 την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών (Παράρτημα – Εδάφιο 2). 

 την περιεκτικότητα σε άζωτο (Παράρτημα − εδάφιο 4).  

 τις προσμίξεις (Παράρτημα – εδάφιο 3).  

 τις επιδόσεις (Παράρτημα − εδάφιο 5)…». 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των οργανικών εδαφοβελτιωτικών και του κομπόστ, σε επίπεδο ΕΕ, έχουν 
θεσμοθετηθεί με τις Οδηγίες / Κανονισμούς:  

α) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003.  

β) 2015/2099 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών 
κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και 
εδαφοκάλυμμα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατ΄ ελάχιστον, το παραγόμενο κομπόστ θα πρέπει να πληροί: 

• τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για την Κατηγορία Λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) 3 (Α): 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ και τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, για την Κατηγορίες 
Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ) 3 της Οδηγίας 2019/100932. 

• τις απαιτήσεις της Απόφασης (ΕΕ) 2015/2099 ως προς:  

✓ την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών του Κριτηρίου 5.1 του 
Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – Εδάφιο 2 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ). 

✓ τις προσμίξεις του Κριτηρίου 7 του Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 3 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ).  

 
31 Αντικαταστάθηκε από την Απόφαση (ΕΕ) 2015/2099 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015 

32 Σχετικά με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε άζωτο που υπήρχε στην Οδηγία 2006/799/ΕΚ, θα πρέπει να αναφερθεί, 
ότι βάσει της Οδηγίας 2015/2099 αυτός δεν υφίσταται πλέον. 
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✓ τις επιδόσεις του Κριτηρίου 8 του Παραρτήματος Ι  (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 5 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ)…». 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του κομπόστ δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 12.2: Ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του κομπόστ 

Παράμετρος Τιμή Μέθοδος μέτρησης / δοκιμής 

Επικίνδυνες ουσίες: 

Κάδμιο (Cd) 

Χρώμιο ολικό (Cr) 

Χαλκός (Cu) 

Υδράργυρος (Hg) 

Νικέλιο (Ni) 

Μόλυβδος (Pb) 

Ψευδάργυρος (Zn) 

mg/kg ΞΒ 

1 

100 

100 

1 

90 

150 

300 

 

EN 13650 

EN 13650 

EN 13650 

EN 1617533 

EN 13650 

EN 13650 

EN 13650 

Μέθοδος απομόνωσης: EN 13650 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα 

ανάπτυξης — Απομόνωση διαλυτών 
στοιχείων βασιλικού ύδατος 

Φυσικές προσμίξεις Η περιεκτικότητα του τελικού 
προϊόντος σε γυαλί, μέταλλο 

και πλαστικό με μέγεθος 
ματιών > 2 mm δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,5 %, 
μετρούμενη επί ξηρού 

βάρους. 

CEN/TS 16202 (Ιλύς, βιολογικά 
απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος — 

Προσδιορισμός προσμείξεων και 
λίθων) ή σύμφωνα με άλλη ισοδύναμη 
διαδικασία δοκιμών εγκεκριμένη από 

την αρμόδια αρχή. 

Οργανική ύλη Η οργανική ύλη ως απώλεια 
κατά την ανάφλεξη του 

τελικού προϊόντος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 15 % επί 

ξηρού βάρους (% ΞΒ) 

EN 13039 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε οργανική ύλη και 

τέφρα 

Ξηρά ύλη Η περιεκτικότητα του τελικού 
προϊόντος σε ξηρά ουσία 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 
25 % επί του νωπού βάρους 

(% ΝΒ) 

EN 13040 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προετοιμασία των 
δειγμάτων για χημικές και φυσικές 

δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, 

περιεκτικότητα σε υγρασία και 
φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 

συμπίεσης στο εργαστήριο 

Salmonella spp. Απουσία σε 25 g ή 25ml ISO 6579 Μικροβιολογία τροφίμων και 
ζωοτροφών — Οριζόντια μέθοδος για 

την ανίχνευση της Salmonella spp. 

Escherichia coli ή 
Enterococcaceae 

1 000 σε 1 g ή 1 ml CEN/TR 16193 Λάσπες, βιολογικά 
απόβλητα που έχουν υποστεί 

επεξεργασία και έδαφος. Ανίχνευση 
και καταμέτρηση του Escherichia coli ή 

 
33 EN 16175 Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία και έδαφος — Προσδιορισμός του υδραργύρου. 

Μέρος 1: Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ψυχρού ατμού (CV-AAS) και Μέρος 2: Φασματομετρία ατομικού 
φθορισμού ψυχρού ατμού (CV-AFS) 
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Παράμετρος Τιμή Μέθοδος μέτρησης / δοκιμής 

ισοδύναμο 

ΠΑΥ16
34 Σε συγκέντρωση όχι 

μεγαλύτερη από 6 mg/kg 
ξηράς ουσίας 

CEN/TS 16181 Λάσπες, βιολογικά 
απόβλητα και έδαφος που έχουν 

υποστεί επεξεργασία — 
Προσδιορισμός πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) 
με αέρια χρωματογραφία (GC) και υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 
(HPLC) ή ισοδύναμο 

Κριτήρια σταθερότητας 

Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου 
: 

 

ή 

Συντελεστής αυτοθέρμανσης : 

 

25 mmol O2/kg οργανικής 
ύλης/h το μέγιστο 

 

 

Rottegrad III τουλάχιστον 

EN 16087-1 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης — Προσδιορισμός της 
αερόβιας βιολογικής δραστηριότητας. 
Ρυθμός πρόσληψης οξυγόνου (ΡΠΟ) 

 

EN 16087-2 Βελτιωτικά εδάφους και 
μέσα ανάπτυξης. Προσδιορισμός της 

αερόβιας βιολογικής δραστηριότητας. 
Δοκιμή αυτοθέρμανσης για το κομπόστ 

Κατ’ ελάχιστον θα λαμβάνονται 3 δείγματα/ έτος των υλικών εκροής προκειμένου να επαληθευτεί ότι 
αυτά συμμορφώνονται μα τις απαιτήσεις του παραπάνω Πίνακα.  

Εάν οποιοδήποτε δοκιμαζόμενο δείγμα υλικού εκροής δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα ισχύοντα 
όρια τότε θα πρέπει:  

i) να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μη συμμορφούμενα υλικά εκροής και η θέση αποθήκευσής 
τους. 

ii) να αναλύονται τα αίτια της μη συμμόρφωσης και να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για να 
αποφευχθεί η επανάληψή της. 

iii) να καταγράφεται εάν πραγματοποιήθηκε επανεπεξεργασία ή εάν απορρίφθηκε το υλικό 
εκροής. 

Υπολείμματα 

Θα πρέπει στην αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης να διεξαχθούν οι έλεγχοι που ορίζονται στις 
κείμενες διατάξεις περί των κριτηρίων αποδοχής αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη 
επικινδύνων δηλαδή, στην ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508, ΦΕΚ 1572/16-2-2002, καθώς και την απόφαση 
2003/33/ΕΚ της 19-12-2002, του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι οποίες καθορίζουν συγκεκριμένη διαδικασία 
αποδοχής αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής (μεταξύ άλλων προβλέπονται οριακές τιμές 
εκπλυσιμότητας βάσει των οποίων αποφασίζεται η αποδοχή ή μη αποβλήτων σε ΧΥΤ μη επικινδύνων). 

Αφού γίνει ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων κρίνεται απαραίτητη η επανάληψη των μετρήσεων ανά 2-
3 χρόνια.  

12.2.2.3 Παρακολούθηση αέριων εκπομπών 

Η παρακολούθηση των αερίων εκπομπών συνίσταται στην παρακολούθηση των οσμών και των 
επιπέδων σκόνης που αποτελούν τους κύριους ρύπους που παράγονται από τις διεργασίες μηχανικής – 
βιολογικής επεξεργασίας. 

 
34 Άθροισμα ναφθαλινίου, ακεναφθυλενίου, ακεναφθενίου, φλουορενίου, φαινανθρενίου, ανθρακενίου, φθορανθενίου, 

πυρενίου, βενζο[a]ανθρακενίου, χρυσενίου, βενζο[b]φθορανθενίου, βενζο[k]φθορανθενίου, βενζο[a]πυρενίου, ινδενο[1,2,3-
cd]πυρενίου, διβενζο[a,h]ανθρακενίου και βενζο[ghi]περυλενίου. 
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Όπως έχει προαναφερθεί, στις εγκαταστάσεις της μονάδας όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε 
υποπίεση και με δίκτυα αεροεξαγωγών ο αέρας θα οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα 
αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασίας τους.  

Μετά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών της μονάδας, οι ρύποι μετρούμενοι στο σημείο έκλυσης 
στην ατμόσφαιρα θα είναι εντός των παρακάτω ορίων: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
Όριο εκπομπών (μέσος όρος κατά 

την περίοδο των μετρήσεων) 

ΝΗ3  
(1),  mg/Nm3 <5 

Οσμές (1)  OUE/Nm3 <1000 

Σκόνη mg/Nm3 < 5 

TVOC mg/Nm3 < 40 

(1) Εφαρμόζεται είτε το όριο για την ΝΗ3, είτε το όριο για τις οσμές.  

Η παρακολούθηση των αερίων εκπομπών συνίσταται κυρίως στην παρακολούθηση των οσμών και 
δευτερευόντως των επιπέδων σκόνης. Ειδικότερα: 

Οσμές 

Κατά τη φάση της λειτουργίας, θα πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη οσμών στα όρια της εγκατάστασης, 
βάση των μετεωρολογικών συνθηκών. Λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικό σχεδιασμό και τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν οχλήσεις ως προς το θέμα των οσμών, 
στις πλησιέστερες κατοικημένες περιοχές. 

Οι αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξαμηνιαία βάση. Προτείνεται η μέθοδος της 
όσφρησης (Olfactometry) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13725 και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13725:1999 
«Ποιότητα αέρα- Προσδιορισμός της συγκέντρωσης οσμής με δυναμική ολφακτομετρΐα». 

Ειδικότερα προτείνονται τα εξής: 

 Μέτρηση οσμών στο βιόφιλτρο-(<500 OU/m3): σε εξαμηνιαία βάση, 

 Μέτρηση οσμών σε κοντινούς αποδέκτες (6OU/m3 για πάνω από 98% κατά μ.ο. την ώρα): Εάν 
απαιτείται λόγω συμβάντων – παραπόνων. Το 1° έτος λειτουργίας και εφόσον υπάρχει 
ευαίσθητος αποδέκτης <1000m.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οσμές σε μία μονάδα δεν οφείλονται σε ένα μόνο συστατικό, αλλά σε 
πολύπλοκα μίγματα ουσιών, τα οποία διαρκώς μεταβάλλονται, οι φυσικοχημικές μέθοδοι μέτρησης για 
την ανίχνευση μεμονωμένων ουσιών δεν ενδείκνυνται. 

Η συγκέντρωση στην οποία η οσμή είναι ανιχνεύσιμη από πάνελ δοκιμαστών 'sniffers' ορίζεται ως το 
όριο ανίχνευσης και η τιμή αυτής της συγκέντρωσης λαμβάνει την τιμή 1 Ευρωπαϊκή Μονάδα Οσμής 
ανά κυβικό μέτρο (1 OUE/m3). Η μέθοδος βασίζεται στην διάλυση του αέριου δείγματος έως το όριο 
ανίχνευσης. Μία άλλη διεθνής μονάδα μέτρησης, η οποία είναι και ισοδύναμη με την Ευρωπαϊκή 
Μονάδα Οσμής αποτελεί ο αριθμός των αραιώσεων, DilutionsToThreshold (DTT). Για τον επιτόπου 
προσδιορισμό των οσμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φορητό οσμόμετρο. Επίσης, δύναται να 
λαμβάνονται δείγματα σε αδρανή δοχεία ή αδρανείς πλαστικούς σάκους/σακούλες για τον 
εργαστηριακό προσδιορισμό της συγκέντρωσης οσμής με την μέθοδο EN 13725:2003.  

Σκόνες 

Η παρακολούθηση των εκπομπών σκόνης αφορούν τη μέτρηση της συγκέντρωσης σκόνης με τη χρήση 
κινητού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα σημεία. Οι μετρήσεις θα γίνονται σε ετήσια 
βάση. Για τις μετρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία μετρητές αδιαφάνειας 
(opacity meters). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται παρακολούθηση του βαθμού απόδοσης των 
εγκαταστάσεων αποκονίωσης και απόσμησης της ΜΕΑ με συστηματικό έλεγχο των εν λόγω 
εγκαταστάσεων. Εάν παρατηρούνται δυσλειτουργίες, θα γίνονται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. 
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Θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 767:2006 'Ποιότητα του αέρα – Προσδιορισμός 
ατμοσφαιρικής σκόνης που κατακάθεται - Μέθοδος με οριζόντιο δοχείο συλλογής. Τα σημεία 
δειγματοληψίας θα πρέπει να καθορίζονται βάσει των ευαίσθητων αποδεκτών, των συνηθέστερων 
κλιματολογικών συνθηκών και τη μορφολογία του εδάφους. 

12.2.2.4 Παρακολούθηση ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος  

Συνιστάται η παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ κυρίως εντός 
των κτιριακών χώρων όπου εργάζεται το προσωπικό.  

Το γενικό πλαίσιο για το θόρυβο, προερχόμενο από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενο από το 
χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ.1180/293Α/1981. 

Στη ΜΕΑ, θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα απ' τη νομοθεσία, περί θορύβου, ειδικότερα 
θα τηρούνται όλα τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών θορύβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β). 

Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα 
στο Π.Δ. 1180/81 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293Α), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίν. 1 του 
άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ. 

Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 
149/06 (ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», βάσει του οποίου καταργήθηκε το προηγούμενο ΠΔ 85/91 
(ΦΕΚ:38/Α/91) που είχε εκδοθεί σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

Σε περίπτωση που παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων, θα πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα με χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

12.2.2.5 Παρακολούθηση ποσότητας & ποιότητας υγρών αποβλήτων (στραγγίσματα) 

Ως προς την παρακολούθηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως 
αυτή περιγράφεται και εφαρμόζεται από το υφιστάμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης. 

Σημειώνεται ότι μετά τις εργασίες αναβάθμισης της ΕΕΣ του έργου τα επεξεργασμένα απόβλητα θα 
είναι νερά υψηλής καθαρότητας που: 

 θα επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες βιομηχανικού νερού της μονάδας, και 

 θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου της εγκατάστασης 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011: 

 Παράρτημα Ι, Πίνακας 1: «Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η 
κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη 
άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, 
που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού 
στρώματος», 

 Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας 4: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων  

 Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας 5: Επιθυμητά  αγρονοµικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση 
επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

Ειδικότερα, τα όρια εκροής της ΕΕΣ θα είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα: 

α/α Παράμετροι Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές 
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α/α Παράμετροι Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές 

1 
Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, BOD5, σε 
20oC χωρίς νιτροποίηση (mg/l) 

10 

2 COD (mg/l) 125 

3 Ολικά αιωρούμενα στερεά, SS (mg/l) 10 (για το 80% των δειγμάτων) 

4 Ολικό άζωτο (mg/l)  15 

5 pH 6,0-8,5 

6 Αγωγιμότητα (μS/cm) σε 20οC ≤1.200 

7 Ολικός φωσφόρος (mg/l) 0,2 

8 Αργίλιο (mg/l) 5 

9 Αρσενικό (mg/l) 0,1 

10 Βηρύλλιο (Be) (mg/l) 0,1 

11 Βανάδιο (V) (mg/l) 0,1 

12 Βόριο (mg/l) 2 

13 Κάδμιο (mg/l) 0,01 

14 Κοβάλτιο (Co) (mg/l) 0.05 

15 Χρώμιο (mg/l) 0,1 

16 Σίδηρος ολικός (mg/l) 3 

17 Μαγγάνιο (mg/l) 0,2 

18 Μολυβδαίνιο (Mo) (mg/l) 0,01 

19 Υδράργυρος (mg/l) 0,002 

20 Νικέλιο (mg/l) 0,2 

21 Μόλυβδος (mg/l) 0,1 

22 Χαλκός (mg/l) 0,2 

23 Λίθιο (Li) (mg/l) 2,5 

24 Σελήνιο (mg/l) 0,02 

25 Ψευδάργυρος (mg/l) 2 

26 Φθοριούχα (mg/l) 1 

27 Ε Coli (EC/100ml) 50/100ml 

12.2.2.6 Παρακολούθηση των αποδόσεων των επιμέρους εργασιών/Έλεγχος λειτουργίας 

Οι επιμέρους παραγωγικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη ΜΕΑ πρέπει να παρακολουθούνται 
συστηματικά, με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας. 

Ειδικότερα, το σύνολο των διατάξεων του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να ελέγχονται και να 
ρυθμίζονται, βάση της απόδοσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζουν οι προδιαγραφές 
τους. Αυτό το είδος ελέγχων μπορεί να πραγματοποιείται, στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης των 
μηχανολογικών μερών της εγκατάστασης. Επιπλέον, θα τηρούνται αρχεία με τις εργασίες συντήρησης 
που θα πραγματοποιούνται. 

Το όποιο πρόγραμμα αυτόματης λειτουργίας θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά (μηνιαίως) ως 
προς την συνεπή εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που μεταβληθεί κάποια από τις παραμέτρους 
σχεδιασμού του (π.χ. εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων), θα πρέπει να προσαρμόζεται προσωρινά 
ή ρυθμίζεται εκ νέου, βάση των νέων δεδομένων. 

Οι διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας, πρέπει να παρακολουθούνται και να ρυθμίζονται, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ρυθμιστικές παραμέτρους της διεργασίας, όσο και την ποιότητα των 
εισερχόμενων φορτίων και παραγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, θα πρέπει παρακολουθείται και να 
καταγράφεται συστηματικά η θερμοκρασία και το Ph σε όλη τη διάρκεια των βιοχημικών διεργασιών. 
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Το προς κομποστοποίηση υλικό θα πρέπει να παραμένει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 55οC για 
συνεχόμενη περίοδο τουλάχιστον δύο ημερών ώστε να επιτευχθεί υγιεινοποίηση του υλικού. 

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να συγκρίνονται τακτικά (μηνιαίως) με τη σύσταση των εισερχόμενων 
αποβλήτων και την τελική ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων 
θα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα, με τελικό στόχο την βελτιστοποίηση της 
βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Όλες οι αυτόματες εργασίες θα ρυθμίζονται από το κέντρο ελέγχου. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται 
μέσω ενός ολοκληρωμένου τοπικού δικτύου επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, μεταξύ του 
κέντρου ελέγχου και των υπολοίπων στοιχείων παρακολούθησης και διαχείρισης λειτουργίας της ΜΕΑ.  

 

12.2.2.7 Έλεγχος και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΜΕΑ, όπως 
ορίζουν οι κατασκευαστές και θα τηρούνται αρχεία με τις εργασίες συντήρησης που θα 
πραγματοποιούνται. 

12.2.2.8 Συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων  

Για τη συνολική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων της ΜΕΑ, θα συμπληρώνεται η 
υφιστάμενη Βάση Δεδομένων με τα επόμενα:  

• Τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του έργου: σχέδιο λειτουργίας του χώρου, συστήματα 
μετρήσεων και ελέγχου κ.λπ. 

• Οικονομικά στοιχεία: αφορά σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ακριβή 
υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του έργου. 

• Στοιχεία ζυγιστηρίου όπου περιέχονται μεταξύ άλλων: στοιχεία εισερχομένων φορτίων, στοιχεία 
εισερχομένων οχημάτων, ανάλυση εισερχομένων απορριμμάτων ανά ημέρα, κ.λπ. 

• Στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση του χώρου: παρακολουθούμενες παράμετροι, 
μετρώμενες τιμές, παρατηρούμενες αστοχίες, επεξεργασία καταχωρούμενων δεδομένων, κ.λπ. 

 

12.3 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν πραγματοποιηθεί έκτακτες ή τακτικές περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις στο ΧΥΤΑ Σύρου. 

 

12.4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Σε όλες της φάσεις προτείνεται να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων (ενδεικτικά): 

1. Προληπτική χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση ειδών όπως παθογόνοι 
μικροοργανισμοί, τρωκτικά, σκορπιοί, κ.ά. 

2.  Λήψη μέτρων προστασίας από τους εργαζομένους προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με 
είδη αυτά, αλλά και με τα προς επεξεργασία απόβλητα που εισήλθαν στην εγκατάσταση. 
Επιβεβλημένη είναι η χρήση γαντιών, φορμών/στολών εργασίας, ωτασπίδων, ψηλών 
αδιάβροχων υποδημάτων (π.χ. γαλότσες) και Ρ3-μασκών. 

3. Άμεση αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων προστασίας. 

4. Σχολαστικό καθάρισμα του ιματισμού και των υποδημάτων που μολύνθηκαν. 
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5. Τα χρησιμοποιούμενα για τις εργασίες μηχανήματα συνιστάται να διαθέτουν κλειστές, 
σταθερές και αεριζόμενες καμπίνες οδηγού. 

6. Απαιτείται η ύπαρξη επαρκών τεχνικών μέσων πυρόσβεσης. Για τη καταπολέμηση 
ενδεχόμενων πυρκαγιών θα πρέπει να διατηρούνται στο χώρο εργασίας περίπου 300 m3 
αδρανούς εδαφικού υλικού.  

7. Απαιτείται η ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων στα διάφορα σημεία απόθεσης και 
επεξεργασίας υλικών. 

8. Απαιτείται να υπάρχει σχετική με την ασφάλεια σήμανση / ανακοινώσεις κ.τ.λ.. 

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας πρέπει να: 

• χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τα μεταφορικά και άλλα μέσα, 

• χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, αντίστοιχο του χώρου εργασίας 
και της ειδικότητάς τους, 

• μη θέτουν εκτός λειτουργίας τους μηχανισμούς ασφαλείας των μηχανών, εργαλείων και 
συσκευών, 

• μην χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του και δεν είναι 
αρμόδιοι για τη χρησιμοποίησή του, 

• μην παραμένουν σε χώρους υψηλού κινδύνου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το άκρως 
απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί, 

• φροντίζουν επιμελώς την ατομική τους καθαριότητα, καθώς και την καθαριότητα των χώρων 
εργασίας, 

• αποδέχονται το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμών, όπως επίσης και να 
ενημερώνουν άμεσα το γιατρό εργασίας για κάθε πρόβλημα που είναι πιθανόν να προέρχεται 
από το εργασιακό περιβάλλον, 

• αναφέρουν άμεσα στον προϊστάμενο κάθε γεγονός που είναι πιθανόν να προκαλέσει άμεσο ή 
σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία. 

 

12.5 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Στο πλαίσιο του σχεδίου εκμετάλλευσης του Χ.Υ.Τ.Α. και του προγράμματος λειτουργίας αυτού έχει 
συνταχθεί αναλυτικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, το οποίο και θα συμπληρωθεί ούτως 
ώστε να καλύψει πλήρως και το σύνολο των πτυχών της λειτουργίας της ΜΕΑ.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για το σύνολο των 
επιμέρους δραστηριοτήτων που θα διενεργούνται εντός του γηπέδου του έργου, περιλαμβάνει κατ΄ 
ελάχιστον ενέργειες αντιμετώπισης των παρακάτω πιθανών έκτακτων περιστατικών: 

→ Προσέλευση μεγάλης ποσότητας αποβλήτων ή/και υλικών (αντιμετώπιση κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης από την διαχείριση των απορριμμάτων) 

Τα προβλήματα που δημιουργούνται εντοπίζονται: σε αδυναμία έγκαιρης και ορθής απόθεσης των 
υλικών, σε κινδύνους απόρριψης σε ακατάλληλες θέσεις, σε δημιουργία ουρών και μεγάλου χρόνου 
αναμονής μέχρι την τελική απόθεση καθώς και σε πιθανό προσωρινό κλείσιμο της μονάδας. 

Στο σχέδιο ανάπτυξης θα προβλέπεται η ύπαρξη εφεδρικών σημείων απόθεσης. Πέραν του 
τελευταίου θα προβλέπονται επίσης: 

 Ελεγχόμενος ρυθμός προσέλευσης των απορριμματικών φορτίων με αναμονή των 
απορριμματοφόρων και των φορτηγών στο χώρο αναμονής της εισόδου της ΜΕΑ καθώς και 
κατά μήκος της εσωτερικής οδού πρόσβασης που οδηγεί στις πλατείες απόθεσης. 
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 Ελεγχόμενος ρυθμός απόρριψης στο ΧΥΤ με αναμονή των απορριμμάτων εκτός του μετώπου 
απόρριψης στο χώρο αναμονής και στάθμευσης 

 Έκτακτη μίσθωση επιπλέον μηχανημάτων 

→ Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη υλικού επικάλυψης σε Χ.Υ.Τ.Α. Αίτιες που 
προκαλούν αυτό το περιστατικό μπορεί να είναι ο κακός προγραμματισμός των αναγκών σε υλικό 
επικάλυψης, η προσέλευση πολύ μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων στο χώρο ή πυρκαγιά στο 
μέτωπο εργασίας. Τα προβλήματα που στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται εντοπίζονται σε 
αδυναμία της ορθής διάθεσης και επικάλυψης των προσκομιζομένων απορριμμάτων, καθώς και σε 
πιθανό προσωρινό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α.. 

Οι ενέργειες που δύναται να λαμβάνουν χώρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης 
είναι: 

 δημιουργία ταμπανιών με μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ύψος για την εξοικονόμηση 
υλικού επικάλυψης 

 Εκσκαφή εδαφικού υλικού από άλλο σημείο του χώρου (ενεργοποίηση τράπεζας εδαφικού 
υλικού) 

 ελεγχόμενος ρυθμός απόρριψης με αναμονή των απορριμμάτων εκτός του μετώπου 
απόρριψης στο χώρο αναμονής και στάθμευσης 

 Προμήθεια στο χώρο συνθετικών υλικών επικάλυψης για την αντιμετώπιση τέτοιων 
περιστατικών 

 εξασφάλιση μεταφοράς χωματουργικών και αδρανών υλικών από άλλους χώρους προς τον 
ΧΥΤΑ μέσω συμφωνίας με τους υπεύθυνους λειτουργίας των παραπάνω χώρων 

 μείωση της χρήσης χωματουργικών και αδρανών υλικών στα ελάχιστα απαιτούμενα όρια 
χωματοκάλυψης των απορριπτόμενων απορριμμάτων 

→ Είσοδος στο χώρο επικίνδυνων αποβλήτων 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της εν λόγω κατάστασης αφορούν: 

 Αναγνώριση του οχήματος που μετέφερε τα παραπάνω απόβλητα  

 αναγνώριση εάν τα εν λόγω απόβλητα έχουν εκφορτωθεί εντός του χώρου από το όχημα 
μεταφοράς τους ή όχι 

 στην περίπτωση που τα απόβλητα δεν έχουν εκφορτωθεί από το όχημα μεταφοράς, το 
τελευταίο οδηγείται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους εκτός χώρου και γίνεται αυστηρή 
σύσταση συμμόρφωσης του οργανισμού μεταφοράς προς τις διατάξεις λειτουργίας του  

 στην περίπτωση που τα απόβλητα έχουν ήδη εκφορτωθεί από το όχημα μεταφοράς τους, 
τότε γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Το όχημα μεταφοράς δεν αφήνεται να φύγει από τον χώρο 

• λαμβάνεται μέριμνα για την απομάκρυνση των εργαζομένων από την περιοχή 
εκφόρτωσης 

• προγραμματίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης των αποβλήτων και ζητείται η συμβολή 
εμπειρογνωμόνων, εάν απαιτείται 

• τα εν λόγω απόβλητα συλλέγονται και απομακρύνονται σύμφωνα με τον παραπάνω 
προγραμματισμό 

 Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την χρήση των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας από τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους  
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 έναρξη από τον Φορέα του έργου νόμιμων διαδικασιών επιβολής κυρώσεων προς τους 
οργανισμούς μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων που δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των εισερχομένων στο έργο αποβλήτων  

 καταγραφή του περιστατικού 

→ Πυρκαγιά στις επιμέρους εγκαταστάσεις 

Εκδήλωση πυρκαγιάς στο πρανές απόρριψης απορριμμάτων 

Στην περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά στο ΧΥΤ, η οποία μπορεί να προκληθεί από αυτανάφλεξη 
των απορριμμάτων, η απόρριψη κάποιας εύφλεκτης χημικής ουσίας ή η διάθεση μισοκαιόμενων 
απορριμμάτων (π.χ. αποτσίγαρα κ.λπ.) είναι δυνατόν να προκληθούν τα εξής προβλήματα: 

 Αδυναμία λειτουργίας του μετώπου εργασίας 

 έντονη παραγωγή επικίνδυνων ρύπων και κακοσμίας 

 απειλή της ασφάλειας προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

 κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στην μεμβράνη και σε άλλα πλαστικά εξαρτήματα (π.χ. 
σωληνώσεων). 

