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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου» έχει εκπονηθεί στο 

πλαίσιο της ανανέωσης της υπ’ α.π. οικ. 105482/23-06-2008 Κ.Υ.Α. που 

αφορούσε στο ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την α.π. 

3888/248029/ΠΕ2014/10-09-2015 ΑΕΠΟ για την καθ’ ύψος επέκταση του 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) και την παράλληλη επιμήκυνση 

του ωφέλιμου χρόνου ζωής του και την με α.π. 1538/90359/22-11-2017 ΑΕΠΟ 

για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας αστικών στερεών Αποβλήτων 

(Μ.Ε.Α.) και προδιαλεγμένων οργανικών. 

Η μελέτη αφορά στην έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο των 

υποδομών που είναι ήδη χωροθετημένες στον προς μελέτη χώρο και αυτές που 

σχεδιάζεται να κατασκευαστούν. Σημειώνεται ότι για το σύνολο των 

υφιστάμενων υποδομών, έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων.  

 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εν λόγω χώρος λειτουργεί ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων της ευρύτερης 

περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου από το 1982, ενώ από το 1999 

λειτουργεί ως Χ.Υ.Τ.Α., μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισής του 

(στεγανοποίηση πυθμένα, δίκτυο συλλογής και εγκατάσταση επεξεργασίας 

στραγγισμάτων, δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου, κλπ). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΧΥΤΑ/Υ που χωροθετείται στην Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) είχε λάβει έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με την με αρ. πρ. οικ. 132124/27.03.2003 ΚΥΑ, 

οι οποίοι ανανεώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 105482/23.06.2008. 

Έπειτα τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ οικ. 3888/248029/ΠΕ2014/10-09-2015 

λόγω της καθ’ ύψος επέκτασης του ΧΥΤΑ και παρατάθηκαν έως και τις 

23/06/2018, ενώ τροποποιήθηκαν εκ νέου με την με αρ. πρωτ. 1538/90359/22-

11-2017 Απόφαση Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων λόγω του σχεδιασμού 

Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

προδιαλεγμένων οργανικών.  

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων είναι 50.592 tn/έτος και της μονάδας επεξεργασίας 
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προδιαλεγμένων οργανικών 13.956 tn/έτος. Σημειώνεται ότι λόγω της εποχικής 

διακύμανσης στην παραγωγή των απορριμμάτων, η ημερήσια δυναμικότητα της 

μονάδας προδιαλεγμένων οργανικών πρέπει να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να 

καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις της θερινής περιόδου. Έτσι προκύπτει 

δυναμικότητα μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων αποβλήτων 15.200 

tn/έτος, μεγαλύτερη από την ποσότητα των 13.956 tn/έτος που προβλέπει το 

ΠΕΣΔΑ.  

Στο ΧΥΤΑ/Υ της ΟΕΔΑ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(ΑΣΑ) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820m2 από τα οποία 

ο ενεργός ΧΥΤΑ/Υ καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων. Ένα τμήμα του 

χώρου συνίσταται από παλιές απορριμματικές αποθέσεις (περίπου 80 

στρέμματα σε οριζόντια όψη – υποτμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4), οι οποίες έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ ένα άλλο τμήμα του χώρου έκτασης 80 στρεμμάτων περίπου 

(επί φυσικού εδάφους) έχει στεγανοποιηθεί και αποτέλεσε τις πρώτες φάσεις 

ανάπτυξης του ΧΥΤΑ (υποτμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Γ3). Εν συνεχεία και με στόχο 

τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας του χώρου στεγανοποιήθηκαν 

σταδιακά και τμήματα του χώρου επί των παλαιών απορριμματικών αποθέσεων 

(υποτμήματα Β1 και το μεγαλύτερο σχεδόν τμήμα του Β2). Η χωρητικότητα του 

ΧΥΤΑ ήταν 2.560.000m3. Με την καθ’ ύψος όμως επέκταση της λεκάνης η 

ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ αυξάνεται κατά 767.000m3. Επισημαίνεται 

ότι η εν λόγω έκταση αποτελεί ιδιοκτησία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Μαγνησίας. Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, η μέση 

δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ κατά τη φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της 

Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Κατά τη 

φάση Β’, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ 

εκτιμάται σε 40.000 τόνους/έτος, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του 

συνόλου των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΘΕΣΗ 

Όλα τα ήδη αδειοδοτημένα έργα είναι χωροθετημένα εντός του γηπέδου του 

ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου στη θέση «Κάκκαβος», στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 

Βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης του Βόλου και σε απόσταση περίπου 10km 
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από το κέντρο της πόλης του Βόλου, ενώ απέχει απόσταση περίπου 2,0km από 

τον κοντινότερο οικισμό.  

Η πρόσβαση στον εν λόγω χώρο γίνεται μέσω του οδικού άξονα Βόλου - Λάρισας 

(παράκαμψη Βελεστίνου), ο οποίος στα 500m ΒΔ περίπου μετά την Α' ΒΙ.ΠΕ. 

Βόλου, ακολουθεί παράκαμψη μήκους 1,5 km περίπου μέχρι την πύλη εισόδου 

του Χ.Υ.Τ.Α.. Πρόκειται για ασφαλτοστρωμένη οδό που δεν απαιτεί εργασίες 

διαμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εκτός της Ζώνης Οικιστικού 

Ελέγχου του Π.Σ. Βόλου και στην άμεση γειτονία του δεν υπάρχει καθορισμός των 

χρήσεων γης. 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 

Όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη Προσανατολισμού (Παράρτημα VII) της 

παρούσας μελέτης, το υπό μελέτη έργο αναπτύσσεται στην Περιφερειακή 

Ενότητα Μαγνησίας του ομώνυμου Νομού, εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Βόλου, της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας και συγκεκριμένα της Δημοτικής 

Κοινότητας Διμηνίου, στη θέση «Κάκκαβος» όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).  

Ο Δήμος Βόλου είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τον ομώνυμο 

Βόλο. Η σημερινή του μορφή προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 

δήμων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας, 

Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρυνίτσας, οι οποίοι αποτελούν τις Δημοτικές 

Ενότητες του νέου δήμου. 

Οι πλησιέστερες προς το ΧΥΤΑ/Υ οικιστικές περιοχές, σε ευθεία απόσταση, 

απέχουν περίπου τις εξής αποστάσεις:  

• Κάκκαβος  2,0km  

• Διμήνι 4,0km 

• Μελισσάτικα 3,5km 
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Εικόνα 1-1: Χάρτης Προσανατολισμού του έργου (Πηγή: Google Earth) 
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 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κεντροβαρείς συντεταγμένες της ΟΕΔΑ όπου 

χωροθετείται ο εγκεκριμένος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/ 

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) στα συστήματα ΕΓΣΑ ’87 και WGS ’84. Με τη λειτουργία 

της μονάδας ο ΧΥΤΑ θα λειτουργεί πλέον ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

Οι κεντροβαρείς γεωγραφικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 και WGS’84 

του γηπέδου είναι: 

ΕΓΣΑ ΄87 WGS ‘84 

X Ψ X Ψ 

402000 4360400 39º23’24,47’’ 22º51’49,41’’ 

Επιφάνεια: 257.820,26 m2 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων οργανικών θα εγκατασταθούν στο βόρειο άκρο του γηπέδου. Οι 

συντεταγμένες του τμήματος του γηπέδου που προτείνεται με την παρούσα 

μελέτη να χρησιμοποιηθεί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Σημείο Χ Y 

1 401991.5797m 4360617.6730m 

2 402180.4990m 4360686.4343m 

3 402210.9954m 4360602.6463m 

4 402097.6928m 4360561.4086m 

5 402101.6769m 4360542.0229m 

6 402037.3545m 4360525.6469m 

7 402022.0779m 4360533.8874m 

Εμβαδό έργου: 19.102,80m2 

Συγκεκριμένα η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και η Μονάδα 

Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων οργανικών θα αποτελούνται από τα ακόλουθα 

επιμέρους κτίσματα: 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Χώρος Υποδοχής  

Χώρος Μηχανικής επεξεργασίας  
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Βιολογική Ξήρανση  

Συνολικό εμβαδό Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων: 5.037m2 

 

Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών  

Χώρος Υποδοχής – Τεμαχιστής – Κόσκινο  

Κομποστοποίηση  

Χώρος Ωρίμανσης  

Κτίριο Ραφιναρίας  

Συνολικό εμβαδό Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλ. Οργανικών: 3.469m2 

 

1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Το περιεχόμενο της παρούσας καθορίζεται από τον Άρθρο 6 και την παράγραφο 

6 του Άρθρου 11 του Νόμου 4014/2012.  

Η κύρια δραστηριότητα του υπό μελέτη έργου σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) 

Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012- Κατάταξη δημοσίων 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», υπάγεται στην Ομάδα 4η, α/α 5 «Ολοκληρωμένες 

εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)» και κατατάσσεται σύμφωνα με 

το επιμέρους έργο υψηλής υποκατηγορίας. 

Τα επιμέρους έργα στην κύρια δραστηριότητα είναι οι εγκαταστάσεις 

ανάκτησης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων 

αυτών που λειτουργούν εντός της ΟΕΔΑ και κατατάσσονται ως κάτωθι: 

− Μονάδα Υποδοχής - Μηχανικής Διαλογής: Ομάδα 4η, α/α 10α «Εγκαταστάσεις 

ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω 

μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)», Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α2 

(Q≥30t/ημ με Q=229t/ημέρα) 

− Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (Βιοξήρανσης): Ομάδα 4η, α/α 13 

«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών 

αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13», Κατηγορία Α, 

Υποκατηγορία Α2 (α. εκτός Natura Q<150.000t/έτος με Q=50.592t/έτος) 

− Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων: Ομάδα 4η, α/α 14 «Υγειονομική 
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ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή 

ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)», Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α2 (α. εκτός Natura 

Q<150.000t/έτος με Q=110.000t/έτος) 

− Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών: Ομάδα 4η, α/α 15 

«Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ από 

προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών 

αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου 

θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)», Κατηγορία Α, 

Υποκατηγορία Α2 (Q≥20 t/ημ με Q=60t/ημέρα) 

− Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ομάδα 

10η: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία 

α/α 6α «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου». 

Το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, δεδομένου ότι βρίσκεται εκτός 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 και η δυναμικότητα είναι 

μικρότερη από 150.000 t/έτος, (50.592 τόνοι ΑΣΑ ετησίως και 15.200 τόνοι 

οργανικά από ΔσΠ), καθώς επίσης και η εγκατεστημένη ισχύς (Ρ) των μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιοαερίου είναι 1,25 MW (P<3 MW). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει της ΚΥΑ οικ. 3888/248029/ΠΕ2014/10-9-2015 

Απόφασης Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η δραστηριότητα 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος της ΚΥΑ 

36060/115/Ε.103/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5.4 «Χώροι 

Υγειονομικής Ταφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο η) της ΚΥΑ 

29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β) σχετικά με τα μέτρα και όρους για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων που δέχονται απόβλητα άνω των 10 τόνων 

ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων, εκτός από τους 

χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων». Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και 

ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 59 αυτής αναφέρεται ότι: «Από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το Παράρτημα Β του άρθρου 4 της 

υπ’ αριθ. 48963/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2703/Β), στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα παραρτήματα Β.Ι, Β.ΙΙ, Β.ΙΙΙ και Β.ΙV».  

 

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αρμόδιος για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με 

βάση την υποκατηγορία Α2 είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Θεσσαλίας.  

Αρμόδιος φορέας διαχείρισης / λειτουργίας του έργου της ΟΕΔΑ είναι ο 
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Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας. 

Αιτών 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 

Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) 

Εκπρόσωπος του φορέα Κωνσταντίνος Γανωτής 

Θέση στο φορέα Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Διεύθυνση Κωνσταντά 141, 38221, Βόλος 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ.: 2421028568 & 2421027220 

Φαξ: 2421027208 

Email: sydisanmagnisias@gmail.com  

Αρμόδιος φορέας διαχείρισης / λειτουργίας της Μονάδας Αξιοποίησης Βιοαερίου 

με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, 

ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας 

παραχώρησε το δικαίωμα ενεργειακής εμετάλευσης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ στη 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΥ 

(ΔΕΜΕΚΑΒ) με την από 20-9-2001 σχετική σύμβαση, η οποία υπέγραψε την 25-

10-2014 σύμβαση με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. για αξιοποίηση του 

παραγόμενου βιοαερίου. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνητικών, η 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. έχει αποκλειστικώς την ευθύνη της διαχείρισης (λειτουργία, 

συντήρηση και εκμετάλλευση) της μονάδας αξιοποίησης βιοαερίου με παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα εξής: 

• ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 

• Χρ. Σμύρνης 2-4 

• Τηλ: 24210-32020 

• Φαξ: 24210-32020 

• Εκπρόσωπος φορέα: Κωνσταντίνος Μίχης, Πρόεδρος 

Επίσης, σημειώνεται ότι εντός της ΟΕΔΑ είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί 

κινητή Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), ιδιοκτησίας της εταιρείας Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. (Βασιλειάδης 

Απορρίμματα Κατασκευές Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία). Η δραστηριότητα 

έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, με ευθύνη του φορέα 

Β.ΑΠ.ΚΑ.Ι.Κ.Ε., με την με αρ. πρωτ. 3187/26-10-2017 απόφαση, οι οποίες ισχύουν 

για ένα έτος (επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII).  
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1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε και υποβλήθηκε 

από την εταιρία VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. Στοιχεία σχετικά με την 

εταιρία, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1-1: Στοιχεία μελετητή του έργου 

VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Κατηγορία 27, Τάξη Γ, Α.Μ. 909 

Διεύθυνση: Πινδάρου 22, 10673, Αθήνα 

Τηλ: 210 3389900, Fax: 210 3240800 

Email: info@vma.com.gr, URL: www.vma.com.gr  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος 

 

  

http://www.vma.com.gr/
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων Οργανικών, καθώς και στη λειτουργία του συνόλου των 

υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Στις 

υφιστάμενες υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, η μονάδα συλλογής 

βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας και η κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν στο 

οικόπεδο που σήμερα λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) ΠΣ Βόλου. Ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου λειτουργεί από το 1982 ενώ σταδιακά έχουν 

γίνει έργα αναβάθμισής του. Διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης 

στραγγισμάτων μέσω συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα, συλλογής τους σε 

δεξαμενή μέσω δικτύου σωληνώσεων, περίφραξη, οικίσκο ελέγχου και κτίριο 

διοίκησης. Στον χώρο εφαρμόζεται πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. 

Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα λειτουργήσει και ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Το έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, 

Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. 

Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 

τόνων / έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 15.200 τόνων/έτος προδιαλεγμένων 

οργανικών. 

Τα στερεά παραπροϊόντα (υπολείμματα) των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας 

της εγκατάστασης ποσότητας (ενδεικτικά) 12.150 tn/yr (~8.350 tn/έτος από τη 

ΜΕΑ και 3.800 tn/έτος από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών) 

πρόκειται να διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος 

χωροθετείται στο γήπεδο των εγκαταστάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του έργου. 

Οι κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων που δέχεται η υφιστάμενη εγκατάσταση είναι οι 

ακόλουθοι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, 
τσαγιού και καπνού' παραγωγή κονσερβών* παραγωγή ζύμης και 
εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 
ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

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

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 06 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, 
απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών  

07 06 12 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 06 11 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

17 05 Χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από 
μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 Χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 02  απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων 
(αναφέρονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη 
επικίνδυνα απόβλητα 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 
σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα 
άλλως  

  

19 12 12 Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 19 12 11 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

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

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα  

20 01 11 Υφάσματα 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο 
σημείο 20 01 27 

20 01 30 Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 39 Πλαστικά 

20 01 40 Μέταλλα 

20 01 41 Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

  

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 Χώματα και πέτρες 

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 Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

25 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

  

20 03 06 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων  

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

  

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 και 20 01 40 αφορούν σε 

χωριστά συλλεγέντα χαρτιά – χαρτόνια, γυαλιά, πλαστικά και μέταλλα εφόσον 

δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους για ανάκτηση / ανακύκλωση. 

Επίσης, ο κωδικός 19 02 03 «Προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται 

μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα» (αποστειρωμένα απόβλητα), αναφέρεται σε 

απόβλητα όπως αυτά ορίζονται στην με Α.Π. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο 

του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ. 

 

2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ περιλαμβάνουν: 

 

 ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου έχουν κατασκευαστεί μια σειρά 

από έργα υποδομής, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• Πύλη εισόδου-εξόδου 

• Ζυγιστήριο-Φυλάκιο εισόδου 

• Χώρος δειγματοληψίας 

• Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

• Χώρος πλυντηρίου μηχανημάτων 

• Συστήματα έκπλυσης τροχών 

• Δεξαμενή ύδρευσης-πυρόσβεσης 

• Περίφραξη-Αντιπυρική ζώνη 

• Περιμετρική δεντροφύτευση 

• Εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις του έργου 

• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 
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Στην πύλη εισόδου της Ο.Ε.Δ.Α. υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναφέρεται:  

• το όνομα και το είδος της μονάδας 

• το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής 

• οι ώρες λειτουργίας της μονάδας 

• τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

• την απόφαση αδείας και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 

• την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και το προβλεπόμενο 

οριστικό κλείσιμο 

 

 ΈΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

Στο τμήμα της Β’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. πραγματοποιήθηκαν έργα διαμόρφωσης και 

στεγανοποίησης σε έκταση περίπου 21 στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, 

κατασκευάσθηκε γεωλογικός φραγμός από συμπυκνωμένη άργιλο συνολικού 

πάχους 60cm, τοποθέτηση γεωμεμβράνης ΗDΡΕ πάχους 2,5mm, τοποθετήθηκε 

γεωύφασμα προστασίας πυκνότητας 600gr/m3 και δημιουργήθηκε 

αποστραγγιστική στρώση ελάχιστου συνολικού πάχους 50cm στον πυθμένα. Στα 

πρανή εγκιβωτισμού του Χ.Υ.Τ.Α. και του διαχωριστικού αναχώματος, λόγω της 

πιο απότομης κλίσης αυτών (1:2), έχει τοποθετηθεί γεωσυνθετική στρώση 

αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα τύπου ΤΕΝΑΧ (ΗDΡΕ 5mm), 

αφού η στρώση αποστράγγισης των χαλικιών δεν ήταν δυνατόν να επεκταθεί για 

την αποστράγγιση των πρανών. Το συνθετικό στραγγιστήριο έχει μεγαλύτερη 

παροχετευτικότητα από τη μέση παροχετευτικότητα της αποστραγγιστικής 

στρώσης χαλικιών πάχους 0,30m. 

 

 ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα στραγγίσματα καταλήγουν στην υπάρχουσα δεξαμενή συλλογής - 

εξισορρόπησης με σύστημα προαερισμού των υγρών, ωφέλιμου όγκου 320 m3, 

δίπλα στην οποία κατασκευάσθηκε δεύτερη δεξαμενή δύο διαμερισμάτων, όγκου 

780 m3. Σε αυτήν οδηγούνται τα λύματα από την πρώτη μέσω υπερχείλισης σε 

συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Με την κατασκευή και της δεύτερης δεξαμενής 

επιτυγχάνεται όγκος 1.100 m3, ικανός να δεχθεί τα στραγγίσματα τουλάχιστον 

τριών ημερών. 

Τα στραγγίσματα από το σύστημα των δύο δεξαμενών οδηγούνται στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

➢ Φρεάτιο μερισμού - προσθήκη χημικών - bypass. 
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➢ Αερισμό, εντός 2 ανεξάρτητων δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας SBR 

(ωφέλιμου όγκου 2 x 250 m3) με αεριστές. Για τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών εκροής, υπάρχει τρίτη δεξαμενή SBR (ωφέλιμου όγκου 

150m3) εν σειρά με τις προηγούμενες, στην οποία επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη επεξεργασία. Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται κατά τις 

περιόδους παύσεως του αερισμού σε συνθήκες πλήρους αναμίξεως από 

υποβρύχιους αναδευτήρες. 

➢ Απομάκρυνση της λάσπης με τη βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης στον 

πυθμένα της δεξαμενής, που την καταθλίβει στον παχυντή. 

Στη συνέχεια, τα ήδη επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον μετά 

από απολύμανση των υγρών με υποχλωριώδες νάτριο που θα γίνεται εντός 

καναλιού χλωρίωσης, υπάρχει η δυνατότητα ανακυκλοφορίας. 

Η λάσπη που θα παράγεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων θα 

οδηγείται για ταφή στον Χ.Υ.Τ.Α., ύστερα από αποθήκευση - πάχυνση της 

περίσσειας λάσπης σε έναν (1) παχυντή βαρύτητας. 

Υπάρχει οικίσκος με κεντρικό πίνακα, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) για την 

ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, πίνακες αυτοματισμών, δωμάτιο δοσομετρικών αντλιών, γραφείο, WC, 

κ.λπ. 

 

 ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.5, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α έχει παραχωρήσει το 

δικαίωμα ενεργειακής εμετάλευσης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΜΕΚΑΒ), η 

οποία έχει υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο 

των εν λόγω συμφωνητικών, η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. έχει αποκλειστικώς την ευθύνη 

της διαχείρισης (λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) της μονάδας 

αξιοποίησης βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ έχει εγκαταστήσει σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο εντός του ΧΥΤΑ, ισχύος 

1,25MW, τον οποίο και λειτουργεί βάσει της 2586/35808/7-5-2008 Άδειας 

Λειτουργίας που έχει εκδοθεί στο όνομά της. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

εν λόγω σταθμού ήταν αρχικώς ανεξάρτητη (Α.Π. οικ. 100959/02-02-2006 

ΑΕΠΟ) η οποία ακολούθως ενσωματώθηκε στις ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ.   

Συνοπτικά, το παραγόμενο βιοαέριο από τον Χ.Υ.Τ.Α. της ΟΕΔΑ οδηγείται μέσω 

δικτύου απαγωγής στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. 
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Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού αποτελείται από δύο μονάδες 

αεροστροβίλων ονομαστικής ισχύος 625KW και 781KVA έκαστος, συχνότητας 

50Hz και τάσης 380 με ταχύτητα περιστροφής 1500/min. 

Το διάγραμμα λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και οι σχετικές 

αδειοδοτήσεις επισυνάπτονται στο Παράρτημα III της παρούσας μελέτης. 

 

 ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εισροής 

επιφανειακών υδάτων στο χώρο ταφής, με την δημιουργία σκυροδετημένων 

τάφρων ορθογωνικής και τριγωνικής διατομής, και εξασφαλίζεται η 

αντιπλημμυρική προστασία των βοηθητικών εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. 

 

 ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα της λεκάνης και να 

επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. κατασκευάστηκε κατακόρυφο 

οπλισμένο επίχωμα στα όρια της λεκάνης απόθεσης αποβλήτων, με σκοπό την 

καθ’ ύψος επέκτασή της. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η διαμόρφωση του 

αναχώματος με κατακόρυφο οπλισμένο επίχωμα (οπλισμένη γη) και τοίχο 

αντιστήριξης εξωτερικά αυτού.  

 

 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Εντός του χώρου της ΟΕΔΑ Βόλου είναι εγκατεστημένη η κινητή Μονάδα 

Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), 

ιδιοκτησίας της εταιρείας Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. (Βασιλειάδης Απορρίμματα Κατασκευές 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), η οποία έχει αποκλειστικώς και την ευθύνη 

της διαχείρισης (λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) της μονάδας. Η 

δραστηριότητα έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την με 

αρ. πρωτ. 6893π.ε.Φ.14-2381/16-02-2018 ενιαία άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας (επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII) και λειτουργεί.  

Η παραχώρηση του γηπέδου έγινε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας υπ’ αρίθμ. 

22/2016 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2016, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα έγγραφα της σχετικής αλληλογραφίας 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII. 

2.3 ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Οι σχεδιαζόμενες υποδομές επεξεργασίας περιλαμβάνουν τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και τη μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

οργανικών, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 

εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Όλες οι διεργασίες, από την απλή 

φόρτωση και εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των 

απορριμμάτων, θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων/κλειστών 

χώρων ή κλειστών συστημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να 

είναι εύκολος ο έλεγχος και ο περιορισμός των όποιων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών, 

ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς 

ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (Solid 

Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η 

χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου. Προκειμένου να επιτευχθούν τα 

παραπάνω προτείνεται: 

α) Η ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών. 

β) Η ελάττωση της περιεχόμενης υγρασίας. 

γ) Η μείωση του περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων 

και η υγειονοποίησή τους. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η μονάδα επεξεργασίας ενδείκνυται να διαθέτει: 

i. Τμήμα υποδοχής – μηχανικής επεξεργασίας. 

ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. 

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος 

απορριμμάτων προερχόμενα από την εφαρμογή συστήματος Διαλογής στην 

Πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΣΔΑ. Η 

μονάδα αυτή θα έχει στόχο την παραγωγή compost υψηλής ποιότητας και θα 

αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

i. Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας. 

ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. 

iii. Τμήμα εξευγενισμού τελικού προϊόντος (Ραφιναρία). 

 

2.4 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα στην 

Π.Ε. Μαγνησίας, ενώ εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Βόλου 
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σύμφωνα με την νέα διοικητική διάρθρωση των Δήμων & Κοινοτήτων 

(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

Η περιοχή του Έργου βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης του Βόλου. Οι πιο 

κοντινοί οικισμοί/περιοχές οργανωμένης οικιστικής συγκέντρωσης είναι ο 

Κάκκαβος (2,0 Km), τα Μελισσάτικα (3,5km), και το Διμήνι (4,0km).  

Η πρόσβαση στον εν λόγω χώρο γίνεται μέσω του οδικού άξονα Βόλου - Λάρισας 

(παράκαμψη Βελεστίνου), ο οποίος στα 500m ΒΔ περίπου μετά την Α' ΒΙ.ΠΕ. 

Βόλου, ακολουθεί παράκαμψη μήκους 1,5km περίπου μέχρι την πύλη εισόδου του 

λειτουργούντος ΧΥΤΑ. Ειδικότερα, το γήπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου βρίσκεται 

βάσει: 

• του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1984 (WGS84) σε 

γεωγραφικό πλάτος 39° 23' 24,47" και γεωγραφικό μήκος 22° 51' 49,41" 

• του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 

402000 και Υ = 4360400 

και αναπτύσσεται σε υψομετρική ζώνη από 145m μέχρι 204m. 

 

Εικόνα 2-1:Ευρύτερη περιοχή του έργου 

 

2.5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ 

Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής τα οποία 

είναι πιθανόν να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από την κατασκευή και τη 

λειτουργία των σχεδιαζόμενων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου. Συγκεκριμένα: 
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• Παρουσιάζονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται προς 

επεξεργασία. 

• Γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα 

απαραίτητα στοιχεία και τις τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση 

και εκτίμηση των κυριοτέρων άμεσων ή έμμεσων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου στον άνθρωπο, στην πανίδα, στη χλωρίδα, στο 

έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα, στο τοπίο, στα υλικά αγαθά και την 

πολιτιστική κληρονομιά, κλπ. 

• Γίνεται παρουσίαση του έργου ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να 

γίνει απόλυτα κατανοητή η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον. 

• 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. 

• 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. 

Από την ανάλυση που γίνεται στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπερασματικά προκύπτει ότι από την 

κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης δεν αναμένεται η δημιουργία μη 

αντιμετωπίσιμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους 

κατοίκους της περιοχής. 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά τη φάση κατασκευής οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα έχουν προσωρινό 

χαρακτήρα και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση του έργου.  

Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν στη δημιουργία σκόνης και θορύβου από τη 

διακίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων και 

την κατασκευή των κτιριακών, και των εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των 

συμμείκτων και των προδιαλεγμένων οργανικών. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 

γενικά αναπόφευκτες κατά την κατασκευή οποιουδήποτε αντίστοιχου έργου, 

έχουν περιορισμένη διάρκεια και δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά 

δυσμενείς καταστάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά ούτε και 

να επηρεάσουν δυσμενώς τις χρήσεις γης της περιοχής. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μορφολογία του χώρου, το τοπίο της 

περιοχής, στη προστασία των επιφανειακών και υπογείων νερών και στην 

κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. 
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 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά τη έναρξη λειτουργίας, οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν το θόρυβο, τις 

αέριες εκπομπές, τα υγρά απόβλητα, τα στερεά υπολείμματα και την αύξηση της 

κυκλοφορίας.  

− Σχετικά με το θόρυβο, αναμένεται αύξηση της στάθμης του θορύβου στην 

περιοχή λόγω της κίνησης μεγαλύτερου αριθμού οχημάτων. Όπως όμως 

αναφέρεται στη σχετική παράγραφο του κεφ. 9, οι επιπτώσεις θορύβου στα 

όρια των γειτονικών οικισμών πρακτικά μηδενίζονται (σημειώνεται ότι ο 

σχεδιασμός της εξωτερικής οδού πρόσβασης διασφαλίζει διέλευση μακριά 

από οικισμούς). Ο θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι 

αμελητέος εκτός των ορίων του οικοπέδου, διότι όλα τα μηχανήματα θα 

φέρουν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηχομονωτική προστασία. 

− Η αύξηση της κυκλοφορίας μπορεί να έχει επιδράσεις στις αέριες εκπομπές 

από τα οχήματα. Λόγω του περιορισμένου μήκους της οδού πρόσβασης και 

της διέλευσης μακριά από οικισμούς, αναμένεται ότι οι όποιες επιπτώσεις θα 

αντιμετωπιστούν με ευκολία και θα είναι περιορισμένης κλίμακας. Σε ότι 

αφορά τις οσμές, αυτές δεν θα αποτελούν πρόβλημα, αφού όλες οι 

εγκαταστάσεις είναι κλειστού τύπου και όπου απαιτείται θα εφαρμόζεται 

σύστημα απόσμησης/αποκονίωσης. Τα ίδια ισχύουν σχετικά με τη σκόνη 

κατά τη λειτουργία. Η περιμετρική δεντροφύτευση του χώρου και η 

δημιουργία χώρων πρασίνου, επίσης θα βοηθήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση.   

− Τα κάθε είδους υγρά απόβλητα θα οδηγούνται με κλειστό αποχετευτικό 

αγωγό στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, επομένως δεν υπάρχει 

κανένας κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 

− Σε σχέση με τα στερεά υπολείμματα αυτά θα παρουσιάζουν σημαντικά 

μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι μετά την επεξεργασία των 

απορριμμάτων μειώνεται δραστικά το βιολογικό τους φορτίο.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστούν και οι σημαντικές θετικές 

επιπτώσεις από τη λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α: 

• Θα μειώσει δραστικά τον όγκο των προς διάθεση αποβλήτων.  

• Θα μειώσει δραστικά την επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων.  

• Θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα.  

• Θα συνεισφέρει στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

33 

επεξεργασίας (κομποστοποίησης) του οργανικού κλάσματος.  

• Θα αυξήσει τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ. 

• Η επεξεργασία των απορριμμάτων θα περιορίσει δραστικά την πιθανότητα 

ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων.  

• Η επεξεργασία των απορριμμάτων θα περιορίσει δραστικά τις εκπομπές 

οσμών, βιοαερίου και μικροαπορριμμάτων καθώς και την εμφάνιση 

τρωκτικών, πτηνών, κ.λ.π. που συχνά παρατηρούνται στους ΧΥΤΑ/Υ. 

• Θα εξαλειφθούν οι ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για 

υγειονομική ταφή και οι συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές 

αντιδράσεις.  

• 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.  

 

2.6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

Τα βασικά μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων θα είναι: 

• Συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης όπου απαιτείται με βάση την 

κείμενη νομοθεσία 

• Ηχοπροστασία 

• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας όλων των υγρών αποβλήτων της 

εγκατάστασης σε συμφωνία με τα όρια εκροής της κείμενης νομοθεσίας 

• Διάθεση υπολειμμάτων και όχι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε χώρο 

υγειονομικής ταφής που θα κατασκευαστεί με όλες τις απαιτούμενες 

υποδομές, όπως επιτάσσουν η ΚΥΑ 29407/3508 και η ΚΥΑ 114218 ήτοι: 

o Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών 

o Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων 

o Συλλογή και άντληση του βιοαερίου 

• Έργα περιμετρικής δεντροφύτευσης  

• Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας και αντιπυρική ζώνη  

• Βελτίωση της υφιστάμενης εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας 
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• Βελτίωση και κατάλληλη επέκταση του συστήματος συλλογής ομβρίων, του 

δικτύου αποχέτευσης, του δικτύου ύδρευσης καθώς και του δικτύου 

άρδευσης/πυρόσβεσης 

• Αυτοματοποιημένη λειτουργία μονάδας και εγκατάσταση συστήματος 

ελέγχου 

• Πλήρη εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

 

2.7 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου εξασφαλίζεται η ορθή 

περιβαλλοντικά και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας διαχείριση των 

αστικών στερεών αποβλήτων της περιοχής. 