Η εμπειρία με την καταπολέμηση πυρκαγιών σε ΧΥΤΑ έχει δείξει ότι ούτε η κατάσβεση με χρήση 
νερού, ούτε το «πνίξιμο» της εστίας με άδειασμα μπαζών μπορούν να δώσουν μόνα τους λύση στο 
πρόβλημα. Η απλή διαβροχή  με νερό μπορεί να αυξήσει τοπικά την παραγωγή βιοαερίου και να 
οδηγήσει σε εξάπλωση της εστίας της φωτιάς. Το άδειασμα μπαζών επάνω στην εστία της φωτιάς – 
συνήθως σε ακάλυπτα πρανή του μετώπου εργασίας) δεν οδηγεί πάντα σε «πνίξιμο» της εστίας και 
σβήσιμο της φωτιάς διότι υπάρχουν αρκετές δίοδοι (πόροι, ρωγμές) μέσω των οποίων συντηρείται 
λόγω παρουσίας οξυγόνου. 

Για την αντιμετώπιση και μείωση των επιπτώσεων ενός τέτοιου περιστατικού, που μπορεί να είναι 
είτε ανοικτή φωτιά στην επιφάνεια των απορριμμάτων ή εστία στο εσωτερικού του απορριμματικού 
όγκου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  

 αναγνώριση εκδήλωσης της εν λόγω κατάστασης από οποιονδήποτε ευρισκόμενο στον χώρο 

 διακοπή των εργασιών διάθεσης στο πρανές απόρριψης απορριμμάτων που εκδηλώθηκε η 
πυρκαγιά 

 ενημέρωση του φυλακίου εισόδου για εκτροπή των απορριμματοφόρων προς το εφεδρικό 
μέτωπο απόρριψης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 

 εκκένωση της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από εργαζόμενους του ΧΥΤΑ που δεν 
εμπλέκονται στην κατάσβεση της 

 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης 

 χρήση των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς 

 εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών ευστάθειας και ασφάλειας της καμένης περιοχής 

 χωματοκάλυψη της καμένης περιοχής, με ενδεχόμενη διάνοιξη οδών πρόσβασης προς την 
τελευταία, αρχίζοντας από το τμήμα αυτής στο οποίο δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκδήλωσης 
αστάθειας 

 άμεση κλήση της πυροσβεστικής, στο βαθμό που η εστία είναι ή μεγάλη ή γειτονεύει με 
εύφλεκτη βλάστηση 

 άμεση κινητοποίηση όλων των πυροσβεστικών μέσων του ΧΥΤΑ 

 εκσκαφή με τα υπάρχοντα μηχανήματα (συμπιεστής ή φορτωτής) και διάστρωση σε στρώσεις 
των 15 περίπου εκατοστών επάνω σε χωματοκαλυμένες περιοχές 

 σβήσιμο καιγόμενου τμήματος με νερό και αφρό πυρόσβεσης  
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 απομόνωση αν χρειάζεται του καιγόμενου μέρους με λωρίδες αδρανών και κατάσβεση. 

 διενέργεια των εργασιών κατάσβεσης της πυρκαγιάς με την ίδια φορά με εκείνη του πνέοντος 
ανέμου 

 ταχεία συμπίεση της χωματοκάλυψης όπου αυτό είναι εφικτό. 

Συνιστάται η χρήση αναπνευστικών συσκευών για όλη την ομάδα που λαμβάνει μέρος στην 
κατάσβεση, λόγω της έντονης παρουσίας καπνού και επικινδύνων αερίων ρύπων στην περιοχή. 

Πρόσθετα, σε καθημερινή βάση θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 

 Καθημερινή διάστρωση, συμπίεση και επικάλυψη των απορριμμάτων 

 ελεγχόμενη διαχείριση του βιοαερίου 

Το μέτωπο των καιγόμενων απορριμμάτων θα παρακολουθείται για 48 ώρες συνεχώς. 

Παράλληλα πρέπει να σταματήσει η άντληση και καύση του βιοαερίου. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να προστατεύεται επαρκώς έναντι κινδύνων πυρκαγιάς και τα συνιστώμενα μέτρα 
αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Ως τέτοια μέτρα 
προτείνονται τα εξής: 

 αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του Χ.Υ.Τ.Α. πλάτους 8m, η οποία αποσκοπεί στο να 
εμποδίσει την εξάπλωση της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή. Η ζώνη αυτή πρέπει να 
συντηρείται τακτικά και κυρίως να γίνεται αποψίλωσή της, ιδιαίτερα κατά την θερινή 
περίοδο. 

 δημιουργία αποθήκης εδαφικού υλικού κοντά στο μέτωπο εργασίας ώστε να είναι δυνατή η 
άμεση χωματοκάλυψη των εστιών πυρκαγιάς. 

 κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας. 

 απαγόρευση του καπνίσματος και τοποθέτηση πινακίδων εμφανών από απόσταση που θα το 
αναγράφουν. 

 τοποθέτηση συσκευών πυρόσβεσης σε πιθανά σημεία πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας πρέπει να προβλέπονται τα 
εξής: 

 Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών. 

 Εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς για το προσωπικό. 

 Συγκρότηση ομάδας καταστολής πυρκαγιάς κατάλληλα εκπαιδευμένης. 

 Εκτέλεση κατ’ έτος άσκησης πυρόσβεσης. 

 Εφαρμογή προγράμματος πυρασφάλειας κατά τους θερινούς μήνες. 

 Στον οικίσκο πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή σημεία τα τηλέφωνα των αρμοδίων υπηρεσιών 
(Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Δασαρχείο, Πυροσβεστική). 

Επιπλέον των παραπάνω προτείνονται για κάποιες ειδικές περιπτώσεις τα εξής: 

 Εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, συγκολλήσεων, καύσεων κ.λ.π. πρέπει να εκτελούνται 
μόνο σε ακίνδυνους χώρους και υπό συνεχή παρακολούθηση για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση τυχόν ανάφλεξης. Κατά την εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιβάλλεται η λήψη 
ειδικών μέτρων πυρασφάλειας. 

 Σε ότι αφορά τις εργασίες συγκόλλησης και κοπής μετάλλων, ισχύουν επίσης και τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ.95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων». 

 Φωτιές σε πρόχειρο τύπο, έστω και για προσωπική εξυπηρέτηση και θέρμανση εργαζομένων, 
απαγορεύονται. 
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 Σε χώρους επικίνδυνους για πυρκαγιά, όπως σε αποθήκες καυσίμων, χρωμάτων και άλλων 
εύφλεκτων υλικών κλπ, απαιτείται η λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς 
όπως: 

• ο έλεγχος της τυχόν ύπαρξης εύφλεκτων αερίων με ειδική συσκευή (ανιχνευτής 
εύφλεκτων αερίων) θα διενεργείται πριν από την έναρξη των εργασιών και ανά 
διαστήματα κατά την διάρκεια τους, 

• η μέριμνα για συνεχή καλό εξαερισμό και διατήρηση της θερμοκρασίας των χώρων σε 
χαμηλά επίπεδα ώστε να αποκλείεται αυτανάφλεξη, 

• η απαγόρευση καπνίσματος, εργασιών γυμνής φλόγας ή άλλων οι οποίες συνεπάγονται 
ενδεχομένως παραγωγή σπινθήρα, που θα επισημαίνεται με ειδικές ευκρινείς 
επιγραφές. 

Το προσωπικό του εργοταξίου πρέπει να είναι εξοικειωμένο με την αναγνώριση και αποτελεσματική 
χρήση των πιο πάνω μέσων καθώς και των οδών διαφυγής, όπου αυτό απαιτείται. 

Πυρκαγιά στις εγκταστάσεις της ΜΕΑ 

Πυρκαγιά μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε επιμέρους εγκατάσταση του χώρου. Η εκδήλωση 
μπορεί να οφείλεται στην πλημμελή τήρηση των κανόνων αντιπυρικής προστασίας ή σε εξωγενείς 
παράγοντες.  

Κατ΄ ελάχιστον οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται είναι: 

 Διαπίστωση του παράγοντα που προκάλεσε την πυρκαγιά (σπινθήρας, βραχυκύκλωμα, 
τσιγάρο κ.α.) 

 Απομόνωση των γραμμών υπό τάση στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά 

 Άμεση απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών από την περιοχή 

 Χρήση των πυροσβεστικών μέσων ανάλογο με το είδος της πυρκαγιάς 

Μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς πρέπει να ελέγχονται το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού, η στατική 
αντοχή των εγκαταστάσεων και η οριστική εξάλειψη της φωτιάς. 

→ Συνεχής βροχόπτωση / Πλημμυρική παραγωγή ομβρίων 

Πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί είτε στην περίπτωση που μία ισχυρή βροχόπτωση υπερβεί τη 
δυναμικότητα των αντιπλημμυρικών έργων, είτε στην περίπτωση που αυτά έχουν φράξει και έχει 
μειωθεί η δυναμικότητά τους. 

Σε περίπτωση που η βροχόπτωση συνεχίζεται για αρκετές ημέρες, είναι δυνατόν να προκληθούν τα 
εξής: 

 κακή κυκλοφορία των οχημάτων 

 μεγάλη καθυστέρηση λόγω αναμονής για εκφόρτωση των οχημάτων που μεταφέρουν τα 
προς επεξεργασία απόβλητα  

 δυσκολίες στην προσέγγιση του μετώπου εργασίας απόρριψης των υπολειμμάτων με 
αποτέλεσμα την απόρριψη μακριά από το μέτωπο εργασιών. 

 παράσυρση απορριμμάτων ή/και αντικειμένων 

 παραγωγή υπερβολικής ποσότητας στραγγισμάτων, τέτοιας που να υπερβαίνει τη 
δυναμικότητα των αντλιοστασίων και των δεξαμενών 

 επιφανειακή απορροή στραγγισμάτων από το μέτωπο απόθεσης, λόγω αδυναμίας του 
αντλητικού συγκροτήματος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ποσότητες στραγγισμάτων. 

 έμφραξη αντιπλημμυρικών έργων από παρασυρόμενα υλικά 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης και της πολύ μικρής συχνότητας και της μικρής διάρκειας των 
εντόνων βροχοπτώσεων, οι επιπτώσεις δεν εκτιμώνται να είναι σημαντικές πρέπει, όμως, να 
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λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους (πχ διάστρωση της επιφάνειας 
κίνησης των οχημάτων με κατάλληλα υλικά οδοστρωσίας (λιθοσύντριμμα, υλικά κατεδάφισης, 
ροκανίδια μετά το πέρας της βροχής), λειτουργία εφεδρικού μετώπου, επαρκούς χωρητικότητας, 
επανακυκλοφορία στραγγισμάτων, συχνός καθαρισμός τάφρων κλπ). 

Οι δεξαμενές συλλογής υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστούν με συντελεστή ασφαλείας ως προς 
τις υπολογιζόμενες ανάγκες παροχέτευσης των όμβριων υδάτων.  