2.8 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Όσον αφορά στην εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων, οι βασικές 

εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν αφορούν: 

1. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της κομποστοποίησης  

2. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης 

3. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της βιοξήρανσης  

Η μηδενική λύση, παρ’ ότι εξετάσθηκε, απορρίφθηκε λόγω του ότι δεν συνάδει με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω λύσεων, χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά, 

τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Κατά την οικονομική αξιολόγηση, το σενάριο 2 παρουσιάζει μεγαλύτερο κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων οικονομικών απαιτήσεων 

που φέρουν οι εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου. Επομένως, 

από οικονομικής άποψης, φθηνότερη εμφανίζεται η λύση της βιοξήρανσης 

(σενάριο 3). 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση, αναφορικά με τη δυνατότητα διάθεσης των 

προϊόντων, τα σενάρια 1 και 2 παρουσιάζουν χαμηλότερες προοπτικές, λόγω της 

παραγωγής δύσκολα αξιοποιήσιμου χαμηλής ποιότητας υλικού τύπου κόμποστ. 

Από την άλλη πλευρά και η διάθεση του SRF (σενάριο 3) παρουσιάζει ρίσκο το 

οποίο, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία και τις δυνατότητες 

μείωσής του, χαρακτηρίζεται ως διαχειρίσιμο. Αναφορικά με το παραγόμενο 

υπόλειμμα το οποίο πρέπει να διατεθεί προς ταφή, τα Σενάρια 1 και 2 

παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο υπόλειμμα από το σενάριο 3. 

Τέλος, κατά την Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, αναφορικά με τη μείωση της 
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παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και στα τρία σενάρια έχουμε μείωση λόγω 

της εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος 

απορριμμάτων από την ταφή, όμως στα Σενάρια 2 και 3 έχουμε επιπλέον μείωση 

είτε λόγω της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, είτε λόγω της χρήσης 

εναλλακτικών καυσίμων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, τεχνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

των τριών εναλλακτικών σεναρίων για την επεξεργασία των αστικών στερεών 

αποβλήτων στο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, σε συνδυασμό με τους συντελεστές 

βαρύτητας των κριτηρίων, προκρίνεται το σενάριο 3 «ΜΒΕ με βιοξήρανση». 

Όσον αφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών 

Αποβλήτων, αυτή αφορά στην επεξεργασία ποσότητας 15.200 tn/έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.  

Σημειώνεται ότι κάθε τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων έχει ορισμένα όρια 

δυναμικότητας (επεξεργαζόμενων ποσοτήτων), εντός των οποίων η τεχνολογία 

είναι αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη. Τα όρια αυτά εξαρτώνται κυρίως: 

• Από το λειτουργικό κόστος, το οποίο γενικά μεταβάλλεται αντιστρόφως 

ανάλογα με τη δυναμικότητά της 

• Από την ελαστικότητα κάθε μονάδας, σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

λειτουργικές ανάγκες της.  

Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία σχετικά με το σημερινό επίπεδο 

ανάπτυξης και διαθεσιμότητας των τεχνολογιών, για την επεξεργασία της 

ποσότητας των 15.200 tn/έτος, ενδείκνυται, από τεχνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική πλευρά, η εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

(κομποστοποίησης), καθώς η εφαρμογή άλλων μεθόδων βιολογικής ή θερμικής 

επεξεργασίας: 

• είτε δεν είναι εφικτή καθώς δεν υπάρχουν εμπορικά συστήματα που να 

λειτουργούν αποδοτικά σε τόσο χαμηλές δυναμικότητες, 

• είτε, εάν υπάρχουν, θα εμφανίζουν πολύ υψηλό κατασκευαστικό και 

λειτουργικό κόστος, λόγω της μικρής εισερχόμενης ποσότητας αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, λόγω της χαμηλής δυναμικότητας της μονάδας 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, δεν κρίθηκε σκόπιμη η 

περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας και 

επιλέχθηκε η εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

(κομποστοποίησης). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω μονάδα κομποστοποίησης 

είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας για εκτροπή 

των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή μέσω δημιουργίας 
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μικρών αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης χωριστά συλλεγέντων 

οργανικών αποβλήτων.  
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών, καθώς και στη 

λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών στο 

χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Στις υφιστάμενες υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ 

ΠΣ Βόλου, η μονάδα συλλογής βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας και η κινητή 

μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων θα είναι 50.592 tn/έτος και της μονάδας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών 15.200 tn/έτος. Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

ΠΕΣΔΑ η ποσότητα των προδιαλεγμένων οργανικών που θα οδηγείται στην 

μονάδα είναι 13.956 τόνοι ετησίως, όμως λόγω της εποχικής διακύμανσης στην 

παραγωγή των απορριμμάτων, η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις της θερινής 

περιόδου. Έτσι προκύπτει δυναμικότητα μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων 

αποβλήτων μεγαλύτερη από την ποσότητα προς επεξεργασία που προβλέπει το 

ΠΕΣΔΑ. Επιπλέον στην ανωτέρω Απόφαση Τροποποίησης ενσωματώθηκαν 

επιπλέον κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων για υγειονομική ταφή 

εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.  

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πρόκειται για τη λειτουργία του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων Π.Σ. Βόλου στη θέση ‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, 

που κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 22445/2-8-1995 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και οικ. 132124/27-3-2003 Ανανέωσης 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και την Κ.Υ.Α. οικ. 

100959/2-2-2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από τον χώρο διάθεσης 

απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου. 

Στον υπόψη ΧΥΤΑ/Υ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Α.Σ.Α.) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν στο 
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οικόπεδο που σήμερα λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) ΠΣ Βόλου. Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα 

λειτουργήσει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα 

λειτουργήσει και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Το έργο θα 

εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου 

(εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα 

είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων 

ΑΣΑ και 15.200 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών. 

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών, καθώς και στη λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και 

σχεδιαζόμενων υποδομών στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Στις υφιστάμενες 

υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, η μονάδα συλλογής βιοαερίου και 

παραγωγής ενέργειας και η κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

Ο υφιστάμενος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Π.Σ. Βόλου στη θέση 

‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου κατασκευάστηκε και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 22445/2-8-1995 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και 

οικ. 132124/27-3-2003 Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, καθώς και την Κ.Υ.Α. οικ. 100959/2-2-2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της δραστηριότητας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

από τον χώρο διάθεσης απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου. 

Στον υπόψη ΧΥΤΑ/Υ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Α.Σ.Α.) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820 τ.μ. από τα οποία 

ο «ενεργός ΧΥΤΑ» καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων. Ένα τμήμα του 

χώρου συνίσταται από παλιές απορριμματικές αποθέσεις (περίπου 80 

στρέμματα σε οριζόντια όψη - υποτμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4), οι οποίες έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ ένα άλλο τμήμα του χώρου έκτασης 80 στρεμμάτων περίπου 

(επί φυσικού εδάφους) έχει στεγανοποιηθεί και αποτέλεσε τις πρώτες Φάσεις 

ανάπτυξης του ΧΥΤΑ (υποτμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Γ3). 

Εν συνεχεία και με στόχο τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας του χώρου, 

στεγανοποιήθηκαν σταδιακά και τμήματα του χώρου επί των παλαιών 

απορριμματικών αποθέσεων (υποτμήματα Β1 και το μεγαλύτερο σχεδόν τμήμα 

του Β2). Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι 2.560.000 m3 περίπου. Με τη σχετική 

απόφαση κατασκευάστηκε κατακόρυφο οπλισμένο επίχωμα στα όρια της 
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λεκάνης απόθεσης αποβλήτων, με σκοπό την καθ’ ύψος επέκτασή της, ενώ η 

ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ αυξήθηκε κατά 767.000 m3 και η διάρκεια ζωής 

του κατά 4,85 έτη. Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, η μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ κατά 

τη φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 

τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Κατά τη φάση Β’, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ εκτιμάται σε 40.000 

τόνους/έτος, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του συνόλου των στόχων και 

δράσεων του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Κατά τη λειτουργία του Έργου θα απασχολούνται σε αυτό 15 άτομα, όπως 

αναφέρεται και στον πίνακα 4.2. 

Για τη σωστή λειτουργία του χώρου και την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος ο ΧΥΤΑ/Υ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά έργα: 

• Έργα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών 

• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

• Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

• Έργα διευθέτησης ομβρίων 

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου έχουν κατασκευαστεί μία σειρά 

από έργα υποδομής, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• Πύλη εισόδου-εξόδου 

• Ζυγιστήριο - Φυλάκιο εισόδου 

• Χώρος δειγματοληψίας 

• Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

• Χώρος πλυντηρίου μηχανημάτων 

• Συστήματα έκπλυσης τροχών 

• Δεξαμενή ύδρευσης - πυρόσβεσης 

• Περίφραξη - Αντιπυρική ζώνη 

• Περιμετρική δενδροφύτευση 

• Εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις του έργου. 

• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 

Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 
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Τα στραγγίσματα (από το σύστημα συλλογής του ΧΥΤΑ/Υ και της ΜΕΑ) 

καταλήγουν σε σύστημα 2 δεξαμενών συλλογής - εξισορρόπησης με σύστημα 

προαερισμού των υγρών, ωφέλιμου όγκου 1.100 m3 που μπορεί να δεχθεί τα 

στραγγίσματα τουλάχιστον τριών ημερών. Τα στραγγίσματα από το σύστημα 

των δύο δεξαμενών οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

• Φρεάτιο μερισμού - προσθήκη χημικών - bypass. 

• Αερισμό, πραγματοποιούμενο εντός 2 ανεξάρτητων δεξαμενών βιολογικής 

επεξεργασίας SBR (ωφέλιμου όγκου 2 x 250 m3) με αεριστές. Για τη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών εκροής, υπάρχει τρίτη δεξαμενή SBR (ωφέλιμου όγκου 

150 m3) εν σειρά με τις προηγούμενες, στην οποία επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη επεξεργασία. Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται κατά τις 

περιόδους παύσεως του αερισμού σε συνθήκες πλήρους αναμίξεως από 

υποβρύχιους αναδευτήρες. 

• Απομάκρυνση της λάσπης με τη βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης στον 

πυθμένα της δεξαμενής, που την καταθλίβει στον παχυντή. 

Στη συνέχεια, τα ήδη επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για περαιτέρω επεξεργασία. Η λάσπη που 

παράγεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων οδηγείται για ταφή 

στο ΧΥΤΑ/Υ, ύστερα από αποθήκευση - πάχυνση της περίσσειας λάσπης σε έναν 

(1) παχυντή βαρύτητας. 

Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται μέσω δικτύου απαγωγής στον σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ΧΥΤΑ/Υ, ισχύος 1,72MW (τρεις ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών ονομαστικής ισχύος 625KW έκαστη, συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

15.074 MWh/έτος και ανάκτηση θερμικής ενέργειας 23.687 MWh/έτος). Στην 

παρούσα φάση ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού αποτελείται από δύο 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 1,25 MW. 

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο αποτελείται από τα κάτωθι 

συστήματα: 

• Το σύστημα των γεωτρήσεων. 

• Το δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου. 

• Τη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. 

• Τις μηχανές εσωτερικής καύσης με τους αυτοματισμούς. 

• Την διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών  

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών θα καταλαμβάνει έκταση 19.102,80 m2 και θα βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου. Η δυναμικότητα της 

μονάδας επεξεργασίας θα ανέρχεται σε 50.592 tn/έτος για τα αστικά στερεά 

απόβλητα και σε 15.200 tn/έτος για τα προδιαλεγμένα οργανικά. Η συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς της ΟΕΔΑ εκτιμάται σε 2.000KW. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) η οποία έχει επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη 

μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης και έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς 

ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (solid recovered fuel, 

SRF). Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής, όπου θα πραγματοποιείται η εκκένωση των 

απορριμματοφόρων σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές υποδοχής/προσωρινής 

αποθήκευσης. 

• Χώρο μηχανικής επεξεργασίας, όπου το εισερχόμενα ΑΣΑ υπόκεινται σε 

διεργασίες (κοσκίνισης, βαλλιστικού διαχωρισμού, οπτικού διαχωρισμού) για 

την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Χώρο βιολογικής επεξεργασίας, που θα πραγματοποιείται βιολογική ξήρανση 

με εξαναγκασμένη ροή αέρα διαμέσου της μάζας του τεμαχισμένου υλικού. 

Από την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα προκύπτουν 
τρία βασικά ρεύματα: 

1. Ανακυκλώσιμα υλικά. 

2. Δευτερογενές καύσιμο (Solid Recovered Fuel, SRF). 

3. Υπόλειμμα διεργασίας ς. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δευτερογενούς καυσίμου (Solid Recovered Fuel, 

SRF), βασίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011, σε 

τουλάχιστον τέσσερις βασικές παραμέτρους, ως εξής: 

1. τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value − LHV) 

2. τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης 

3. την διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο 

4. το 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο. 

Η κλάση του απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 
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15359:2011 αναφέρεται ως εξής: 

− Κλάση 1, 2, ...5 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία, 

− Κλάση 1, 2, ...5 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο και 

− Κλάση 1, 2, ...5 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος 

και 80% των τιμών), για τον υδράργυρο. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών που έχει 

επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης και θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας (τεμαχισμός - σχίστης σάκων 

& κοσκίνιση), όπου παράγονται το κλάσμα του οργανικού υλικού το οποίο θα 

αναμιγνύεται με υλικό δομής και ξένες προσμίξεις. 

• Χώρο κομποστοποίησης, του οργανικού κλάσματος σε κλειστά συστήματα 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης με εξαναγκασμένο αερισμό. 

• Χώρο ωρίμανσης στεγασμένο με περιμετρικό τοιχίο. 

• Κτίριο ραφηναρίας, όπου το παραγόμενο compost υπόκεινται σε διαδικασία 

απομάκρυνσης ξένων προσμίξεων και οργανικών μη κομποστοποιημένων. 

Από τη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών προκύπτει compost 

και υπόλειμμα. 

Έργα υποδομής Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και 

Προδιαλεγμένων Οργανικών  

Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν: 

• έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 

• κατασκευή αποχετευτικού δικτύου παραγόμενων στραγγισμάτων, 

• σύνδεση της εγκατάστασης με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης,  

• πυρασφάλεια, 

• αντικεραυνική προστασία και  

• χώρους προσωπικού. 

Με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών η διάρκεια ζωής του Χ.Υ.Τ.Α./Υ. 

αναμένεται να παραταθεί κατά 55% περίπου του υπολειπόμενου έως τότε, 

χρόνου ζωής. 

Τα προϊόντα που παράγονται από τις προαναφερόμενες διεργασίες επεξεργασίας 

των αστικών στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνουν τα ανακτώμενα υλικά προς 
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ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα), το δευτερογενές στερεό καύσιμο και το 

υπόλειμμα. Παρά ταύτα, το σύνολο των μη επικίνδυνων υλικών που 

περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία 19 12 του Παραρτήματος της Απόφασης 

2014/995/ΕΕ θα μπορούν να προκύπτουν από τις διεργασίες της μονάδας. 

Πίνακας 3-1: Κωδικοί ΕΚΑ παραγόμενων προϊόντων 

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί  

19 12 07 Ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

19 12 08 Κλωστοϋφαντουργία 

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

19 12 10 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) 

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

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της ΟΕΔΑ Βόλου (ΜΕΑ και Μονάδα 

Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών), με βάση τα οποία προκύπτει ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΠΕΣΔΑ. 

Πίνακας 3-2: Προϊόντα ΟΕΔΑ Βόλου 

ΜΕΑ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 50.592,00 tn/yr 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(tn/yr) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΜΕΑ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

7.774,15  15,37 41,57 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.827,00 5,59 30,13 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.628,22 3,22 43,53 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 256,30 0,51 25,00 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 1.474,94 2,92 63,10 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.097,65 2,17 97,50 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 371,39 0,73 76,97 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 118,64 0,23 19,46 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 
SRF 

18.209,73 35,99  

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

16.260,24 32,14  

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 8.347,88 16,50  
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.200 tn/yr 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 11.400 tn/yr 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 3.800 tn/yr 

ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ) 6.514 tn/yr 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ % ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤ 12.732 tn/yr 58,64% 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.182 tn/yr 23,86% 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 3.800 tn/yr 17,50% 

 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου λειτουργεί από το 1982 ενώ σταδιακά έχουν γίνει έργα 

αναβάθμισής του. Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, η μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ κατά 

τη φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 

τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές 

διαχείρισης στραγγισμάτων μέσω συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα, 

συλλογής τους σε δεξαμενή μέσω δικτύου σωληνώσεων, περίφραξη, οικίσκο 

ελέγχου και κτίριο διοίκησης. Στον χώρο εφαρμόζεται πλήρες σύστημα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα λειτουργήσει και ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Το έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, 

Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. 

Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 

τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ και 15.200 τόνων/έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών. 

Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, κατά τη φάση Β’, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., 

η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ εκτιμάται σε 40.000 τόνους/έτος, υπό την 

προϋπόθεση της επίτευξης του συνόλου των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ 

Θεσσαλίας. 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των νέων υποδομών εκτιμάται σε 18 μήνες με 6 

μήνες δοκιμαστική λειτουργία. Επομένως, σε 2 έτη αναμένεται ότι η ΟΕΔΑ Βόλου 

θα είναι πλήρη λειτουργία. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

45 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οι κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων που δέχεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) (πρώτες ύλες) είναι οι ακόλουθοι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, 
τσαγιού και καπνού' παραγωγή κονσερβών* παραγωγή ζύμης και 
εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 
ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

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

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 06 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, 
απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών  

07 06 12 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 06 11 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

17 05 Χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από 
μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 Χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 02  απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων 
(αναφέρονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη 
επικίνδυνα απόβλητα 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 
σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα 
άλλως  

19 12 12 Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 19 12 11 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

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

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα  

20 01 11 Υφάσματα 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο 
σημείο 20 01 27 

20 01 30 Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 39 Πλαστικά 

20 01 40 Μέταλλα 

20 01 41 Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 Χώματα και πέτρες 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

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 Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 06 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων  

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 και 20 01 40 αφορούν σε 

χωριστά συλλεγέντα χαρτιά – χαρτόνια, γυαλιά, πλαστικά και μέταλλα εφόσον 

δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους για ανάκτηση / ανακύκλωση. 

Επίσης, ο κωδικός 19 02 03 «Προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται 

μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα» (αποστειρωμένα απόβλητα), αναφέρεται σε 

απόβλητα όπως αυτά ορίζονται στην με Α.Π. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο 

του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ. 

Στο ΧΥΤΑ/Υ της ΟΕΔΑ δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 και συγκεκριμένα:  

α) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, 

β) Απόβλητα τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής είναι εκρηκτικά, 

διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, 

γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή 

κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά τις κείμενες 

διατάξεις,  

δ) Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που 

προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ/Υ και 

τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, (εξαιρουμένων και στις δύο 

περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική 

διάμετρο άνω των 1400 mm), 

ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής 

που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της Κ.Υ.Α. 

29407/3508/02 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας Κ.Υ.Α.,  

στ) Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των 

λοιπών εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία 

του (π.χ. ανυψούμενα αναχώματα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.),  

ζ) Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών,  
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η) Ραδιενεργά απόβλητα. 

Οι εισερχόμενες πρώτες ύλες στην ΟΕΔΑ και τα εξερχόμενα προϊόντα από αυτήν 

(ανακυκλώσιμα, SRF, compost) περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6.  

 

Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 6, κατά την κατασκευή του έργου δεν 

πραγματοποιείται σημαντική κατανάλωση νερού, καθώς αυτή περιορίζεται στη 

χρήση του προσωπικού και εκτιμάται σε μικρότερη ποσότητα των 2m3 

ημερησίως ενώ η ενεργειακή κατανάλωση θα είναι αμελητέα. 

Επίσης, κατά τηλειτουργία του μελετούμενου έργου δεν πραγματοποιείται 

αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα 

ρύπανσης ή εξάντλησης αυτών. Αντιθέτως, κύριος στόχος του έργου είναι η ορθή 

περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της περιοχής 

μελέτης. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι πόροι της περιοχής και 

βελτιώνεται η γενικότερη φυσιογνωμία της. 

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η ενργειακή κατανάλωση και 

κατανάλωση νερού στη φάση λειτουργίας του έργου που μπορεί να συνοψιστεί 

ως εακολούθως: 

Ηλεκτρική ενέργεια 4.160  MWh/y 

Καύσιμα 88.800  L/y 

Νερό 2.145 M3/y 

 

Mε το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως προτείνεται σε επόμενο 

κεφάλαιο, μειώνονται οι πιθανότητες υπερκατανάλωσης φυσικών πόρων. 

Άλλωστε, ο Φορέας του Έργου ως υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και 

συντήρηση του και μέσω της διενέργειας περιοδικών και τακτικών ελέγχων, 

ουσιαστικά εξασφαλίζει την εξάλειψη πιθανότητας αστοχίας των συστημάτων 

και την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης των φυσικών πόρων της περιοχής.  
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4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

 

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία 

της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου. Οι 

σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις αφορούν στη Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων, 

από το συμβατικό κάδο συλλογής, ΑΣΑ, καθώς και στη Μονάδα επεξεργασίας του 

προδιαλεγμένου στην πηγή οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων. 

Στόχος του συνόλου των σχεδιαζόμενων αλλά και των υφιστάμενων υποδομών 

της ΟΕΔΑ Βόλου, θα είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η βιολογική 

σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της 

μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, (διαχωρισμένο μέσω Προγραμμάτων 

διαλογής στην Πηγή), θα υφίσταται αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση) με 

στόχο την παραγωγή Κομπόστ. 

Με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών, παύει η τελική διάθεση 

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου και λειτουργεί η τελική διάθεση των 

υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ).  

Οι προτεινόμενες μονάδες σχεδιάζονται, σε συμφωνία με τα ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, για ετήσια δυναμικότητα 

50.592 tn/έτος εισερχόμενων σύμμεικτων αποβλήτων και 15.200 tn/ έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. 

Ουσιαστικά το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στους βασικούς στόχους του 

εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας (ΚΥΑ οικ. 47393/4273/13-10-2016, ΦΕΚ Β’ 

3299 2016) και της ισχύουσας νομοθεσίας, ειδικότερα του Νόμου 4042/2012 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας – Πλαίσιο 98/2008 για τα απόβλητα) και της ΚΥΑ 

29407/3508 (ενσωμάτωση της οδηγίας 99/31 για την εκτροπή των 

βιοαποδομήσιμων από την ταφή): 

• Στοχευµένη ∆ιαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσµατος, αφενός σε 

περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός εστιατορίων, 

ξενοδοχείων, (δηµιουργία µικρών, ή κεντρικών µονάδων επεξεργασίας 

προδιαλεγµένου οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των πολιτών της 

περιφέρειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόµησης.  

• Στη δηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων που θα πολλαπλασιάσουν και 
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επιταχύνουν την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.  

• Στην επέκταση των συστηµάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την 

εδραίωση συστηµάτων ∆σΠ άλλων υλικών και αποβλήτων (έντυπο χαρτί, και 

περαιτέρω υλικά που θα καταλήγουν στα Πράσινα Σηµεία) στο σύνολο της 

Περιφέρειας.  

• Στην εκτεταµένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το 

σύµµεικτο ρεύµα των ΑΣΑ, µε χρήση σύγχρονων ηλεκτροµηχανολογικών 

διατάξεων διαχωρισµού σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΣΑ. 

Η κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των προτεινόμενων υποδομών στην 

ΟΕΔΑ Βόλου θα συμβάλει καθοριστικά στους στόχους ανάκτησης 

ανακυκλώσιμων υλικών γενικότερα από το σύµµεικτο ρεύµα των ΑΣΑ και 

ανάκτησης του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων.  

Τέλος, συμβάλλει στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων από την ταφή, διότι περιλαμβάνει: α) μονάδα βιολογικής 

επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που περιέχεται στο σύμμεικτο 

ρεύμα των Α.Σ.Α, και β) ανάκτηση χαρτιού από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α  

 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η σκοπιμότητα πραγματοποίησης των σχεδιαζόμενων υποδομών και της 

συνέχεια λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου 

τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι το έργο, όπως αναλύθηκε στο σημείο 4.1.1, 

καλείται να συνεισφέρει και να συμβάλλει στην επίτευξη των Περιφερειακών 

Στόχων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων για τα Α.Σ.Α, όπως αυτοί τίθενται από 

τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας αλλά και συνάδουν με τους στόχους που 

τίθενται στον αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.  

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου σχετίζεται άμεσα με:  

 την ανάγκη για προεπεξεργασία όλων των ποσοτήτων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α) πριν την ταφή 

 την ανάγκη για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που τελικά θα 

οδηγηθούν για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ/Υ μέσω της εκτροπής 

βιοαποδομήσιμων και της ανακύκλωσης υλικών 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου 

των προτεινόμενων και λειτουργούντων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου, αποτελεί 

μονόδρομο στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων διότι σύμφωνα με την 
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έκδοση της οδηγίας 99/31 για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής, ιδιαίτερο 

βάρος έχει δοθεί στην επεξεργασία του συνόλου των αποβλήτων πριν από την 

ταφή τους. Κάθε λοιπόν ΧΥΤΑ χωρίς επεξεργασία είναι παράνομος σύμφωνα με 

την οδηγία 99/31 και την ελληνική εκδοχή της (ΚΥΑ 29407/3508/2002).  

Συμπληρωματικά, το προτεινόμενο έργο πρόκειται να καλύψει την απαίτηση της 

αρχής της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με 

την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η 

μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και 

της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται 

η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το 

οικονομικό και κοινωνικό κόστος. 

 

 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Η ΕΘΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου εξασφαλίζεται η ορθή 

περιβαλλοντικά και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας διαχείριση των 

αστικών στερεών αποβλήτων της περιοχής.  

Η ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι στρατηγικής σημασίας 

τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό επίπεδο όσο και γενικότερα σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς: 

 Θα μειώσει τον όγκο των προς διάθεση αποβλήτων  

 Θα αυξήσει τη διάρκεια λειτουργίας των έργων τελικής διάθεσης 

 Η επεξεργασία των απορριμμάτων θα περιορίσει δραστικά τις εκπομπές 

οσμών, βιοαερίου και μικροαπορριμμάτων καθώς και την εμφάνιση 

τρωκτικών, πτηνών, κ.λ.π. που συχνά παρατηρούνται στους ΧΥΤΑ/Υ 

 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 

Δευτερευόντως, η αναγκαιότητα κατασκευής των προτεινόμενων υποδομών 

επεξεργασίας της ΟΕΔΑ έργου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι σήμερα ο ΧΥΤΑ 

ΠΣ Βόλου δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες Α.Σ.Α, από εκείνες βάσει των οποίων 

είχε αρχικά σχεδιασθεί, με αποτέλεσμα η διάρκεια ζωής του να είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. 

Συνοψίζοντας, με το έργο: 
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 προάγεται η προστασία του περιβάλλοντος, 

 προφυλάσσεται η δημόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της 

περιοχής, 

 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 1.2, ο εν λόγω χώρος λειτουργεί ως χώρος 

διάθεσης απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Βόλου από το 1982, ενώ ως ΧΥΤΑ από το 1999 μετά την 

ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισής του (στεγανοποίηση πυθμένα, δίκτυο 

συλλογής και εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, δίκτυο διαχείρισης 

βιοαερίου, κλπ). 

Ο ΧΥΤΑ/Υ που περιλαμβάνεται στην υπό μελέτη ΟΕΔΑ Βόλου, πρέπει να 

σημειωθεί πως είχε λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με την με αρ. 

πρ. οικ. 132124/27.03.2003 ΚΥΑ, οι οποίοι ανανεώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 105482/23.06.2008. Έπειτα τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ οικ. 

3888/248029/ΠΕ2014/10-09-2015 λόγω της καθ’ ύψος επέκτασης του ΧΥΤΑ 

και παρατάθηκαν έως και τις 23/06/2018. Κατά την τελευταία τροποποίηση των 

Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου (αρ. αποφ. 1538/90359/22-11-

2017, ΑΔΑ: Ψ4Ν5ΟΡ10-Ξ5Υ), παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για τις κάτωθι 

υποδομές: 

− Μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

προδιαλεγμένων οργανικών. Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας η 

δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα είναι 50.592 

tn/έτος και της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 15.200 

tn/έτος. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ η ποσότητα των 

προδιαλεγμένων οργανικών που θα οδηγείται στην μονάδα είναι 13.956 τόνοι 

ετησίως, όμως λόγω της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγή των 

απορριμμάτων, η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη, έτσι ώστε να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις της θερινής 

περιόδου. Έτσι προκύπτει δυναμικότητα μονάδας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων αποβλήτων μεγαλύτερη από την ποσότητα προς 

επεξεργασία που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ. 

− Την προσθήκη επιπλέον κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

για υγειονομική ταφή εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου. 
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4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Το κόστος κατασκευής του έργου, όπως αυτό προέκυψε από την προκαταρκτική 

κοστολόγηση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Πίνακας 4-1: Κόστος Κατασκευής προτεινόμενων υποδομών 

Περιγραφή 
Κόστος  

Ποσά σε (€) 
Σύνολο 

Ποσά σε (€) 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΚΤΙΡΙΑΚΑ     

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 774.690,00   

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 966.913,50   

ΟΠΛΙΣΜΟΙ 828.783,00   

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 238.935,20   

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ 344.454,36   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ – 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 

2.732.738,10 
  

ΛΟΙΠΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 381.000,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΕΡΓΑ ΠΜ / ΚΤΙΡΙΑΚΑ   6.267.514,16 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     

ΥΠΟΔΟΧΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  8.218.000,00   

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ 2.663.000,00   
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

921.475,00 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 1.389.000,00   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 138.000,00   

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 282.000,00   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 183.000,00   

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.485.000,00   

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1.413.530,40   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   16.693.005,40 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ     

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.395.400,00   

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 566.000,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   1.961.400,00 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ     

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΟΙΑΣ 191.588,00   

ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 210.500,00   

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 45.300,00   

ΛΟΙΠΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 176.100,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ   623.488,00 

Σύνολο 1   25.545.407,56 

ΓΕ και ΟΕ  4.598.173,36 
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Περιγραφή 
Κόστος  

Ποσά σε (€) 
Σύνολο 

Ποσά σε (€) 

Σύνολο 2  30.143.580,93 

Απρόβλεπτα  2.712.922,28 

Αναθεώρηση  305.042,00 

Σύνολο 3  33.161.545,21 

ΦΠΑ 24%  7.958.770,85 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   41.120.316,06 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το κόστος λειτουργίας του έργου, όπως αυτό προέκυψε από την προκαταρκτική 

κοστολόγηση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 4-2: Κόστος λειτουργίας προτεινόμενων υποδομών 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολικό κόστος 

(€) 

Προσωπικό     
Υπεύθυνος μηχανικός 1 48.750 

Χειριστές 5 214.200 
Οδηγοί 2 75.600 
Συντηρητής 2 90.720 

Εργάτης γενικών καθηκόντων 5 163.800 

Σύνολο 15 593.070 

Συντήρηση     
Συντήρηση έργων ΗΜ 3,6% 671.559 
Συντήρηση έργων ΠΜ 1,8% 11.223 

Σύνολο   682.781 

Ενέργεια και νερό     

Ηλεκτρική ενέργεια 
4.160 

MWh/y 499.200 
Καύσιμα 88.800 L/y 118.903 

Νερό  25.000 
Σύνολο   643.103 

Υλικά     

Σύρμα δεματοποίησης 
42.500 

kg/y 38.250 
Υλικό βιόφιλτρου 425 m3/y 51.000 
Σύνολο   89.250 

Λειτουργικές υπηρεσίες     
Περιβαλλοντική παρακολούθηση  75.000 
Εντομοκτονία  15.000 
Ασφάλιση 0,5% 205.602 

Ασφάλεια  90.000 
Σύνολο   385.602 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολικό κόστος 

(€) 

Γενικά έξοδα     
Έξοδα διοίκησης 12,0% 277.275 
Απρόβλεπτα 5,0% 115.531 
Σύνολο   392.806 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.786.612 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα έργα κατασκευής είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν είτε από πόρους του ΠΕΠ 

Θεσσαλίας είτε από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 

(Ε.Π.ΠΕΡ.). 

Το κόστος λειτουργίας του όλου έργου θα καλύπτεται από τα τέλη χρήσης, 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη οικονομική πολιτική του υπεύθυνου φορέα 

λειτουργίας του έργου. 

 

4.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Η συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες μπορεί να εξεταστεί σε 

δύο επίπεδα: στο επίπεδο της στενής περιοχής του έργου και στο επίπεδο της 

ευρύτερης περιοχής του έργου, δηλαδή στο επίπεδο της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Στη στενή περιοχή του έργου η ύπαρξη του χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων Βόλου έχει ήδη επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή, ως προς 

τα παρακάτω (κύριες επιπτώσεις): 

▪ Στην ατμόσφαιρα λόγω της παραγωγής αερίων εκπομπών (οσμές, βιοαέριο) 

από την ταφή των απορριμμάτων.  

▪ Στο έδαφος λόγω της ταφής των απορριμμάτων.  

▪ Στο ανάγλυφο λόγω της εκμετάλλευσης διαμόρφωσης του απορριμματικού 

αναγλύφου στο ΧΥΤΑ/Υ 

▪ Παραγωγή θορύβου από την κίνηση των οχημάτων 

Να σημειωθεί ότι ο ΧΥΤΑ λειτουργεί από το 1982 δεχόμενος αρχικά απορρίμματα 

του Δ. Βόλου και εν συνεχεία αναβαθμίστηκε με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη επεξεργασία των στραγγισμάτων με εγκατάσταση ΜΕΣ.  

Σύμφωνα με την ανάλυση που θα ακολουθήσει, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από 

την κατασκευή και κυρίως τη λειτουργία του συνόλου των προτεινόμενων 

υποδομών της ΟΕΔΑ, σε μια περιοχή στην οποία λαμβάνουν ήδη χώρα 

περιβαλλοντικά επιβαρυντικές δραστηριότητες δεν πρόκειται να συνεισφέρουν 
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σημαντικά στην περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής. 

Ο όποιος τυχόν κυκλοφοριακός φόρτος εξαιτίας της λειτουργίας των 

σχεδιαζόμενων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου αναμένεται να προκύψει λόγω της 

κίνησης οχημάτων που θα μεταφέρουν τα προϊόντα της ΟΕΔΑ. Η όποια 

συσσωρευτική όμως δράση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω των 

σχεδιαζόμενων υποδομών θα αποτελέσει μόνο τοπικό φαινόμενο για την οδό 

πρόσβασης στο ΧΥΤΑ/Υ και δεν αναμένεται να επηρεάσει το φόρτο στην εθνική 

οδό Βόλου – Λάρισας.  

Από την άλλη, η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ, της 

μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού και του ΧΥΤΥ αναμένεται να 

έχει ως αποτέλεσμα τη 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  

▪ Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

(κυρίως ορυκτών καυσίμων)  

▪ Το πέρασμα από την ταφή στην επεξεργασία οδηγεί σε περιορισμό των 

επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

νερά. Η πρότερη κατάσταση θα αντικατασταθεί πλέον από υγειονομική ταφή 

υπολειμμάτων (και όχι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων) τα οποία έχουν εξ 

ορισμού μικρότερο δυναμικό περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή του έργου, δηλαδή την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, το έργο συσχετίζεται άμεσα με τα υπόλοιπα έργα που προβλέπονται 

από τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, και η συνεισφορά του είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

διότι το έργο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

της Περιφέρειας, έτσι όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.1.1. 
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται η συμβατότητα της προτεινόμενης 

τροποποίησης-επέκτασης με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις στην ευρύτερη περιοχή 

της θέσης εγκατάστασης του υπό μελέτη έργου. 

 

 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

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 της υφιστάμενης κατασκευής με τις ισχύουσες 

θεσμοθετημένες δεσμεύσεις. 

Οι πολιτικές διευθέτησης του χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η 

χωροθέτηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

ορίζονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

▪ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

128/Α/2008) 

▪ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 

Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) 

▪ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2464/Β/2008) 

▪ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 

(ΦΕΚ 1138/Β/2009) 

▪ Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) (ΦΕΚ 2561/Β/2014) καθώς και υπό 

έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας (EL08) σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 

Β΄) (στις 14-2-2018 αναρτήθηκε για διαβούλευση. στο ειδικό site του ΥΠΕΝ η 

ΣΜΠΕ του εν λόγω Σχεδίου) 
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Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή 

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) στην 

περιοχή του αδειοδοτημένου έργου. 

Δεν έχει υπάρξει μεταβολή στις ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδομικές διατάξεις 

ή άλλου τύπου και είδους σχετικές ρυθμίσεις από την ημερομηνία έκδοσης της 

ανανέωσης της ΑΕΠΟ του υπό μελέτη έργου. 

Από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) (ΦΕΚ 2561/Β/2014), όπου και 

ανήκει η περιοχή του μελετώμενου έργου, προκύπτει ότι: 

• Η περιοχή του έργου ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού - Πήλιου (GR17). 

• Το υπόγειο υδατικό σύστημα στο οποία ανήκει η περιοχή του έργου είναι το 

GR0800280 Νέας Αγχιάλου - Νέας Ιωνίας με είδος υδροφορέα Κοκκώδη – 

Ρωγματώδη – Καρστικό. 

• Η ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων στην περιοχή 

χαρακτηρίζεται καλή. 

• Η ποιοτική και χημική σύσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων στην 

περιοχή χαρακτηρίζεται καλή. 

• Το υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων ή άλλων 

ευαίσθητων περιοχών όσον αφορά στα ύδατα. Επιπλέον, στην Λεκάνη 

Απορροής Αλμυρού - Πήλιου δεν εντάσσεται σύστημα που να ανήκει στο 

μητρώο προστατευόμενων περιοχών για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Επίσης, από το προσφάτως εκπονημένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας 

για την περιοχή ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Η θέση του έργου δεν ανήκει σε καμία από τις 9 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). 

• Η θέση του έργου περιλαμβάνεται στον χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας I3-Π05 

Χ49_04000-43500, αλλά βρίσκεται εκτός της ΖΔΥΚΠ GR08RAK0009. 

 

 ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 3937/2011 (Α' 60) 

Η περιοχή ανάπτυξης (οριοθετημένη έκταση) δεν εντάσσεται σε οικότοπους 

προτεραιότητας, ή περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, όπως αυτές 

καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του 

νόμου 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι περιοχές με καθεστώς προστασίας 
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φυσικού περιβάλλοντος βάσει του δικτύου NATURA 2000, της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ όπως εναρμονίστηκε με την ελληνική νομοθεσία απόφαση με αριθμ. 

Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/τ.Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» αναπτύσσονται σε ικανή απόσταση από την 

περιοχή ανάπτυξης του έργου. Επίσης, η περιοχή μελέτης δεν αλληλοεπιδρά και 

δεν σχετίζεται με πυρήνες εθνικών δρυμών, διατηρητέα μνημεία της φύσης και 

τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους (Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του 

νόμου “Προστασία της Βιοποικιλότητας” (ν. 3937/2011, Α΄ 60/31.3.2011). 

 

 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή. Στην περιοχή μελέτης 

αναπτύσσονται κοινά φυτικά είδη τα οποία δεν εντάσσονται στις λίστες των 

ειδών που απειλούνται ή έχουν χαρακτηριστεί από διεθνείς συμφωνίες ή 

συμβάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα μας ως σπάνια ή απειλούμενα με 

εξαφάνιση. 

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κ.Α. 

Η θέση του Έργου δεν βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, 

κοινής ωφέλειας κ.λπ.  

 

 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η θέση του Έργου δεν βρίσκεται κοντά σε θέσεις αρχαιολογικού και πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος.  

 

5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1 

Σύμφωνα με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο της χώρας δεν απορρέουν για την 

 
1 Απόφαση Υπ’ Αριθμ. 6876/4871 (ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008) «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης». 
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άμεση περιοχή χωροθέτησης των έργων ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. 

Το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που προβλέπεται στο εγκεκριμένο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269 ΑΑΠ/15.11.2018) 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). 

Οι γενικοί στόχοι του εγκεκριμένου ΠΠΧΣΑΑ που καθορίζουν και το πρότυπο 

χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας συγκεκριμενοποιούνται στο χώρο: 

1. ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. 

2. προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ιδιαιτερότητές της. 

3. διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

4. περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης, τη χωροθέτηση οργανωμένων 

υποδοχέων και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων. 

5. ανάπτυξη της μεταφορικής και των λοιπών υποδομών ανάλογα με τις ανάγκες 

της Περιφέρειας και των επιμέρους ενοτήτων 

Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας συγκροτείται σε πέντε (5) επίπεδα (Χάρτης 

Π2β):  

Από το Πολεοδομικά Συγκροτήματα (ΠΣ) της Λάρισας και του Βόλου στο πρώτο 

επίπεδο. 

Στα κέντρα δεύτερου επιπέδου περιλαμβάνονται οι πρωτεύουσες των υπόλοιπων 

ΠΕ (Καρδίτσα και Τρίκαλα). 

Στα κέντρα τρίτου επιπέδου περιλαμβάνονται τα αστικά κέντρα με πληθυσμό 

άνω των 10.000 κατοίκων), καθώς και άλλα σημαντικά κέντρα. Ο ρόλος τους είναι 

πολύ σημαντικός στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι αποτελούν, μαζί με τις 

πρωτεύουσες των ΠΕ, τα κέντρα τοπικής ανάπτυξης. Τέλος, στα κέντρα τετάρτου 

επιπέδου συγκαταλέγονται οι έδρες των Καλλικράτειων Δήμων που δεν 

κατατάσσονται σε κάποιο από τα ανώτερα επίπεδα και στο πέμπτο επίπεδο οι 

υπόλοιποι οικισμοί. 

Βασικό στοιχείο του οικιστικού δικτύου είναι η ύπαρξη αξιόλογων αστικών 

κέντρων και η σχετικά ισόρροπη χωρική κατανομή τους. Η Λάρισα και ο Βόλος, 

ειδικότερα, κατατάσσονται στους Πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους με πάγιο 
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προγραμματικό στόχο τη δημιουργία ενός δίπολου Λάρισας – Βόλου, ο οποίος 

όμως σε πολύ μικρό βαθμό έχει επιτευχθεί. Η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα 

κατατάσσονται σε χαμηλότερο επίπεδο (Λοιποί Εθνικοί Πόλοι) χωρίς όμως να 

είναι αδύναμα κέντρα. Από τα υπόλοιπα οικιστικά κέντρα ξεχωρίζουν η 

Ελασσόνα, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, ο Αλμυρός, η Σκιάθος και η Καλαμπάκα. 

Η Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα Πηλίου περιλαμβάνει τους δήμους Νοτίου 

Πηλίου και Ζαγοράς-Μουρεσίου. Έχει αναπτυξιακή πολλαπλότητα (όσον αφορά 

τους τομείς που διαθέτει) και ταυτόχρονα εσωτερική ομοιογένεια και ιδιαίτερη 

ταυτότητα, αφού αντιστοιχεί αμφίδρομα πλήρως με την Ευρύτερη Ζώνη 

τουρισμού και δεύτερης κατοικίας (3) αποτελώντας ένα υποσύνολό της με 

ιδιαίτερο χαρακτήρα (ποιότητα, μικρή κλίμακα, περιβαλλοντική ευαισθησία). Δεν 

διαθέτει ισχυρό κέντρο, και από αυτή την άποψη εξαρτάται από το ΠΣ Βόλου. 

Το εγκεκριμένο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης που περιεγράφηκε πιο πάνω, 

απεικονίζεται σχηματικά στο ακόλουθο σχήμα. 
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Εικόνα 5-1. Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης περιφέρειας βάση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269 ΑΑΠ/15.11.2018)  
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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. 

 

 

Εικόνα 5-2. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Απόσπασμα Χάρτη 

Π.2γ: Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδομής  
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Εικόνα 5-3. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας –

Χάρτης Π.2γ: Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδομής
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Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας σε σχέση με τα 

βασικά δίκτυα τεχνικής υποδομής της περιφέρειας (ενεργειακά δίκτυα, δίκτυα 

ύδρευσης - άρδευσης και αποχέτευσης και υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων) 

η παρούσα υποδομή, ήτοι ο ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου, συμπεριλαμβάνεται πλήρως στις 

υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, υπό την προϋπόθεση, όπως 

ορίζεται στο αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ αλλά και σύμφωνα με τους νέους 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από το ν.4042/2012 και το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ιδιαίτερη πρόνοια στη μείωση, την 

επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση έναντι της ασφαλούς 

διάθεσης), να εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

 ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Ειδικό Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 

Τόσο για το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για την Π.Ε. Μαγνησίας όσο 

και για το σύνολο της εξυπηρετούμενης περιοχής, βάσει του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/3-

12-2008), δεν υπάρχουν περιοχές μείζονος σημασίας για τη χωροθέτηση 

αιολικών εγκαταστάσεων και υδροηλεκτρικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση 

του αιολικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού. Περιλαμβάνει μια ευρεία ζώνη 

αιολικού δυναμικού και ταυτόχρονα με δυνατότητα χωροθέτησης μικρών 

υδροηλεκτρικών έργων, στη δυτική Θεσσαλία, με γεωγραφική συνέχεια προς τις 

όμορες Περιφέρειες. Επίσης περιλαμβάνει μικρότερες περιοχές αιολικού 

δυναμικού στην ορεινή περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στο 

νότιο Όλυμπο, την Όσσα, το νότιο Πήλιο και την Όθρυ. 

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 του ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. 

 

 
2 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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Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο νια τον Τουρισμό3 

Με βάση το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στην Π.Ε. 

Μαγνησίας διακρίνονται κυρίως στα παράλια τουριστικά αναπτυσσόμενες 

περιοχές. 

(Β3) Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων 

αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού. 

(Β2) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

Ειδικότερα, βάσει του κριτηρίου της έντασης και του είδους της τουριστικής 

ανάπτυξης η ευρύτερης περιοχή μελέτη εντάσσεται: 

 στην Κατηγορία Β2: αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές και ειδικότερα 

στην υποκατηγορία Α2: Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια 

ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές, οι 

οποίες έχουν αποκτήσει ή εμφανίζουν σταδιακά σημαντική δυναμική 

τουριστικής ανάπτυξης και προορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των 

άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων για ολοκληρωμένες και οργανωμένες 

τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα και 

 στην Κατηγορία Β: Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β1: 

Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσεται η Μαγνησία (Β1.3). 

 
3 Απόφαση Υπ’ Αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013) «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2841&language=el-GR.  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5b524%5d=2841&language=el-GR
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Εικόνα 5-4. Οργάνωση Τουρισμού 

Ειδικότερα, τόσο η θέση εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου, όσο και η άμεση 

περιοχή αυτής δεν ανήκουν εντός κάποιας από τις περιοχές τουριστικής 

ανάπτυξης, όπως αυτές ορίζονται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον 

Τουρισμό. 

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) δημοσιεύτηκε τον 

Ιούνιο του 2015 από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και καθορίζει τη 

στρατηγική, τις πολιτικές τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την επόμενη πενταετία, ως το 2020. Πρόσφατα 

πραγματοποιήθηκε κύρωση του ΕΣΔΑ με την Υπ. Αριθμ. 

ΚΥΑ51373/4684/25/11/2015 (ΚΥΑ 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706 Β' / 

15.12.15) «ΚΥΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΣΔΑ»). 

Ο νέος σχεδιασμός προβάλλει ένα καινούργιο μοντέλο στη διαχείριση αποβλήτων 

με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 

δήμων των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων 

στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση, την ποιοτική και ποσοτική 
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ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την διακριτή 

διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των 

μονάδων επεξεργασία και την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και 

κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων, 

με την υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει 

περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ μέχρι το 2020. 

Συνοπτικά οι κυριότεροι στόχοι μέχρι το 2020 που ορίζονται μέσω του νέου ΕΣΔΑ 

είναι : 

 Καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το 

χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί η ανακύκλωση του 

60% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής 

 Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 

 Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της χωριστής συλλογής τίθεται σε 40% του συνολικού βάρους των 

βιοαποβλήτων 

 Πρόβλεψη για χωριστή συλλογή και σε άλλα ρεύματα των ΑΣΑ με στοχευμένη 

συλλογή για περαιτέρω προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση 

 Θεσμοθέτηση μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και ιδίως για τα 

απόβλητα τροφίμων και την συσκευασία 

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού των υπηρεσιών (κάδοι, οχήματα κλπ.) 

 Αναθεώρηση λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

με αναβάθμιση του ΕΟΑΝ 

 Υποχρέωση των Δήμων η εκπόνηση αλλά και η εφαρμογή τοπικών σχεδίων 

διαχείρισης 

 Θεσμοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα οργανώνουν τις 

τοπικές κοινωνίες και θα επιβραβεύουν την περιβαλλοντική διαχείριση των 

ΑΣΑ. 

 Επανασχεδιασμό των αναγκαίων έργων και υποδομών στους υπό 

αναθεώρηση περιφερειακούς σχεδιασμούς στην κατεύθυνση αναθεώρησης 

των στόχων μέχρι το 2020 υπέρ της ανακύκλωσης και των ανώτερων μορφών 

διαχείρισης με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλογή στην πηγή και με 

ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας συμμείκτων. 

 Ενίσχυση - ανάπτυξη του κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και 

επεξεργασίας δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να 
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διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα από την παραγωγή έως τον τελικό 

προορισμό τους. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για την δραστική μείωση της εξαγωγής 

αποβλήτων, καθώς αυτό συνεπάγεται σημαντική απώλεια δυνητικών πόρων 

και ταυτόχρονα ευκαιριών ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω της 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 

 Εξάλειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, για την 

ανάπτυξη υγιούς και περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότητας στον τομέα 

διαχείρισης αποβλήτων 

 Ενίσχυση ελέγχων - επιθεωρήσεων και μηχανισμών υποστήριξης για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

 Οι στόχοι που τίθενται από τον ΕΣΔΑ όπως αναγράφεται στην ΚΥΑ 

50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) αφορούν τα παρακάτω ρεύματα 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

I. Αστικά απόβλητα: υλικά συσκευασίας (ΥΣ) και βιοαποδομήσιμο 

κλάσμα (ΒΑΑ) 

II. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα 

III. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων: 

▪ Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

▪ Μεταχειρισμένα ελαστικά 

▪ Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) 

▪ Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

▪ Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Αναλυτικά, οι στόχοι που τίθενται στον ΕΣΔΑ για τα κύρια ρεύματα αποβλήτων 

έχουν ως εξής: 

− ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) 

Σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ, το βασικό θεσμικό εργαλείο για τη ρύθμιση της 

διαχείρισης των ΒΑΑ είναι η Οδηγία 1999/31/ΕΚ σχετικά με την υγειονομική 

ταφή, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

29407/3508/2002. 

Οι στόχοι μείωσης των ΒΑΑ από την ταφή, σε υλοποίηση του άρθρου 4 της 

ανωτέρω ΚΥΑ, αφορούν μείωση της ταφής ΒΑΑ σταδιακά από το 2010 έως το 

2020. Το έτος 2020, η ποσότητα ΒΑΑ που μπορεί να οδηγηθεί σε ΧΥΤΑ ισούται με 

το 35% κ.β. της ποσότητας των ΒΑΑ του 1995 ή της πλέον πρόσφατης χρονιάς 

που υπάρχουν στοιχεία. 
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− ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ (βάση της ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), 

οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για τα υλικά συσκευασίας είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Αξιοποίηση ή αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον 60% κ.β. των 

απορριμμάτων συσκευασίας 

 Ανακύκλωση κατά 55-80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 

Επιπλέον, τίθενται επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης: 

α) κατά 60% κ.β. για το γυαλί 

β) ομοίως για το χαρτί και το χαρτόνι 

γ) κατά 50% κ.β. για τα μέταλλα 

δ) κατά 22.5% κ.β. για τα πλαστικά, λαμβάνοντας υπόψη, αποκλειστικά υλικά 

που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 

ε) κατά 15% κ.β. για το ξύλο 

− ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΥΣ) 

Οι στόχοι για τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως τίθενται στον νέο ΕΣΔΑ, αφορούν 

στην ποσότητα του ρεύματος χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο που 

μπορεί να ανακυκλωθεί. 

Πιο συγκεκριμένα από το 2015 πρέπει να καθιερωθεί χωριστή συλλογή 

τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό, ενώ για το 2020, ως στόχος 

έχει τεθεί η 65% κατά βάρος προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση με προδιαλογή των ανωτέρω ρευμάτων. Επιπλέον, με βάση τον 

ΕΣΔΑ, 10% των ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να ανακτηθεί μέσω μονάδων 

επεξεργασίας. 

− ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑ) 

Σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ, ο στόχος διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων 

για το έτος 2015 πρέπει να ανερχόταν σε 5%, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί για το 

2020 είναι 40% σε εθνικό επίπεδο. 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Θεσσαλίας 

Βάσει της Υπ. Αριθμ. 3299Β/13-10-2016 πραγματοποιήθηκε η κύρωση της 

απόφασης έγκρισης του νέου αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Η εν λόγω αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
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(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα 

απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (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). 

Οι στόχοι και δράσεις του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, με χρονικό ορίζοντα το 2020, είναι 

οι εξής: 

 Τουλάχιστον το 50% κατά βάρος κ.β. των ΑΣΑ θα υφίσταται προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατόπιν προδιαλογής. 

 Το 50% κ.β. των ΑΣΑ κατά μέγιστο θα οδηγείται σε σύμμεικτη μορφή για 

επεξεργασία, και από εκεί το 24% κ.β. θα ανακτάται. 

 Για υγειονομική ταφή – διάθεση θα οδηγείται κατά μέγιστον το 26% των ΑΣΑ. 

Στόχος για την προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση 

Ο στόχος προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με προδιαλογή 

για τα: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά, κατά το έτος 2020 ανέρχεται σε 65% 

κ.β. Ένα πρόσθετο ποσοστό 10% κ.β. των ανακυκλώσιμων υλικών θα 

διαχωρίζεται στις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που προβλέπονται 

από το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Καθιερώνεται για το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας χωριστή συλλογή σε 

τρία (3) τουλάχιστον ρεύματα: α) χαρτί, β) γυαλί και γ) μέταλλο και πλαστικό, με 

στόχο την επίτευξη του ποσοστιαίου στόχου του 65% κ.β. της προηγούμενης 

παραγράφου. 

Συμπληρωματικά, για την επίτευξη των ειδικότερων στόχων ανά ρεύμα υλικού, 

προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

▪ Ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία, 

όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές εγκαταστάσεις κλπ. 

▪ Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα 

(4) ρεύματα (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) για τις εγκαταστάσεις κοινής 

ωφέλειας, εξυπηρέτησης και συνάθροισης κοινού (αεροδρόμια, λιμάνια, 

σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σχολεία, 

πανεπιστήμια, ΟΤΑ, Υπουργεία, ΔΕΚΟ κλπ.). 
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Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας 

Για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας τίθενται οι ποσοστιαίοι 

στόχοι που προβλέπονται από το ΕΣΔΑ, ήτοι τα ακόλουθα ποσοστά για το έτος 

2020 όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση: 

 Χαρτί - Χαρτόνι 92% κ.β. 

 Πλαστικό 70% κ.β. 

 Μέταλλο 70% κ.β. 

 Γυαλί 70% κ.β. 

 Ξύλο 80% κ.β. 

 Σύνολο 80% κ.β. 

Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα 

Για τα βιοαπόβλητα τίθεται ως στόχος για το έτος 2020 το 40% κ.β. να 

προδιαλέγεται και οδηγείται προς επεξεργασία. Προβλέπονται 3 μονάδες 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΜΕΑ (1 για Π.Ε. 

Λάρισας, 1 για Π.Ε. Μαγνησίας και 1 για Π.Ε. Τρικάλων & Καρδίτσας), καθώς και 

3 μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων για τα νησιά της Π.Ε. Σποράδων (1 για 

κάθε νησί). 

Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

Για τα ΒΑΑ τίθεται ως στόχος για το έτος 2020 ο στόχος του ΕΣΔΑ για μείωση των 

ΒΑΑ που διατίθενται σε υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. της ποσότητας ΒΑΑ που 

παράχθηκε το έτος 1997. Με βάση την αναγωγή του ως άνω στόχου στην 

εκτιμωμένη παραγωγή ΒΑΑ του έτους 2020, προκύπτει ότι περί το 72% κ.β. των 

ΒΑΑ θα εκτρέπεται από την ταφή, ενώ περί το 28% κ.β. θα οδηγείται σε ταφή. 

Το 64% κ.β. του στόχου εκτροπής από την ταφή των ΒΑΑ, θα επιτυγχάνεται μέσω 

χωριστής διαλογής, ενώ το 36% κ.β. μέσω εκτροπής υπολειπόμενων ΒΑΑ μετά 

από επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

Προβλέπονται Τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων 

με εκτιμώμενες δυναμικότητες:  

Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας (Δυτ. Θεσσαλία) 45.453 tn/έτος  

Π.Ε. Λάρισας: 61.479 tn/ έτος  

Π.Ε. Μαγνησίας: 50.592 tn/ έτος 

Ο ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει και στόχους και δράσεις για ειδικά ρεύματα αποβλήτων 

όπως ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ κλπ.), προτείνοντας τη δημιουργία υποδομών χωριστής 

συλλογής και διαχείρισης με στοχευμένη συλλογή για περαιτέρω προετοιμασία 
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για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

Πράσινα σημεία: Προτείνεται η δημιουργία πράσινων σημείων, σε χώρους που θα 

επιλέξει ο κάθε Δήμος και στο οποίο θα μπορεί να λαμβάνει χώρα η συλλογή 

υλικών όπως ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα), ΑΗΗΕ, αδρανή οικιακής 

προέλευσης, μικρές ποσότητες επικινδύνων οικιακών αποβλήτων (ΜΠΕΑ) και 

πρασίνων. Για του Δήμους Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου 

προβλέπονται ένα (1) πράσινο σημείο και δύο (2) μικρά πράσινα σημεία και πέντε 

(5) πράσινα σημεία, αντιστοίχως. 

Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης: Προτείνεται η προμήθεια κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης ανά Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας τουλάχιστον στο 5% 

των παραγόμενων βιοαποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν ενδεικτικά 

22.000 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης για την κάλυψη σε πρώτη φάση του 

50% των αναγκών, ώστε να δοκιμαστεί σε επαρκή κλίμακα η επιτυχία της 

δράσης. 

Υποδομές μεταφόρτωσης (ΣΜΑ - ΣΜΑΥ) 

Στο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας προβλεπόταν η λειτουργία 10 ΣΜΑ σε συγκεκριμένους 

Δήμους (πλέον Δημοτικές Ενότητες σύμφωνα με το Ν. 3852/2010). Στο Νομό 

Μαγνησίας προβλεπόταν η κατασκευή ΣΜΑ στο Δ. Αλμυρού και Δ. Ζαγοράς. Από 

τους δέκα (10) προτεινόμενους ΣΜΑ κατασκευάστηκαν και λειτουργούν οι εννέα 

(9). Ο ΣΜΑ στη θέση «Τσιγκρί – Παπά Λάκκες» του Καποδιστριακού Δήμου 

Ζαγοράς δεν κατασκευάστηκε. Η Δ.Ε. Ζαγοράς εξυπηρετείται απ’ ευθείας από το 

ΧΥΤΑ Βόλου, ενώ η Δ.Ε. Μουρεσίου από το ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου. Στις προτεινόμενες 

υποδομές του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνεται η κατασκευή των ΣΜΑ 

στους Δήμους Ζαγοράς-Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου. 

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, ο ΧΥΤΑ 

Ν. Πηλίου, συμπεριλαμβάνεται στις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης 

αποβλήτων, ως χώρος τελικής διάθεσης. Εντούτοις απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η σταδιακή μετατροπή τόσο αυτού, όσο και του συνόλου των υφιστάμενων 

ΧΥΤΑ της χώρας σε ΧΥΤΥ.  

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2561 Β’/25-9-2014)  

Η ΟΕΔΑ του Βόλου στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων και διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος και είναι σε πλήρη συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) (Aριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329) 
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Η ΟΕΔΑ του Βόλου δεν εντάσσεται σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας. Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση, ότι τόσο στον εν λειτουργία ΧΥΤΑ 

όσο και στα νέα έργα κατασκευάζονται όλα τα απαιτούμενα έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας για την απορροή των ομβρίων υδάτων.  

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας για την πλήρη προστασία όλων των επιμέρους 

κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα, αποτελούμενα από 

τάφρους επενδεδυμένες τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής οι οποίες θα 

συλλέγουν και θα απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα. Στα σημεία διέλευσης 

οχημάτων πάνω από τάφρους-κανάλια προβλέπεται η γεφύρωσή τους με σχάρες 

βαρέως τύπου για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την απρόσκοπτη 

λειτουργία του δικτύου. Επίσης, κατά μήκος της οδοποιίας, θα κατασκευαστεί 

τάφρος κατάλληλης διατομής επενδεδυμένη, σε όποια πλευρά κρίνεται 

απαραίτητο βάσει του σχεδιασμού.  

 

 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ4 

Το Ειδικό Πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης των βιομηχανικών 

μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο την προώθηση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι κατευθύνσεις όπως απορρέουν από Παράρτημα Ι: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ» του ΦΕΚ για την ευρύτερη περιοχή αναφοράς, δηλαδή το σύνολο του 

Νομού Μαγνησίας είναι: 

 Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Πολύ 

υψηλή (3). 

 Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση συγκεντρώνεται 

χωρικά σε ένα τόξο από το Βόλο προς τα ΝΔ, με ισχυρά σημεία το Π.Σ. Βόλου, 

τη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και τον Αλμυρό. Η προώθηση του δίπολου Λάρισας − Βόλου, 

που αποτελεί στρατηγική προγραμματική επιλογή θα οδηγήσει στη 

δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης που θα περιλαμβάνει τις δύο πόλεις, τις 

σημερινές ευρύτερες περιοχές τους και τον ενδιάμεσο, κυρίως αγροτικό 

σήμερα, χώρο. Όσον αφορά τη βιομηχανία, η ζώνη αυτή θα επεκταθεί προς ΒΔ 

(Λάρισα), ενώ οι τάσεις προς νότια πρέπει να κατευθυνθούν εκτός της 

παράκτιας ζώνης, με εξαίρεση ήδη υφιστάμενους παράκτιους πόλους. 

 Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας: Η ΒΙ.ΠΕ. (3 τμήματα) οδηγείται σε 

 
4 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009: «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 
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εξάντληση της χωρητικότητάς της. Θα απαιτηθούν και άλλοι οργανωμένοι 

υποδοχείς, τόσο για νέες μονάδες όσο και για μετεγκαταστάσεις. Η διατήρηση 

της υφιστάμενης διάσπαρτης χωροθέτησης με δυνατότητες 

μετασχηματισμού των υφιστάμενων μονάδων είναι αποδεκτή στον αστικό 

χώρο, ενώ στον εξωαστικό χώρο μόνο εκτός της ζώνης του δίπολου Λάρισας 

– Βόλου (για νέες μονάδες). 

 Πολιτική για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας 

(ενδονομαρχιακές ανισότητες): Πολιτική τύπου 1, με στοιχεία τύπου 9. 

 Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Η διπλή εξειδίκευση του 

Νομού στη μεταποίηση και τον τουρισμό, με το δεύτερο να έχει εξαιρετικά 

καλές προοπτικές τόσο στις περιοχές στις οποίες είναι ήδη αναπτυγμένες όσο 

και στην παραλιακή ζώνη από το Βόλο μέχρι τα όρια του Νομού προς νότια, 

επιβάλλουν λεπτομερή σχεδιασμό χρήσεων γης σε μεγάλο τμήμα του Νομού. 

Οι χωρικές προτεραιότητες των δύο τομέων διαφοροποιούνται, πλην της 

παράκτιας ζώνης όπου η βιομηχανία μπορεί να μην έχει γενική 

προτεραιότητα, αλλά πρέπει να διαθέτει διεξόδους χωροθέτησης με θαλάσσιο 

μέτωπο. Επίσης απαιτούνται ρυθμιστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 

για την εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας της αυξημένης κατασκευαστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή με δομικά υλικά με τις ελάχιστες δυνατές 

επιπτώσεις από τη λειτουργία των συναφών μονάδων στο περιβάλλον. 

 Βιομηχανία και αγορά εργασίας: Ήπια πολιτική τύπου 1, με ανάγκη 

επαγρύπνησης λόγω του κινδύνου επανάληψης του φαινομένου 

αποβιομηχάνισης της δεκαετίας του ’90. 
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Εικόνα 5-5. Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας 

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία δεν απορρέουν για την για 

την άμεση περιοχή της ΟΕΔΑ Βόλου ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

6.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πρόκειται για τη λειτουργία του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων Π.Σ. Βόλου στη θέση ‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, 

που κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 22445/2-8-1995 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και οικ. 132124/27-3-2003 Ανανέωσης 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και την Κ.Υ.Α. οικ. 

100959/2-2-2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από τον χώρο διάθεσης 

απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου. 

Στον υπόψη ΧΥΤΑ/Υ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Α.Σ.Α.) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν στο 

οικόπεδο που σήμερα λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) ΠΣ Βόλου. Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα 

λειτουργήσει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένων Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα 

λειτουργήσει και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Το έργο θα 

εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου 

(εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα 

είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 τόνων/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων 

ΑΣΑ και 15.200 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών. 

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών, καθώς και στη λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και 

σχεδιαζόμενων υποδομών στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Στις υφιστάμενες 

υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, η μονάδα συλλογής βιοαερίου και 

παραγωγής ενέργειας και η κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

Ο υφιστάμενος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Π.Σ. Βόλου στη θέση 

‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου κατασκευάστηκε και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 22445/2-8-1995 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και 

οικ. 132124/27-3-2003 Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, καθώς και την Κ.Υ.Α. οικ. 100959/2-2-2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της δραστηριότητας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 
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από τον χώρο διάθεσης απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου. 

Στον υπόψη ΧΥΤΑ/Υ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Α.Σ.Α.) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820 τ.μ. από τα οποία 

ο «ενεργός ΧΥΤΑ» καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων. Ένα τμήμα του 

χώρου συνίσταται από παλιές απορριμματικές αποθέσεις (περίπου 80 

στρέμματα σε οριζόντια όψη - υποτμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4), οι οποίες έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ ένα άλλο τμήμα του χώρου έκτασης 80 στρεμμάτων περίπου 

(επί φυσικού εδάφους) έχει στεγανοποιηθεί και αποτέλεσε τις πρώτες Φάσεις 

ανάπτυξης του ΧΥΤΑ (υποτμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Γ3). 