→ Αστοχία μηχανήματος (αντιμετώπιση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον κινητό εξοπλισμό 
λειτουργίας) 

Η αστοχία του κινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, λόγω κάποιας βλάβης η οποία μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα κακού χειρισμού, ελλιπούς συντήρησης ή ακόμα και λόγω δυσμενών συνθηκών 
λειτουργίας, αποτελεί ένα πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
αδυναμία έγκαιρης και άρτιας λειτουργίας των διαδικασιών διαχείρισης και επεξεργασίας, τον 
κίνδυνο προσωρινής στάσης της λειτουργίας και κυρίως τον κίνδυνο για το προσωπικό που 
χειρίζεται τα μηχανήματα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να γίνει άμεσα 
αντικατάσταση του προβληματικού οχήματος και να ακολουθούνται όσα αναφέρονται στον 
Κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

→ Αστοχία συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων 

Διαφυγές στραγγισμάτων από το χώρο του ΧΥΤ 

Διαρροή στραγγισμάτων θα εντοπιστεί εφόσον σε κάποια δειγματοληψία σε υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα ανακαλυφθούν κάποιοι ρύποι από αυτούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο της 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (παρακολούθηση υγρών αποβλήτων). Στο βαθμό που γίνει κάτι 
τέτοιο, ο κύριος του έργου πρέπει: 

 να παρακολουθεί - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο σημείο που 
εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους, ή τυχαίας διαρροής.  
Ταυτόχρονα θα πρέπει να απομακρύνονται, όσο περισσότερα στραγγίσματα είναι δυνατόν από 
το χώρο ώστε να πέσει το ύψος των στραγγισμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συνεχώς, μέχρι 
να εντοπισθεί ακριβώς η φύση του προβλήματος και να υλοποιηθεί μία τεχνική αντιμετώπισής 
του 

 Στο βαθμό που εντοπισθεί μόνιμο πρόβλημα, ο κύριος του έργου πρέπει να εκπονήσει, το 
συντομότερο δυνατό, αναλυτική μελέτη ακριβούς προσδιορισμού της φύσης και της έκτασης 
του προβλήματος και εντοπισμού της πηγής της ρύπανσης ή του σημείου διαρροής. Στην ίδια 
έκθεση πρέπει να προτείνονται επανορθωτικά μέτρα, τα οποία θα εντάσσονται σε δύο πιθανές 
κατευθύνσεις: α/ τεχνικές επεμβάσεις στην πηγή ρύπανσης με στόχο να αποκατασταθεί κάθε 
δυσλειτουργία και να κλείσει το σημείο διαρροής και β/ καταπολέμηση της ρύπανσης στο 
σημείο που αυτή εκδηλώνεται και μείωση της πιθανής εξάπλωσής της 

 Προκυμένου να μπορεί να γίνει σύγκριση των τεχνικών που προτείνονται κάθε φορά για την 
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ΧΥΤ είναι απαραίτητη η συλλογή και η αξιολόγηση 
όλων των τεχνικών δεδομένων. Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δύναται να 
εξετάζονται: 

• Η υδρογεωλογική κατάσταση της περιοχής με στόχο να αποφασισθεί εάν είναι αναγκαία 
η προσθήκη γεωτρήσεων στην περιοχή. Προτείνεται η εκτέλεση δειγματοληψιών και σε 
άλλα σημεία, προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση και ο βαθμός της ρύπνασης 

• Θα γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων στους ευασίδθητους αποδέκετες οι οποίοι μπορεί 
να επηρεασθούν από τη ρύπναση και θα προσδιορισθούν τα επιτρεπτά όρια. 

Διαρροή στραγγισμάτων από τις λοιπές εγκαταστάσεις και υποδομές διαχείρισης αυτών 
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Αν η διαρροή εντοπισθεί κοντά σε κάποιο κτίριο ή άλλο κλειστό χώρο, η περιοχή πρέπει να 
απομονωθεί άμεσα, από ανθρώπινη παρέμβαση. Στη συνέχεια πρέπει να παρακολουθείται 
καθημερινά για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους ή τυχαίας διαρροής. 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της εν λόγω κατάστασης αφορούν: 

 Εντοπισμός της περιοχής στην οποία σημειώθηκε η διαρροή στραγγισμάτων 

 αναγνώριση του αιτίου που οδήγησε στην διαρροή στραγγισμάτων 

 χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζομένους  

 ενημέρωση των εργαζομένων για κλείσιμο των παραθύρων και των θυρών στα κτίρια  

 συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης 
επακόλουθης κατάστασης 

 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης 

 αποκατάσταση της διαρροής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 καταγραφή του περιστατικού 

→ Αστοχία εγκαταστάσεων συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της εν λόγω κατάστασης αφορούν: 

 Αναγνώριση του αιτίου που οδήγησε στην αστοχία κάποιας εκ των εγκαταστάσεων συλλογής 
και διαχείρισης βιοαερίου 

 απομόνωση του δικτύου στο οποίο εντοπίσθηκε η αστοχία 

 αποκατάσταση της αστοχίας και την ενεργοποίηση εφεδρικού μηχανισμού διαχείρισης του 
βιοαερίου που παράγεται εντός του δικτύου στο οποίο εντοπίσθηκε η αστοχία 

 συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης 
επακόλουθης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (π.χ., διαρροή βιοαερίου) 

 τακτική παρακολούθηση της συγκέντρωσης βιοαερίου στην ατμόσφαιρα του ΧΥΤΑ 

 καταγραφή του περιστατικού 

 επίβλεψη της αποκατάστασης της αστοχίας από τον Φορέα 

Διαρροή βιοαερίου 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της εν λόγω κατάστασης αφορούν: 

 Εντοπισμός της περιοχής στην οποία σημειώθηκε η διαρροή βιοαερίου 

 αναγνώριση του αιτίου που οδήγησε στην διαρροή βιοαερίου 

 διενέργεια μετρήσεων πεδίου για την αναγνώριση τάσεων δημιουργίας εκρηκτικού μίγματος 
και εκκένωση της περιοχής εάν απαιτείται 

 χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζομένους στον ΧΥΤΑ 

 ενημέρωση των οδηγών των οχημάτων και των μηχανημάτων που κινούνται στον ΧΥΤΑ ώστε 
να έχουν κλειστά τα παράθυρα αυτών 

 ενημέρωση των εργαζομένων για κλείσιμο των παραθύρων και των θυρών στα κτίρια του 
ΧΥΤΑ 

 εκτέλεση εργασιών και χρήση φλόγας σε κλειστούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες 
ασφάλειας της εργασίας εντός εν δυνάμει εκρηκτικού περιβάλλοντος 

 συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης 
επακόλουθης κατάστασης 
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 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης 

 αποκατάσταση (σφράγισμα) της διαρροής βιοαερίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου 

 καταγραφή του περιστατικού 

Έκρηξη από την δημιουργία εκρηκτικού μίγματος βιοαερίου 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της εν λόγω κατάστασης αφορούν: 

 Εντοπισμός της περιοχής στην οποία σημειώθηκε η συγκέντρωση βιοαερίου 

 αναγνώριση του αιτίου που οδήγησε στην συγκέντρωση βιοαερίου 

 διενέργεια μετρήσεων πεδίου για την αναγνώριση τάσεων δημιουργίας εκρηκτικού μίγματος 
και εκκένωση της περιοχής εάν απαιτείται 

 χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζομένους στον ΧΥΤΑ 

 εκτέλεση εργασιών και χρήση φλόγας σε κλειστούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες 
ασφάλειας της εργασίας εντός εκρηκτικού περιβάλλοντος 

 συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης 
επακόλουθης ΚΕΑ 

 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση της 
ΚΕΑ 

 αποκατάσταση (σφράγισμα) της διαρροής βιοαερίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου 

 καταγραφή του περιστατικού 

 ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Αν η διαρροή εντοπισθεί κοντά σε κάποιο κτίριο ή άλλο κλειστό χώρο, η περιοχή πρέπει να 
απομονωθεί άμεσα, από ανθρώπινη παρέμβαση. Στη συνέχεια πρέπει να παρακολουθείται 
καθημερινά για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους ή τυχαίας διαρροής. 

→ Αντιμετώπιση ΚΕΑ από την τελική κάλυψη απορριμματικής μάζας 

Αποκάλυψη απορριμματικής μάζας σε σημεία που έχει ολοκληρωθεί η τελική κάλυψη 

Οι ενέργειες που θα λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση αστοχίας είναι: 

 Αναγνώριση του αιτίου που οδήγησε στην αποκάλυψη απορριμματικής μάζας σε σημεία που 
έχει ολοκληρωθεί η τελική κάλυψη 

 εκτίμηση του εμβαδού της απορριμματικής μάζας που έχει αποκαλυφθεί 

 εκτίμηση των αδρανών υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης της 
τελικής κάλυψης 

 προγραμματισμός της αποκατάστασης της βλάβης της τελικής κάλυψης σε σύντομο χρονικό 
διάστημα 

 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αποκατάσταση 
της βλάβης 

 μεταφορά των απαιτούμενων αδρανών υλικών στην περιοχή που πρόκειται να 
αποκατασταθεί 

 διάστρωση των αδρανών υλικών επάνω στην επιφάνεια του αποκαλυφθέντος 
απορριμματικού ανάγλυφου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 συμπύκνωση των αδρανών υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 
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 τακτική παρακολούθηση της περιοχής όπου παρατηρήθηκε η βλάβη πριν και μετά την 
αποκατάσταση για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης υποτροπής της κατάστασης 

 καταγραφή του περιστατικού 

 ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Καθίζηση απορριμματικού ανάγλυφου 

Οι ενέργειες που θα λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση αστοχίας είναι: 

 Αναγνώριση της περιοχής στην οποία έχει επισυμβεί καθίζηση του απορριμματικού 
ανάγλυφου 

 αναγνώριση των γενεσιουργών αιτίων, των τεχνικών χαρακτηριστικών, και της εξέλιξης της 
καθίζησης με τον χρόνο 

 συνεχής παρακολούθηση (π.χ., δια μαρτύρων καθίζησης) της κατάστασης για αναγνώριση 
εκδήλωσης ενδεχόμενης επακόλουθης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης 

 εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης της καθίζησης του απορριμματικού ανάγλυφου, όπου 
χρειάζεται 

 διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων για την αποκατάσταση 
της βλάβης 

 αποκατάσταση της καθίζησης του απορριμματικού ανάγλυφου (π.χ., δια ομαλοποίησης του 
ανάγλυφου της απορριμματικής μάζας) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 καταγραφή του περιστατικού 

 ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

→ Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων 

Ενέργειες αντιμετώπισης:  

 άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας φύλαξης 

 αυστηρή προειδοποίηση αναρμόδιων ατόμων να εγκαταλείψουν πάραυτα την απόπειρα 
εισόδου τους στο χώρο 

 σε περίπτωση ανυπακοής, σύλληψη των παραβατών υπό την υπηρεσία φύλαξης και 
απομάκρυνση τους από τον χώρο με ταυτόχρονη ενημέρωση του αστυνομικού τμήματος της 
περιοχής. 

 υποβολή μηνύσεων κατά των παραβατών 

 έλεγχος της ακεραιότητας της περίφραξης του χώρου και αποκατάσταση αυτής όπου 
απαιτείται 

 συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης για αναγνώριση εκδήλωσης ενδεχόμενης 
υποτροπής της 

 καταγραφή του περιστατικού 

 ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Αναφέρεται ότι κατά τη λειτουργία του έργου ο φορέας λειτουργίας αυτού οφείλει να συντάξει 
αναλυτικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών. 

12.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει θα τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 το ωράριο λειτουργίας και φύλαξης χώρου; 
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 το καθηκοντολόγιο του προσωπικού λειτουργίας χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 
έργου για την εκτέλεση των ημερήσιων εργασιών στο χώρο; 

 οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης 
χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας; 

 οι κανόνες ασφάλειας της εγκατάστασης και οι υποχρεώσεις τρίτων35; 

 η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών βάση του εγχειριδίου αντιμετώπισης τέτοιων 
περιστατικών; 

 η σύνταξη δελτίων διαχείρισης - παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου 
συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που αναφέρονται στο λειτουργικό κόστος της 
εγκατάστασης (πχ ετήσια ενεργειακή κατανάλωση, μηνιαίες και ετήσιες αμοιβές προσωπικού, 
ετήσιο κόστος συντήρησης του χώρου, ετήσια κατανάλωση καυσίμων, κ.λπ.); 

 ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

12.7 ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 148/2009 

Η παρούσα δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Παράγραφος 2, σημείο β του Π.Δ. 
148/2009 περί «Περιβαλλοντικής Ευθύνης για την Πρόληψη και Αποκατάσταση Ζημιών στο 
Περιβάλλον», με αποτέλεσμα πέραν των ανωτέρω σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος 
αντιμετώπισης ανώμαλων συνθηκών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να ισχύουν και οι απαιτήσεις 
του προαναφερόμενου Π.Δ.. 

Ειδικότερα: 

Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα του ΠΔ/148 
μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης 
περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι 
το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία. 

Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων ή/και σε άδειες ή εγκρίσεις δεν απαλλάσσει τον φορέα εκμετάλλευσης από την περιβαλλοντική 
ευθύνη. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα στην αρμόδια αρχή για την ύπαρξη 
περιβαλλοντικής ζημίας ή την άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας καθώς επίσης και να 
συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης. 

Σε περίπτωση δε άμεσης απειλής περιβαλλοντικής ζημίας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται, 
χωρίς προειδοποίηση, να λαμβάνει αμελλητί τα κατά την κρίση του απαραίτητα προληπτικά μέτρα και 
να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, για όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης.  

Αντίστοιχα, εφόσον επέλθει περιβαλλοντική ζημία, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται: 

• να ενημερώνει το ΥΠΕΝ ή την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας για όλες τις 
σχετικές πτυχές της κατάστασης; 

• να λαμβάνει ο ίδιος, χωρίς προειδοποίηση, όλα τα εφικτά μέτρα για τον άμεσο έλεγχο, 
περιορισμό, απομάκρυνση ή άλλου είδους διαχείριση των συγκεκριμένων ρύπων ή/και 
οποιωνδήποτε άλλων ζημιογόνων παραγόντων, προκειμένου να περιορισθεί ή να προληφθεί η 
περαιτέρω περιβαλλοντική ζημία και οι δυσμενείς συνέπειες αυτής στην ανθρώπινη υγεία ή η 
περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών; 

 

35 Ως τρίτοι, δεν νοούνται μόνο οι χρήστες, δηλ. αυτοί που θέλουν να απορρίψουν υλικά, αλλά και όσοι θέλουν να διαβούν 
την πύλη του χώρου και για οποιοδήποτε άλλο λόγο όπως: επιστημονικο-τεχνικές έρευνες και μετρήσεις, δημοσιογραφική 
έρευνα, επισκέψεις, έλεγχος λειτουργίας από αρμοδίους φορείς κ.λπ.. 
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• να υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή πρόταση μέτρων αποκατάστασης των 
περιβαλλοντικών ζημιών; 

• να διενεργεί την δική του αξιολόγηση για το μέγεθος και τη σοβαρότητα της προκληθείσας 
ζημίας και να παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο στην αρμόδια αρχή καθώς και 
στην εταιρία ή τον οργανισμό που τυχόν του παρέχει χρηματοοικονομική ασφάλεια. 