Εν συνεχεία και με στόχο τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας του χώρου, 

στεγανοποιήθηκαν σταδιακά και τμήματα του χώρου επί των παλαιών 

απορριμματικών αποθέσεων (υποτμήματα Β1 και το μεγαλύτερο σχεδόν τμήμα 

του Β2). Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι 2.560.000 m3 περίπου. Με τη σχετική 

απόφαση κατασκευάστηκε κατακόρυφο οπλισμένο επίχωμα στα όρια της 

λεκάνης απόθεσης αποβλήτων, με σκοπό την καθ’ ύψος επέκτασή της, ενώ η 

ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ αυξήθηκε κατά 767.000 m3 και η διάρκεια ζωής 

του κατά 4,85 έτη. Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, η μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ κατά 

τη φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 

τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Κατά τη φάση Β’, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ εκτιμάται σε 40.000 

τόνους/έτος, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του συνόλου των στόχων και 

δράσεων του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Για τη σωστή λειτουργία του χώρου και την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος ο ΧΥΤΑ/Υ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά έργα: 

• Έργα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών 

• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

• Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

• Έργα διευθέτησης ομβρίων 

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου έχουν κατασκευαστεί μία σειρά 

από έργα υποδομής, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• Πύλη εισόδου-εξόδου 

• Ζυγιστήριο - Φυλάκιο εισόδου 
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• Χώρος δειγματοληψίας 

• Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

• Χώρος πλυντηρίου μηχανημάτων 

• Συστήματα έκπλυσης τροχών 

• Δεξαμενή ύδρευσης - πυρόσβεσης 

• Περίφραξη - Αντιπυρική ζώνη 

• Περιμετρική δενδροφύτευση 

• Εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις του έργου. 

• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 

Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

Τα στραγγίσματα (από το σύστημα συλλογής του ΧΥΤΑ/Υ και της ΜΕΑ) 

καταλήγουν σε σύστημα 2 δεξαμενών συλλογής - εξισορρόπησης με σύστημα 

προαερισμού των υγρών, ωφέλιμου όγκου 1.100 m3 που μπορεί να δεχθεί τα 

στραγγίσματα τουλάχιστον τριών ημερών. Τα στραγγίσματα από το σύστημα 

των δύο δεξαμενών οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

• Φρεάτιο μερισμού - προσθήκη χημικών - bypass. 

• Αερισμό, πραγματοποιούμενο εντός 2 ανεξάρτητων δεξαμενών βιολογικής 

επεξεργασίας SBR (ωφέλιμου όγκου 2 x 250 m3) με αεριστές. Για τη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών εκροής, υπάρχει τρίτη δεξαμενή SBR (ωφέλιμου όγκου 

150 m3) εν σειρά με τις προηγούμενες, στην οποία επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη επεξεργασία. Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται κατά τις 

περιόδους παύσεως του αερισμού σε συνθήκες πλήρους αναμίξεως από 

υποβρύχιους αναδευτήρες. 

• Απομάκρυνση της λάσπης με τη βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης στον 

πυθμένα της δεξαμενής, που την καταθλίβει στον παχυντή. 

Στη συνέχεια, τα ήδη επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για περαιτέρω επεξεργασία. Η λάσπη που 

παράγεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων οδηγείται για ταφή 

στο ΧΥΤΑ/Υ, ύστερα από αποθήκευση - πάχυνση της περίσσειας λάσπης σε έναν 

(1) παχυντή βαρύτητας. 

Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

80 

Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται μέσω δικτύου απαγωγής στον σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ΧΥΤΑ/Υ, ισχύος 1,72MW (τρεις ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών ονομαστικής ισχύος 625KW έκαστη, συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

15.074 MWh/έτος και ανάκτηση θερμικής ενέργειας 23.687 MWh/έτος). Στην 

παρούσα φάση ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού αποτελείται από δύο 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 1,25 MW. 

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο αποτελείται από τα κάτωθι 

συστήματα: 

• Το σύστημα των γεωτρήσεων. 

• Το δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου. 

• Τη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. 

• Τις μηχανές εσωτερικής καύσης με τους αυτοματισμούς. 

• Την διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών  

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών θα καταλαμβάνει έκταση 19.102,80 m2 και θα βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου. Η δυναμικότητα της 

μονάδας επεξεργασίας θα ανέρχεται σε 50.592 tn/έτος για τα αστικά στερεά 

απόβλητα και σε 15.200 tn/έτος για τα προδιαλεγμένα οργανικά. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) η οποία έχει επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη 

μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης και έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς 

ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (solid recovered fuel, 

SRF). Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής, όπου θα πραγματοποιείται η εκκένωση των 

απορριμματοφόρων σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές υποδοχής/προσωρινής 

αποθήκευσης. 

• Χώρο μηχανικής επεξεργασίας, όπου το εισερχόμενα ΑΣΑ υπόκεινται σε 

διεργασίες (κοσκίνισης, βαλλιστικού διαχωρισμού, οπτικού διαχωρισμού) για 

την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Χώρο βιολογικής επεξεργασίας, που θα πραγματοποιείται βιολογική ξήρανση 

με εξαναγκασμένη ροή αέρα διαμέσου της μάζας του τεμαχισμένου υλικού. 
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Από την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα προκύπτουν 
τρία βασικά ρεύματα: 

1. Ανακυκλώσιμα υλικά. 

2. Δευτερογενές καύσιμο (Solid Recovered Fuel, SRF). 

3. Υπόλειμμα διεργασίας ς. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δευτερογενούς καυσίμου (Solid Recovered Fuel, 

SRF), βασίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011, σε 

τουλάχιστον τέσσερις βασικές παραμέτρους, ως εξής: 

1. τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value − LHV) 

2. τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης 

3. την διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο 

4. το 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο. 

Η κλάση του απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 

15359:2011 αναφέρεται ως εξής: 

− Κλάση 1, 2, ...5 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία, 

− Κλάση 1, 2, ...5 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο και 

− Κλάση 1, 2, ...5 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος 

και 80% των τιμών), για τον υδράργυρο. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών που έχει 

επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης και θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας (τεμαχισμός - σχίστης σάκων 

& κοσκίνιση), , όπου παράγονται το κλάσμα του οργανικού υλικού το οποίο 

θα αναμιγνύεται με υλικό δομής και ξένες προσμίξεις. 

• Χώρο κομποστοποίησης, , του οργανικού κλάσματος σε κλειστά συστήματα 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης με εξαναγκασμένο αερισμό. 

• Χώρο ωρίμανσης στεγασμένο με περιμετρικό τοιχίο. 

• Κτίριο ραφηναρίας, όπου το παραγόμενο compost υπόκεινται σε διαδικασία 

απομάκρυνσης ξένων προσμίξεων και οργανικών μη κομποστοποιημένων. 

Από τη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών προκύπτει compost 

και υπόλειμμα. 

Έργα υποδομής Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και 

Προδιαλεγμένων Οργανικών  
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Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν: 

• έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 

• κατασκευή αποχετευτικού δικτύου παραγόμενων στραγγισμάτων, 

• σύνδεση της εγκατάστασης με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης,  

• πυρασφάλεια, 

• αντικεραυνική προστασία και  

• χώρους προσωπικού. 

Με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών η διάρκεια ζωής του Χ.Υ.Τ.Α./Υ. 

αναμένεται να παραταθεί κατά 55% περίπου του υπολειπόμενου έως τότε, 

χρόνου ζωής. 

Τα προϊόντα που παράγονται από τις προαναφερόμενες διεργασίες επεξεργασίας 

των αστικών στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνουν τα ανακτώμενα υλικά προς 

ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα), το δευτερογενές στερεό καύσιμο και το 

υπόλειμμα. Παρά ταύτα, το σύνολο των μη επικίνδυνων υλικών που 

περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία 19 12 του Παραρτήματος της Απόφασης 

2014/995/ΕΕ θα μπορούν να προκύπτουν από τις διεργασίες της μονάδας. 

Πίνακας 6-1: Κωδικοί ΕΚΑ παραγόμενων προϊόντων 

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί  

19 12 07 Ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

19 12 08 Κλωστοϋφαντουργία 

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

19 12 10 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) 

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

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της ΟΕΔΑ Βόλου (ΜΕΑ και Μονάδα 

Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών), με βάση τα οποία προκύπτει ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΠΕΣΔΑ. 

Πίνακας 6-2: Προϊόντα ΟΕΔΑ Βόλου 

ΜΕΑ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 50.592,00 tn/yr 
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ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(tn/yr) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΜΕΑ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

7.774,15  15,37 41,57 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.827,00 5,59 30,13 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.628,22 3,22 43,53 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 256,30 0,51 25,00 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 1.474,94 2,92 63,10 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.097,65 2,17 97,50 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 371,39 0,73 76,97 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 118,64 0,23 19,46 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 
SRF 

18.209,73 35,99  

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

16.260,24 32,14  

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 8.347,88 16,50  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.200 tn/yr 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 11.400 tn/yr 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 3.800 tn/yr 

ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ) 6.514 tn/yr 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ % ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤ 12.732 tn/yr 58,64% 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.182 tn/yr 23,86% 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 3.800 tn/yr 17,50% 

6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 

ΟΕΔΑ 

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ΠΣ Βόλου έχουν κατασκευαστεί μια σειρά από έργα 

υποδομής, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• Πύλη εισόδου-εξόδου 

• Ζυγιστήριο-Φυλάκιο εισόδου 

• Χώρος δειγματοληψίας 
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• Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

• Χώρος πλυντηρίου μηχανημάτων 

• Συστήματα έκπλυσης τροχών 

• Δεξαμενή ύδρευσης-πυρόσβεσης 

• Περίφραξη-Αντιπυρική ζώνη 

• Περιμετρική δεντροφύτευση 

• Εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις του έργου 

• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 

Στην πύλη εισόδου του Χ.Υ.Τ.Α. υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναφέρεται:  

• το όνομα και το είδος της μονάδας 

• το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής 

• οι ώρες λειτουργίας της μονάδας 

• τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

• η απόφαση αδείας και την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 

• η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και το προβλεπόμενο οριστικό 

κλείσιμο 

 

6.2.1.1 Έργα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών 

Στο τμήμα της Β’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. πραγματοποιήθηκαν έργα διαμόρφωσης και 

στεγανοποίησης σε έκταση περίπου 21 στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, 

κατασκευάσθηκε γεωλογικός φραγμός από συμπυκνωμένη άργιλο συνολικού 

πάχους 60cm, τοποθέτηση γεωμεμβράνης ΗDΡΕ πάχους 2,5mm, τοποθετήθηκε 

γεωύφασμα προστασίας πυκνότητας 600gr/m3 και δημιουργήθηκε 

αποστραγγιστική στρώση ελάχιστου συνολικού πάχους 50cm στον πυθμένα. Στα 

πρανή εγκιβωτισμού του Χ.Υ.Τ.Α. και του διαχωριστικού αναχώματος, λόγω της 

πιο απότομης κλίσης αυτών (1:2), έχει τοποθετηθεί γεωσυνθετική στρώση 

αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα τύπου ΤΕΝΑΧ (ΗDΡΕ 5mm), 

αφού η στρώση αποστράγγισης των χαλικιών δεν ήταν δυνατόν να επεκταθεί για 

την αποστράγγιση των πρανών. Το συνθετικό στραγγιστήριο έχει μεγαλύτερη 

παροχετευτικότητα από τη μέση παροχετευτικότητα της αποστραγγιστικής 

στρώσης χαλικιών πάχους 0,30m. 
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6.2.1.2 Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

Τα στραγγίσματα καταλήγουν στην υπάρχουσα δεξαμενή συλλογής - 

εξισορρόπησης με σύστημα προαερισμού των υγρών, ωφέλιμου όγκου 320m3, 

δίπλα στην οποία κατασκευάσθηκε δεύτερη δεξαμενή δύο διαμερισμάτων, όγκου 

780m3. Σε αυτήν οδηγούνται τα λύματα από την πρώτη μέσω υπερχείλισης σε 

συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Με την κατασκευή και της δεύτερης δεξαμενής 

επιτυγχάνεται όγκος 1100m3, ικανός να δεχθεί τα στραγγίσματα τουλάχιστον 

τριών ημερών. 

Τα στραγγίσματα από το σύστημα των δύο δεξαμενών οδηγούνται στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

➢ Φρεάτιο μερισμού - προσθήκη χημικών - bypass. 

➢ Αερισμό, πραγματοποιούμενο εντός 2 ανεξάρτητων δεξαμενών βιολογικής 

επεξεργασίας SBR (ωφέλιμου όγκου 2x250 m3) με αεριστές. Για τη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών εκροής, υπάρχει τρίτη δεξαμενή SBR (ωφέλιμου όγκου 

150m3) εν σειρά με τις προηγούμενες, στην οποία επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη επεξεργασία. Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται κατά τις 

περιόδους παύσεως του αερισμού σε συνθήκες πλήρους αναμίξεως από 

υποβρύχιους αναδευτήρες. 

➢ Απομάκρυνση της λάσπης με τη βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης στον 

πυθμένα της δεξαμενής, που την καταθλίβει στον παχυντή. 

Στη συνέχεια, τα ήδη επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον μετά 

από απολύμανση των υγρών με υποχλωριώδες νάτριο που θα γίνεται εντός 

καναλιού χλωρίωσης, υπάρχει η δυνατότητα ανακυκλοφορίας. 

Η λάσπη που θα παράγεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων θα 

οδηγείται για ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α., ύστερα από αποθήκευση - πάχυνση της 

περίσσειας λάσπης σε έναν (1) παχυντή βαρύτητας. 

Υπάρχει οικίσκος με κεντρικό πίνακα, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) για την 

ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, πίνακες αυτοματισμών, δωμάτιο δοσομετρικών αντλιών, γραφείο, WC, 

κ.λπ. 

 

6.2.1.3 Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

Το παραγόμενο βιοαέριο στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. οδηγείται μέσω δικτύου 

απαγωγής στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος 
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βρίσκεται εντός του Χ.Υ.Τ.Α., ισχύος 1,25MW, βάσει της 2586/35808/7-5-2008 

Άδειας Λειτουργίας του σταθμού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού 

αποτελείται από δύο μονάδες αεροστροβίλων ονομαστικής ισχύος 625KW και 

781KVA έκαστος, συχνότητας 50Hz και τάσης 380 με ταχύτητα περιστροφής 

1500/min. 

Με την Α.Π. οικ. 100959 έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο του Χ.Υ.Τ.Α. 

Π.Σ. Βόλου, η οποία εκδόθηκε στις 02/02/2006, δρομολογήθηκε και η τελική 

φάση λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.  

Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της 

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την εταιρεία 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., είναι σύμφωνες με την παραπάνω απόφαση (Α.Π. οικ. 100959 

/02-02-2006) και άρα καλύπτει και τους κωδικοποιημένους περιβαλλοντικούς 

όρους που τέθηκαν για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου και της μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την Α. Π. οικ. 105482 /23-06-

2008.  

Η Α.Π. οικ. 100959 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας καθώς και το διάγραμμα λειτουργίας της 

εγκατάστασης, επισυνάπτονται στο Παράρτημα III της παρούσας μελέτης. 

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο αποτελείται από τα κάτωθι 

συστήματα: 

• Το σύστημα των γεωτρήσεων. 

• Το δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου. 

• Τη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. 

• Τις μηχανές εσωτερικής καύσης με τους αυτοματισμούς. 

• Την διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ. 

• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Σύστημα γεωτρήσεων 

Στο χώρο του ΧΥΤΑ έχουν πραγματοποιηθεί 47 γεωτρήσεις συνολικού βάθους 

450 μέτρων. Μέσα στις γεωτρήσεις τοποθετείται διάτρητος αγωγός μαύρου, 

πολυαιθυλενίου (PE) SDR11, διαμέτρου Φ110 ο οποίος είναι εγκιβωτισμένος σε 

χαλίκι διαβαθμισμένο. Στην κορυφή του διάτρητου αγωγού τοποθετείται η 

κεφαλή της γεώτρησης, η οποία διαμέσου ευκάμπτου σωλήνα συνδέεται με τους 

αγωγούς μεταφοράς βιοαερίου. 

Συνολικά υπάρχουν: 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

87 

α/α Είδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα  

1 Γεωτρήσεις Μέτρα / Τεμάχια 450 / 47  

2 Διάτρητοι σωλήνες PE Φ110 Μέτρα 450  

3 Χαλίκι Κυβικά μέτρα 80  

4 Κεφαλές γεωτρήσεων Τεμάχια 47  

5 Εύκαμπτοι αγωγοί Μέτρα 150  

Το σύστημα των γεωτρήσεων και συνεπώς τα επιμέρους τμήματά του συνεχώς 

θα αυξάνονται. 

Δίκτυο Μεταφοράς Βιοαέριου 

Το δίκτυο μεταφοράς βιοαερίου, μεταφέρει το παραγόμενο βιοαέριο από τις 

γεωτρήσεις στη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. Οι αγωγοί μεταφοράς 

βιοαερίου είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες μαύρου πολυαιθυλενίου SDR11. 

Μέσω χυτοσιδηρών βανών τύπου πεταλούδας, κατάλληλες για χρήση βιοαερίου, 

απομονώνονται τα τμήματα του δικτύου. 

Συνολικά υπάρχουν: 

α/α Είδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα  

1 Αγωγός PE, Φ110 Μέτρα 45  

2 Αγωγός PE, Φ160 Μέτρα 1020  

3 Αγωγός PE, Φ200 Μέτρα 300  

4 Αγωγός PE, Φ250 Μέτρα 120  

5 Βάνα Πεταλούδας Φ160 Τεμάχια 1  

6 Βάνα Πεταλούδας Φ200 Τεμάχια 2  

Μονάδα επεξεργασίας βιοαέριου 

Η Μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα 

Δοχείο Συμπυκνωμάτων 

Είναι ένα δοχείο εισόδου για την αφαίρεση της υγρασίας. Για να βελτιωθεί η 

λειτουργία στο δοχείο συμπυκνωμάτων περιέχεται ένα demister filter. 

Ξηραντήρας 

Έχει ως σκοπό την περαιτέρω απομάκρυνση της υγρασίας. Αποτελείται από έναν 

ανοξείδωτο εναλλάκτη υγρού-αέρα. Το βιοαέριο ψύχεται με την βοήθεια νερού 

στους 6,5°C. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

88 

Κυκλώνιο 

Έχει ως σκοπό την κατακράτηση και απομάκρυνση από το κύκλωμα του 

βιοαερίου, της υγρασίας που έχει δημιουργηθεί στον ξηραντήρα. Για να βελτιωθεί 

η λειτουργία του έχει τοποθετηθεί μέσα στον κυκλώνιο ένα demister filter 

Αντλία αναρρόφησης 

Αποτελείται από έναν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα αερίου ο οποίος περιστρέφεται 

από έναν κινητήρα αντιεκρηκτικού τύπου ισχύος 40KW. 

Αναγεννητής 

Είναι ένας ανοξείδωτος σωληνοειδής εναλλάκτης αέρα-αέρα ο οποίος έχει ως 

σκοπό να μείωση τη θερμοκρασία του βιοαερίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Φίλτρο Διαχωρισμού Σωματιδίων 

Φίλτρο τριών (3) μικρών που βρίσκεται στη γραμμή τροφοδότησης των 

μηχανών. 

Πυρσός Καύσης 

Μετά το φίλτρο διαχωρισμού το βιοαέριο μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς τις 

μηχανές, είτε προς έναν πυρσό καύσης του βιοαερίου. Σκοπός του είναι η καύση 

τυχόν περίσσειας βιοαερίου ή η καύση του όταν οι γεννήτριες παραγωγής 

ρεύματος δεν λειτουργούν. 

Καταγραφικά 

Υπάρχει ένα παροχόμετρο τύπου orificering. Επιπλέον υπάρχουν τρεις σταθεροί 

αναλυτές οι οποίοι μετράνε σε πραγματικό χρόνο το μεθάνιο, το διοξείδιο του 

άνθρακα και το οξυγόνο του βιοαερίου. 

Μονάδα Ελέγχου 

Έχει ως σκοπό την αυτόματη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας του 

βιοαερίου. 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

Η μονάδα αποτελείται από (2) δύο ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών όπου περιλαμβάνουν τις αεριομηχανές, τις ηλεκτρογεννήτριες και τον 

πίνακα αυτοματισμών. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς των εγκατεστημένων 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών είναι 1,25 MW. 

Μηχανές 

Οι αεριομηχανές είναι εταιρείας WAUKESHA, 16κύλινδροι, υδρόψυκτοι, υψηλού 

βαθμού συμπίεσης, με ειδικού τύπου αναμικτήρα κατάλληλες να λειτουργούν με 

βιοαέριο και άλλα αέρια που δίνουν φτωχά μίγματα αερίου/αέρα, ονομαστικής 
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ισχύος 625ΚW. 

Γεννήτριες 

Οι γεννήτριες είναι της εταιρίας LEROY-SOMMER ισχύος 910 KVA τριφασικές, 

συνεχούς λειτουργίας, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορυθμιζόμενες, 

αυτοδιεγειρόμενες με ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. 

Τα κύρια στοιχεία των γεννητριών είναι τάση εξόδου 400V/50Ηz στις 1500 rpm, 

τριών φάσεων και συνφ=0,8. 

Η λειτουργία των μηχανών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελέγχεται 

διαμέσου του κεντρικού πίνακα αυτοματισμών. 

Πίνακας Αυτοματισμών 

Περιλαμβάνει τα εξής όργανα, εξαρτήματα και κατασκευές: 

Όργανα ελέγχου 

Συστήματα και διατάξεις ελέγχου λειτουργίας και αυτοματισμού 

Συσκευές προστασίας και alarm 

Διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ 

Αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: 

Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος 

Πρόκειται για μεταλλικό επίτοιχο ερμάριο κλειστού τύπου επισκέψιμο από το 

εμπρός μέρος που περιλαμβάνει: 

• Δύο αυτομάτους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου ίσης ισχύος με την ισχύ 

του Η/Ζ με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής 

παροχής και της γεννήτριας. 

• Ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρεύματος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή 

από το Η/Ζ. 

• Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο ως άνω αυτομάτων 

διακοπτών του συστήματος μεταγωγής για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης 

ρευματοδότησης των εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και του Η/Ζ. 

• Καλώδια με τους ακροδέκτες τους για την σύνδεση του πεδίου ενδείξεων με 

το πεδίο ισχύος με την κατάλληλη αρίθμηση για την σωστή σύνδεση στις 

αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία. 

Μετασχηματιστές 

Οι δύο γεννήτριες συνδέονται αντίστοιχα σε δύο μετασχηματιστές. Το σύστημα 

των μετασχηματιστών αποτελείται από ένα βαθμιδωτό μετασχηματιστή 800ΚVΑ 
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400V/20ΚV, τύπου ελαίου, συμπληρωμένο με πίνακα χαμηλού δυναμικού και 

κιβώτιο καλωδίων μέσης τάσης 20KVγια κάθε μία γεννήτρια. Η σύνδεση με το 

δίκτυο Μ/Τ της ΔΕΗ γίνεται με υπόγεια καλώδια. Το σύστημα σύνδεσης με τον 

υποσταθμό μέσης τάσης της ΔΕΗ είναι αυτόματο, με διακόπτη φορτίου και τις 

σχετικές διατάξεις προστασίας. Για τις ιδιοκαταναλώσεις υπάρχει 

μετασχηματιστής 250 kVA. 

Πεδίο Μέσης Τάσης 

Το πεδίο μέσης τάσης αποτελείται από τον πίνακα μέσης τάσης ο οποίος 

αποτελείται από επτά τυποποιημένες κυψέλες Μέσης Τάσης με διακοπτικό υλικό 

μόνωσης SF6. 

• Κυψέλη Νο 1: Κυψέλη εισόδου καλωδίων ΔΕΗ 

• Κυψέλη Νο 2: Κυψέλη γενικού διακόπτη Μέσης Τάσης 

• Κυψέλη Νο 3: Κυψέλη ανόδου μπαρών 

• Κυψέλη Νο 4: Κυψέλη Μέτρησης-Προστασίας 

• Κυψέλη Νο 5: Κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 250 kVA ιδίων 

καταναλώσεων 

• Κυψέλη Νο 6: Κυψέλη προστασίας μετασχηματιστή 800 kVA γεννήτριας 1 

• Κυψέλη Νο 7: Κυψέλη προστασίας μετασχηματιστή 800 kVA γεννήτριας 2 

Σύνδεση με το δίκτυο 

Η διασύνδεση του σταθμού με το σημείο απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας 

γίνεται μέσω γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ) 20kV, κατάλληλης δυναμικότητας 

μεταφοράς ισχύος. Η γραμμή διασύνδεσης αποτελείται από: 

• Κατάλληλο καλώδιο ΜΤ σύμφωνα με ανάλογη Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ - 

ΔΜΚΛΔ (εναέριο). 

• Τηλεφωνικό καλώδιο - πιλότο κατάλληλου τύπου. 

• Κατάλληλα συστήματα μετρήσεων (εισερχόμενης - εξερχόμενης ενέργειας και 

ισχύος) στην αρχή και στο πέρας κάθε γραμμής. 

Η τοποθέτηση των καλωδίων έγινε σύμφωνα με μελέτη και επίβλεψη της ΔΕΗ. 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Ο οικίσκος διαστάσεων περίπου 7,15 Χ 9,25 κατασκευάσθηκε από, πάνελς 

πολυουρεθάνης και περιλαμβάνει: 

• Πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις. 

• Πλήρη εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαφυγής μεθανίου. 
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• Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής αέρα 60.000m3/h με τους κατάλληλους 

αεραγωγούς, φίλτρα και στόμια. 

• Εσωτερικό δίκτυο ασθενών για την μετάδοση στοιχείων πληροφοριών από τη 

λειτουργία των μηχανών μέσω Modem στα γραφεία της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Παραχθείσα ενέργεια 2008 – 2012 (σε KJ ή Kcal) 

2008 - 8.742.988.800 KJ 

2009 - 13.425.120.000 KJ 

2010 - 13.425.120.000 KJ 

2011 - 21.999.600.000 KJ 

2012 - 15.634.800.000KJ 

2013 – 19.184.615.631KJ 

2014 – 15.147.165.135KJ 

2015 – 15.448.247.523KJ 

Το ποσοστό ανάκτησης βιοαερίου από τον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου ανέρχεται σε 

ποσοστό περίπου 40%. Συγκεκριμένα από το 2009, έτος κατά το οποίο η μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, μέχρι και το 2015 

παρήχθησαν στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου 74.772 τόνοι βιοαερίου ενώ βάσει των 

στοιχείων της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. κατά την ίδια περίοδο ανακτήθηκαν 28.582 

τόνοι βιοαερίου. Ο υπολογισμός του παραχθέντος βιοαερίου στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. 

Βόλου έγινε με την χρήση του μοντέλου Land GEM version 3.02 της US 

Environmental Protection Agency. 

 

6.2.1.4 Έργα διευθέτησης ομβρίων 

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εισροής 

επιφανειακών υδάτων στο χώρο ταφής, με την δημιουργία σκυροδετημένων 

τάφρων ορθογωνικής και τριγωνικής διατομής, και εξασφαλίζεται η 

αντιπλημμυρική προστασία των βοηθητικών εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. 

 

6.2.1.5 Καθ’ ύψος επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα της λεκάνης και να 

επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. κατασκευάστηκε κατακόρυφο 

οπλισμένο επίχωμα στα όρια της λεκάνης απόθεσης αποβλήτων, με σκοπό την 

καθ’ ύψος επέκτασή της. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η διαμόρφωση του 
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αναχώματος με κατακόρυφο οπλισμένο επίχωμα (οπλισμένη γη) και τοίχο 

αντιστήριξης εξωτερικά αυτού. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν παρατίθενται 

στη συνέχεια: 

Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος 

Η μέθοδος της οπλισμένης γης στην παρούσα περίπτωση συνίσταται στη χρήση 

κοκκώδους υλικού το οποίο οπλίζεται με γεωυφάσματα τοποθετούμενα ανά 

0,50m ύψους πρανούς, ενώ τα εκατέρωθεν μέτωπα διαμορφώνονται με την 

αναδίπλωση του οπλισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει εξωτερικά μεν 

κατακόρυφη όψη, εσωτερικά δε (προς τα απορρίμματα) μέτωπο κλίσης 2:1 (Υ:Π). 

Το οπλισμένο επίχωμα έχει μέγιστο ύψος 2,00m και ομοιάζει με ορθογώνιο 

τραπέζιο. 

Στην παρούσα λύση το κοκκώδες υλικό είναι καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο ή 

χαλίκια διαστάσεων 5-35mm, διαστρωμένα σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 

0,25m και συμπυκνούμενα με τουλάχιστον 6 διελεύσεις δονητικού οδοστρωτήρα 

στατικού βάρους 2-3tn ή μέχρις ότου επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης 

τουλάχιστον 90% κατά την τροποποιημένη μέθοδο Ρroctor (στην περίπτωση 

χρήσης αμμοχάλικου). 

Το μήκος των οπλισμών (υφαντά γεωυφάσματα) είναι μεταβλητό 3,25 - 4,00m 

αυξανόμενο από πάνω προς τα κάτω. Στο μήκος αυτό δε συμπεριλαμβάνεται το 

μήκος αγκύρωσης στα μέτωπα των πρανών (με αναδίπλωση), το οποίο είναι της 

τάξης του 1,00m. Ο οπλισμός του πρανούς αποτελείται από γεωσυνθετικά 

(υφαντά γεωυφάσματα) αρχικής (ονομαστικής) εφελκυστικής αντοχής κατά την 

κύρια διεύθυνση (Τult) 80 ΚΝ/m και τελικής εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού 

για διάρκεια ωφέλιμης χρήσης 120 έτη (Τd) 40 ΚΝ/m. Τα φύλλα των 

γεωσυνθετικών είναι τοποθετημένα με ελάχιστη επικάλυψη 0,30m κατά τη 

δευτερεύουσα διεύθυνση. 

Επιφάνεια έδρασης οπλισμένου επιχώματος 

Πριν από την κατασκευή/ τοποθέτηση του επιχώματος, είναι απαραίτητη η 

προετοιμασία και διαμόρφωση της επιφάνειας που θα εδραστεί. Η διαμόρφωση 

αποσκοπεί στην προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος, ώστε να 

επιτυγχάνεται ικανοποιητική επαφή μεταξύ του τελευταίου και του εδάφους. 

Για τη διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης του επιχώματος διενεργήθηκαν 

εντός ζώνης 4,30m - από την υφιστάμενη τάφρο ομβρίων και εντός της λεκάνης 

διάθεσης - ήπιες χωματουργικές εργασίες, που είχαν ως σκοπό να δημιουργήσουν 

την επιθυμητή επιφάνεια έδρασης, για την τοποθέτηση του οπλισμένου 

επιχώματος. Η ανωτέρω περιγραφείσα επιφάνεια έδρασης κατασκευάσθηκε με 

αναμόχλευση και συμπύκνωση του υφιστάμενου εδαφικού υλικού, ώστε να 

προκύψει μια κατάλληλα συμπιεσμένη ανώτερη στρώση ελάχιστου πάχους 
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25,0cm. Αρχικά έγινε αναμόχλευση της επιφάνειας σε όλη την έκτασή της σε 

βάθος τουλάχιστον 35cm, εκτός ίσως σημείων όπου υπήρχε ένδειξη ή υπόνοια 

επέκτασης ριζικών συστημάτων φυτών-θάμνων, όπου και πραγματοποιήθηκε 

προσεκτικά τοπική αφαίρεση των ριζικών αυτών συστημάτων. 

Για την προστασία της υφιστάμενης γεωμεμβράνης του συστήματος στεγάνωσης 

του ΧΥΤΑ, προηγήθηκε έλεγχος του βάθους αναμόχλευσης περιοδικά, 

τουλάχιστον ανά 25-30m, ώστε κατά τις αρχικές χωματουργικές εργασίες 

διαμόρφωσης της επιφάνειας έδρασης να μην πραγματοποιηθεί τυχόν ζημιά 

(σχίσιμο, διάτρηση κλπ) σε αυτήν. Εν συνεχεία, έλαβε χώρα οπτικός έλεγχος και 

απομάκρυνση οποιωνδήποτε άλλων άχρηστων υλικών όπως μπάζα, πέτρες, 

βράχοι, φυτά κλπ, που τυχόν υπήρχαν στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίστηκε ότι στην επιφάνεια δεν έχει απομείνει κανένα υπόλειμμα ριζικού 

συστήματος ή σκληρή έξαρση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 

συνεκτικότητα του οπλισμένου επιχώματος. Μετά τις αρχικές χωματουργικές 

εργασίες ακολουθήθηκε η προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης, η οποία είναι 

καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή τοποθέτηση του οπλισμένου 

επιχώματος. 

Η προετοιμασία αυτή αφορά στην προσεκτική διαμόρφωση της στρώσης 

εξομάλυνσης από πλευράς επιπέδων επιφανειών, αλλά και στη συμπίεση αυτής. 

Οι εργασίες αυτές εκτελέσθηκαν επί εδαφικού υλικού γαιών, με τη χρήση 

δονητικού οδοστρωτήρα στατικού βάρους 2-3tn. Ο δε βαθμός συμπύκνωσης 

ήταν τουλάχιστον 90% κατά PROCTOR και ελέγχθηκε επί τόπου με τα στάνταρ 

τεστ σε κάνναβο. Ως επαρκής αριθμός διελεύσεων του συμπυκνωτή εδαφών 

ορίζεται εκείνος για τον οποίο η επιφάνεια της στρώσης εξομάλυνσης δεν 

παρουσιάζει πρακτικά πρόσθετη υποχώρηση, έτσι ώστε το συνολικό 

συμπιεσμένο και φινιρισμένο πάχος να είναι 25cm. Η τελική επιφάνεια της 

στρώσης είναι σχετικά ομογενής και ομοιόμορφη. Οι αποκλίσεις-ανωμαλίες στην 

επιφάνεια αυτή δεν υπερβαίνουν τα ±2,0cm σε οριζόντια απόσταση 4,0m, εκτός 

ειδικών σημείων. Η συμπύκνωση έγινε εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε 

να αποφευχθεί η παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας έδρασης στην 

ακτινοβολία. Για την αποφυγή της ρηγμάτωσης η τελική επιφάνεια της στρώσης 

διαβρεχόταν περιοδικά. Δεν επιτρέπονται εργασίες συμπύκνωσης μετά από 

παγετό ή έντονη βροχόπτωση. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το οπλισμένο 

επίχωμα. 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

Εξωτερικά του οπλισμένου επιχώματος και σε όλο το μήκος του, κατασκευάστηκε 

τοίχος αντιστήριξης/ διαμόρφωσης μετώπου από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

μεγίστου ύψους 3,85m πάνω από τη στάθμη εδάφους και πλάτους πέλματος 

1,55m και πάχους ίσο με 0,25m. Το ύψος του τοίχου προσαρμόστηκε σε κάθε 
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περίπτωση έτσι ώστε να εγκιβωτίσει μελλοντικά την τελική κάλυψη του ΧΥΤΑ η 

οποία, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, προβλέπεται να έχει 

πάχος 2,60m. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των ομβρίων μέσα 

από το οπλισμένο επίχωμα και να μην αναπτύσσονται υδροστατικές πιέσεις στον 

τοίχο, προβλέφθηκε η διάνοιξη αποστραγγιστικών οπών Ø100mm ανά 2,0m 

μήκους. 

Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης προηγήθηκε από αυτή του οπλισμένου 

επιχώματος, μετά τις χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιφάνειας έδρασής 

του, γιατί έτσι: 

✓ αφενός μεν ο τοίχος αντιστήριξης αποτέλεσε έναν "οδηγό” για τη διαμόρφωση 

του κατακόρυφου οπλισμένου επιχώματος, 

✓ αφετέρου δε είχαμε τη συμπύκνωση των υλικών του επιχώματος μέχρι το 

μέτωπο, αφού η ύπαρξη του τοίχου εξασφάλιζε την ευστάθεια των υλικών και 

των χωματουργικών μηχανημάτων. 

Ουσιαστικά, ο τοίχος δέχεται ωθήσεις καθ’ ύψος του οπλισμένου επιχώματος 

μόνο κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης των προβλεπόμενων στρώσεων, ενώ 

μετά την αναδίπλωση και στερέωση των οπλισμών ο τοίχος εξασφαλίζει την 

προστασία των γεωσυνθετικών οπλισμών του επιχώματος από τις καιρικές 

συνθήκες και αποκαθιστά αισθητικά το όριο του ΧΥΤΑ/Υ. Επίσης, ο τοίχος θα 

δεχτεί μελλοντικά και τις ωθήσεις από τα εδαφικά υλικά του τελικού καλύμματος, 

τα οποία θα εγκιβωτίζει στο ανώτερο τμήμα του. 

Προστασία οπλισμένου επιχώματος 

Για την προστασία των έργων καθ' ύψους επέκτασης του ΧΥΤΑ από όμβρια 

ύδατα και στραγγίσματα, προβλέφθηκε η τοποθέτηση στρώσης προστασίας στο 

εσωτερικό πρανές του οπλισμένου επιχώματος, η οποία εκτείνεται έως το τοιχίο 

αντιστήριξης. Η στρώση αυτή συνίσταται από γεωμεμβράνη και το γεωύφασμα 

προστασίας της. Οι προδιαγραφές τους είναι ίδιες με αυτές της υφιστάμενης 

«σύνθετης στεγάνωσης» του ΧΥΤΑ, όπου σύμφωνα και με τους περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου (ΚΥΑ ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 105482/23.06.2008), είναι: 

✓ γεωμεμβράνη από HDPE, αμφίπλευρα τραχεία, ελάχιστου πάχους 2mm. 

✓ Για της προστασία της μεμβράνης, τοποθετήθηκε γεωύφασμα από 

πολυπροπυλένιο (ΡΕ) κατάλληλων αντοχών και πυκνότητας 300gr/m2 κατ' 

ελάχιστο. 

Διαμόρφωση απορριμματικού - τελικού ανάγλυφου 

Η συνολική έκταση του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ ανέρχεται σε 257 περίπου 

στρέμματα ενώ ο χώρος στον οποίο γίνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ έχει έκταση 100 

στρέμματα περίπου. Ο «ενεργός ΧΥΤΑ» παρουσιάζει μορφολογικά έντονες 
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κλίσεις στο παρόν μέτωπο διάθεσης (δυτικά), οι οποίες γίνονται ηπιότερες όσο 

μειώνεται το υψόμετρο (ανατολικά). Τα υψόμετρα εντός του χώρου διάθεσης 

κυμαίνονται περίπου από +145m έως +204m. Ο τοίχος αντιστήριξης είναι 

κατασκευασμένος στο μέσα όριο του περιμετρικού καναλιού συλλογής ομβρίων 

υδάτων και η στέψη του έχει συνεχή κλίση. Σημειώνεται ότι στην απόληξη του 

τοίχου αντιστήριξης στο βόρειο και νότιο τμήμα του «ενεργού ΧΥΤΑ», η στέψη 

του πλησιάζει το φυσικό έδαφος με μειούμενο ύψος. 

Το απορριμματικό ανάγλυφο θα ξεκινά να αναπτύσσεται από το επίπεδο της 

στέψης του οπλισμένου επιχώματος με κλίση 1:3, μέχρι την ισοϋψή +199m, ενώ 

στην οροφή του απορριμματικού ανάγλυφου, διαμορφώνεται πλατό της τάξης 

του 5%, το οποίο εδράζεται στο φυσικό έδαφος στην ισοϋψή +201m. 

Το ανάγλυφο της τελικής κάλυψης θα σταματά στη στέψη του τοίχου 

αντιστήριξης, για όσο μήκος υπάρχει, ενώ στην υπόλοιπη έκταση εδράζεται στο 

φυσικό έδαφος. Η κλίση της τελικής κάλυψης είναι 1:3, με αναβαθμούς ανά 10,0m 

και πλάτους 3,0m, μέχρι την ισοϋψή +201m, ενώ στην οροφή του διαμορφωμένου 

τελικού ανάγλυφου, διαμορφώνεται πλατό της τάξης του 5%(σύμφωνα με την 

ΑΕΠΟ του έργου «ΚΥΑ ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 105482/23.06.2008), το οποίο εδράζεται 

στο φυσικό έδαφος στην ισοϋψή +203m. Οι αναβαθμοί που κατασκευάστηκαν 

ανά 10m παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ολίσθησης 

του απορριμματικού όγκου, καθώς και του κινδύνου διάβρωσης της τελικής 

κάλυψης. Επίσης εμμέσως αποτελούν και διαδρόμους κίνησης επί του 

διαμορφωμένου ανάγλυφου. 

 

6.2.1.6 Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ 

Οι εργασίες τελικής κάλυψης του ΧΥΤΑ, θα ξεκινούν αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών κάθε φάσης διάθεσης χωριστά και θα εξελίσσονται 

σταδιακά, ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα: 

Α. Σύστημα προσωρινής κάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ: 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε φάσης διάθεσης, πάνω από το υλικό 

καθημερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης πάχους 

τουλάχιστον 50cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 15cm, 

που εφαρμόζεται με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού 

ανάγλυφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΑ/Υ με περιορισμό της 

κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων. 

Β. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ, μετά τη σταθεροποίηση των 

καθιζήσεων του απορριμματικού αναγλύφου, το οποίο περιλαμβάνει (από κάτω 

προς τα πάνω): 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

96 

• Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 

16/32mm, με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20% και με τιμή 

υδροπερατότητας Κ=1*10-3m/sec. 

• Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών. 

• Συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 50cm και χαμηλής 

υδροπερατότητας (Κ=1*10-9 m/sec. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος 

συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του 

συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα του ΧΥΤΑ. 

• Στρώση αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, πάχους 30cm, από χαλικώδες 

υλικό, διαβάθμισης 16/32 και με τιμή υδροπερατότητας Κ=1*10-3m/sec. 

• Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών. 

• Στρώση από φυτόχωμα πάχους 1,0m για τη φύτευση του χώρου. Το υλικό 

επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ που προβλέπεται για φύτευση θα 

πρέπει να πληροί τους όρους φυτολογικής ανάπτυξης των φυτών. 

 

6.2.1.7 Ποσότητες απορριμμάτων / Υπολειπόμενος χρόνος ζωής ΧΥΤΑ 

Η συνολική χωρητικότητα του πλήρους ΧΥΤΑ/Υ (από το 1999 και εντεύθεν) 

εκτιμάται σε 2.560.000 m3. Βάσει των στοιχείων του Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Μαγνησίας, από τον Ιανουάριο του 1999 

(που ο χώρος άρχισε να λειτουργεί σαν Χ.Υ.Τ.Α) έως και τον Δεκέμβριο του 2012, 

διετέθησαν 1.824.836,50 m3 ΑΣΑ.  

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά ανά έτος οι ποσότητες 

απορριμμάτων που απορρίφθηκαν στο ΧΥΤΑ μετά το 1999. 

Πίνακας 6-3: Σύνολο απορριμμάτων ανά έτος (από το 1999 έως το 2006) 

ΕΤΟΣ 

  

ΟΙΚΙΑΚΑ 

  

ΒΙΟΜΗΧ. 

ΙΔΙΩΤ. 

ΛΑΣΠΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

  ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ % 

1999 61.734 7.037 5.068 73.839 6,49 

2000 64.133 8.699 7.344 80.176 8,58 

2001 67.003 9.926 7.402 84.331 5,18 

2002 77.889 10.726 8.438 97.053 15,09 

2003 84.693 12.329 9.000 106.022 9,24 

2004 95.672 11.135 10.000 116.807 10,17 
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ΕΤΟΣ 

  

ΟΙΚΙΑΚΑ 

  

ΒΙΟΜΗΧ. 

ΙΔΙΩΤ. 

ΛΑΣΠΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

  ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ % 

2005 94.616 9.767 6.825 111.208 -4,79 

2006 94.245 9.224 7.100 110.569 -0,57 

ΣΥΝΟΛΟ 729.793 92.560 68.221 890.574  

 

 

 

 

Πίνακας 6-4: Σύνολο απορριμμάτων ανά έτος (από το 2007 έως το 2015) 

ΕΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΒΙΟΤΕΧ. 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤ. 

ΕΓΚΑΤ. 

ΚΔΑΥ ΛΙΜΕΝΑΣ Υ. Μ. ΙΛΥΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΥΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΥ-
ΜΑΝΣΗ 

 ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ % 

2007 89.808 12.488     58 8.214 110.569 0,00 

2008 97.894 16.173     49 7.681 121.797 10,16 

2009 104.398 17.630     279 6.167 128.475 5,48 

2010 94.536 16.095     555 6.317 117.504 -8,54 

2011 84.470 12.456 620 718  338 920 8.068 107.591 -8,44 

2012 74.816 11.988 879 648 185 265 1.059 6.442 96.283 -10,51 

2013 73.858 14.144 837 471 909 317 1.218 7.056 98.212 +2 

2014 75.151 1.921 1.114 990 22 443 1.176 8.084 88.904 -9,48 

2015 68.366 1.232 92 421 3.103 712 2.136 9.769 85.833 -3,45 

ΣΥΝ. 763.297 104.127 3.539 3.248 4.219 2.075 7.450 67.798 955.168  

Η μέση ποσοστιαία ετήσια διακύμανση κατά την περίοδο 2007 – 2015 είναι 

αρνητική και υπολογίζεται στο -2,85%. Το ποσοστό αυτό υποδεικνύει μία σαφή 

τάση μείωσης της παραγωγής στερεών αποβλήτων στο Νομό Μαγνησίας και 

ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως ο Δήμος Βόλου, που είναι και ο κύριος 

παραγωγός ΑΣΑ του Νομού.  

Με την καθ’ ύψος όμως επέκταση της λεκάνης η ωφέλιμη χωρητικότητα του 
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ΧΥΤΑ/Υ αυξάνεται κατά 767.000m3. H μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ κατά τη 

φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 

τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Κατά τη φάση Β’, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ εκτιμάται σε 40.000 

τόνους/έτος, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του συνόλου των στόχων και 

δράσεων του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Με βάση τα προαναφερόμενα ακολούθως παρουσιάζεται η προβλεπόμενη 

ποσότητα προς ταφή στο ΧΥΤΑ/Υ. 

Πίνακας 6-5: Εισερχόμενη ποσότητα (τόνοι/έτος) προς ταφή στο ΧΥΤΑ/Υ 

Έτος Εισερχόμενη ποσότητα (τόνοι/έτος) 

2020 110.000 

2021 110.000 

2022 110.000 

2023 – 2040 40.000 

 

6.2.1.8 Κινητή Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 

Η κινητή Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), ιδιοκτησίας της εταιρείας Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. (Βασιλειάδης 

Απορρίμματα Κατασκευές Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), είναι 

εγκατεστημένη εντός του χώρου της ΟΕΔΑ Βόλου. Η δραστηριότητα έχει υπαχθεί 

σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την με αρ. πρωτ. 3187/26-10-2017 

οι οποίες ισχύουν για ένα έτος (επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII) και 

λειτουργεί.  

Οι συντεταγμένες, στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, του γηπέδου (ΑΒΓΔΑ) εμβαδού 

5.000m2, όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα και το οποίο βρίσκεται εντός του 

οικοπέδου της ΟΕΔΑ Βόλου, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 6-6: Συντεταγμένες Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

Σημείο Χ Y 

Α  402190 4360415 

Β  402135 4360438 
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Γ  402145 4360507 

Δ  402210 4360487 

Η παραχώρηση του γηπέδου έγινε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας υπ’ αρίθμ. 

22/2016 με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2016, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα έγγραφα της σχετικής αλληλογραφίας 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII. 

Στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, είναι κατασκευασμένο υπόστεγο εμβαδού 200m2 

το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση υλικών όπως πλαστικά, 

μέταλλα κ.λπ., έως ότου αυτά απομακρυνθούν προς ανακύκλωση. 

Η μονάδα έχει συνδεθεί με το δίκτυο παροχής νερού, καθώς και με το δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

της. Η σύνδεση εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας υπ’ αρίθμ. 

30/2016 με ημερομηνία 20 Απριλίου 2016, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

ιδιοκτήτριας εταιρείας.  

Ο χώρος των W.C. έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του Χ.Υ.Τ.Α.. Στην 

περίπτωση που απαιτηθεί νέα σύνδεση για τις ανάγκες της μονάδας, υπάρχει 

πρόβλεψη για κάλυψη της από τα υφιστάμενα δίκτυα του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, 

ύστερα από σχετικό αίτημα και με επιβάρυνση της εταιρείας Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε.. 

Η μονάδα επεξεργασίας είναι κινητή, μέγιστης ισχύος 75KW (ισχύς κινητήρα 

αυτοκινούμενης μονάδας) και φέρει θραυστήρα, κόσκινα (για διαφορετικής 

κοκκομετρίας υλικά) και μεταφορικές ταινίες. Η δυναμικότητά της είναι 150 

tn/ώρα. Η λειτουργία της θα γίνεται επί πενθημέρου, σε μία (1) βάρδια.  

Η εταιρεία Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. έχει συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης, αντίγραφο της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII. Τα ΑΕΚΚ 

παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους και επίσης συμβεβλημένους με τα εν 

λόγω συστήματα συλλέκτες - μεταφορείς αποβλήτων. 

Η μονάδα διαχειρίζεται τις παρακάτω κατηγορίες αποβλήτων, σύμφωνα με τον 

πίνακα του Παραρτήματος της Απόφασης 2014/995/ΕΕ.: 

Πίνακας 6-7: Κωδικοί ΕΚΑ της μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01  σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 
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17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και 
προϊόντα πίσσας 

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 03 01 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουμίνιο 

17 04 03 μόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες 
τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 
05 07 

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 
αμίαντο 

17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 
01 και 17 06 03 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο έκτος εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

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

Τα εξερχόμενα προϊόντα από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ χωρίζονται σε τρεις (3) 

κατηγορίες: 

• Ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τη διαλογή των ΑΕΚΚ 

• «Προϊόντα δομικών κατασκευών» που θα προκύπτουν από την επεξεργασία 

κατάλληλων προς αυτό ΑΕΚΚ και συναφών ρευμάτων αποβλήτων 

• Υπόλειμμα ακατάλληλο για οποιαδήποτε περεταίρω χρήση 

Συγκεκριμένα τα εξερχόμενα υλικά περιγράφονται από τους παρακάτω κωδικούς 

ΕΚΑ σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος της Απόφασης 2014/995/ΕΕ: 

Πίνακας 6-8: Κωδικοί ΕΚΑ εξερχόμενων υλικών μονάδας διαχείρισης 

ΑΕΚΚ 

 Ανακυκλώσιμα Υλικά 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

 Αδρανή 

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

 Υπόλειμμα 

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

Τα «προϊόντα δομικών κατασκευών» που παράγονται από την επεξεργασία των 

ΑΕΚΚ, αποθηκεύονται με τον συνήθη τρόπο που αποθηκεύονται τα αδρανή υλικά, 

δηλαδή σε υπαίθριους σωρούς μη εφαπτόμενους μεταξύ τους για την αποφυγή 

της ανάμειξης υλικών διαφορετικών ειδών (π.χ. άμμος με χαλίκι, άμμος με 3Α, 

κ.ο.κ.). 

Τέλος, παράγονται αμελητέας ποσότητας απορρίμματα οικιακής φύσεως που θα 

προέρχονται: 

• από τους εργαζομένους στην μονάδα και 

• από ακατάλληλα για ανακύκλωση χαρτιά, πλαστικά κλπ., 

τα οποία προωθούνται αρχικά προς υγειονομική ταφή και σχεδιάζεται να 
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προωθούνται προς επεξεργασία στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, όταν 

αυτή ολοκληρωθεί. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που διαχωρίζονται κατά τη διαδικασία της μηχανικής 

επεξεργασίας των ΑΕΚΚ παραλαμβάνονται από αδειούχους συλλέκτες – 

μεταφορείς και προωθούνται για περεταίρω διαχείριση κατά τα οριζόμενα από 

την εθνική νομοθεσία.  

Τα αδρανή υλικά, ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και υπό την 

προϋπόθεση του κατάλληλου συντελεστή υδατοπερατότητας (K>10-6), είναι 

αποδεκτό να χρησιμοποιούνται ως καθημερινό υλικό επικάλυψης εντός του 

Χ.Υ.Τ.Α.. Παράλληλα μπορούν να διατίθενται εμπορικά ως «προϊόντα δομικών 

κατασκευών», διαθέτοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πιστοποιήσεις 

CE, όπως ορίζει η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24.08.2010) (άρθρο 11, 

§8) και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011, ο οποίος 

εφαρμόζεται με την ΚΥΑ υπ.αρ.5328/122 (ΦΕΚ Β’ 386/20.03.2007). 

Το υπόλειμμα που προκύπτει από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, οδηγείται 

απευθείας προς υγειονομική ταφή εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου. Με την 

ολοκλήρωση κατασκευής της ΜΕΑ, το υπόλειμμα από τη λειτουργία της μονάδας 

διαχείρισης ΑΕΚΚ, δύναται να επεξεργάζεται περεταίρω εντός της ΜΕΑ. Πρέπει 

να σημειωθεί πως το υπόλειμμα είναι σημαντικά περιορισμένο, συγκριτικά με τα 

εισερχόμενα στη μονάδα υλικά, λόγω της φύσης και της προέλευσης του 

επεξεργαζόμενου υλικού. Επομένως η δραστηριότητα αυτή δεν επηρεάζει 

αρνητικά τις εισροές αποβλήτων στον Χ.Υ.Τ.Α.. Αντίθετα συμβάλλει στη μείωση 

των εισερχομένων αποβλήτων και την επέκταση του ορίου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α.. 

 

 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) & 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

 

6.2.2.1 Γενικά 

Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων 

οργανικών θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του 

γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Όλες οι διεργασίες, από την απλή φόρτωση και 

εκφόρτωση, έως και τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων, 

θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων/κλειστών χώρων ή κλειστών 

συστημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να είναι εύκολος ο έλεγχος 

και ο περιορισμός των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε κάθε 

περίπτωση, οι προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών, ανάλογα με το σκοπό 

που εξυπηρετούν, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλοντα χώρο. 
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Στόχος του συνόλου των σχεδιαζόμενων αλλά και των υφιστάμενων υποδομών 

της ΟΕΔΑ Βόλου, θα είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η βιολογική 

σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της 

μηχανικής διαλογής. Με βάση τα προαναφερθέντα, η μονάδα επεξεργασίας 

ενδείκνυται να διαθέτει: 

i. Τμήμα υποδοχής – μηχανικής προεπεξεργασίας. 

ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. 

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος 

απορριμμάτων προερχόμενα από την εφαρμογή συστήματος Διαλογής στην 

Πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΣΔΑ. Η 

μονάδα αυτή θα στοχεύει στην παραγωγή compost υψηλής ποιότητας και θα 

αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

i. Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας. 

ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας. 

iii. Τμήμα εξευγενισμού τελικού προϊόντος (Ραφιναρία). 

Οι επιμέρους μονάδες αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

6.2.2.2 Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ 

Σύμφωνα με την μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ η ποιοτική σύσταση των 
παραγόμενων ΑΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας 6-9: Ποιοτική σύσταση παραγομένων ΑΣΑ Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Υλικό % (κ.β.) 

Οργανικό 44,30% 

Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% 

Πλαστικά 13,90% 

Μέταλλα 3,90% 

Γυαλί 4,30% 

Ξύλο 4,6% 

Λοιπά 6,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

Πηγή: Μελέτη αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Αναφορικά με την ποιοτική σύσταση των εισερχομένων αποβλήτων στη ΜΕΑ, 
μετά την εκτροπή με Διαλογή στην Πηγή, με βάση τα στοιχεία και τις προβλέψεις 
του ΠΕΣΔΑ, θα είναι η ακόλουθη: 
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Πίνακας 6-10: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας – Είσοδος 

στη ΜΕΑ 

Υλικό % (κ.β.) 

Οργανικό 53,39% 

Χαρτί – Χαρτόνι 18,55% 

Πλαστικά 7,39% 

Μέταλλα 3,18% 

Γυαλί 2,03% 

Ξύλο 4,62% 

Λοιπά 10,85% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

Πηγή: Μελέτη αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Αναφορικά με την ποιοτική σύσταση των προδιαλεγμένων οργανικών, δεν 

υπάρχουν στοιχεία, διότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα Διαλογής στην 

Πηγή (δίκτυο καφέ κάδων). Για τις ανάγκες διαστασιολόγησης της μονάδας 

θεωρείται ότι το μέγιστο ποσοστό προσμίξεων (πλαστικά, χαρτιά, μέταλλα, 

αδρανή, κ.λπ.) στις εισερχόμενες ποσότητες θα ανέρχεται σε 25% επί υγρής 

βάσης. 

 

6.2.2.3 Ποσοτικά στοιχεία 

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων που θα χωροθετηθεί στο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου και θα αποτελεί 

υποδομή της σχεδιαζόμενης ΟΕΔΑ Βόλου, θα είναι 50.592 τν/έτος και της 

μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 15.200 τν/έτος. 

Για την διαστασιολόγηση της μονάδας θα θεωρηθεί πενθήμερη λειτουργία σε μία 

βάρδια (7,5 ώρες λειτουργίας). Για λόγους ασφαλείας θα θεωρηθεί συντελεστής 

διαθεσιμότητας της μονάδας ίσος με 85%. Ο συντελεστής διαθεσιμότητας 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
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Διαθεσιμότητα (%)= Καθαρές ώρες λειτουργίας/(καθαρές ώρες λειτουργίας + 

διακοπές λειτουργίας για επισκευές, συντήρησης κτλ.) 

Προκειμένου να πληρείται η απαίτηση αυτή, θα πρέπει η απαιτούμενη ποσότητα 

προς επεξεργασία να αντιστοιχεί κατά μέγιστο στο 85% της δυναμικότητας της 

μονάδας που θα εγκατασταθεί. 

Οι υπολογισμοί για την απαιτούμενη δυναμικότητα παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6-11: Υπολογισμός απαιτούμενης δυναμικότητας 

Παράμετρος Τιμή ΜΜ 

Εβδομάδες ετησίως 52 week/y 

Ημέρες λειτουργίας εβδομαδιαίως 5 d/week 

Ημέρες λειτουργίας ετησίως 260 d/y 

Βάρδιες 1   

Ώρες λειτουργίας ανά βάρδια 7,5 h/shift 

Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα  7,5 h/d 

Ετήσια δυναμικότητα 50.592 tn/yr 

Συνελεστής διαθεσιμότητας 85%   

Ημερήσια δυναμικότητα 228,92 tn/d 

Ωριαία δυναμικότητα 30,52 tn/hr 

 

 

 

 

6.2.2.4 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 

Ζύγιση – Υποδοχή – Προσωρινή Αποθήκευση 

Η είσοδος των απορριμματοφόρων στον χώρο της εγκατάστασης, θα γίνεται με 

τη διέλευση αυτών από τη κεντρική πύλη εισόδου. Στην είσοδο είναι 

χωροθετημένο το κτίριο εισόδου – ζυγιστήριο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου.  

Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα θα ζυγίζονται και θα γίνεται καταγραφή της 

προέλευσης και της ποσότητας των απορριμμάτων που φέρουν εντός ή εκτός της 

εγκατάστασης. Η ζύγιση θα γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων ζυγιστικών 

διατάξεων (γεφυροπλάστιγγες).  

Τα απορριμματοφόρα οχήματα, μετά τη ζύγισή τους, θα οδεύουν προς το χώρο 

υποδοχής και συγκεκριμένα προς τις θέσεις εκκένωσης. Η πρόσβαση στο χώρο 
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υποδοχής θα γίνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης οδού και πλατείας, επί της 

οποίας τα οχήματα θα μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελιγμούς. Η 

προσέγγιση της θέσης υποδοχής και στη συνέχεια εκκένωσης των απορριμμάτων 

θα γίνεται με την όπισθεν, χωρίς να απαιτείται η έξοδος του οδηγού από το όχημα.  

Οι θέσεις εκκένωσης θα εξυπηρετούν την παραλαβή ΑΣΑ από τα 

απορριμματοφόρα. Τα απορρίμματα θα απορρίπτονται εντός δεξαμενών οι 

οποίες παρέχουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων 

απορριμμάτων, έως ότου ξεκινήσει η επεξεργασία τους και πιο συγκεκριμένα για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών, για την κάλυψη εκτάκτων 

περιστατικών όπως ορίζεται και στην κείμενη νομοθεσία. Ο χώρος εκκένωσης θα 

βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός του κτιρίου μηχανικής επεξεργασίας. Οι δεξαμενές 

υποδοχής / προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων απορριμμάτων 

βρίσκονται στο κτίριο υποδοχής, είναι στεγανές, συνδεδεμένες με το σύστημα 

επεξεργασίας στραγγιδίων και καλύπτονται από το σύστημα απόσμησης του 

κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μπορούν να είναι κατασκευασμένες από 

μπετό και να είναι υπόγειες. Το απορριμματοφόρο θα προσεγγίζει με την όπισθεν 

και θα αδειάζει το φορτίο του εντός του χώρου. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της έκλυσης οσμών προς το 

περιβάλλον, μέσω του ελάχιστου χρόνου παραμονής της θύρας ανοιχτής, αλλά 

και των ειδικών συνθηκών που θα επικρατούν μέσα στο κτίριο. Για το σκοπό 

αυτό το κτίριο θα λειτουργεί σε συνθήκες υποπίεσης και ο αέρας που θα 

συλλέγεται από το χώρο θα οδηγείται σε κατάλληλο σύστημα απόσμησης. 

Διάνοιξη σάκων 

Τα απορρίμματα από τις δεξαμενές υποδοχής / προσωρινής αποθήκευσης θα 

τροφοδοτούνται σε διάταξη διάνοιξης σάκων (σχίστης σάκων), διεργασία 

καθοριστικής σημασίας για τις αποδόσεις των κάταντη διεργασιών. 

Ο σχίστης σάκων θα διαθέτει προστασία και αυτόματο σύστημα απεμπλοκής σε 

περίπτωση που προκύψει έμφραξη. Το υλικό που έχει διέλθει του σχίστη θα 

εξάγεται στην εμπρόσθια κατά τη φορά του υλικού και κάτω πλευρά της διάταξης 

του σχίστη και θα παραλαμβάνεται από κατάλληλη μεταφορική ταινία. 

Στην περίπτωση που ο σχίστης σάκων περιλαμβάνει σιλό θα πρέπει να διαθέτει 

περιμετρικά πλην του μετώπου φόρτωσης και της πλευράς που είναι 

εγκατεστημένος ο σχίστης, πετάσματα από κεκλιμένα φύλλα χάλυβα σε, τα οποία 

θα εκτείνονται σε κατακόρυφο ύψος τουλάχιστον 1m ώστε να αποφεύγεται 

ρύπανση του γύρω χώρου από διαρροές υλικού κατά τη τροφοδοσία του. Η 

σύνδεσή των πετασμάτων με το σιλό θα είναι αρθρωτοί ώστε τα πετάσματα να 

μπορούν να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς τους. 

Χειροδιαλογή για ανάκτηση ευμεγεθών ανακυκλωσίμων υλικών και 
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απομάκρυνση ανεπιθύμητων ογκωδών αντικειμένων 

Κατάντι του πρωτοβάθμιου σχίστη ακολουθεί χειροδιαλογή για την ανάκτηση 

των ευμεγέθων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτόνια, πλαστικά, σιδηρούχα, γυαλιά 

κ.λπ.) καθώς και για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων. 

Η χειροδιαλογή θα πραγματοποιείται σε κλειστή προκατασκευασμένη καμπίνα 

θερμομονωμένη, με ξεχωριστό σύστημα εξαερισμού, αποσμούμενη και 

κλιματιζόμενη. Η όλη κατασκευή είναι υπερυψωμένη ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα τοποθέτησης containers συλλογής κάτω από το θάλαμο. 

Πρωτοβάθμιος διαχωρισμός μεγέθους 

Μετά τη χειροδιαλογή, τα απορρίμματα οδηγούνται σε περιστροφικό κόσκινο με 

ενδεικτικό μέγεθος ανοίγματος οπών 200 – 250 mm. Το κόσκινο θα είναι 

κατασκευή βαρέως τύπου κατάλληλη για κοσκίνιση απορριμμάτων και θα 

αποτελείται από την βάση, το τύμπανο κοσκίνισης που θα περιλαμβάνει το 

σκελετό, τα ελάσματα κοσκίνισης και τους δακτυλίους περιστροφής στα άκρα 

του τυμπάνου και η κλίση θα είναι ρυθμιζόμενη. 

Οι επιφάνειες κοσκίνισης θα είναι από εναλλακτά διάτρητα ελάσματα για 

δυνατότητα αλλαγής μεγέθους οπών, τα οποία μέσω κοχλιοσυνδέσεων θα 

πακτώνονται στο κέλυφος του κυλίνδρου κοσκίνισης. Το πάχος των διάτρητων 

ελασμάτων θα είναι τουλάχιστον 6mm ενώ οι κοχλίες σύνδεσης των ελασμάτων 

με το σκελετό του κυλίνδρου θα είναι χωνευτού τύπου ώστε να μην εμπλέκονται 

υλικά πάνω τους, τα οποία μειώνουν κατά πολύ το βαθμό απόδοσης κοσκίνισης.  

Ανάκτηση ευμεγεθών ανακυκλώσιμων 

Το ευμέγεθες κλάσμα του πρωτοβάθμιου διαχωρισμού στο περιστροφικό 

κόσκινο, περιέχει ευμεγέθη χαρτόνια και φιλμ πλαστικού, τα οποία θα 

απομακρύνονται με χειροδιαλογή. Η χειροδιαλογή θα πραγματοποιείται σε 

κλειστή προκατασκευασμένη καμπίνα θερμομονωμένη, με ξεχωριστό σύστημα 

εξαερισμού, αποσμούμενη και κλιματιζόμενη. 

Διάνοιξη μικρών σάκων 

Το διερχόμενο κλάσμα από το περιστροφικό κόσκινο θα οδηγείται σε διάταξη 

διάνοιξης μικρών σάκων (σχίστης σάκων), διεργασία καθοριστικής σημασίας για 

τις αποδόσεις των κατάντη διεργασιών. 