Αναφορικά με τον καθορισμό των μέτρων αποκατάστασης, η αρμόδια αρχή είναι εκείνη που  
καθορίζει, σε τη συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης, τα ληπτέα μέτρα αποκατάστασης.  

Ο φορέας εκμετάλλευσης επιβαρύνεται με τις δαπάνες των δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης. 

Η αρμόδια αρχή ανακτά από τον φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία ή την 
άμεση απειλή τέτοιας ζημίας, μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 
τις δαπάνες με τις οποίες αυτή επιβαρύνθηκε για την ανάληψη δράσεων πρόληψης ή αποκατάστασης, 
κατ΄ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.  

Ο φορέας εκμετάλλευσης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει στην αρμόδια αρχή, τις 
δαπάνες των δράσεων πρόληψης ή αποκατάστασης που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
διατάγματος, εάν αποδείξει ότι η περιβαλλοντική ζημία ή η άμεση απειλή τέτοιας ζημίας: 

• ανάγεται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου και επήλθε παρά την ύπαρξη των ενδεδειγμένων 
μέτρων ασφαλείας, ή 

• ανάγεται σε συμμόρφωση προς υποχρεωτική διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής, η οποία 
οδήγησε τον φορέα εκμετάλλευσης σε ενέργειες, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, που 
προκάλεσαν την περιβαλλοντική ζημία ή την άμεση απειλή τέτοιας ζημίας. Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που η διαταγή ή εντολή έχει δοθεί για την αντιμετώπιση μιας εκπομπής ή ενός 
τυχαίου γεγονότος που προκλήθηκε προγενέστερα, εξ αιτίας της δραστηριότητας του φορέα 
εκμετάλλευσης 

Ο φορέας εκμετάλλευσης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει τις δαπάνες των 
δράσεων αποκατάστασης, που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος διατάγματος, εφόσον αποδείξει 
ότι δεν ενήργησε με δόλο ή αμέλεια και ότι για την περιβαλλοντική ζημιά συντρέχει μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• η εκπομπή ή το γεγονός που αποτελεί την άμεση αιτία της περιβαλλοντικής ζημιάς, έχει 
προβλεφθεί ρητά στην έγκριση ή άδεια που του χορηγήθηκε από δημόσια αρχή, σύμφωνα με 
τις κείμενες σχετικές διατάξεις, για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς το. Στην περίπτωση 
αυτή, κατά τη χρονική στιγμή που συμβαίνει η εκπομπή ή το γεγονός που προκάλεσε την 
περιβαλλοντική ζημία, απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης, να έχει τηρήσει αυστηρά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί στην εν λόγω έγκριση ή άδεια; 

• η περιβαλλοντική ζημία προκλήθηκε από εκπομπή ή δραστηριότητα ή οποιοδήποτε τρόπο 
χρήσης προϊόντος στο πλαίσιο δραστηριότητάς του, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί 
ότι θα προκαλούσε περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με το επίπεδο των επιστημονικών και 
τεχνικών γνώσεων που υπήρχε κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η εκπομπή ή η δραστηριότητα. 

Όταν συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεώνεται στην 
τήρηση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών.  

Τέλος, αναφορικά με την αποκατάσταση της όποιας προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημίας ισχύουν 
τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Π.Δ. 148/2009. 
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13 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Τα βασικά σημεία προς τροποποίηση / συμπλήρωση στην εν ισχύ ΑΕΠΟ δίνονται 
συνοπτικά ακολούθως. 

Στην παρ. «Α1. Φορέας του έργου» η παράγραφος: 

«Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σύρου» 

αντικαθίσταται από την παρακάτω παράγραφο: 

«Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου “ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ”» 

 

Στην παρ. «Β1. Περιγραφή του έργου» η παράγραφος: 

«Το έργο αφορά στην λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων νήσου Σύρου στη 

θέση «Κοράκι», που ανήκει διοικητικά στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου του Ν. 

Κυκλάδων. Η έκταση του γηπέδου του έργου είναι 114 στρέμματα και ο συνολικός όγκος του ΧΥΤΑ 

σχεδιάστηκε σε 476.000 m3 , εκ των οποίων τα 241.000 m3 καλύπτει η Α’ φάση. Στον ίδιο χώρο 

βρίσκεται ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται 

ακολούθως.»  
αντικαθίσταται από την παρακάτω παράγραφο: 

«Το έργο αφορά στην λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων νήσου Σύρου στη 

θέση «Κοράκι», που ανήκει διοικητικά στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου του Ν. 

Κυκλάδων. Η έκταση του γηπέδου του έργου είναι 120,6 στρέμματα και ο συνολικός όγκος του 

ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε σε 391.000 m3, εκ των οποίων τα 241.000 m 3 καλύπτει η Α’ φάση. Στον ίδιο 

χώρο βρίσκεται ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται 

ακολούθως.»  

 
Στην παρ. «Β1. Περιγραφή του έργου» προστίθεται το εδάφιο ως εξής: 

«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Σύρου» 

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική 
επεξεργασία (εργασία R3 - Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως 
διαλύτες /  εργασία R12):  

α) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μετά τη ΔσΠ της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

β) των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης). 

 

Η ΜΕΑ θα δέχεται 6.728 tn/έτος εκ των οποίων: 

 5.800 tn/ετος υπολειπόμενα σύμμεικτα απόβλητα, 

 928 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.  

Στη νήσο Σύρο είναι έντονη η εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια 
του θέρους καθώς λαμβάνει χώρα μεγάλη συγκέντρωση τουριστών – επισκεπτών. Από τα ζυγολόγια 
για το έτος 2018 του εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Σύρου προκύπτει ότι α) η μέγιστη παραγωγή αποβλήτων 
παρατηρείται κατά τον μήνα Ιούλιο και β) η μηνιαία ποσότητα αιχμής υπολογίζεται στο 167% τη μέσης 
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μηνιαίας παραγόμενης ποσότητας στην περιοχή (συμμείκτων, προδιαλεγμένων). Με αυτό ως 
δεδομένο, ο σχεδιασμός της ΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων επεξεργασίας της 
αυξημένης εισροής αποβλήτων την περίοδο αιχμής. 

O σχεδιασμός της ΜΕΑ γίνεται με βάση τις παρακάτω απαιτήσεις / κατευθύνσεις: 

 Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει τεχνολογίες υψηλής ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (, μαγνητικοί, 
βαλλιστικοί διαχωριστές, κ.ά.) από τα υπολειμματικά σύμμεικτα, ώστε η μονάδα να έχει 
δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ ελάχιστον 31% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (Χαρτί Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Ξύλο Λοιπά ανακτήσιμα) που θα 
εισέρχονται σε αυτήν. 

 Τα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι, ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί ξύλο, 
λοιπά ανακτήσιμα). 

 Θα επιτυγχάνει εκτροπή των ΒΑΑ με ποσοστό >70% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα 
απόβλητα που θα εισέρχονται σε αυτήν.  

 Θα παράγει υπόλειμμα προς ταφή σε ποσοστό <50% κατά βάρος σε υγρή βάση της ποσότητας 
των εισερχόμενων αποβλήτων σε αυτήν.  

Η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα προεπεξεργασίας / προδιαλογής συμμείκτων 

 Τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων  

 Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας (αερόβια επεξεργασία) του οργανικού συμμείκτων 
απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών 

 Τμήμα ωρίμανσης 

 Τμήμα ραφιναρίας 

 Βοηθητικά κτίρια, γραφεία, αποδυτήρια, υποσταθμούς, δεξαμενές νερού, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.. 

Οι εγκαταστάσεις υποδοχής, προεπεξεργασίας και μηχανικής διαλογής της ΜΕΑ, θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) σε άλλη 
βάρδια από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης των 3.000t/έτος 
περίπου λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους αιχμής. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα υποδομής, όπως κτιριακά έργα, 
βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κάποιες από τις 
υποδομές αυτές (πύλη εισόδου, φυλάκιο εισόδου, έκπλυση τροχών, δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης, 
δεξαμενή πυρόσβεσης, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, συνεργείο, δεξαμενή καυσίμων, ΕΕΣ, 
περίφραξη) είναι ήδη υφιστάμενες καθώς εξυπηρετούν τον ήδη υφιστάμενο ΧΥΤΑ. Σχετικά με την 
περίφραξη, σημειώνεται ότι όπου απαιτηθεί θα γίνει διόρθωση της υφιστάμενης περίφραξης. 

Τα βασικότερα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Kτίριο Μηχανικής διαλογής (υποδοχή – επεξεργασία). 

 Χώρος Βιολογικής επεξεργασίας 

 Υπόστεγο Ωρίμανσης (CLO-Compost) – Ραφιναρία  

 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

 Δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων 

 Χώρος αποθήκευσης Compost και CLO 
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Συνοδευτικά θα υπάρχουν: 

 Φύτευση επί του πλατώματος της μονάδας στους χώρους πρασίνου.  

 Για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος. 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. 

 Έργα και εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας (αντιπυρική ζώνη, δεξαμενή πυρόσβεσης, 
συστήματα πυρασφάλειας κλπ.). 

Ο χώρος εγκατάστασης εκτός όλων των ανωτέρω κατασκευών θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις σε 
χαρακτηριστικά σημεία.  

 

Στην παρ. «Β1. Περιγραφή του έργου» προστίθεται το εδάφιο ως εξής: 

 «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΥ) – Β΄ Φάση» 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα δέχεται το υπόλειμμα που θα προκύπτει από 
την μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων που θα εισέρχονται στην ΜΕΑ (μη 
αξιοποιήσιμο κλάσμα και προϊόντα εκτός προδιαγραφών).   

Με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου όπως αυτός  προτείνεται στην παρούσα ΜΠΕ, το υπόλειμμα 
της επεξεργασίας στην ΜΕΑ θα ανέρχεται σε περίπου 2.563t/έτος (υπολειμματικότητα της ΜΕΑ ίση με 
περίπου 44,2% κ.β. επί των εισερχομένων υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη 
ΜΕΑ σε υγρή βάση).  

Με βάση τους γενικούς στόχους σχεδιασμού που τίθενται από το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου το υπόλειμμα 
της ΜΕΑ επιτρέπεται να φτάσει σε ποσοστό έως και 49,8% κ.β. επί των εισερχομένων υπολειπόμενων 
σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ σε υγρή βάση. Στην περίπτωση αυτή το υπόλειμμα της 
ΜΕΑ θα ανέρχεται σε περίπου 2.888,4 tn/έτος. Ο ΧΥΤΥ επομένως σχεδιάστηκε επί το δυσμενέστερο με 
αυτήν την ποσότητα. Στην περίπτωση αυτή, η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ που ανέρχεται στα 150.000m3 θα 
έχει διάρκεια ζωής 36έτη. 

Η κλίση των μόνιμων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου, που εκτείνονται επάνω από την 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά, δεν θα υπερβαίνει το 
1:3. Για το άνω πλάτωμα και εν γένει τις επίπεδες επιφάνειες του τελικού ανάγλυφου, άρα και του 
συστήματος τελικής κάλυψης, οι κλίσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως του 5% για την 
αποστράγγιση των ομβρίων και την αποφυγή διαβρώσεων. 

Το ειδικό βάρος των υπολειμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ μετά από συμπίεση λαμβάνεται ίσο 
με 0,80 tn/m3. Το ποσοστό χωματοκάλυψης λαμβάνεται ίσο με 15%. 

Η Γενική Διάταξη του ΧΥΤΥ (Β΄Φάση) περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά στοιχεία: (βλ. επίσης το σχέδιο 
της Γενικής Διάταξης Έργων). 

• Τον κυρίως χώρο ταφής απορριμμάτων, «Ενεργό ΧΥΤΥ», ο οποίος θα έχει έκταση περί τα 13,5 
στρέμματα (χωρίς την περιμετρική ζώνη) και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 36 έτη. 

• Την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου με την κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων τόσο 
περιμετρικά του γηπέδου και των εγκαταστάσεων αυτού, όσο και του «ενεργού χώρου» του 
ΧΥΤΥ 

• Το δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. 

• Την εσωτερική οδοποιία του ΧΥΤΥ  

• Την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του ΧΥΤΥ για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης 
και αποκατάστασής του. 
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• Την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (θα εξυπηρετεί και την ΜΕΑ). 

Στην παρ. «Β1. Περιγραφή του έργου» συμπληρώνεται το εδάφιο «Εσωτερικό δίκτυο» ως εξής: 

Η πρόσβαση στην προτεινόμενη θέση του ΧΥΤΥ (Β΄ Φάση) γίνεται μέσω νέας ασφαλτοστρωμένης 
εσωτερικής οδού μήκους 600m η οποία ξεκινάει από το υφιστάμενο πλάτωμα των συνοδευτικών 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ και καταλήγει το νέο πλάτωμα της μονάδας επεξεργασίας. Για να είναι εφικτή 
η κατασκευή της ανωτέρω εσωτερικής οδού προς το ΧΥΤΥ και τη μονάδα, η υφιστάμενη εσωτερική 
οδός προς την ΕΕΣ σε ένα τμήμα της (περίπου 380μ) θα ξηλωθεί και θα ανακατασκευαστεί με ελαφρώς 
τροποποιημένο άξονα χάραξης.  

Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 3,0m ανά λωρίδα κατεύθυνσης. Οι κλίσεις της εξωτερικής 
οδοποιίας δε θα υπερβαίνουν το 8% για την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων. 