Ο σχίστης σάκων θα διαθέτει προστασία και αυτόματο σύστημα απεμπλοκής σε 

περίπτωση που προκύψει έμφραξη.  

Ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων 

Τα απορρίμματα, μετά την διάταξη διάνοιξης μικρών σάκων, οδηγούνται σε 

διάταξη ανάκτησης σιδηρούχων μετάλλων. 
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Η ανάκτηση θα γίνεται με μόνιμο μαγνήτη. Ο μόνιμος μαγνήτης συνήθως 

αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

• Μόνιμο μαγνήτη. 

• Πλαίσιο έδρασης διάταξης. 

• Μεταφορική ταινία για την απομάκρυνση μαγνητιζόμενων μετάλλων. 

Ο μαγνητικός διαχωριστής είναι αυτοκαθαριζόμενος και περιλαμβάνει ελαστική 

ταινία μεγάλης αντοχής για την απαγωγή και μεταφορά των μαγνητιζόμενων 

μετάλλων. Ο μαγνητικός διαχωριστής συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για 

την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτώμενου 

σιδηρούχου κλάσματος. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή 

επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης του μαγνήτη από την επιφάνεια του υλικού 

προς διαχωρισμό. Το πλαίσιο έδρασης της διάταξης είναι κατασκευασμένο από 

χάλυβα St 37.2 ή ανώτερης ποιότητας. Το υλικό κατασκευής του κελύφους του 

μαγνήτη είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο μαγνήτης αποτελεί 

ενιαίο μαγνητικό δίπολο και αναπτύσσει ισχυρό και εκτεταμένο μαγνητικό πεδίο 

μέσω του οποίου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των μαγνητιζόμενων 

μετάλλων. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή επιτρέπει τη 

ρύθμιση της απόστασης και της γωνίας του μαγνήτη από την επιφάνεια προς 

διαχωρισμό του υλικού. Με αυτό τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ρύθμιση της 

ελκτικής ικανότητας του μαγνήτη αφού είναι ανάλογη της απόστασης από το 

μαγνητιζόμενο αντικείμενο. Η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηροκατασκευών γίνεται με αμμοβολή βάσει προδιαγραφής SA 2.5 και στη 

συνέχεια εφαρμογή εποξειδικών χρωμάτων με συνολικό πάχος ξηρού υμένα 200 

μm. 

Για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτόμενου 

σιδηρούχου κλάσματος θα χρησιμοποιείται διάταξη η οποία να αναγκάζει τα 

ανεπιθύμητα υλικά και αντικείμενα, τα οποία πιθανόν είχαν προσκολληθεί στα 

μαγνητιζόμενα μέταλλα, να διαχωριστούν από αυτά.  

Δευτεροβάθμιος διαχωρισμός μεγέθους 

Στη συνέχεια το υλικόοδηγείται σε δονητικό κόσκινο με ενδεικτικό μέγεθος 

ανοίγματος οπών 60 – 80 mm. Το δονητικό κόσκινο θα διαθέτει κατάστρωμα με 

επίπεδα δονούμενα ελάσματα σε ισάριθμα διαδοχικά πανέλα κοσκίνισης με 

ανοίγματα κατάλληλης διάστασης ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό μέγεθος 

κοσκίνισης. 

Η παραλαβή του κλάσματος λεπτόκοκκων υλικών κατά την δευτεροβάθμια 

κοσκίνιση πραγματοποιείται με αυξημένη απόδοση δεδομένου ότι έχει 

μεσολαβήσει πλέον αποτελεσματική διάνοιξη σάκκων στο πρωτοβάθμιο κόσκινο. 
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Τα συγκρατούμενα στο δευτεροβάθμιο κόσκινο υλικά οδηγούνται σε 

παραγωγικές διαδικασίες για ανάκτηση χρήσιμων υλικών (σιδηρούχων 

μετάλλων, αλουμινίου, χαρτιού, πλαστικού) ενώ τα διερχόμενα από το κόσκινο 

υλικά αποτελούν το εισερχόμενο ρεύμα της βιολογικής επεξεργασίας. 

Βαλλιστικός Διαχωριστής 

Το μη διερχόμενο ρεύμα από το δονητικό κόσκινο οδηγείται σε βαλλιστικό 

διαχωριστή. Ο βαλλιστικός διαχωριστής αποτελείται από κεκλιμένη τράπεζα, που 

λαμβάνει κίνηση από συστοιχία ωθητήρων εκκέντρου κινήσεως, επί της οποίας 

προσπίπτει η μάζα των υλικών μικτού σχήματος, προκειμένου να διαχωριστούν 

με βάση το σχήμα τους.  

Η έκκεντρη περιστροφική κίνηση που μεταδίδει ο άξονας στους ωθητήρες και εν 

συνεχεία στην τράπεζα αναταράσσει τα υλικά κατ΄ αρχήν κατά διεύθυνση κάθετη 

στην επιφάνεια και εν συνεχεία μέσω των ωθητήρων κατά την ολοκλήρωση της 

εκκέντρου κινήσεως ασκούνται εφαπτομενικές δυνάμεις ωθήσεως μέσω τριβής 

σε αυτά, με κατεύθυνση την άνω άκρη της κεκλιμένης επιφάνειας.  

Τα υλικά αναδιατάσσονται συνεχώς, με αποτέλεσμα, σταδιακά, τα επιπέδου 

σχήματος, λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας που έχουν και επομένως της 

μεγαλύτερης τριβής που αναπτύσσουν με τους ωθητήρες και μεταξύ τους, να 

διαστρώνονται επί της κεκλιμένης επιφανείας και να μετακινούνται προς την άνω 

άκρη της, ωθούμενα προς την κατεύθυνση αυτή μέσω των εφαπτομενικών 

δυνάμεων τριβής.  

Τα τρισδιάστατα αναταρασσόμενα εκτελούν περιστροφική κίνηση προς το κάτω 

άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας, βαλλόμενα καθέτως κατά την έναρξη της 

εκκέντρου περιστροφικής κινήσεως, οπότε πίπτουν σταδιακά προς τα πίσω με 

την επίδραση του βάρους τους και καταλήγουν στην κάτω άκρη της κεκλιμένης 

επιφάνειας. Τα συλλεγόμενα υλικά στο άνω άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας 

ονομάζονται κατά σύμβαση «ελαφρά» ή «πεπλατυσμένα» (δισδιάστατα – 2D, 

όπως χαρτιά) και αυτά στο κάτω άκρο «βαρέα» ή «κυλιόμενα» (τρισδιάστατα – 

3D, όπως φιάλες). Η κεκλιμένη επιφάνεια θα είναι διάτρητη, ενδεικτικά με 

μέγεθος οπών 20mm. Το διερχόμενο ρεύμα των οπών, που αποτελείται κυρίως 

από βιαποδομήσιμα υλικά (Οργανικό, χαρτί, μικρά ξύλα) και μικρά πλαστικά, θα 

οδηγείται μέσω μεταφορικών ταινιών στο ρεύμα του SRF. 

Οπτικοί Διαχωριστές επεξεργασία ρεύματος δισδιάστατων – 2D 

Το ρεύμα των δισδιάστατων – 2D από το βαλλιστικό διαχωριστή οδηγείται σε 

περαιτέρω επεξεργασία σε οπτικούς διαχωριστές για ανάκτηση κυρίως χαρτιού 

και πλαστικού φιλμ. Ο διαχωρισμός των ανακτώμενων υλικών  πραγματοποιείται 

με ανάγνωση και επεξεργασία του φάσματος εγγύς υπερύθρου και ορατού φωτός 

των υλικών. Οι διατάξεις οπτικού διαχωρισμού πρέπει να είναι ιδιαιτέρως 
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ευέλικτες ως προς την επισήμανση και τον διαχωρισμό υλικών με ευρεία κλίμακα 

συγκεντρώσεων σε προσμείξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα 

υλικά ελαχίστων προσμείξεων και επομένως ελαχίστης οσμής.  

Η μονάδα οπτικού διαχωρισμού πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, ώστε να είναι σε 

θέση να σαρώνει την πλήρη επιφάνεια της μεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας 

τους χωρίς κενά, ακόμη και όταν η ταχύτητα της μεταφορικής ταινίας είναι 

υψηλή, ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός όλων των αντικειμένων. 

Δεδομένου ότι τα υλικά προς διαχωρισμό και ανακύκλωση είναι εύφλεκτα 

(φύλλο πλαστικού, χαρτί) απαιτείται να διασφαλίζεται ότι ουδείς κίνδυνος 

αναφλέξεως υφίσταται.  

Ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων ρεύματος τρισδιάστατων – 3D 

Το ρεύμα των τρισδιάστατων – 3D από το βαλλιστικό διαχωριστή οδηγείται σε 

διάταξη ανάκτησης σιδηρούχων μετάλλων. 

Η ανάκτηση θα γίνεται με μόνιμο μαγνήτη. Ο μόνιμος μαγνήτης συνήθως 

αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

• Μόνιμο μαγνήτη. 

• Πλαίσιο έδρασης διάταξης. 

• Μεταφορική ταινία για την απομάκρυνση μαγνητιζόμενων μετάλλων. 

Ο μαγνητικός διαχωριστής είναι αυτοκαθαριζόμενος και περιλαμβάνει ελαστική 

ταινία μεγάλης αντοχής για την απαγωγή και μεταφορά των μαγνητιζόμενων 

μετάλλων. Ο μαγνητικός διαχωριστής συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη για 

την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτώμενου 

σιδηρούχου κλάσματος. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή 

επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης του μαγνήτη από την επιφάνεια του υλικού 

προς διαχωρισμό. Το πλαίσιο έδρασης της διάταξης είναι κατασκευασμένο από 

χάλυβα St 37.2 ή ανώτερης ποιότητας. Το υλικό κατασκευής του κελύφους του 

μαγνήτη είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο μαγνήτης αποτελεί 

ενιαίο μαγνητικό δίπολο και αναπτύσσει ισχυρό και εκτεταμένο μαγνητικό πεδίο 

μέσω του οποίου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των μαγνητιζόμενων 

μετάλλων. Η διάταξη ανάρτησης του Μαγνητικού Διαχωριστή επιτρέπει τη 

ρύθμιση της απόστασης και της γωνίας του μαγνήτη από την επιφάνεια προς 

διαχωρισμό του υλικού. Με αυτό τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ρύθμιση της 

ελκτικής ικανότητας του μαγνήτη αφού είναι ανάλογη της απόστασης από το 

μαγνητιζόμενο αντικείμενο. Η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηροκατασκευών γίνεται με αμμοβολή βάσει προδιαγραφής SA 2.5 και στη 

συνέχεια εφαρμογή εποξειδικών χρωμάτων με συνολικό πάχος ξηρού υμένα 200 

μm. 
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Για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας του ανακτόμενου 

σιδηρούχου κλάσματος θα χρησιμοποιείται διάταξη η οποία να αναγκάζει τα 

ανεπιθύμητα υλικά και αντικείμενα, τα οποία πιθανόν είχαν προσκολληθεί στα 

μαγνητιζόμενα μέταλλα, να διαχωριστούν από αυτά.  

Ανάκτηση κλάσματος αλουμινίου ρεύματος τρισδιάστατων – 3D 

Μετά την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων, το ρεύμα οδηγείται σε διάταξη 

ανάκτησης του κλάσματος αλουμινίου. 

Ο διαχωρισμός των μη σιδηρούχων μετάλλων θα πραγματοποιείται με χρήση 

ειδικών διαχωριστών επαγωγικού μαγνητικού πεδίου, στους οποίους θα 

χρησιμοποιούνται φυσικοί μαγνήτες σπανίων γαιών. Το σύστημα διαχωρισμού 

των μη σιδηρούχων μετάλλων βασίζεται στην αρχή του επαγωγικού μαγνητικού 

πεδίου (Eddy Current Induction) και θα τροφοδοτείται με δονητικό τροφοδότη.  

Ο διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων περιλαμβάνει ένα ρότορα 

κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο μαγνήτη, ο οποίος περιστρέφεται με μεγάλη 

ταχύτητα μέσα σε ένα μη σιδηρούχο τύμπανο το οποίο δρα και σαν τύμπανο 

κύλισης της ελαστικής ταινίας, η οποία μεταφέρει τα υλικά προς διαχωρισμό. Ο 

ρότορας περιστρέφεται ανεξάρτητα και σε όλο το μήκος του τύμπανου έτσι ώστε 

να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι απωθητικές δυνάμεις που δημιουργούνται κατά 

την περιστροφή του. Ο διαχωρισμός των μη σιδηρούχων μετάλλων γίνεται στην 

κεφαλή της μεταφορικής ταινίας, όπου και δημιουργούνται οι απωθητικές 

δυνάμεις. Επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της 

ταινίας αλλά και του μαγνητικού ρότορα του διαχωριστή μη σιδηρούχων 

μετάλλων για αριστοποίηση της διεργασίας. 

Το ρεύματων υλικών που πρόκειται να τροφοδοτηθεί προς τον διαχωριστή μη 

σιδηρούχων μετάλλων δεν πρέπει να περιέχει σιδηρούχα αντικείμενα επειδή 

αναπτύσσεται ισχυρό μαγνητικό πεδίο και τα σιδηρούχα αντικείμενα έλκονται 

ισχυρά με αποτέλεσμα σοβαρές καταπονήσεις της διατάξεως που δυνατόν να την 

καταστρέψουν. Για τον λόγο αυτό ο διαχωριστής μη σιδηρούχων μετάλλων  φέρει 

μπορεί να φέρει μαγνητικό διαχωριστή τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 

τοποθετημένου επί του πλαισίου του από τον οποίο διέρχονται τα υλικά. 

Εναλλακτικά, ανάντη του διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων είναι 

τοποθετημένη διάταξη μαγνητικού διαχωριστή με σκοπό την αφαίρεση 

υπολειμμάτων σιδηρούχων υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη 

στον διαχωριστή μη σιδηρούχων μετάλλων.   

Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού 

πεδίου που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία δινορευμάτων στα υλικά που 

πρόκειται να διαχωριστούν. Τα δινορεύματα δημιουργούν μαγνητικό πεδίο 

αντίθετης φοράς ως προς το μαγνητικό πεδίο του ρότορα με αποτέλεσμα την 
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δημιουργία απωστικών δυνάμεων επί των μη σιδηρούχων αντικειμένων που 

οδηγούν στο διαχωρισμό τους. 

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα αλουμινούχα υλικά λόγω των επαγωγικών 

ρευμάτων που αναπτύσσονται όταν διέρχονται από τον διαχωριστή μη 

σιδηρούχων μετάλλων, τα εκτρέπουν και εκτελούν βολή, οπότε και 

διαχωρίζονται. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα συλλέγονται από ταινία, η οποία τα 

εκφορτώνει στο σιλό των μη σιδηρούχων μετάλλων. Τα υλικά που συλλέγονται 

στο σιλό εντάσσονται στην χρονική αλληλουχία της πρέσας και οδηγούνται προς 

δεματοποίηση. Τα υλικά που δεν ανακτώνται στη διάταξη του διαχωριστή μη 

σιδηρούχων μετάλλων  οδηγούνται μέσω μεταφορικών ταινιών στα επόμενα 

στάδια της επεξεργασίας. 

Η διάταξη που θα εγκατασταθεί θα είναι πλήρης, θα εδράζεται σε στιβαρό 

ορθογώνιο πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ χάλυβα, το οποίο είναι 

τοποθετημένο σε αντικραδασμικές βάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών 

που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από το διαχωρισμό κάποιων βαρέων 

υλικών. Κατά το μήκος της μεταφορικής ταινίας του διαχωριστή θα υπάρχουν 

πλευρικά προφυλακτικά χαλύβδινα ελάσματα.   

Οπτικοί Διαχωριστές επεξεργασίας ρεύματος τρισδιάστατων – 3D 

Μετά την ανάκτηση του κλάσματος αλουμινίου, το ρεύμα οδηγείται σε περαιτέρω 

επεξεργασία σε οπτικούς διαχωριστές για ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών. Ο 

διαχωρισμός των ανακτώμενων υλικών (PET, PP, Tetrapak) πραγματοποιείται με 

ανάγνωση και επεξεργασία του φάσματος εγγύς υπερύθρου και ορατού φωτός 

των υλικών. Οι διατάξεις οπτικού διαχωρισμού πρέπει να είναι ιδιαιτέρως 

ευέλικτες ως προς την επισήμανση και τον διαχωρισμό υλικών με ευρεία κλίμακα 

συγκεντρώσεων σε προσμείξεις, ώστε να επιλέγονται και να διαχωρίζονται τα 

υλικά ελαχίστων προσμείξεων και επομένως ελαχίστης οσμής.  

Η μονάδα οπτικού διαχωρισμού πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, ώστε να είναι σε 

θέση να σαρώνει την πλήρη επιφάνεια της μεταφορικής ταινίας τροφοδοσίας 

τους χωρίς κενά, ακόμη και όταν η ταχύτητα της μεταφορικής ταινίας είναι 

υψηλή, ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός όλων των αντικειμένων. 

Δεδομένου ότι τα υλικά προς διαχωρισμό και ανακύκλωση είναι εύφλεκτα 

απαιτείται να διασφαλίζεται ότι ουδείς κίνδυνος αναφλέξεως υφίσταται.  

Βιολογική επεξεργασία ΑΣΑ 

Το διερχόμενο ρεύμα από το δονητικό κόσκινο μεγέθους 60-80m θα οδηγείται 

στο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας. 

Η βιολογική επεξεργασία πραγματοποιείται με την τεχνολογία της βιολογικής 

ξήρανσης εντός στεγασμένης δεξαμενής ή εντός κελιών στα οποία λαμβάνει χώρα 
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εξαναγκασμένη ροή αέρα διαμέσου της μάζας του τεμαχισμένου υλικού, ενώ 

παράλληλα αποφεύγεται οποιαδήποτε έκλυση οσμών στην ατμόσφαιρα.  

Σε περίπτωση που ο χώρος της βιολογικής ξήρανσης διαμορφώνεται ως κλειστή 

ενιαία δεξαμενή, τα τεμαχισμένα απορρίμματα τοποθετούνται σε σειράδια εντός 

της δεξαμενής και για καθορισμένο χρονικό διάστημα έρχονται σε 

εξαναγκασμένη επαφή με ρεύμα αέρα. Με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται 

αντιδράσεις αερόβιας αποικοδόμησης του οργανικού κλάσματος. Σε όλο το χώρο 

λειτουργεί σύστημα εξαερισμού που δημιουργεί ελαφρά υποπίεση προς αποφυγή 

έκλυσης αερίων εκπομπών στον περιβάλλοντα χώρο. Ο αέρας που αναρροφάται 

οδηγείται διαμέσου των αστικών απορριμμάτων για την απαιτούμενη παροχή 

οξυγόνου σε αυτά και κατόπιν οδηγείται για καθαρισμό σε βιόφιλτρο. 

Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιούνται κελιά, η ξήρανση δεν λαμβάνει 

χώρα σε δεξαμενή, αλλά σε τσιμεντένια ή μεταλλικά διαμερίσματα – κουτιά τα 

οποία είναι εφικτό να παραλάβουν υλικό μία μέρας. Τα κουτιά τοποθετούνται 

είτε σε πλήρως στεγασμένο χώρο είτε σε ασφαλτοστρωμένη πλατεία κάτω από 

κατάλληλα διαμορφωμένο στέγαστρο. Έκαστο κελί είναι εξοπλισμένο με 

σύστημα συλλογής του αέρα. 

Η επαφή των απορριμμάτων με το οξυγόνο επιτρέπει την πραγματοποίηση 

αντιδράσεων αερόβιας βιοαποικοδόμησης του οργανικού κλάσματος των 

αποβλήτων.  

Ουσιαστικά, το εύκολα βιοαποδομήσιμο κλάσμα των απορριμμάτων λειτουργεί 

ως υπόστρωμα, το οποίο ενεργοποιεί το μικροβιακό πληθυσμό των 

απορριμμάτων και πραγματοποιείται μία σειρά βιοχημικών αντιδράσεων. Οι 

αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, διασπούν ένα ποσοστό του οργανικού 

κλάσματος, και οδηγούν στην παραγωγή μικρότερης ανθρακικής αλυσίδας και 

στην έκλυση θερμότητας.  

Ο χρόνος παραμονής των απορριμμάτων, στο χώρο της βιολογικής επεξεργασίας, 

θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται μερική αποδόμηση του 

οργανικού κλάσματος σε ποσοστό 3-5%, τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια των 

βιολογικών αντιδράσεων, η θερμοκρασία στον κύριο όγκο των απορριμμάτων 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την εξουδετέρωση των παθογόνων 

μικροοργανισμών και την υγειονοποίηση της απορριμματικής μάζας. Επιπλέον, η 

εκλυόμενη θερμότητα επιτρέπει την ξήρανση των απορριμμάτων, με την 

εξάτμιση ενός μεγάλου μέρους της περιεχόμενης υγρασίας. Αποτέλεσμα της 

βιολογικής διεργασίας είναι η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου και 

εξυγιασμένου υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές και παθογόνους οργανισμούς. Η 

μείωση της μάζας των απορριμμάτων από τη βιολογική επεξεργασία, είναι 

περίπου 25%. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του υλικού στη βιολογική επεξεργασία 

πραγματοποιούνται μετρήσεις της θερμοκρασίας σε κατάλληλα σημεία 

προκειμένου με αντίστοιχη ρύθμιση της παροχής του αέρα να εξασφαλίζεται ο 

απαιτούμενος βαθμός σταθεροποίησης. Το σύστημα ρύθμισης λειτουργεί 

αυτοματοποιημένα και είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ του θαλάμου ελέγχου. 

Ο χώρος της βιολογικής επεξεργασίας καθώς και ο χώρος της υποδοχής 

λειτουργούν σε υποπίεση και ο αναρροφούμενος αέρας, ο οποίος περιέχει 

δύσοσμα οργανικά αέρια οδηγείται σε διάταξη απόσμησης προκειμένου να 

αποφεύγεται η έκλυση οσμών. Συστήματα απόσμησης που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν είναι τα βιόφιλτρα, οι πλυντηρίδες αέρα ή οποιαδήποτε άλλη 

τεχνική λύση η οποία επιτυγχάνει τα επιθυμητά όρια εκπομπών, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του συστήματος απόσμησης δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη του 98%.  

Βιόφιλτρα 

Το υλικό του βιόφιλτρου μπορεί να είναι compost / compost τύπου Α (από 

προδιαλεγμένα στην πηγή οργανικά απόβλητα / από στερεά απορρίμματα, κ.α.), 

ινώδης τύρφη ή/ και μίγματα αυτών καθώς και άλλα υλικά που 

χρησιμοποιούνται ως «φορείς» μικρο-οργανισμών και τα οποία χαρακτηρίζονται 

από υψηλές ειδικές επιφάνειες, όπως π.χ. λάβα ή πορώδης άργιλος ή τεμαχισμένα 

ξύλα από κωνοφόρα δένδρα. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του υλικού πληρώσεως των βιόφιλτρων πρέπει να 

είναι τα ακόλουθα: 

• κανονική και ομοιόμορφη δομή (ομοιόμορφη κατανομή αερίου, μικρή πτώση 

πίεσης), 

• ικανό ποσοστό διάκενων (για μικρή απώλεια πίεσης, μικρή ειδική αντοχή 

φίλτρου, 

• χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, καλή αποστράγγιση και οξυγόνωση), που 

μπορεί να ανέρχεται σε 20%-90% του φίλτρου, ανάλογα με τον τύπο και την 

κατάστασή του, 

• υψηλή συγκέντρωση σε οργανικό υλικό ≥60% (υψηλό περιεχόμενο σε 

θρεπτικά συνεπάγεται μεγαλύτερο ωφέλιμο χρόνο ζωής), 

• υψηλή ειδική επιφάνεια του υλικού-φορέα των μικροοργανισμών (μεγάλη 

διαθέσιμη επιφάνεια ανάπτυξης μικροοργανισμών), 

• αποφυγή ακραίων διακυμάνσεων των τιμών pH του φίλτρου με τιμή στο 

εύρος μεταξύ 7 και 8,5 (είναι καλός ρυθμιστικός παράγοντας έναντι 
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διακυμάνσεων pH στο αέριο), 

• υψηλή δυνατότητα κατακράτησης ύδατος (για σταθερό επίπεδο υγρασίας 

μεταξύ 50 – 70%), 

• χαμηλός ρυθμός αποσύνθεσης του υλικού του φίλτρου (για μεγάλο ωφέλιμο 

χρόνο ζωής, μικρές απαιτήσεις συντήρησης), 

• αμελητέα ειδική οσμή (για μικρή απόσταση διασποράς οσμών, όχι κακής 

ποιότητας). 

Η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των παραπάνω χαρακτηριστικών αποτελεί 

προαπαιτούμενο για τη βέλτιστη απόδοση του βιόφιλτρου. Το ύψος της κλίνης 

διήθησης του υλικού θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1,0 m. 

Τα βιόφιλτρα θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

o Μέγιστη φόρτιση 100m3/m2/hr. 

o Κατάλληλο σύστημα ύγρανσης του προς απόσμηση αέρα για την αποφυγή 

ξήρανσης του πληρωτικού υλικού των βιόφιλτρων. 

o Κατάλληλο σύστημα επιφανειακής διαβροχής του πληρωτικού υλικού των 

βιόφιλτρων σε ημέρες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. 

o Κατάλληλο σύστημα αποτελεσματικής διάχυσης του εισερχόμενου αέρα. 

o Κατάλληλο σύστημα συλλογής στραγγιδίων από το πληρωτικό υλικό. 

o Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση οχήματος εντός του 

βιόφιλτρου για αλλαγή του πληρωτικού υλικού όταν αυτό απαιτηθεί. 

o Το αναμενόμενο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας είναι από 15 έως 45 oC. 

o Ο χρόνος παραμονής του αέρα στο βιόφιλτρο θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 sec. 

Η απόδοση απόσμησης του εισερχόμενου στο σύστημα απόσμησης αέρα θα 

πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ποσοστό 98%. 

Χημικές πλυντηρίδες 

Στην εν λόγω μέθοδο πραγματοποιείται χημική έκπλυση των οσμών σε 

πλυντηρίδες αέρα. 

Αρχικά στην πλυντηρίδα εισάγονται διαλύματα χημικών τα οποία ερχόμενα σε 

επαφή με το εισερχόμενο αέριο ρεύμα συγκρατούν τις οσμηρές ουσίες μέσω της 

φυσικής διεργασίας της μεταφοράς τους από την αέρια στην υγρή φάση. Εν 

συνεχεία ακολουθεί η χημική διεργασία της αντιδράσεως του εκπλένοντος 

διαλύματος με τις οσμηρές ουσίες που λαμβάνει χώρα στην υγρή φάση. 

Το σύστημα θα είναι εφοδιασμένο με δοσομετρικό συγκρότημα και συγκρότημα 
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αποθήκευσης των διαλυμάτων με αποθηκευτική αυτοδυναμία 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. 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 σε 

ιδιαίτερη μονάδα επεξεργασίας τους ή στην μονάδα επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων του έργου. 

Όλες οι διατάξεις θα είναι επισκέψιμες και θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της 

διεργασίας και του πληρωτικού υλικού μέσω θυρίδων. 

Το πληρωτικό υλικό των πλυντηρίδων θα αποτελείται από πλαστικό ειδικά 

σχεδιασμένο, ώστε επί αυτού να σχηματίζεται υγρό φιλμ διαλύματος. Με τον 

τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής αερίου – υγρού. Η ποσότητα του 

πληρωτικού υλικού εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιούμενου διαλύματος, 

το συντελεστή μεταφοράς μάζας και την απαιτούμενη απόδοση. Η 

απομάκρυνση των οσμών που μπορεί να επιτευχθεί θα κυμαίνεται από 

95% έως 99%. 

Τα πληρωτικά υλικά οφείλουν να είναι συμβατά από την άποψη της χημικής 

αντοχής στο διαβρωτικό περιβάλλον με τα υλικά κατασκευής των πλυντηρίδων 

και απαιτούνται για αυτά αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Θερμική οξείδωση 

Η διάταξη θερμικής οξείδωσης αποτελεί ειδικά σχεδιασμένη μονάδα για την 

οξείδωση του εισερχόμενου αέριου ρεύματος από μονάδες επεξεργασίας στερεών 

αποβλήτων, που περιέχει οσμηρές ανθρακούχες και θειούχες ενώσεις. Με τη 

μέθοδο θερμικής οξείδωσης οι ρυπαντές καίγονται σε θάλαμο καύσης. 

Η απόδοση της διεργασίας είναι συσχετισμένη με την ολοκληρωτική καύση των 

περιεχόμενων στο ρεύμα αέρα ρυπαντών, ενώ παράλληλα η χρήση υλικών 

υψηλής θερμοχωρητικότητας εντός του θαλάμου καύσης εξασφαλίζει χαμηλή 

ενεργειακή κατανάλωση καθώς μέρος της αποδιδόμενης, από το καυστήρα, 

θερμικής ενέργειας αποθηκεύεται. 

Προκειμένου να επιτυγχάνει αποδεκτή απόδοση απόσμησης, η διάταξη θερμικής 

οξείδωσης θα σχεδιασθεί ώστε ο χρόνος παραμονής του αέρα στο θάλαμο καύσης 

να είναι τουλάχιστον 2 sec σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 850οC. Θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται συγκέντρωση ολικού άνθρακα στον εκλυόμενο αέρα <5 mg/m3 

καθώς και πλήρης αποστείρωση αυτού. 

Η κατασκευή θα φέρεται σε ενιαίο μεταλλικό ορθογώνιο ηλεκτροσυγκολλητό 
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πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η εξαγωγή του επεξεργασμένου αέρα στην ατμόσφαιρα θα γίνεται διαμέσου 

καμινάδας. Το υλικό κατασκευής της καμινάδας σε άμεση επαφή με το 

επεξεργασμένο αέριο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η λειτουργία της διάταξης θα ελέγχεται πλήρως από PLC με αυτόματη μέτρηση 

όλων των κρίσιμων παραμέτρων. 

Scrubber - Βιόφιλτρο 

Η μονάδα αυτή ενδεικτικά θα αποτελείται από: 

1. Πύργο ψεκασμού 

2. Σύστημα δοσομέτρησης χημικού διαλύματος (ενδεικτικά αναφέρεται θειικό 

οξύ), ικανού για τη συγκράτηση πτητικών ενώσεων και αμμωνίας. 

3. Βιόφιλτρο (με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά) 

4. Ανεμιστήρα εξόδου 

Ειδικότερα το προς επεξεργασία ρεύμα αέρος μετά τη βιολογική επεξεργασία θα 

οδηγείται στην είσοδο του συστήματος απόσμησης. Το πρώτο στάδιο 

επεξεργασίας προβλέπει τη διέλευση του ρεύματος από τον πύργο ψεκασμού – 

έκπλυσης της αμμωνίας. Στο σημείο αυτό το αέριο ρεύμα οδηγείται πλησίον του 

σημείου κορεσμού του (>98% υγρασία), ελευθερώνοντας έτσι την αμμωνία που 

μεταφέρει. Η συλλεγόμενη με αυτόν τον τρόπο αμμωνία οδηγείται σε όξινο μέσο 

έκπλυσης και διασπάται προς σύνθεση θειικού αμμωνίου. 

Ακολούθως το αέριο ρεύμα οδηγείται στο βιόφιλτρο, το οποίο είναι πληρωμένο 

με κατάλληλο οργανικό υλικό φίλτρανσης. 

Τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της μονάδας θα οριστικοποιηθούν κατά 

το στάδιο της Οριστικής μελέτης από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης. 

Διάγραμμα ροής 

Μέσα από τις προαναφερόμενες διεργασίες μηχανικής διαλογής και θερμικής 

ξήρανσης προκύπτουν τρία (3) βασικά ρεύματα: 

• Τα παραγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά εισέρχονται σε δεματοποιητή, όπου 

λαμβάνει χώρα συμπίεση και δεματοποίηση με σύρμα και στη συνέχεια 

αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και στεγασμένο χώρο. 

• Το παραγόμενο καύσιμο (SRF) μεταφορτώνεται στα οχήματα μεταφοράς του 

χύδην με σταθερό σύστημα συμπίεσης. 

• Το υπόλειμμα της διεργασίας παραλαμβάνεται σε κοντέινερ και οδηγείται στο 

ΧΥΤΑ/Υ.  
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Ο ακριβής τρόπος διαχείρισης του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου 

(δεματοποίηση με σύρμα ή συμπίεση χύδην) θα καθοριστεί με βάση τις 

απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ 

με ποσοτικά στοιχεία ανά στάδιο και ποσοστά επί της αρχικής εισερχόμενης 

ποσότητας. 
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Πίνακας 6-12: Ισοζύγιο μάζας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΑ 50.592,00 tn/yr 
% ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΜΕΑ 
% ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
     

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΑ     

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.827,00 tn/yr 5,59% 30,13% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

1.628,22 tn/yr 3,22% 43,53% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 256,30 tn/yr 0,51% 25,00% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 1.474,94 tn/yr 2,92% 63,10% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 

1.097,65 tn/yr 2,17% 97,50% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

371,39 tn/yr 0,73% 76,97% 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 118,64 tn/yr 0,23% 19,46% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

7.774,15 tn/yr 15,37% 41,57% 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ-SRF 

18.209,73 tn/yr 35,99%  

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

16.260,24 tn/yr 32,14%  

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 8.347,88 tn/yr 16,50%  

 

6.2.2.5 Μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 

Υποδοχή 

Η μονάδα υποδοχής διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και οργάνωση ώστε να 

διασφαλίζει την αριστοποίηση των παρακάτω διεργασιών: 

• Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων 

• Δοσομέτρηση των κατάντη διεργασιών, η οποία δύναται να γίνεται με χρήση 

γερανογέφυρας με αρπάγη, μεταφορικής ταινίας με χοάνη, και 

• Διάνοιξη των σάκων 

Ο χώρος υποδοχής εξυπηρετεί την παραλαβή των εισερχόμενων προδιαλεγμένων 

οργανικών ως χώρος εκκένωσης των απορριμματοφόρων. Επιπλέον λειτουργεί 

ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης 

των προδιαλεγμένων οργανικών έως τη σταδιακή επεξεργασία τους. 

Δεδομένου του ρυθμού άφιξης ο οποίος δεν είναι σταθερός (σημαντικά αυξημένος 

τις πρωινές ώρες) είναι απαραίτητη η μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα της 
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μονάδας υποδοχής η οποία πρέπει να επαρκεί για υποδοχή και αποθήκευσης 

ποσότητας προδιαλεγμένων οργανικών τριών (3) ημερών, για την κάλυψη 

εκτάκτων περιστατικών, όπως προσδιορίζεται και από την κείμενη νομοθεσία.  

Το σύστημα υποδοχής των προδιαλεγμένων οργανικών μπορεί να είναι: 

• Πλατεία υποδοχής: Τα οργανικά, με τη βοήθεια μικρού φορτωτή 

διοχετεύονται στη χοάνη τροφοδοσίας στη γραμμή επεξεργασίας. 

• Τάφρος με κινούμενη αρπάγη: Τα οργανικά που συγκεντρώνονται στην 

τάφρο παραλαμβάνονται από σύστημα γερανογέφυρας - αρπάγης και 

απορρίπτονται στη χοάνη τροφοδοσίας της μηχανικής διαλογής. 

• Κινούμενα δάπεδα: Τα οργανικά από το μέτωπο εκφόρτωσης μεταφέρονται 

μηχανικά με κίνηση του δαπέδου υποδοχής και οδηγούνται στη χοάνη 

τροφοδοσίας. 

Το σύστημα τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση παρέχει τη δυνατότητα 

δοσομέτρησης σταθερής ποσότητας προδιαλεγμένων οργανικών, ανεξαρτήτως 

τροφοδοσίας του χώρου υποδοχής.  

Ο χώρος υποδοχής και το σύστημα δοσομέτρησης θα βρίσκονται σε κλειστό 

αποσμούμενο χώρο. Πιθανά συστήματα δοσομέτρησης αποτελούν κατάλληλοι 

ταινιόδρομοι, σύστημα αρπάγης, κινούμενα δάπεδα. Τα απορριμματοφόρα 

εισέρχονται και απορρίπτουν το περιεχόμενό τους μέσω κατάλληλων θυρών. Το 

δάπεδο θα έχει κατάλληλο δίκτυο πλύσης. Τα υγρά απόβλητα θα διοχετεύονται 

στη μονάδα καθαρισμού του Χ.Υ.Τ.Υ. 

Όλος ο χώρος της μονάδας βρίσκεται σε υποπίεση σε σχέση με το περιβάλλον που 

διατηρείται με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και απόσμησης για την αποφυγή 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με σκόνη και οσμές.  

Μηχανική προεπεξεργασία 

Στόχος της μονάδας μηχανικής προεπεξεργασίας είναι ο διαχωρισμός των 

προσμίξεων από το κλάσμα του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού και η 

προετοιμασία αυτού µε γνώμονα τη βιολογική επεξεργασία που θα ακολουθήσει. 

Κατά τη διάρκεια της παράγονται τα εξής κλάσματα: 

• Κλάσμα προς κομποστοποίηση 

• Ξένες προσμίξεις, οι οποίες μετά το διαχωρισμό τους, οδηγούνται προς 

διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. 

Όλες οι διαδικασίες της μηχανικής διαλογής θα γίνονται σε κλειστό χώρο, 

εξοπλισμένο µε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, απαγωγής σκόνης και 

αιωρούμενων στερεών και απόσμησης. 

Η μονάδα μηχανικής προεπεξεργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στάδια: 
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1. Σχίστη σάκων 

Ο σχίστης σάκων εξυπηρετεί στη διάνοιξη των σακουλών στις οποίες 

αποθηκεύονται τα οργανικά ώστε να καταστεί η απομάκρυνση τους ευκολότερη 

και να διευκολυνθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των προσμίξεων που θα 

ακολουθήσει. 

2. Κοσκίνιση µε μονοβάθμιο κόσκινο οπών 80mm 

Μέσω της κοσκίνησης σε περιστροφικό κόσκινο παραλαμβάνονται δύο (2) 

κλάσµατα: 

• Υλικό µεγέθους <80mm. Πρόκειται κυρίως για οργανικό υλικό µε μικρό 

αριθμό προσμίξεων το οποίο οδηγείται προς κομποστοποίηση αφού 

προηγηθεί ανάμιξη του µε πράσινα απόβλητα. 

• Προσµίξεις µεγέθους >80mm. Το κλάσµα αυτό αποθηκεύεται σε κοντέινερ 

μέχρι την απομάκρυνσή του προς διάθεση σε ΧΥΤΥ. 

Μετά την εξαγωγή του οργανικού υλικού από την μηχανική διαλογή, αυτό θα 

εναποτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον του τεμαχιστή πρασίνων. 

Στη συνέχεια θα γίνεται ανάμιξη του με υλικό δομής (τεμαχισμένα πράσινα) και 

θα μεταφέρεται με την χρήση container και οχήματος μεταφοράς στο τμήμα 

βιολογικής επεξεργασίας. Η ανάμειξη δύναται να γίνεται με την χρήση φορτωτή 

ή κατάλληλου αναμίκτη με χοάνη τροφοδοσίας και κοχλία ανάμιξης.  

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας 

Η κομποστοποίηση του υλικού προτείνεται να γίνεται σε μονάδα επιταχυνόμενης 

κομποστοποίησης σε κλειστά συστήματα διαλείποντος έργου με εξαναγκασμένο 

αερισμό. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θεωρείται ότι η επεξεργασία 

πραγματοποιείται σε κλειστά βιοκελιά, αλλά είναι αποδεκτές και άλλες λύσεις 

που περιλαμβάνουν κλειστά συστήματα με εξαναγκασμένο αερισμό, σε κάθε 

περίπτωση όμως κλειστά και με την διασφάλιση της μη έκλυσης οσμών. 

Απαραίτητη για την διεργασία της κομποστοποίησης των προδιαλεγμένων 

υλικών είναι η προσθήκη υλικού δομής (κλαδέματα, πριονίδι κτλ). Η αναλογία 

οργανικών – υλικού δομής στο μείγμα θα είναι κατ’ ελάχιστον 70:30. Έτσι, η 

απαιτούμενη δυναμικότητα της μονάδας κομποστοποίησης διαμορφώνεται ως 

εξής:  
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Πίνακας 6-13:Απαιτούμενη δυναμικότητα τμήματος κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών 

Παράμετρος ΜΜ Ποσότητα 

Εισερχόμενα προδιαλεγμένα tn/year 15.200 

Αναλογία  
 

70:30 

Υλικό δομής tn/year 6.514 

Συνολική εισερχόμενη ποσότητα tn/year 21.714 

Η μεταφορά του υλικού από τη Μονάδα Κομποστοποίησης στη Μονάδα 

Ωρίμανσης θα πραγματοποιείται με τη χρήση container, όπου θα συγκεντρώνεται 

το υλικό μετά τη διεργασία, και οχήματος μεταφοράς. 

Η μέθοδος της επιταχυνόμενης κομποστοποίησης παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήματα: 

1. Παρέχει καλύτερο έλεγχο της διεργασίας της βιοαποδόμησης, ενώ υπάρχει 

καλύτερη παρακολούθηση των παραμέτρων που επιδρούν στη διεργασία της 

βιοαποδόμησης (θερμοκρασία, παροχή οξυγόνου, ανάδευση). 

2. Επιφέρει ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυρίως 

έλεγχο των οσμών που αποτελούν και τον κυριότερο ρύπο από τη διεργασία, 

εφόσον το κλειστό κτίριο είναι εξοπλισμένο με συστήματα ελέγχου οσμών και 

σκόνης (φίλτρα). 

3. Έχει το μικρότερο χρόνο παραμονής και κατά συνέπεια τις μικρότερες 

απαιτήσεις σε χώρους.  

Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής του υλικού είναι τουλάχιστον τρεις (3) 

εβδομάδες. 

Η τεχνολογία της επιταχυνόμενης κομποστοποίησης, είναι αυτή της 

επεξεργασίας σε οριζόντιους κλειστούς αντιδραστήρες διαλείποντος έργου 

(βιοκελιά). Τα βιοκελιά, μπορεί να είναι είτε εγκιβωτισμένες είτε 

προκατασκευασμένες, αεροστεγείς κατασκευές, εντός των οποίων 

πραγματοποιείται η βιοχημική διεργασία της κομποστοποίησης του 

βιοαποδομίσιμου υλικού. 

Στον κομποστοποιούμενο σωρό εντός του βιοκελιού εφαρμόζεται δυναμικός 

αερισμός, συνήθως με την μορφή εμφύσησης αέρα από το δάπεδο των 

βιοαντιδραστήρων, η οποία επιτρέπει την «οξυγόνωση» της μικροβιακής 

χλωρίδας του υλικού για την πραγματοποίηση αντιδράσεων αερόβιας 

βιοαποδόμησης. Οι συγκεκριμένες βιοχημικές δράσεις διασπούν ένα ποσοστό 

των οργανικών ενώσεων, και οδηγούν κυρίως στην έκλυση θερμότητας, με 

παράλληλη εξάτμιση μέρους της περιεχόμενης υγρασίας και στην παραγωγή 
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απαερίων που συνίστανται κυρίως από ΝΗ3 και CO2 με παράλληλη έκλυση 

θερμότητας η οποία έχει σαν αποτέλεσμα της αύξηση θερμοκρασίας του 

κομποστοποιούμενου σωρού το οποίο, σε συνάρτηση με τον χρόνο παραμονής, 

συντελούν στην υγειονοποίηση του υλικού. 

Οι υδρατμοί και τα απαγόμενα αέρια συλλέγονται μέσα από ειδικές διατάξεις 

στην οροφή του βιοαντιδραστήρα και ένα μέρος επανακυκλοφορείται στα 

βιοκελία ενώ το υπόλοιπο αφού διέλθει μέσα από τις ειδικές διατάξεις 

καθαρισμού απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η 

ανεξέλεγκτη έκλυση οσμών και επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα.  

Ο έλεγχος της διεργασίας, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος 

θα υλοποιείται με μέτρηση των παραμέτρων διεργασίας οι οποίες ενδεικτικά 

είναι η θερμοκρασία εντός του κελιού, η παροχή και η πίεση του εισερχόμενου 

αέρα, η πίεση εντός του κελιού, η ποιότητα του εξερχόμενου αέρα κ.ά.  

Τμήμα ωρίμανσης 

Η ωρίμανση είναι η βιοχημική διεργασία σε συνέχεια της κομποστοποίησης και 

δίνει στο υλικό βιολογική σταθερότητα, απομακρύνοντας τους κινδύνους 

φυτοτοξικότητας και αναγέννησης παθογόνων οργανισμών. Το εισερχόμενο στη 

μονάδα υλικό προτείνεται να τοποθετηθεί σε σειράδια με στόχο την περαιτέρω 

σταθεροποίηση και ωρίμανσή του με παράλληλη μείωση της υγρασίας ώστε να 

παραχθεί υλικό κατάλληλο για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. 

Η μέθοδος που επιλέγεται είναι η μέθοδος των σειραδίων για τους εξής λόγους: 

• εξασφαλίζει καλή απόδοση και ποιότητα τελικού προϊόντος 

• έχει χαμηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό 

• είναι απλή μέθοδος και εύκολη στο χειρισμό 

• δεν απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι, οι αναμενόμενες οσμές είναι περιορισμένες δεδομένης 

της βιοαποικοδόμησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη διεργασία της 

κομποστοποίησης.  

Η μονάδα ωρίμανσης χωροθετείται στη συνέχεια της μονάδας κομποστοποίησης 

και η μεταφορά του υλικού από τη μονάδα ομογενοποίησης στον χώρο 

ωρίμανσης θα πραγματοποιείται με τη χρήση container και κινητό εξοπλισμό 

μεταφοράς. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τμήματος θα είναι τα εξής: 

• Ο χώρος ωρίµανσης θα βρίσκεται σε στεγασµένο χώρο µε περιµετρικό τοιχίο, 

έτσι ώστε να προστατεύεται το υλικό από τις καιρικές συνθήκες, όπως επίσης 

θα διαθέτει περιμετρική τριγωνική ή τραπεζοειδή επενδεδυμένη τάφρο για 
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την απομάκρυνση των ομβρίων.  

• Ο χώρος θα διαθέτει κατάλληλες κλίσεις για τη συλλογή στραγγισµάτων 

Τμήμα ραφιναρίσματος – αποθήκευσης compost 

Το παραγόμενο compost από τον χώρο ωρίμανσης θα μεταφέρεται στην γραμμή 

εξευγενισμού. Στην διαδικασία ραφιναρίσματος απομακρύνονται οι ξένες 

προσμίξεις (κυρίως γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλίκι, film πλαστικών) καθώς και 

τα μη πλήρως κομποστοποιημένα οργανικά στερεά. 

Η λειτουργία της µονάδας ραφιναρίσµατος εξασφαλίζει την παραγωγή compost 

υψηλής καθαρότητας και εποµένως εµπορευσιµότητας του τελικού προϊόντος. 

Η µονάδα ραφιναρίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Θα στεγάζεται εντός κλειστού κτιρίου. 

• Θα διασφαλίζεται επαρκής διαχωρισμός των εναποµεινάντων ξένων 

προσμίξεων από το κλάσμα των κοµποστοποιηµένων οργανικών έτσι ώστε το 

παραγόμενο compost να μπορεί να διατεθεί προς εδαφική χρήση. 

• Θα υπάρχει επαρκής χώρος για την εναπόθεση των προσµίξεων µέχρι τη 

μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος µε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, 

απαγωγής σκόνης και αιωρούµενων στερεών και απόσµησης. 

Το compost είναι γενικά στεγανό και δύσκολα διαβρεχόμενο σε βάθος, επομένως 

είναι δυνατή η υπαίθρια αποθήκευσή του όταν αυτή προβλέπεται σε σωρούς 

τριγωνικής διατομής, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στάσιμου νερού. 

Εναλλακτικά η αποθήκευση του compost μπορεί να γίνεται πριν το ραφινάρισμα 

στο χώρο της ωρίμανσης και να οδηγείται προς ραφινάρισμα ποσότητα ανάλογη 

με τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Διάγραμμα ροής 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της μονάδας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών με ποσοτικά στοιχεία ανά στάδιο και ποσοστά επί 

της αρχικής εισερχόμενης ποσότητας. 
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6.2.2.6 Χώρος ελέγχου & ρύθμισης διεργασιών 

Ο έλεγχος του συνόλου των διεργασιών που θα λαμβάνουν χώρα στην 

εγκατάσταση, θα πραγματοποιείται σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο, μέσω 

κεντρικών συστημάτων αυτόματης ρύθμισης. Ο χώρος αυτός θα βρίσκεται κατά 

προτίμηση στον χώρο υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο θάλαμος ελέγχου θα 

πρέπει να εξασφαλίζει την οπτική επαφή του προσωπικού με τις βασικές 

επεξεργασίες στην εγκατάσταση, όπως είναι η υποδοχή των απορριμμάτων και η 

βιολογική ξήρανση. Η επαφή αυτή μπορεί να είναι κυρίως άμεση, ή και μέσω 

τηλεοπτικών συστημάτων.  
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Το δωμάτιο ελέγχου θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, ώστε να εξυπηρετεί και τις 

ανάγκες διοίκησης της εγκατάστασης.  

 

 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Τα λοιπά έργα υποδομής περιλαμβάνουν: 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας για την πλήρη προστασία όλων των επιμέρους 

κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα, αποτελούμενα 

από τάφρους επενδεδυμένες τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής οι οποίες 

θα συλλέγουν και θα απομακρύνουν τα όμβρια ύδατα. Στα σημεία διέλευσης 

οχημάτων πάνω από τάφρους-κανάλια προβλέπεται η γεφύρωσή τους με 

σχάρες βαρέως τύπου για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την 

απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Επίσης, κατά μήκος της οδοποιίας, θα 

κατασκευαστεί τάφρος κατάλληλης διατομής επενδεδυμένη, σε όποια πλευρά 

κρίνεται απαραίτητο βάσει του σχεδιασμού.  

• Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου των παραγόμενων στραγγισμάτων από 

τους χώρους εκφόρτωσης, μηχανικής επεξεργασίας και βιολογικής ξήρανσης, 

καθώς επίσης και για τα νερά πλύσης και λυμάτων του προσωπικού. Η 

συγκέντρωση των υγρών θα γίνεται σε κατάλληλες δεξαμενές από όπου θα 

οδηγούνται προς επεξεργασία στην υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων. 

• Σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης 

• Λήψη μέτρων πυρασφάλειας 

• Αντικεραυνική προστασία  

• Χώρος για τα αποδυτήρια και τα αποχωρητήρια του προσωπικού. 

Τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του συνόλου των 

απαιτούμενων υποστηρικτικών υποδομών, θα οριστικοποιηθούν κατά το 

στάδιο της μελέτης εφαρμογής από τον Ανάδοχο, που θα αναλάβει την 

κατασκευή τους. Κατά το στάδιο αυτό καθίσταται υποχρεωτική, η 

συμμόρφωση των σχεδιαζόμενων, με τους εκάστοτε εν ισχύ 

Περιβαλλοντικούς Όρους της ΟΕΔΑ Βόλου. 

 

 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τα προϊόντα που παράγονται από τις προαναφερόμενες διεργασίες επεξεργασίας 

των αστικών στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνουν τα ανακτώμενα υλικά προς 
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ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα), το δευτερογενές στερεό καύσιμο και το 

υπόλειμμα. Παρά ταύτα, το σύνολο των μη επικίνδυνων υλικών που 

περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία 19 12 του Παραρτήματος της Απόφασης 

2014/995/ΕΕ θα μπορούν να προκύπτουν από τις διεργασίες της μονάδας. 

Πίνακας 6-14: Κωδικοί ΕΚΑ παραγόμενων προϊόντων 

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί  

19 12 07 Ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

19 12 08 Κλωστοϋφαντουργία 

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

19 12 10 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) 

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

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της ΟΕΔΑ Βόλου (ΜΕΑ και Μονάδα 

Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών), με βάση τα οποία προκύπτει ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΠΕΣΔΑ. 

Πίνακας 6-15: Προϊόντα ΟΕΔΑ Βόλου 

ΜΕΑ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 50.592,00 tn/yr 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(tn/yr) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΜΕΑ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

7.774,15  15,37 41,57 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.827,00 5,59 30,13 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.628,22 3,22 43,53 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 256,30 0,51 25,00 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 1.474,94 2,92 63,10 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.097,65 2,17 97,50 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 371,39 0,73 76,97 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 118,64 0,23 19,46 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 
SRF 

18.209,73 35,99  

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

16.260,24 32,14  

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 8.347,88 16,50  
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.200 tn/yr 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 11.400 tn/yr 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 3.800 tn/yr 

ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ) 6.514 tn/yr 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ % ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤ 12.732 tn/yr 58,64% 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.182 tn/yr 23,86% 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 3.800 tn/yr 17,50% 

 

Πίνακας 6-16: Στόχοι ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

Χωριστή συλλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων (επί παραγόμενων 
βιοαποβλήτων) 

40% 

Εκτροπή βιοαποβλήτων από ταφή εντός ΜΕΑ (επί του συνόλου 
εισερχόμενων αποβλήτων) 

37% 

Ανακύκλωση (% επί του συνόλου εισερχόμενων αποβλήτων) 12% 

Υπόλειμμα (% επί του συνόλου εισερχόμενων αποβλήτων) 51% 

Επιπλέον, η μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού θα παράγει 

compost υψηλής ποιότητας. Το σύνολο των ανωτέρω διεργασιών, βάσει της 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθιστούν τον υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α. σε Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. 

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται καθαρά η σημαντική μείωση των αποβλήτων 

που καταλήγει για υγειονομική ταφή. Από το σύνολο των 65.792 τόνων 

προϋπολογιζόμενων εισερχομένων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων ΒΑΑ, υπολογίζεται 

η παραγωγή υπολείμματος περίπου 12.150 τόνων, που θα οδηγούνται για 

υγειονομική ταφή, εφ’ όσον δεν είναι κατάλληλα για περεταίρω χρήση. Η 

ποσότητα αυτή, συγκρινόμενη με την μέση ετήσια ποσότητα αποβλήτων που 

προέρχεται από τον Δήμο Βόλου και προσδιορίζεται στους 65.000 τόνους 

περίπου, συνιστά σημαντικότατη μείωση, αφού είναι περίπου το ένα πέμπτο των 

αποβλήτων του Δήμου Βόλου. Λαμβανομένου δε υπόψη, ότι τα απόβλητα του 

Δήμου Βόλου αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των εισερχομένων 

αποβλήτων στον ΧΥΤΑ/Υ, το συνολικό όφελος ως προς τη μείωση αυτή, 

υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 55-60% επί του συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη 

την σημαντική αύξηση του βαθμού συμπίεσης των αποβλήτων λόγω της 

προηγηθείσας επεξεργασίας. Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων έργων 

(φάση Β’) και την πλήρη λειτουργεία τους, η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. 

Βόλου εκτιμάται : 
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Διάθεση ΑΣΑ: 20% των παραγόμενων δηλαδή περίπου 16.000 tn/έτος 

Διάθεση ΑΕΚΚ: 25% των παραγόμενων δηλαδή περίπου 6.000 tn/έτος 

Διάθεση ιλύος: 50% των παραγόμενων (δεν υπάρχει ποσοτικός στόχος του 

ΠΕΣΔΑ επί της παρούσης) δηλαδή περίπου 5.000t/έτος 

Διάθεση άλλων μη επικινδύνων αποβλήτων: περίπου 8.000t/έτος 

Σύνολο: περίπου 35.000t/έτος 

Επομένως αναμένεται σημαντική επιμήκυνση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του 

Χ.Υ.Τ.Υ.. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν μέσα από τους στόχους 

και τα αριθμητικά δεδομένα του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας και την επίτευξή τους έως το 

έτος 2020. 

 

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Οι υποδομές που σήμερα λειτουργούν στο χώρο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, έχουν 

εξασφαλισμένο, το σύνολο των συνδέσεων με τα δίκτυα υποδομών καθώς και την 

απαραίτητη σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής 

των σχεδιαζόμενων υποδομών, θα περιλαμβάνονται οι σχετικές προβλέψεις 

αναφορικά με τη σύνδεση τους στα δίκτυα υποδομών. 

 

 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου 

χωροθετείται στο οικόπεδο του λειτουργούντος σήμερα ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου. 

Κατά την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής για την υλοποίηση των 

προτεινόμενων υποδομών επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων 

οργανικών αποβλήτων, θα τηρηθεί το σύνολο των προβλέψεων της κείμενης 

νομοθεσίας για τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης, ο προσδιορισμός των 

οποίων αποτελεί συνάρτηση των εργαζόμενων της εγκατάστασης. Για τις 

υφιστάμενες υποδομές του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, οι χώροι στάθμευσης καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στις επιμέρους παραγράφους 

του 6.2, όπου δίνονται τα σχετικά διαγράμματα ροής των ΜΕΑ και ΜΕΒΑ 

αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το διάγραμμα 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων, το οποίο παρατίθεται και στο Παράρτημα VII. 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟ Η ΧΡΗΣΗ 

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820m2 από τα οποία 

ο ενεργός ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων. Ένα τμήμα 

του χώρου συνίσταται από παλιές απορριμματικές αποθέσεις (περίπου 80 

στρέμματα σε οριζόντια όψη – υποτμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4), οι οποίες έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ ένα άλλο τμήμα του χώρου έκτασης 80 στρεμμάτων περίπου 

(επί φυσικού εδάφους) έχει στεγανοποιηθεί και αποτέλεσε τις πρώτες φάσεις 

ανάπτυξης του ΧΥΤΑ (υποτμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Γ3). Εν συνεχεία και με στόχο 

τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας του χώρου στεγανοποιήθηκαν 

σταδιακά και τμήματα του χώρου επί των παλαιών απορριμματικών αποθέσεων 

(υποτμήματα Β1 και το μεγαλύτερο σχεδόν τμήμα του Β2). Η χωρητικότητα του 

ΧΥΤΑ/Υ ήταν 2.560.000m3. Με την καθ’ ύψος όμως επέκταση της λεκάνης η 

ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ αυξήθηκε κατά 767.000m3 και η διάρκεια 

ζωής του κατά 4,85 έτη. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έκταση αποτελεί ιδιοκτησία 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας.  

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές της ΟΕΔΑ Βόλου (Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων 

ΑΣΑ και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων) θα 

είναι ως ακολούθως (όπως παρουσιάζονται στη σχετική Τεχνική Μελέτη που έχει 

εκπονήσει και εγκρίνει ο Δήμος Βόλου): 

Όλα τα τμήματα Παραγωγικών Διεργασιών θα είναι κλειστά και αποσμούμενα 

για την αποφυγή των διαρροών στο περιβάλλον. Τα κτίρια του εργοστασίου 

μπορεί να κατασκευασθούν εξ’ ολοκλήρου από μεταλλικό σκελετό ή και από 

μικτή κατασκευή. 

Τα στοιχεία πλήρωσης είναι είτε συμβατικά (τοιχοποιίες), είτε από 

προκατασκευασμένα θερμομονωτικά panels πολυουρεθάνης, έγχρωμα, 

ελαχίστου πάχους 5 cm. Η επιστέγαση θα είναι επίσης από προκατασκευασμένα 

θερμομονωτικά panels πολυουρεθάνης, ελαχίστου πάχους 5 cm με το εξωτερικό 

τους φύλλο κυμματοειδούς ή τραπεζοειδούς προφίλ, χρώματος κεραμιδί. Τα 

εμφανή σκυροδέματα, όπου και αν υπάρχουν, θα χρωματισθούν με δύο στρώσεις 

τσιμεντοχρώματος. Οι εξωτερικές πόρτες εισόδου οχημάτων ή μηχανημάτων θα 

είναι μεταλλικές, συρόμενες, δίφυλλες, με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος – 

κλεισίματος, ή μεταλλικές τύπου ρολού από κυματοειδή λαμαρίνα. Επίσης, 

περιμετρικά, θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες εξωτερικές πόρτες προσωπικού. 

Στα δάπεδα των κτιρίων θα προβλέπονται κανάλια ορθογωνικής διατομής 

καλυμμένα με μεταλλικές εσχάρες, έγχρωμες, με κατάλληλες κατά μήκος κλίσεις, 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

133 

για να αποχετεύουν τα νερά καθαρισμού του. 

Οι κτιριακές Υποδομές της ΟΕΔΑ παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

• Υποδοχής ΑΣΑ 

• Μηχανικής Διαλογής ΑΣΑ 

• Βιοξήρανσης ΑΣΑ 

• Υποδοχή & Προεπεξεργασία Προδιαλεγμένων 

• Αερόβιας Κομποστοποίησης 

• Εξευγενισμού Τελικού Προϊόντος (Ραφιναρίας) 

• Ωρίμανσης 

• Διοίκησης – Ελέγχου 

• Μετασχηματιστή - Ηλεκτροστασιών  

• Αεριοστάσιο 

• Συνεργείο - Αποθήκη 

 

6.2.8.1 Υποδοχής 

Το κτίριο της Μονάδας Υποδοχής θα έχει διαστάσεις κάλυψης (εξωτερικές) 26m 

x 25,3m που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 960m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του 

Κτηρίου θα είναι 10m. Θα έχει δάπεδα και πλευρικό περιμετρικό καθόλη την 

περίμετρο τοιχείο ύψους στέψης ενδεικτικά +4,0m από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

με την υπόλοιπη ανωδομή να  είναι μεταλλική. Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο 

από πανέλα πολυουρεθάνης. 

 

6.2.8.2 Μηχανικής Διαλογής 

Το κτίριο της Μηχανικής Διαλογής θα έχει διαστάσεις κάλυψης (εξωτερικές) 

95,3m x 26m που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1680m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του 

Κτηρίου θα είναι 14m. Θα έχει δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα η υπόλοιπη 

ανωδομή θα είναι μεταλλική. Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο από πανέλα 

πολυουρεθάνης.  

 

6.2.8.3 Βιοξήρανσης 

Το κτίριο της Βιοξήρανσης θα έχει διαστάσεις κάλυψης (εξωτερικές) 62,6m x 

22m που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1950m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του Κτηρίου 

θα είναι 14m. Θα έχει δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα η υπόλοιπη ανωδομή 

θα είναι μεταλλική. Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο από πανέλα 

πολυουρεθάνης.  
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6.2.8.4 Υποδοχή & Προεπεξεργασία Προδιαλεγμένων 

Το κτίριο της Υποδοχής & Προεπεξεργασίας Προδιαλεγμένων θα έχει διαστάσεις 

κάλυψης (εξωτερικές) 35m x 15m που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 525m2. Επίσης 

το Μέγιστο ύψος του Κτηρίου θα είναι 10m. Θα έχει δάπεδα και πλευρικό 

περιμετρικό καθόλη την περίμετρο τοιχείο ύψους στέψης ενδεικτικά +4,0m 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, με την υπόλοιπη ανωδομή να  είναι μεταλλική. 

Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο από πανέλα πολυουρεθάνης.  

 

6.2.8.5 Αερόβιας Κομποστοποίησης 

Το κτίριο της Κομποστοποίησης θα έχει διαστάσεις κάλυψης (εξωτερικές) 55m 

x 25m που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1375m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του 

Κτηρίου θα είναι 14m. Θα έχει δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα η υπόλοιπη 

ανωδομή θα είναι μεταλλική. Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο από πανέλα 

πολυουρεθάνης. 

 

6.2.8.6 Εξευγενισμού Τελικού Προϊόντος (Ραφιναρίας) 

Το κτίριο της Ραφιναρίας θα έχει διαστάσεις κάλυψης (εξωτερικές) 35m x 25m 

που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 875m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του Κτηρίου θα 

είναι 10m. Θα έχει δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα η υπόλοιπη ανωδομή θα 

είναι μεταλλική. Περιμετρικά θα είναι καλυμμένο από πανέλα πολυουρεθάνης. 

 

6.2.8.7 Ωρίμανσης 

Η Ωρίμανση θα υλοποιείται εντός στεγασμένου χώρου διαστάσεων 45m x 25m 

που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1125m2. Επίσης το Μέγιστο ύψος του Κτηρίου θα 

είναι 10m. Θα έχει δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα η υπόλοιπη ανωδομή θα 

είναι μεταλλική.  

 

6.2.8.8 Διοίκησης – Ελέγχου - Μετασχηματιστή - Ηλεκτροστασιών  

Το κτίριο Διοίκησης της μονάδας το οποίο θα διαθέτει, τους απαιτούμενους 

χώρους ηλεκτροστασίων καθώς και τους χώρους γραφείων και Διοίκησης, σε 

δυόροφη κτηριακή εγκατάσταση. Οι γενικές διαστάσεις του κτηρίου είναι 

14,30μX5,10μ. Το ύψος είναι 6,70μ., με ύψος του κάθε ορόφου 3,35μ. Οι Ισόγειοι 

χώροι Ηλεκτροστασίων περιλαμβάνουν τους διακριτούς χώρους του πίνακα 

μέσης τάσης, του μετασχηματιστή μέσης/χαμηλής τάσης, του Γενικού Πίνακα 

Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) και του χώρου Η/Ζ. 
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6.2.8.9 Αεριοστάσιο  

Οι γενικές διαστάσεις του κτηρίου είναι 3μX7μ.  

Οι ισόγειοι χώροι του κτηρίου γραφείων περιλαμβάνουν: Αποδυτήρια ανδρών, 

αποδυτήρια γυναικών, διάδρομο κίνησης, διάδρομο εισόδου, ιατρείο, χώρους 

υγιεινής, κλιμακοστάσιο, χώρο εισόδου-αναμονή, καντίνα, γραφείο διαχείρισης. 

Στο κτήριο υπάρχει η κύρια είσοδος που οδηγεί στο κλιμακοστάσιο και στον 

κεντρικό διάδρομο. Υπάρχει και μία δευτερεύουσα που εξυπηρετεί το προσωπικό 

που χρησιμοποιεί τα αποδυτήρια. Ο χώρος των Ηλεκτροστασίων έχει ανεξάρτητη 

είσοδο και επικοινωνεί και εσωτερικά απ' ευθείας με τον κεντρικό διάδρομο 

κίνησης. Το γραφείο διαχείρισης έχει απ' ευθείας επικοινωνία με το ύπαιθρο. 