Οι στρώσεις των υλικών της οδού πρόσβασης και της παρακαμπτήριας οδού στο έργο είναι οι 
ακόλουθες: 

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150, συνολικού πάχους 0,20 m 

• Δύο (2) στρώσεις βάσης σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-155, συνολικού πάχους 0,20 m 

• Ασφαλτική προεπάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση βάσης, σύμφωνα με τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05m 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05m 

• Τα ερείσματα των λωρίδων κυκλοφορίας θα είναι σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-155 

Τα πρανή των επιχωμάτων θα έχουν κλίση 3:1 (υ:π), ενώ τα πρανή των ορυγμάτων, θα έχουν κλίσεις 
2:1 (υ:π). Στα ορύγματα θα γίνουν έργα αντιστήριξης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και εδαφικές 
ηλώσεις, ενώ τα πρανή των επιχωμάτων θα είναι οπλισμένα και θα φέρουν επένδυση 
συρματοκιβωτίων. Γενικότερα, η χάραξη της οδού θα ακολουθήσει το φυσικό ανάγλυφο όσο το δυνατό 
καλύτερα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενοι χωματισμοί (ορύγματα - επιχώματα). Για την 
απορροή των όμβριων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της οδού, θα ληφθούν τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Σημειώνεται ότι η επίκλιση της οδού, στα ευθύγραμμα τμήματα 
αυτής, θα είναι 2,5%, σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές, ενώ στα καμπύλα τμήματα της, θα 
φτάνει έως 5%. Επίσης, η κατάλληλη διαγράμμιση της οδού και η σήμανση θεωρείται απαραίτητη. 

 

Στην παρ. «Β1. Περιγραφή του έργου» συμπληρώνεται το εδάφιο «Αντιπλημμυρική προστασία» ως εξής: 

Για τη Β’ φάση λειτουργίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία και των πλατωμάτων της μονάδας 
και του χώρου διάθεσης της κυψέλης 2. Θα κατασκευαστεί δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας ώστε 
να αποτραπεί η εισροή τους στο χώρο του πλατώματος αλλά και στο χώρο του ΧΥΤΥ. 

Οι εξωτερικές τάφροι κατασκευάζονται όπου απαιτείται από την μορφολογία του εδάφους και 
αναπτύσσεται εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου του έργου (πλατώμα μονάδας και χώρος 
διάθεσης). Οι τάφροι θα έχουν κατάλληλη διατομή ώστε να παροχετεύουν τα όμβρια των εξωτερικών 
λεκανών προς τον υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό από σκυρόδεμα διαστάσεων 2m*2m και μήκους 
272m, ο οποίος συλλέγει τα ανάντι όμβρια της νότιας μισγάγγειας (Μ2) και τα οδηγεί στα κατάντι του 
οικοπέδου.  

Η εσωτερική τάφρος θα κατασκευαστεί περιμετρικά του «ενεργού ΧΥΤΥ», ώστε να παροχετεύει τα 
όμβρια των λεκανών απορροής του αποκατεστημένου αναγλύφου. Θα είναι ορθογωνικής διατομής 
κατάλληλων διαστάσεων και επενδεδυμένη ώστε να παροχετεύει τα όμβρια. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχέτευση ττου χώρου του ΧΥΤΥ, χωρίς να εισέρχονται εντός της 
επιφάνειας απόθεσης των απορριμμάτων. 
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Σημειώνεται ότι τα όμβρια από τον χώρο του πλατώματος της μονάδας θα οδηγούνται στην νέα 
δεξαμενή νερού – συλλογής ομβρίων που θα κατασκευαστεί. 

Η παρ. «Β2. Είδος εισερχομένων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ» μετονομάζεται σε « Β2. Είδος εισερχομένων 

αποβλήτων στην κύρια εγκατάσταση» και διαμορφώνεται / συμπληρώνεται ως  εξής: 

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που θα γίνονται δεκτοί στην κύρια εγκατάσταση, ήτοι ΜΕΑ & ΧΥΤΥ 
Σύρου είναι: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

Υπολειπόμενα 
σύμμεικτα ΑΣΑ 
της ΔσΠ 

Μηχανική 
διαλογή  και 

βιολογική 
επεξεργασία 

σύμμεικτων ΑΣΑ 

5.800 R12, R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης (που δεν δύναται να οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής 
και επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού 
ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 01 10 ρούχα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  λόγω 
υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 11 υφάσματα (εφόσον  δεν δύναται να αξιοποιηθούν πχ  
λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά ) 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 
37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (που δεν δύναται να 
οδηγηθούν στο τμήμα υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων πχ λόγω υψηλού ποσοστού προσμίξεων κ.ά) 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Υπολείμματα ΚΔΑΥ:   

191212 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από την μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 191211* 

 

Υπολέιμματα μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων:   

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών 
αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων (επέκταση-βελτίωση 
υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων και αναβάθμισή του σε ΧΥΤΑ) στη θέση "Κοράκι"» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Ν. ΣΥΡΟΥ» 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΕΠΤΑ ΑΕ - ΕΠΕΜ ΑΕ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ  438 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Προδιαλεγμένα 
υλικά 
συσκευασίας 
(μπλε κάδος) 

Μηχανική 
διαλογή   

3.000 R12 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές 

 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλί 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

Προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα  

Βιολογική 
επεξεργασία 

προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων  

928  R3 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης 

20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 
01 37 (Υπολείμματα από φυσικό ξύλο χωρίς κατεργασία. Όχι έπιπλα 
και ογκώδη οικιακά απόβλητα) 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 Απόβλητα από αγορές (Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά 
που προσομοιάζουν στους κωδικούς 20 01 08 & 20 02 01) 

 

Άλλα συμβατά ρεύματα αποβλήτων: 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, 
φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική 
αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 ξέσματα, πριονίδι, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 (δηλ. που δεν περιέχει 
επικίνδυνες ουσίες) 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  (Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες) 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(tn/ έτος) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
Κωδικοί ΕΚΑ 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι (χάρτινη σακούλα) 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών 
και φυτικών αποβλήτων 

Υπόλειμμα 
μηχανικής και 

βιολογικής 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

ΧΥΤΥ* 2.563 D1 / D5 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων 
υλικών) από  τη  μηχανική  κατεργασία  αποβλήτων,  εκτός  εκείνων  
που αναφέρονται στο19 12 11 

19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες) 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

Σημείωση σχετικά με την αποδοχή αποβλήτων των γενικών καταχωρίσεων που λήγουν σε 99:  Η 
αντιστοίχιση ενός αποβλήτου στις γενικές καταχωρίσεις που λήγουν σε 99 γίνεται μόνο σε περίπτωση 
που δεν είναι εφικτή ούτε η εύλογη η αντιστοίχιση του αποβλήτου σε οποιαδήποτε από τις λοιπές 
καταχωρίσεις των κεφαλαίων 1-20 καταλόγου των αποβλήτων. Προκειμένου στη μονάδα να γίνονται 
δεκτά τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι για την κατάταξη των 
αποβλήτων στην κατηγορία αυτή έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ταξινόμησης όπως αυτή περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο 1.2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 2018/C124/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής (9-4-
2018). 

Σημείωση σχετικά με τα απόβλητα τα οποία περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη 
επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος): Για αυτά τα απόβλητα 
τουλάχιστον κατά την μεταφορά του 1ου φορτίου των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ, ο παραγωγός ή ο 
κάτοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλληλες αναλύσεις από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο 
βάσει των οποίων να αποδεικνύεται η μη ύπαρξη ή η μη υπέρβαση των ορίων συγκεντρώσεως 
επικίνδυνων ουσιών. Το απόβλητο μπορεί να ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο μόνον όταν διαπιστώνεται 
συγκεκριμένα ότι δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια. Οι 
αναλύσεις θα αποδεικνύεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγμα του αποβλήτου που λήφθηκε από 
ανάλογα διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ, μέσω δειγματοληψίας που θα διασφαλίζει πλήρως 
την αποτελεσματικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα. Οι εγγυήσεις αυτές επιτυγχάνονται με την 
εφαρμογή των προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών που έχει καταρτίσει η CEN σχετικά με τον 
«Χαρακτηρισμό των αποβλήτων – Δειγματοληψία υλικών  

* Σε περιόδους βλάβης, επισκευής, συντήρησης της ΜΕΑ, απεργιακής κινητοποίησης κλπ, στον ΧΥΤΥ 
κατ΄εξαίρεση δύναται να οδηγούνται τα ρεύματα υλικών που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται 
αποδεκτά από την ΜΕΑ. 

Πρόσθετα για τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης 

Τα πρόσθετα είναι οργανικά, ανόργανα ή αδρανή υλικά που προστίθενται σε μικρές ποσότητες στο 
αρχικό προς κομποστοποίηση μίγμα με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης και 
την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, τα πρόσθετα μπορεί να είναι υλικά που αναμιγνύονται 
στο τελικό προϊόν για τη βελτίωση της εμπορικής του αξίας (π.χ. προσθήκη θρεπτικών). Οι βασικότερες 
κατηγορίες και είδη πρόσθετων για τη βελτίωση της διαδικασίας της κομποστοποίησης είναι:  

 Ενεργοποιητές: Αποτελούνται από μικροοργανισμούς και ένζυμα που προστίθενται στο μίγμα 
για την ταχεία έναρξη της βιοαποδόμησης. Επιτυγχάνεται αύξηση του πληθυσμού των 
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αερόβιων μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας 
κομποστοποίησης και την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών. Οι ενεργοποιητές 
μπορεί να είναι ώριμο κόμποστ που είναι πάντα διαθέσιμο στην εγκατάσταση και χώμα από 
εύφορο έδαφος. Άλλοι ειδικοί ενεργοποιητές θα πρέπει να ελέγχονται διενεργώντας δοκιμές 
σε δείγματα σωρών κομποστοποίησης. Οι ενεργοποιητές χρησιμοποιούνται πάντα κατά τη 
διαμόρφωση του σωρού.  

 Πρόσθετα στο αρχικό μίγμα: Είναι υλικά/ουσίες που προστίθενται για τη ρύθμιση των 
κρίσιμων παραμέτρων της κομποστοποίησης (C/N, pH, πορώδες, υγρασία), την αποφυγή 
αναερόβιων συνθηκών και τη μείωση των οσμών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. Η 
προσθήκη υλικών δομής είναι απαραίτητη και αυτά θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα στη 
μονάδα. Συνήθως, ως υλικά δομής χρησιμοποιούνται υλικά όπως:  

 02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

 02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

 02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

 03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων 

 03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

 03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και 
καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

 03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών 

 03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

Προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως υλικό δομής στην διεργασία της βιολογικής 
σταθεροποίησης των οργανικών αποβλήτων, στην μονάδα δύναται να εισέρχονται υλικά που 
ανήκουν και στις παραπάνω κατηγορίες του Ενιαίου Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ.  

Τα υλικά δομής είναι απαραίτητα σε ποσοστό 40-60% κ.ο. του αρχικού μίγματος 
κομποστοποίησης. Ως πρόσθετα χρησιμοποιούνται και υλικά όπως: σκόνη ορυκτών (ζεόλιθος, 
βασάλτης, περλίτης ελαφρόπετρα), άργιλος μπετονίτη, γεωργικός ασβέστης σε μορφή σκόνης ή 
πέτρας, τέφρα (κατά μέγιστο 2% κ.β.) και μη επικίνδυνη από την καύση βιομάζας, χώμα 
εκσκαφών. 

 Πρόσθετα στο τελικό προϊόν: Είναι υλικά που προστίθενται στο ώριμο κόμποστ, προκειμένου 
να αποκτήσει εμπορική αξία ή να είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες γεωργικές χρήσεις (όπως 
ζεόλιθος, περλίτης, τύρφη, άμμος, κλπ.). Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ανάλογα με την 
τελική χρήση του κόμποστ.  

«Αξιοποιήσιμα προϊόντα»: 

«Στη ΜΕΑ θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά με κωδικούς: 

• 19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

• 19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

• 19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο) 

• 19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

• 19 12 05 γυαλί 

Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που θα ανακτώνται από την εγκατάσταση θα είναι 
τα εξής (Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014):   

• Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5% κ.β.  

• Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5 % κ.β. 
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Κομπόστ τύπου Α 

Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α θα πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Cd, mg/kg ξηρού βάρους ≤3 

Cr, mg/kg ξηρού βάρους ≤250 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους ≤400 

Hg, mg/kg ξηρού βάρους ≤2,5 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους ≤100 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους ≤300 

Zn, mg/kg ξηρού βάρους ≤1200 

As, mg/kg ξηρού βάρους ≤10 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs), mg/kg ξηρού βάρους(1) ≤0,4 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), mg/kg ξηρού 
βάρους(2) 

≤3 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση(3) ≤3 

Υγρασία <40% 

 Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ’ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

 Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
acenapthene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, 
benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, 
dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene,indeno(1,2,3−c,d) pyrene, naphthalene, 
phenanthrene, pyrene. 

 Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων 
παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή 
άλλων μικρών πετρών. 

2. Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε  
σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 
μονάδες ανά λίτρο υλικού. 

3. Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά δεν υπερβαίνουν 
τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος (ISO 
6579:2002).» 

Κοµπόστ από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (υψηλής ποιότητας) 

Στη μονάδα κομποστοποίησης θα παράγεται κόμποστ υψηλής ποιότητας προδιαλεγμένων οργανικών 
υλικών.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατ΄ ελάχιστον, το παραγόμενο κομπόστ από τα προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα στην ΜΕΑ Σύρου θα πρέπει να πληροί: 
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• τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για την Κατηγορία Λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) 3 (Α): 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ και τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, για την Κατηγορίες 
Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ) 3 της Οδηγίας 2019/100936 

• τις απαιτήσεις της Απόφασης (ΕΕ) 2015/2099 ως προς:  

✓ την περιεκτικότητα ορισμένων επικινδύνων ουσιών του Κριτηρίου 5.1 του 
Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – Εδάφιο 2 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ) 

✓ τις προσμίξεις του Κριτηρίου 7 του Παραρτήματος Ι (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 3 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ ))  

✓ τις επιδόσεις του Κριτηρίου 8 του Παραρτήματος Ι  (σε αναλογία με το Παράρτημα – 
Εδάφιο 5 της Οδηγίας 2006/799/ΕΚ)…» 

Η παρ. «Β3. Κατάταξη έργου – δραστηριότητα» τροποποιείται ως εξής: 

Σύμφωνα με την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες και συγκεκριμένα με τις Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης 
υποκατηγορίας ως ακολούθως: 

Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 

σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

Μονάδα 
Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

6.728 tn/έτος 
εκ των οποίων: 

α) 5.800 tn/ετος 
υπολειπόμενα 

σύμμεικτα 
απόβλητα, β) 928 

tn/έτος 
προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
(ανάκτησης και διάθεσης) αστικών 
στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, 

R10, R12, D8, D9, D13) εντός Natura 
(α/α 13) 

Α1 

ΧΥΤΑ/Υ 

2.563t/έτος 
(υπόλειμμα της 

επεξεργασίας από την  
ΜΕΑ προς ταφή) 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων 
αστικών στερεών υπολειμμάτων ή 

αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) [εργασίες 
D1, D5] εντός Natura με Q<150.000 
t/έτος όπου Q = ετήσια ποσότητα 

εισερχομένων αποβλήτων 

(α/α 14) 

Α2 

Χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης 
ανακυκλωσίμων 
υλικών (ΣΜΑΥ) 

Αποθηκευτική 
ικανότητα περίπου 

60-70 tn 

4η – Συστήματα 
Περιβαλλοντικών 

υποδομών 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
χωριστών ρευμάτων αποβλήτων 

υλικών που προορίζονται για 
ανακύκλωση και προέρχονται από τα 

αστικά στερεά απόβλητα μετά από 
διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, 

πλαστικό, αλουμίνιο, κλπ (εργασίες 

Β 

 
36 Σχετικά με τον περιορισμό της περιεκτικότητας σε άζωτο που υπήρχε στην Οδηγία 2006/799/ΕΚ, θα πρέπει να 
αναφερθεί, ότι βάσει της Οδηγίας 2015/2099 αυτός δεν υφίσταται πλέον. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Είδος επιμέρους 
έργων 

Δυναμικότητα 

Κατάταξη 

σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020   

Ομάδα Είδος έργου 
Υπο-

κατηγορία 

R13) με 20tn<Q<1.000tn εκτός ορίων 
οικισμών και πόλεων 

(α/α 9α) 

Κινητή μονάδα 
επεξεργασίας 
αδρανών  

P=610KW 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ με 
P≥200KW 

Α2 

Μηχανική 
επεξεργασία 
προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων 
υλικών 

19,2 t/ημ 
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από 
μη επικίνδυνα σύμμεικτα 

ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω 
μηχανικής ή και χειρωνακτικής 
διαλογής (ΚΔΑΥ) [εργασίες R12] 

Β 

ΟΕΔΑ (στο σύνολο)  
4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών 
υποδομών 

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 

(α/α 5) 

Α1 

Η παρ. «Β4. Χαρτογραφική αποτύπωση έργου» τροποποιείται ως εξής: 

Το τοπογραφικό του οικοπεδου εγκατάστασης του έργου απεικονίζεται στο θεωρημένο Σχέδιο 1 που 
επισυνάπτεται στη μελέτη τροποποίησης του έργου. Οι συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου 
(κατά ΕΓΣΑ 87) είναι οι εξής: 

Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ Χ Υ 

1 582904,85 4147042,20 22 583276,94 4147015,50 

2 583020,82 4147209,75 23 583235,62 4146924,35 

3 583256,87 4147288,52 24 583168,34 4146895,98 

4 583348,18 4147333,35 25 583156,07 4146888,25 

5 583357,94 4147339,33 26 583146,41 4146880,59 

6 583367,47 4147344,18 27 583139,93 4146878,11 

7 583372,49 4147338,71 28 583137,01 4146876,82 

8 583377,32 4147335,97 29 583132,78 4146873,93 

9 583382,14 4147337,44 30 583129,95 4146873,14 

10 583380,58 4147328,90 31 583126,80 4146872,80 

11 583379,11 4147312,39 32 583124,18 4146872,61 

12 583376,91 4147288,65 33 583117,81 4146872,26 

13 583372,14 4147265,94 34 583114,64 4146871,87 

14 583365,53 4147245,98 35 583112,00 4146871,27 

15 583363,70 4147226,03 36 583104,56 4146869,08 

16 583363,29 4147202,40 37 583096,51 4146865,69 

17 583358,93 4147175,45 38 583090,21 4146907,24 

18 583359,18 4147167,46 39 583059,79 4146932,73 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2252&item_id=12785
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Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Κορυφές 
γηπέδου 

Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ Χ Υ 

19 583355,86 4147162,37 40 583013,79 4146968,05 

20 583346,24 4147141,31 41 582972,89 4147002,44 

21 583339,08 4147125,13    

 

Η παρ. «Ε3. Φάση λειτουργίας του έργου» Σημείο 1: «Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση 

ενέργειας» τροποποιείται ως εξής: 

Σε ότι αφορά την εξοικονόμηση νερού, θα εκτελείται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων ως εξής:  

 κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την κάλυψη των 
αναγκών της ΟΕΔΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό συστημάτων 
απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η 
υιοθετούµενη τεχνολογία της ΜΕΑ θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς 
απορριπτόµενων υγρών αποβλήτων και στη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης αυτών.  

 θα επανακυκλοφορούν στον ΧΥΤΥ με σκοπό την αύξηση της επιθυμητής υγρασίας στην μάζα 
των απορριμμάτων και την αύξηση των μικροβιολογικών δραστηριοτήτων (πεπερασμένη 
ποσότητα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) 

 θα διοχετεύονται για περιορισμένη άρδευση του οικοπέδου της εγκατάστασης (ΧΥΤΥ, ΜΕΑ, 
ΧΔΑ, ΣΜΑΥ) 

Το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί αρχικά (Α΄ Φάση) για την άρδευση της περιμετρικής 
δεντροφύτευσης της Εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και του 
αποκατεστημένου ΧΔΑ. Μελλοντικά (Β΄ Φάση) το επεξεργασμένο νερό θα χρησιμοποιηθεί και 
στην άρδευση της φύτευσης του αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Υ., όταν αυτή υλοποιηθεί 
στα επόμενα χρόνια.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης του Παραρτήματος Ι, Πίνακα 1 της οικ. 
145116/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  

Στην παρ. «Ε3. Φάση λειτουργίας του έργου» προστίθεται το εδάφιο, ως ακολούθως: 

«Ειδικοί Όροι λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Σύρου» 

Η ΜΕΑ θα λειτουργεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 Η εγκατάσταση στο τμήμα επεξεργασίας των σύμμεικτων θα τροφοδοτείται α) με 
Υπολειμματικά σύμμεικτα ΑΣΑ της ΔσΠ και β) με τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα της νήσου 
Σύρου (Δήμος Σύρου Ερμούπολης) 

 Οι εγκαταστάσεις της ΜΕΑ και ειδικότερα η υποδοχή, η προεπεξεργασία και η μηχανική 
διαλογή θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται προδιαλεγμένα υλικά 
συσκευασίας (μπλε κάδος) σε άλλη βάρδια από αυτήν της επεξεργασία των υπολειπόμενων 
σύμμεικτων ΑΣΑ της τάξης των 3.000t/έτος περίπου. 

 Να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων 
σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

 Στον χώρο υποδοχής να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών ώστε τα οχήματα να προσεγγίζουν 
απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης των απορριμμάτων. 

 Ο χώρος υποδοχής των απορριμμάτων να είναι κλειστός, και να εξαερίζεται. Ο χώρος 
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εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων να διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που να εξασφαλίζει 
επαρκή ορατότητα 

 Ο σχεδιασμός των υποδοχέων να εξασφαλίζει ότι τα απορρίμματα βρίσκονται υπό αερόβιες 
συνθήκες ώστε να αποφεύγονται σηπτικές καταστάσεις. 

 Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης να τηρούνται οι παρακάτω αρχές σχεδιασμού: 

 Όλες οι διαδικασίες μηχανικής διαλογής να γίνονται σε κλειστό χώρο, εξοπλισμένο με 
κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, αποκονίωσης και απόσμησης. 

 Οι κύριες διεργασίες να είναι αυτοματοποιημένες με σκοπό τη μέγιστη λειτουργικότητα και τη 
δυνατότητα ελέγχου από σύστημα αυτοματισμών, συνδεδεμένο με Η/Υ. 

 Τυχόν κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασης να 
καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και να δίδεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης 
ρύθμισης τους. 

 Η διάταξη του εξοπλισμού να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση για 
επιθεώρηση και συντήρηση του. 

 Για τον χρόνο παραμονής του υλικού στα επιμέρους στάδια επεξεργασίας να τηρούνται τα 
εξής:  

 Η διάρκεια παραμονής των στερεών αποβλήτων στο χώρο κομποστοποίησης να μην είναι 
μικρότερη από 14 ημέρες.  

 Ο χρόνος παραμονής του υλικού στο χώρο ωρίμανσης θα είναι σε κανονική λειτουργία 42 
ημέρες ενώ σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 21 ημερών. 

 Η βιολογική επεξεργασία των υλικών να ελέγχεται αυτοματοποιημένα μέσω συνεχούς 
μέτρησης κρίσιμων παραμέτρων και να δίδεται η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης 
επέμβασης με εναλλακτικές επιλογές προς διόρθωση των παραμέτρων αυτής και επαναφορά 
της λειτουργίας της μονάδας στις επιθυμητές παραμέτρους. 

 Για τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά να προβλέπεται χώρος προσωρινής αποθήκευσης, 
ελάχιστης διάρκειας αποθήκευσης τριών (3) ημερών.  

 Τα άχρηστα στερεά υλικά (υπολείμματα επεξεργασίας) να οδηγούνται στο ΧΥΤΥ που 
προβλέπεται εντός του γηπέδου. 

 Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που θα ανακτώνται από την εγκατάσταση 
θα είναι τα εξής (Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014):   

 Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5% κ.β.  

 Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών  ≤ 5 % κ.β. 

 Από τη σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων απορριμμάτων θα 
προκύπτει κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03). Τα χαρακτηριστικά του κομπόστ τύπου Α θα 
πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014.  

 Για τυχόν χρήση κομπόστ τύπου Α ως υλικό επικάλυψης θα πρέπει αυτό να είναι επαρκώς 
σταθεροποιημένο  

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της πρέσας, στην 
περίπτωση συμπαγών χάρτινων υλικών. Ομοίως, ειδικά για τις φιάλες PET θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της πρέσας και η αποφυγή 
προβλημάτων από τον εγκλωβισμό αέρα εντός των φιαλών. 

 Τυχόν στραγγίσματα και υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις να 
οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με στάδια 
βιολογικής και προχωρημένης επεξεργασία.  
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Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που θα παράγονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας 

(καθαρά νερά) κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται / ανακυκλώνονται για την 

κάλυψη των αναγκών της ΟΕΔΑ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, 

νερό συστημάτων απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κλπ). Το νερό θα 

χρησιμοποιείται τόσο για τις ανάγκες της ΜΕΑ αλλά και για την επίτευξη της επιθυμητής 

υγρασίας στη μάζα των απορριμμάτων του ΧΥΤΥ. 

Μέρος των υγρών αποβλήτων να χρησιμοποιούνται για την άρδευση της περιμετρικής 

δενδροφύτευσης, των χώρων πρασίνου της εγκατάστασης και των φυτών που θα 

τοποθετηθούν στο αποκατεστημένο ανάγλυφο του κυττάρου Α’ φάσης.  

 Οι εκπομπές θορύβου να αντιμετωπίζονται με μέτρα και συστήματα ηχομόνωσης, ώστε τα 
επίπεδα θορύβου τόσο μέσα στους χώρους εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να 
βρίσκονται εντός των- - ορίων των υφιστάμενων διατάξεων.  

 Τα δάπεδα των χώρων των παραγωγικών τμημάτων της Μονάδας να είναι στεγανά, από υλικά 
μεγάλης αντοχής και ανθεκτικά τόσο στον χρόνο όσο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης. 

 Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης σε όλα τα 
τμήματα και τις εγκαταστάσεις της μονάδας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. Για την 
προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να προβλεφθούν εγκαταστάσεις 
γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. 

 Για την αντιμετώπιση των αέριων εκπομπών (κύρια οσμές και σκόνη) από τη μονάδα μηχανικής 
– βιολογικής επεξεργασίας θα εγκατασταθούν κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και 
απόσμησης για την επεξεργασίας τους  

 Μετά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών της μονάδας οι ρύποι (μετρούμενοι στο σημείο 
έκλυσης στην ατμόσφαιρα) να είναι εντός των παρακάτω ορίων σύμφωνα με το κείμενο BREF 
σχετικά με την εφαρμογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιμων Τεχνικών στον Τομέα της Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (BREF – Treatment):  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
Όριο εκπομπών (μέσος όρος κατά 

την περίοδο των μετρήσεων) 

ΝΗ3  
(1),  mg/Nm3 <5 

Οσμές (1)  OUE/Nm3 <1000 

Σκόνη mg/Nm3 < 5 

TVOC mg/Nm3 < 40 

(1) Εφαρμόζεται είτε το όριο για την ΝΗ3, είτε το όριο για τις οσμές.  

 Ο συνολικός σχεδιασμός της μονάδας μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας θα πρέπει να 
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων με 
ενσωμάτωση της διαχείρισης ύδατος στη διαχείριση των αποβλήτων και δημιουργία ενός 
«κλειστού» συστήματος, αλλά και ανακυκλοφορία κατά το μέγιστο ποσοστό των υγρών 
αποβλήτων.» 

Η παρ. «Ε3. Φάση λειτουργίας του έργου» Σημείο 3: Διαχείριση των αστικών λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων» τροποποιείται ως εξής: 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θα παράγονται στραγγίσματα του ΧΥΤΥ καθώς και υγρά 
απόβλητα από την λειτουργίας της ΜΕΑ από: 

 τους χώρους υποδοχής των αποβλήτων 

 τους χώρους βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων (αφυδατώσεις) 
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 τις μονάδες απόσμησης (βιόφιλτρα, χημικές πλυντρίδες) 

 την περιοδική πλύση των χώρων της μονάδας 

 τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού και των επισκεπτών του χώρου (αστικά 
λύματα) 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο το οποίο θα τα οδηγεί 
στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία προτείνεται να αναβαθμιστεί 
με την προσθήκη μιας μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας (αντίστροφης όσμωσης) προκειμένου τα 
υγρά απόβλητα της επεξεργασίας να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως νερό άρδευσης είτε ως 
βιομηχανικό νερό (ανακύκλωση στις διεργασίες).  

Συνοπτικά η υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια επεξεργασίας: 

10. Φρεάτια Συλλογής & Ελέγχου Βροχοστραγγιδίων 

11. Δεξαμενές Συλλογής Στραγγισμάτων  

12. Πρώτη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με ζεύγος παράλληλων αντιδραστήρων 
διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR1Α και SBR1Β) και Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας της SBR2 

13. Δεύτερη Βαθμίδα Βιολογικής Επεξεργασίας με τρίτο αντιδραστήρα διαλείπουσας τροφοδοσίας 
(SBR2), σε σειρά ως προς τις δύο προηγούμενες 

14. Δεξαμενή Χλωρίωσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

15. Διάταξη Μεταερισμού Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

16. Δεξαμενή Αποθήκευσης Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων και Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας 
Επεξεργασμένων Στραγγισμάτων 

17. Δεξαμενή Πάχυνσης και Αντλιοστάσιο Παχυμένης Ιλύος 

18. Μονάδα Μηχανικής Αφυδάτωσης της Παχυμένης Ιλύος 

Η Μονάδα της αντίστροφης όσμωσης θα έχει δυναμικότητα τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες της 
άρδευσης καθώς και τις ανάγκες της ΜΕΑ σε βιομηχανικό ανακυκλωμένο νερό. Η δυναμικότητα αυτή 
υπολογίζεται σε 20m3/day. μονάδα εγκατεστημένη εντός του οικίσκου των συστημάτων μεμβρανών. 
Εντός του εμπορευματοκιβωτίου αυτού θα περιέχεται επίσης και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για 
την διεργασία της αντίστροφης όσμωσης. 

Η παραγόμενη Ιλύς διατίθεται πίσω στο σώμα του ΧΥΤΑ. 

Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα είναι νερά υψηλής καθαρότητας, ως εκ τούτου θα πρέπει να 
πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011: 

 Παράρτημα Ι, Πίνακας 1: «Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η 
κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην 
περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη 
άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, 
που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού 
στρώματος», 

 Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας 4: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων  

Η παρ. «Ε3. Φάση λειτουργίας του έργου» Σημείο 4: Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των 

δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» συμπληρώνεται ως εξής: 

Για τη διαχείριση των αέρων ρύπων από την λειτουργιά της ΜΕΑ: 

• όλοι οι κλειστοί χώροι θα βρίσκονται σε υποπίεση και με δίκτυα αεροεξαγωγών ο αέρας θα 
οδηγείται προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασίας 
τους. 
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• Το σύστημα συλλογής των αερίων θα αποτελείται από κυκλικούς ή ορθογωνικούς αεραγωγούς 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Με ανεμιστήρες αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου 
κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, ο αέρας θα αναρροφάται μέσω χοανών 
αναρρόφησης και θα συμπιέζεται στην είσοδο των συστημάτων επεξεργασίας.  

• Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα 
σημεία όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα 
πραγματοποιείται στον εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η 
επιφάνεια επαφής των απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο 
τεμαχισμός, ο αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε 
ταινία κλπ. 

• Τα συστήματα αποκονίωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κοκκομετρία 
του φορτίου σωματιδίων στο ρεύμα αέρα είναι οι κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα. 

• Για την απόσμηση του απαγόμενου αέρα από τα δίκτυα γενικού και τοπικού εξαερισμού θα 
εγκατασταθούν συστήματα απόσμηση που περιλαμβάνουν πλυντρίδα και/ ή  βιόφιλτρο κατά 
περίπτωση. 

Η παρ. «Ε4. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ» μετονομάζεται 

σε ««Ε4. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης»  και 

συμπληρώνεται ως εξής: 

Εναλλακτικά, δύναται η τοποθέτηση ισοδύναμων γεωσυνθετικών υλικών. Ειδικότερα, δύναται η 
τοποθέτηση ισοδύναμου γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού (GCL) σε αντικατάσταση του 
συμπυκνωμένου αργιλικού υλικού, ισοδύναμου γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου σε αντικατάσταση της 
στρώσης αποστράγγισης από χαλικώδες υλικό και ισοδύναμης γεωσυνθετικής στρώσης βιοαερίου σε 
αντικατάσταση της στρώσης συλλογής βιοαερίου. 

Μετά την οριστική παύση των έργων, ο χώρος εγκατάστασής της ΜΕΑ, της μονάδας κομποστοποίησης 
και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων υποδομής πρέπει να αποκατασταθεί. Ειδικότερα θα πρέπει 
να  υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

• Ο λοιπός κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο 

• Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να αποκαταστήσει: 

o τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί από τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων 

o το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων 
στο περιβάλλον, ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 

• Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επίσης να φροντίσει για: 

o Την απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που βρίσκονται εντός της μονάδας από 
κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς προς αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισης 

o Τη θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας 

o Την εκκένωση των δεξαμενών υγρών αποβλήτων και την απεγκατάστασή τους 

o Αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 

o Διακοπή της σύνδεσης με όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελείας αν αυτό 
επιτάσσεται για λόγους ασφαλείας. 

Η παρ. «Ε7. Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις» συμπληρώνεται ως εξής: 
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 Για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΑ να πρέπει να εφαρμοσθεί ένα πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό του υφιστάμενου και 
θα αφορά όλες τις φάσεις της διεργασίας, δηλαδή: 

 Έλεγχο Εισερχόμενων Στερεών Αποβλήτων 

 Έλεγχο Εκπομπών: αερίων, υγρών και στερεών 

 Συμπληρωματικά στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα ενσωματώνονται και οι απαιτούμενοι 
έλεγχοι του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του συνόλου των 
επιμέρους εργασιών ως προς την απόδοσή τους. 

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«Παραβίαση των Περιβαλλοντικών Όρων της Παρούσας Απόφασης» 

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως 
τροποποιήθηκε με τους Ν.3010/02, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.  

«Δυνατότητα προσφυγής κατά της ΑΕΠΟ» 

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 8 του Ν. 
3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], 
εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.» 
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14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Καθώς το έργο περιλαμβάνεται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 
(Β΄1450), η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Έκθεση εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ). 

2. Βασική έκθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 2 της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450). 

3. Τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εγκατάστασης να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. 

4. Τα μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και 
προσωρινή παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές 
διακοπές. 

5. Πρόγραμμα ενδεχόμενης παρακολούθησης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων όσον 
αφορά στις επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στο χώρο της 
εγκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων. 

 

14.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 
18, ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450) 

Βλ. Παράρτημα ΙΙ 

 

14.2 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όσον αφορά στον ΧΥΤΥ, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να καταρτίσει πρόγραμμα αποκατάστασης του 
χώρου μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του το οποίο θα περιλαμβάνει τις τεχνικές 
παρεμβάσεις και τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν για την αποκατάσταση του χώρου. 

Τα βασικά σημεία των τεχνικών παρεμβάσεων και εργασιών που θα περιλαμβάνει είναι κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: 

• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου 

• Έργα τελικής κάλυψης 

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

• Έργα διαχείρισης ομβρίων 

• Έργα πρασίνου και άρδευσης 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Στην περίπτωση του υπό μελέτη Χ.Υ.Τ.Υ., η αποκατάσταση – ανάπλαση θα περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό 
πολλαπλών στοιβάδων που αποτελείται (από κάτω προς τα πάνω): 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χώρος 
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• Στρώση εξομάλυνσης ελάχιστου πάχους 30cm με ομοιογενή υλικά με κόκκους μεγίστης 
διαμέτρου 15cm, που εφαρμόζεται πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης της τελικής 
στρώσης, με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου και την 
προσωρινή κάλυψη του Χ.Υ.Τ.Υ. με περιορισμό της κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων 
υδάτων. 

• Στρώση συλλογής βιοαερίου, ελάχιστου πάχους 30cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 
16/32mm με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20% και με τιμή υδροπερατότητας 
k=1*10-3 cm/sec. 

• Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία 

• Συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 50cm και χαμηλής υδροπερατότητας 
(συντελεστής υδροπερατότητας k=1*10-9 cm/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος 
συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του συστήματος του πυθμένα 
του Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Στρώση αποστράγγισης ελάχιστου πάχους 30cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm 
με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20% και με τιμή υδροπερατότητας k = 1*10-3 
cm/sec. 

• Γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL). 

• Στρώση από φυτόχωμα ελάχιστου πάχους 1m για τη φύτευση του χώρου. 

Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του Χ.Υ.Τ.Υ. που προβλέπεται για φύτευση θα πληροί τους όρους 
φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση, μετά το τέλος των 
φαινομένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του Χ.Υ.Τ.Υ. θα είναι τουλάχιστον 5%. 

Ο φορέας του έργου οφείλει επίσης να φροντίσει για: 

• την αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση αυτός να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

• τις ζημίες σημαντικής κλίμακας που ενδεχομένως έχουν προκληθεί από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. 

• την απομάκρυνση όλων των αποβλήτων που βρίσκονται εντός της μονάδας από κατάλληλα 
αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς προς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
περαιτέρω διαχείρισης. 

• τη θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας. 

• την εκκένωση των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών αποβλήτων και την απεγκατάστασή τους. 

• τον καθαρισμό και απορρύπανση εξοπλισμού, αποθήκης δεμάτων κ.λπ. 

• αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

• διακοπή της σύνδεσης με όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελείας αν αυτό επιτάσσεται για 
λόγους ασφαλείας. 

 

14.3 ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου ο φορέας λειτουργίας θα συντάξει Σχέδιο αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Περιστατικών της ΟΕΔΑ. 

Στην ενότητα 12.4 της παρούσας ΜΠΕ παρουσιάζεται αναλυτικά ένα σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών για το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων που θα διενεργούνται εντός του γηπέδου 
του έργου, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά) πιθανών 
έκτακτων περιστατικών. 
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14.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας ΜΠΕ. Επίσης βλ. Παράρτημα ΙΙ σχετικά με τα 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450)». 
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15 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

15.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Δεδομένου ότι μέρος των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την ΕΕΛ της συνολικής 
εγκατάστασης προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των χώρων πρασίνου και της 
περιμετρικής δενδροφύτευσης, απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογής για την 
Επαναχρησιμοποίηση των Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β), και των τροποποιήσεων αυτής (Κ.Υ.Α. 191002/2013 ΦΕΚ 2220Β) περί 
«Καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ουσιαστικά προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις ώστε να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.  

Η προαναφερόμενη μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ. 

 

15.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν προέκυψαν προβλήματα ή 
δυσκολίες. 
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16 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Εικόνα 16-1: Κεντρική πύλη – φυλάκιο εισόδου 

 
Εικόνα 16-2: Γεφυροπλάστιγγα 
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Εικόνα 16-3: Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών 

 

 
Εικόνα 16-4: Πλευρική άποψη κτιρίου συντήρησης οχημάτων 
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Εικόνα 16-5: Γενική άποψη εγκαταστάσεων στην περιοχή της εισόδου  

 
Εικόνα 16-6: Αποκατεστημένος Χ.Α.Δ.Α. 
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Εικόνα 16-7: Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων 

 
Εικόνα 16-8: Χώρος αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 
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Εικόνα 16-9: Χώρος απόθεσης ελαστικών 

 
Εικόνα 16-10: Ενεργός Χ.Υ.Τ.Α.  – Α φάση 
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Εικόνα 16-11: Χώρος κατασκευής Β φάσης ΧΥΤΥ και ΜΕΑ 

 
Εικόνα 16-12: Χώρος κατασκευής Β φάσης ΧΥΤΥ και ΜΕΑ 
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17 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

01 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1:50.000 

02 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ 1:5.000 

03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 1:1.000 

04 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1:1.000 

05 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΑ ΜΕ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΛΕΚΑΝΗ ΧΥΤΥ) 
1:500 

06 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΑ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΛΕΚΑΝΗ 

ΧΥΤΥ) 
1:500 

07 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΥ 1:500 

08 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Β ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΥ 1:500 

09 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 1:500 

10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 1:500 

11 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1:500 

12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ - 

13 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ 
- 

14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ - 

15 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ ΧΥΤΥ 
1:500 

16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΧΥΤΥ - ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1:500 

17 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  1:1.000/100 

18 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  1:50 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

19 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ – ΠΡΑΝΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ XYTΥ 1:20 

20 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ XYTΥ 1:20 

21 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ 1:200 

22 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΟΨΕΙΣ 1:200 

23 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (CLO-COMPOST) – ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΟΨΕΙΣ 1:100 

24 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
- 

25 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1:1.000 

26 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1:500 
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18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΈΓΓΡΑΦΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ 
ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄1450)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ & 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΒΔΤ) 
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