Τέλος ο κεντρικός διάδρομος έχει άμεση επικοινωνία με το κτήριο Μηχανικής 

Διαλογής. Ο όροφος περιλαμβάνει: Αίθουσα συσκέψεων, γραφείο μηχανικών-

εργοδηγών, γραφείο ποιοτικού ελέγχου, χώροι υγιεινής ανδρών-γυναικών-ΑΜΚ., 

αποθήκη, κλιμακοστάσιο- υποδοχή, γραφείο διευθυντή. Η αίθουσα συσκέψεων 

έχει πρόσβαση σε ανοικτό δώμα απ' όπου με ανεμόσκαλα μπορεί να επισκευθεί 

κάποιος το δώμα του κτηρίου. 

 

6.2.8.10 Αποθήκη - Συνεργείο 

Το Κτίριο Συνεργείου Αποθήκης θα είναι αξονικών διαστάσεων δαπέδου 9μ x 

11.5μ, και ύψους 6,10 έως 8,10 μ. Το κτίριο θα διαθέτει Αποθήκη με επαρκή 

αποθηκευτικό χώρο εντός κατάλληλου συστήματος ραφιών. Το συνεργείο θα 

διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές και μέσα για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση 

του τμήματος συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας ενώ στο χώρο αυτό 

θα μπορεί να συντελείται και η επισκευή των οχημάτων του εργοστασίου από 

κινητά συνεργεία των αντιπροσώπων – προμηθευτών τους. 

Εμβαδό έργου: 19.102,80m2 

 

6.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 

Ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου λειτουργεί από το 1982 ενώ σταδιακά έχουν γίνει έργα 

αναβάθμισής του. Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα 

λειτουργήσει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας 
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Προδιαλεγμένων Οργανικών.  

Η φάση κατασκευής της μονάδας περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

1. Προκαταρκτικές εργασίες: Στις προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνονται: 

− Οργάνωση εργοταξίου 

− Επί τόπου χάραξη των έργων 

− Προμήθεια και μεταφορά στο εργοτάξιο του απαραίτητου εξοπλισμού για 

την υλοποίηση των εργασιών κατασκευής 

2. Χωματουργικές εργασίες: Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν στη 

διαμόρφωση των επιπέδων των κτιριακών και έργων υποδομής, τόσο των 

μονάδων επεξεργασίας όσο και των λοιπών έργων υποδομής και 

περιλαμβάνουν: 

− Αφαίρεση φυτικών γαιών 

− Εκσκαφές 

− Επιχώσεις 

3. Εργασίες κατασκευής μονάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

− Ειδικές εκσκαφές – επιχώσεις κτιρίων 

− Έργα Π/Μ 

− Έργα Η/Μ 

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

5. Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

6. Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, 

πυρανίχνευσης, εξαερισμού, κ.λπ.) 

7. Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες 

κατασκευής επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής 

σκυροδεμάτων - Μεταφορά των χωμάτων από τις εκσκαφές στους χώρους 

αποθήκευσης 

8. Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 18 μήνες. Αναλυτικά οι 

εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά τη.φάση της κατασκευής, περιγράφονται 

στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΠΩΣ 
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ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Δε θα απαιτηθούν δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι ή εργοτάξιο καθώς 

πρόκειται για εργασίες μικρής διάρκειας και κυρίως εγκατάστασης 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

 

 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Κατά τη φάση κατασκευής του εξεταζόμενου έργου οι απαιτήσεις σε νερό 

συνδέονται με τις κατασκευαστικές εργασίες και με τη χρήση για τη διαβροχή για 

τη μείωση της παραγόμενης σκόνης. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενες 

ποσότητες είναι μικρές και θα καλυφθούν από το υφιστάμενο δίκτυο 

υδροδότησης.  

Έμμεση επιρροή στους υδατικούς πόρους της περιοχής, ενδέχεται να 

προκαλέσουν τα υγρά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν κατά τις 

κατασκευαστικές εργασίες, εφόσον δε διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.  

Τα υγρά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

− Αστικά λύματα που θα προκύπτουν από τη συνήθη χρήση υγιεινής από το 

προσωπικό του εργοταξίου. Για το σκοπό αυτό στο εργοτάξιο το προσωπικό 

θα εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο υγρών αποβλήτων της Ε.Ε.Λ.  

− Ειδικά υγρά απόβλητα, κυρίως συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου 

ταχυτήτων και λίπανσης. Τα ορυκτέλαια και τα υπόλοιπα υγρά αναλώσιμα 

των μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις 

κατασκευαστικές εργασίες θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένα συνεργεία της περιοχής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα και για 

τη διαχείρισή τους. 

− Απορροές από: 

o τις διαδικασίες απολύμανσης/καθαρισμού του εξοπλισμού και των 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

o διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού από το προσωπικό. 

o περιστατικά βροχοπτώσεων. 

Αναλυτικά οι εκροές υγρών αποβλήτων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους 

παρουσιάζονται στα κεφάλαια 9 και 10. 

 

 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Η ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ  
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Η δημιουργία στερεών αποβλήτων αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους μπορεί να έχει 

επιπτώσεις τόσο στην αισθητική όσο και γενικότερα στην υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος.   

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων 

μπορεί να συνοψιστεί ως κάτωθι: 

• Νόμος Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του 

περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο 

παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 

2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. 

• Νόμος 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της 

Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 

2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

• Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

Για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών 

αποφάσεων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: 

• ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012, 

• η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 

ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και 

• η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και 

τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ, 

• ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 B) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

Ειδικότερα δε για τη διαχείριση της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων ισχύει και: 

• Σχέδιο ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που 
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προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και 

ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης». 

Βάσει του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου η ευθύνη των παραγωγών για τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους είναι διευρυμένη και έγκειται είτε στην 

επεξεργασία τους από τους ίδιους είτε στη μεταφορά τους (από εξουσιοδοτημένο 

μεταφορέα) και στην επεξεργασία τους από αδειοδοτημένο φορέα. Επίσης, 

σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των 

αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή 

τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.   

Ακόμα, τίθενται αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν 

προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων και του 

βιολογικού φορτίου που οδηγείται σε ΧΥΤΑ και υπάρχει πια η υποχρέωση για τη 

χώρα μας να καταρτίσει και να υλοποιήσει περιεκτικά σχέδια διαχείρισης των 

αποβλήτων. Τα υφιστάμενα σχέδια είναι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης και το 

περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης (ΕΔΣΑ και ΠΕΔΣΑ). Στα σχέδια διαχείρισης 

ΠΕΔΣΑ ορίζονται ως βασικοί άξονες διαχείρισης των αποβλήτων, η 

επαναχρησιμοποίησή τους για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών ή ενέργειας - 

βιοκαυσίμων και προτρέπεται η εκάστοτε Περιφέρεια για την ενίσχυση 

κεντρικών μονάδων επεξεργασίας.  

Σε ότι αφορά στην παραγωγή στερεών απορριμμάτων από την κατασκευή των 

έργων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στα κεφάλαια 9 και 10, αυτά προβλέπεται 

να είναι περισσεύματα αγωγών και άλλα που προέρχονται από τη χρήση – 

αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (πχ. υλικά συγκόλλησης κ.α.), υλικά 

συσκευασίας αυτών και απορρίμματα οικιακού τύπου από το προσωπικό. Οι 

ποσότητες παραγόμενων στερεών αποβλήτων αναμένεται να είναι μικρές, οπότε 

θα ελέγχονται και θα διαχειρίζονται εύκολα και η επίπτωσή τους είναι σημειακή. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 9 και 10, θα πρέπει να 

γίνεται προσεκτική διαχείρισή τους.  

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου 

προκύπτει από τους αέριους ρύπους (καυσαέρια) και τη δημιουργία σκόνης, 

λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις 

κατασκευαστικές εργασίες και επιπλέον για τη διακίνηση του προσωπικού και τη 

μεταφορά των υλικών.  
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Οι αέριοι ρύποι προκύπτουν από την κίνηση των απαιτούμενων βαρέων 

οχημάτων μεταφοράς των υλικών και των μηχανημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή.  

Σε ότι αφορά στις εκπομπές αυτές, στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατόν να 

ποσοτικοποιηθούν, καθώς εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων (π.χ. είδος 

οχήματος, ώρες λειτουργίας κλπ.), οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. 

Ωστόσο, η διακίνηση βαρέων οχημάτων και η χρήση γεννητριών μπορεί να 

καταστούν πηγές υψηλών συγκεντρώσεων καυσαερίων σε μικρή όμως ακτίνα 

από το χώρο διακίνησης και λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις 

είναι βραχυπρόθεσμες και οι εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να 

προκαλέσουν εκπομπές αερίων ρύπων σε ποσότητες που να δημιουργήσουν 

συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που ορίζει η νομοθεσία περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας. Στα πλαίσια δε της απαιτούμενης τακτικής 

συντήρησης και ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου, 

εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των κινητήρων και επομένως επιτυγχάνεται 

η ελαχιστοποίηση των εκπομπών τους, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη 

τροφοδοσία καυσίμων καλής ποιότητας.   

Επιπλέον, η δημιουργία σκόνης, η οποία είναι αναπόφευκτη σε τέτοιου είδους 

εργασίες, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που δύνανται να επηρεάσει τόσο 

την ποιότητα της ατμόσφαιρας, όσο και την ορατότητα και επομένως την 

αισθητική άποψη του περιβάλλοντος. Εκτός από αυτό, η επικάθιση της σκόνης 

στη βλάστηση, ιδιαίτερα όταν αυτή βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες και για 

αρκετό χρονικό διάστημα, μειώνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών και 

τις λειτουργίες μεταβολισμού τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικής 

τους ικανότητας.  

Αναλόγως της ποσότητας σκόνης που δημιουργείται, αυτή δύναται να 

προκαλέσει μείωση της ορατότητας της περιοχής τοπικά, ιδιαίτερα κατά τις 

μέρες που επικρατεί άπνοια, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι εργασίες 

κατασκευής και να αυξάνεται το ρίσκο για πρόκληση ατυχήματος. Αντιθέτως, 

όταν πνέουν έντονοι άνεμοι, η σκόνη δύναται να μεταφέρεται σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σωματίδια με μέγεθος μεγαλύτερο από 

30μm καθιζάνουν στο έδαφος σε απόσταση λίγων μόνο μέτρων, ενώ τα 

μικρότερα παρασύρονται από τον άνεμο και μεταφέρονται σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις. 

Πέρα από αυτό όμως, σημαντική είναι και η επίπτωση στην υγεία των 

εργαζομένων και των ατόμων που παρευρίσκονται στην περιοχή όπου 

επεκτείνεται η σκόνη. Η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά 

προβλήματα και να παρατηρηθεί ακόμη έξαρση του φαινομένου του άσθματος.  

Οι εργασίες που αναμένεται να δημιουργήσουν σκόνη, είναι: 
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− Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων. 

− Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών. 

− Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. 

− Αποθήκευση μπαζών και πρώτων υλών. 

Η σκόνη από τη διακίνηση μπαζών και πρώτων υλών μπορεί να οφείλεται τόσο 

στην επίδραση των τροχών των οχημάτων σε τριβή με το έδαφος, όσο και στη 

μεταφορά λεπτόκοκκων υλικών κατασκευής όπως άμμο ή χώμα, ενώ αναμένεται 

να έχει σημαντικές επιπτώσεις μόνο εάν δε λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

για τη μείωσή της. 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US EPA) αναφέρει ότι 

τέτοιες εκπομπές είναι ευθέως ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων, ενώ 

εξαρτώνται επίσης και από το 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 1kgr/οχηματο-χιλιόμετρο 

και φθάνει μέχρι και πάνω από 10kg/οχηματο-χιλιόμετρο.  

Επίσης, σημαντική πηγή σκόνης αποτελεί η μεταφορά, διανομή και αποθήκευση 

αδρανών υλικών από τις διάφορες κατασκευαστικές εργασίες. Η πρόσθεση 

αδρανών υλικών σε ένα σωρό ή η μεταφορά του 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, τη μέση ταχύτητα του ανέμου, το ύψος πτώσης και την 

περιεχόμενη υγρασία στο υλικό.   

Σημειώνεται βεβαίως ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν ποσοτικά οι 

συγκεντρώσεις σκόνης που πρόκειται να δημιουργηθούν στο χώρο κατασκευής 

του έργου, λόγω των πολλών παραμέτρων που επηρεάζουν τη δημιουργία και 

διασπορά της, όπως η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τις χωματουργικές 

εργασίες, ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων από τους χειριστές τους, οι 

μετεωρολογικές και κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο των εργασιών, η 

υγρασία του εδάφους, η θέση που θα επιλεγεί για εκφόρτωση των αδρανών 

υλικών κ.α. 

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα επίπεδα του παραγόμενου θορύβου είναι μια σημαντική παράμετρος τόσο για 

το ανθρωπογενές περιβάλλον όσο και για την πανίδα κυρίως της περιοχής, καθώς 

η όχληση μπορεί να οδηγήσει τα τοπικά είδη ακόμα και σε εγκατάλειψη των 
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ενδιαιτημάτων τους. Η όχληση από το θόρυβο συνίσταται σε δύο παραμέτρους, 

αφενός στην ένταση και αφετέρου στη διάρκεια παραγωγής.  

Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/293Α/81 (άρθρο 2, παρ. 5) καθορίζεται το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο οποίο κείται η εγκατάσταση. 

Πίνακας 6-17: Θεσμοθετημένα όρια θορύβου 

Χαρακτηρισμός περιοχής 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 

Αναφέρονται επίσης οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ασχολούνται με 

τον θόρυβο μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη φάση 

κατασκευής ενός έργου: 

✓ 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86: Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής 

των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 

οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ. 

✓ 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.10.88: Περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή 

τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. 

✓ Α5/2375 ΦΕΚ 689/Β/18: Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. 

Καθώς η περιοχή μελέτης είναι εντός του ΒΙΟΠΑ Άμφισσας και ως εκ τούτου, το 

ανώτατο όριο του επιτρεπόμενου θορύβου στο όρια του γηπέδου των 

επεμβάσεων, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, είναι τα 70 dB(A).  

Τα επίπεδα του παραγόμενου θορύβου είναι μια σημαντική παράμετρος τόσο για 

το ανθρωπογενές περιβάλλον, όσο και για την πανίδα κυρίως της περιοχής, 

καθώς η όχληση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εγκατάλειψη των 

ενδιαιτημάτων τους. Η όχληση από τον θόρυβο συνίσταται σε δύο παραμέτρους, 

αφενός στην έντασή του και αφετέρου στη διάρκειά παραγωγής.  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, οι διάφορες κατασκευαστικές εργασίες 

και δραστηριότητες στο εργοτάξιο θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 

επιπέδων του θορύβου στην περιοχή μελέτης. Οι κυριότερες εργασίες που 

αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων θορύβου στην ευρύτερη 

περιοχή, είναι οι εξής: 

− Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν υλικά όπως άμμο και υλικά 

εκσκαφών εντός ή εκτός του εργοταξίου. 
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− Η λειτουργία διάφορων οχημάτων και μηχανημάτων που θα εργάζονται στο 

χώρο του εργοταξίου, όπως μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων 

εκσκαφής κλπ. 

− Η διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του γηπέδου. 

Ο παραγόμενος θόρυβος θα είναι αισθητός κατά κύριο λόγο στην περιοχή του 

εργοταξίου και δευτερευόντως στη γειτνιάζουσα περιοχή. 

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω στοιχεία, τα επίπεδα του θορύβου που 

αναμένεται να υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου εξαρτώνται τόσο από το είδος 

του μηχανήματος που χρησιμοποιείται όσο και το χρόνο λειτουργίας του, όσο και 

από άλλες τοπικές παραμέτρους.  Η δημιουργία θορύβου είναι μεν αναπόφευκτη 

ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν αναμένονται σημαντικές και είναι πλήρως 

αναστρέψιμες καθώς: 

− το υπό μελέτη έργο απέχει σημαντικά από το βασικό οικιστικό ιστό, 

− πρόκειται για έργο μικρής κλίμακας, χωρικά και χρονικά, 

− οι εργοταξιακές συνθήκες θα εκλείψουν μετά το πέρας των κατασκευαστικών 

εργασιών. 

Σημειώνεται επίσης ότι από τους κύριους θιγόμενους κοινωνικούς πόρους από το 

θόρυβο, είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα έργα και για το λόγο αυτό στο επόμενο 

κεφάλαιο προτείνονται ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε 

αυτούς.  

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Αναφορά στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γίνεται στην 

αντίστοιχη παράγραφο της φάσης λειτουργίας. Κατά τη φάση κατασκευής δεν 

προβλέπεται να υπάρχει κάποια βλαβερή επίπτωση καθώς εκτιμάται ότι θα 

γίνεται χρήση μόνο της κινητής τηλεφωνίας που όπως αναφέρεται παρακάτω η 

ιοντίζουσα ακτινοβολία δεν ενέχει κινδύνους. 

6.4 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΈΡΓΟΥ 

 ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  

Κατανάλωση καυσίμου 

Η προτεινόμενη μονάδα δεν χρησιμοποιεί καύσιμα για τη λειτουργία της και θα 

είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Τα μηχανήματα έργου 

που απαιτούν πετρέλαιο (π.χ. Η/Ζ) θα τροφοδοτούνται όποτε απαιτέιται από τα 

πρατήρια καυσίμων της περιοχής. 

Κατανάλωση νερού 
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Στις εξεταζόμενες εγκαταστάσεις προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις νερού: 

α) Πλύση προσωπικού 

β) Χώροι υγιεινής 

γ) Διαβροχή εσωτερικού οδικού δικτύου όταν ο καιρός είναι ξηρός και φυσάει 

άνεμος. 

δ) Πυρόσβεση. 

ε) Λοιπές χρήσεις 

Ως ενδεικτική ποσότητα ημερήσιας κατανάλωσης νερού από το προσωπικό που 

εργάζεται στο έργο λαμβάνονται τα 70 lt/ημέρα για κάθε εργαζόμενο. Συνολικά 

στο έργο αναμένεται να απασχολούνται καθημερινά 5 εργαζόμενοι. 

Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών (πλην του πόσιμου) θα γίνεται από το 

υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης του ΧΥΤΑ.  

Για τις ανάγκες σε πόσιμο νερό, προβλέπονται δοχεία 20lt τύπου «φιάλης νερού 

για ψύκτη», τα οποία θα είναι εγκατεστημένα στο υφιστάμενο κτίριο διοίκησης. 

Κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης εκτιμάται σε 4.160 

MWh/y και καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Τα υγρά απόβλητα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων 

Βόλου, η διαχείριση των οποίων περιγρέφεται ακολούθως, προκύπτουν από: 

• Την παραγωγή στραγγισμάτων στο ΧΥΤΥ 

• Τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (στραγγίδια, λύματα από πλύσεις) 

• Τους χώρους υγιεινής και εξυπηρέτησης προσωπικού. 

Η ποσότητα των στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ ισούται με 70 -160 m3 ημερησίως 

(ετήσιος μέσος όρος) για τη χρονική περίοδο λειτουργίας 2017-2019. Η ποσότητα 

αυτή αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο 50% κατά τη μετάβαση του ΧΥΤΑ σε 

ΧΥΤΥ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων παρουσίαζονται στο 

Παράρτημα ΙΧ από την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

Τα λοιπά στραγγίδια που θα παράγονται έχουν ως εξής:  

Πίνακας 6.12: Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων ΜΕΑ 
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  Λύματα Προσωπικού*  Υγρά Πλύσεων * 
 Απόβλητα πλατείας 

ωρίμανσης* 

Παράμετρος 
Συγκέντρωση, 

mg/l 
Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

Συγκέντρωση, 
mg/l 

Qmax, 
m3/d 

BOD 250,00 

5,00 

150,00 

2,00 

5.000,00 

2,00 
COD 300,00 200,00 10.000,00 

SS 270,00 170,00 400,00 

ΝΗ4-Ν 20,00 10,00 500,00 

 

 

6.4.2.1 Διεργασίες Παραγωγής Στραγγισμάτων στους Χώρους Ταφής 

Τα στραγγίσματα στους ΧΥΤΑ/Υ, οφείλουν την γένεσή τους στο νερό που 

εισέρχεται στον απορριμματικό όγκο λόγω υγρασίας, βροχόπτωσης ή/ και 

ανύψωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.  

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 

και στην ηλικία των αποθέσεων. Αν για παράδειγμα μεγάλες ποσότητες 

ασβεστοκονιαμάτων ή γύψου έχουν τοποθετηθεί στην λεκάνη, η αναερόβια 

δραστηριότητα μετατρέπει τα περισσότερα από τα θειικά σε σουλφίδια.  

Τα στραγγίσματα έχουν σκούρο χρώμα λόγω των σουλφιδίων του σιδήρου που 

δημιουργεί προβλήματα οσμής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

σύνθεση των στραγγισμάτων είναι η ηλικία του ΧΥΤΑ/Υ. Νέοι ΧΥΤΑ/Υ (2-5 

χρόνια λειτουργίας) χαρακτηρίζονται από υψηλές ποσότητες BOD και COD, 

χαμηλά pH, καλύτερη αποδόμηση και μικρές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, 

όπως φαίνεται και στην επόμενη παράγραφο. 

Γενικά, η ποσότητα και η ποιότητα των στραγγισμάτων εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες. Ονομαστικά αναφέρονται η ποσότητα, σύνθεση και πυκνότητα των 

απορριμμάτων, η ηλικία του ΧΥΤΑ/Υ και τα υδρολογικά και κλιματολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Από άποψη φυσικοχημικών / βιολογικών 

διεργασιών, κατά τη διάρκεια ζωής ενός ΧΥΤΑ/Υ εξελίσσονται, συνήθως 

παράλληλα, τρεις κατηγορίες αντιδράσεων: 

Αερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

Για αυτή την κατηγορία των αντιδράσεων απαιτείται η ύπαρξη οξυγόνου. Για το 

λόγο αυτό, τέτοιου είδους αποσύνθεση συμβαίνει κατά την πρώτη χρονική 

περίοδο της απόθεσης (ακόμα και σε συνθήκες υψηλής συμπίεσης και 

στεγανότητας) με την κατανάλωση του οξυγόνου που εγκλωβίζεται κατά την 

ταφή. Επίσης αυτή η αποσύνθεση είναι συχνά η κυρίαρχη σε μικρά βάθη, κοντά 

στην επιφάνεια των ΧΥΤΑ/Υ, λόγω της παρουσίας ατμοσφαιρικού οξυγόνου. 
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Προφανώς, στο βαθμό που τα απορρίμματα δεν συμπιέζονται κατάλληλα ή δεν 

χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό επικάλυψης ή δεν γίνεται απόθεση με βάση 

συγκεκριμένο σχέδιο, είναι δυνατό οι αερόβιες διεργασίες να κυριαρχούν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Τα προϊόντα της αερόβιας αποσύνθεσης είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό, μερικά 

αποδομημένες ενώσεις του άνθρακα καθώς και η θερμότητα που παράγεται από 

αυτές τις αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της αερόβιας αποσύνθεσης, η παραγωγή 

στραγγισμάτων είναι σχετικά μικρή έως και αμελητέα, διότι τα απόβλητα δεν 

έχουν φτάσει στην υγρασία κορεσμού τους ακόμα. Έτσι η συνεισφορά αυτών των 

διεργασιών στα στραγγίσματα οφείλεται στη διάλυση υδατοδιαλυτών ουσιών 

από τα νερά της βροχής που κατεισδύουν (άλατα και οργανικά δευτερευόντως) 

καθώς και σε σωματίδια.  

Όξινη αναερόβια αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος 

Η δεύτερη, χρονικά, φάση αποδόμησης του οργανικού κλάσματος είναι η όξινη 

αναερόβια αποσύνθεση, η οποία δεν παράγει μεθάνιο. Με τη σταδιακή 

κατανάλωση του οξυγόνου, στην απόθεση δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες 

και οι μικροοργανισμοί που ευνοούνται από τις αναερόβιες συνθήκες γίνονται 

πολυπληθέστεροι και τελικά κυριαρχούν. Κατά τη φάση αυτή παράγονται 

υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών οξέων, αμμωνία, υδρογόνο, διοξείδιο του 

άνθρακα καθώς και μερικά αποδομημένες οργανικές ενώσεις.  

Η παραγωγή υψηλών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και των 

οργανικών οξέων έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το pH στην περιοχή 5,5 – 

6,5 με συνεπακόλουθο την διευκόλυνση της διάλυσης περισσότερων οργανικών 

και ανόργανων ουσιών στα στραγγίσματα. Έτσι, η συνεισφορά αυτής της φάσης 

στα στραγγίσματα ανεβάζει την αγωγιμότητά τους και τα εμπλουτίζει σε 

διαλυμένες ουσίες.  

Αναερόβια αποσύνθεση με παραγωγή μεθανίου 

Μετά την όξινη αναερόβια αποσύνθεση, με την ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση 

του διαθέσιμου οξυγόνου, το δυναμικό οξειδοαναγωγής μειώνεται, με συνέπεια 

την έναρξη της τρίτης φάσης της αποσύνθεσης, κατά την οποία τα μεθανογενή 

βακτήρια κυριαρχούν στις βιολογικές διεργασίες. Αυτά τα βακτήρια 

καταναλώνουν οργανικό κλάσμα και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, 

νερό και κάποια ποσότητα θερμότητας. Χαρακτηριστικό αυτής της διεργασίας 

είναι ο σχετικά αργός ρυθμός της που έχει σαν αποτέλεσμα τη συντήρηση της για 

πολλά χρόνια.  

Τα μεθανογενή βακτήρια καταναλώνουν μεγάλο μέρος των οργανικών οξέων, 

είτε κατευθείαν είτε με τη βοήθεια ενδιάμεσων μετασχηματισμών μετατρέποντας 

αυτά σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, με επακόλουθο τη σταδιακή άνοδο 
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του pH στα επίπεδα μεταξύ 7-8. Έτσι, τα στραγγίσματα περιέχουν λιγότερες 

διαλυμένες ουσίες και σαφώς μειωμένο οργανικό φορτίο.  

Πολύ συχνά, σε αυτή τη φάση παράγεται άζωτο και υδρόθειο, ενώ το υδρογόνο 

που έχει παραχθεί σε προηγούμενες φάσεις καταναλώνεται, με ταχύτατους 

ρυθμούς.  

Χρονικά, η έναρξη της μεθανογενούς φάσης μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες έως 

και μερικά χρόνια, από την απόθεση των αποβλήτων. Όσο περισσότερη υγρασία 

έχουν τα απορρίμματα τόσο πιο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει η μεθανογενής 

φάση, ενώ απότομες αλλαγές στην υγρασία και την κίνηση του νερού ενδέχεται 

να διακόψουν τη μεθανογενή φάση, λόγω καταστροφής των μεθανογενών 

βακτηρίων. Το βέλτιστο pH για τα μεθανογενή βακτήρια είναι στο εύρος 6,7 – 7,5. 

Ωστόσο ακόμα και σε μεγαλύτερο εύρος, μεταξύ 5 και 9, εξακολουθεί να υπάρχει 

κάποια δραστηριότητα μεθανογενών βακτηρίων. Οι βέλτιστες θερμοκρασίες για 

τα μεσοφιλικά βακτήρια είναι της τάξης των 30-35οC, ενώ για τα θερμοφιλικά 

βακτήρια είναι της τάξης των 45ο C.Η θερμοκρασία του ΧΥΤΥ καθορίζει ποιο είδος 

βακτηρίων κυριαρχεί κατά την αναερόβια αποσύνθεση. Σε θερμοκρασίες κάτω 

από 10- 15ο C, η αναερόβια αποσύνθεση μειώνεται δραστικά. Ο λόγος άνθρακα 

προς άζωτο πρέπει να είναι στην τάξη μεγέθους του 16:1 για τα μεθανογενή 

βακτήρια.  

Κατά τη φάση αυτή, χαρακτηριστικό των στραγγισμάτων είναι το σχεδόν 

ουδέτερο pH, η χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και χαμηλό δείκτη TDS 

(Total Dissolved Solids).  

Οι πολύπλοκες αλληλοεπιδράσεις μεταξύ υδατικού ισοζυγίου και βιολογικής 

αποσύνθεσης στ’ απορρίμματα έχουν σαν συνέπεια την εμφάνιση μεγάλων 

διακυμάνσεων στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των στραγγισμάτων. 

Παρόλα αυτά είναι δυνατή η συλλογή αρκετών στοιχείων που επιτρέπουν μία 

εκτίμηση ποσοτική και ποιοτική της σύνθεσης των στραγγισμάτων σε μία 

εγκατάσταση Υγειονομικής Ταφής. 

 

6.4.2.2 Παράμετροι Σχεδιασμού – Ποσοτική και Ποιοτική Σύσταση 

Στραγγισμάτων & Λοιπών Υγρών Αποβλήτων 

Η παραγωγή των στραγγισμάτων επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από: 

• Tις κλιματολογικές συνθήκες, 

• Tη μορφολογία της περιοχής, 

• Tον τρόπο λειτουργίας του χώρου διάθεσης, 

• Τη σύστασή τους. 
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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 

Οι παραπάνω παράμετροι εξαρτώνται από: 

• Την ηλικία της εγκατάστασης, 

• Το είδος της εφαρμοσμένης συμπίεσης, και 

• Τη σύνθεση των απορριμμάτων.  

Τα ανόργανα στοιχεία των στραγγισμάτων χωρίζονται ανάλογα με τη διαχρονική 

εξέλιξη των συγκεντρώσεών τους σε τρεις κατηγορίες: 

1. Στοιχεία με διαχρονική εξέλιξη συγκέντρωσης (Fe, Ca, Mg, Mn, Zn), 

2. Στοιχεία με μακροπρόθεσμα ελαφρά αυξανόμενη συγκέντρωση (Cl, N4+, K, 

Na), και 

3. Στοιχεία με τυχαίες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων (ΝΟ, P και βαρέα μέταλλα 

Pb, Ni, As, Cu, Cd, Cr, Co). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τυπική σύσταση στραγγισμάτων, 

έτσι όπως αναμένεται να παράγονται εντός του ΧΥΤΑ/Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6-18: Σύνθεση στραγγισμάτων5 

 
5 Peavy H, et al "Environmental Engineering", 1986 
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Παράμετροι 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 

Όπως προαναφέρθηκε η σύσταση των στραγγισμάτων εξαρτάται από την ηλικία 

του ΧΥΤΑ/Υ. Λίγο μετά την απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ/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 στην 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 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. 

Η σύσταση των στραγγισμάτων στην προκειμένη περίπτωση, είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί, δεδομένου ότι στο ΧΥΤΑ/Υ (από όπου προέρχεται και ο μεγαλύτερος 

όγκος στραγγισμάτων), θα αποτίθενται υπολείμματα τα οποία είναι μειωμένης 

ποσότητας σε οργανικό κλάσμα. Ταυτόχρονα, από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ, 

παράγονται τόσο «παλιά» στραγγίσματα από τις αρχικές αποθέσεις, όσο και 

«φρέσκα» στραγγίσματα από τις αποθέσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
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διάρκεια εκπόνησης της παρούσας. 

Οι υφιστάμενες υποδομές της σχεδιαζόμενης ΟΕΔΑ Βόλου, που περιλαμβάνουν το 

ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και η συλλογή και επεξεργασία 

των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, επεξεργάζεται όπως έχει περιγραφεί 

ανωτέρω. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τεχνική λύση που πρόκειται 

τελικώς να εφαρμοστεί κατά την τελική ανάπτυξη των υποδομών της ΟΕΔΑ 

Βόλου, από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη σχετική διαγωνιστική 

διαδικασία για την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ αλλά και των 

προδιαλεγμένων οργανικών αναφορικά με αυτήν που παρουσιάζεται στην 

παρούσα μελέτη (σε συμφωνία με την Τεχνική Μελέτη που έχει εκπονήσει και 

εγκρίνει ο Δήμος Βόλου) ενδέχεται να παρουσιάζει τροποποιήσεις (αναφορικά 

με τις παραγόμενες ποσότητες, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κ.α.), κρίνεται 

σκόπιμη η συμμόρφωση του τελικού σχεδιασμού με τους εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς Όρους της ΟΕΔΑ Βόλου, κατά το στάδιο της μελέτης 

εφαρμογής των σχεδιαζόμενων υποδομών. 

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Τα αέρια απόβλητα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Αποβλήτων Βόλου προκύπτουν από την διεργασία της υγειονομικής ταφής. 

Στους χώρους τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων παρατηρείται το φαινόμενο 

της "μεθανογένεσης", δηλ. της δημιουργίας και εκπομπής του βιοαερίου της 

χωματερής το οποίο παράγεται κατά την αναερόβια αποδόμηση του οργανικού 

κλάσματος των απορριμμάτων, με βασικά συστατικά του το μεθάνιο (CH4) και το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η κατ' όγκον αναλογία των συστατικών του είναι 

της τάξης του 50/50, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε τέσσερα 

ταυτόχρονα εξελισσόμενα στάδια, ως εξής:  

• Αρχικά υδρολύονται από ένζυμα οι αδιάλυτες μεγαλομοριακές οργανικές 

ενώσεις (λίπη, πολυσακχαρίτες, πρωτεϊνες).  

• Κατόπιν λαμβάνει χώρα παραπέρα αποδόμηση της οργανικής ύλης με την 

δράση οξεοπαραγωγών βακτηρίων σε οργανικά οξέα, αλκοόλες, αλδεϋδες, 

CO2 και H2. 

• Τα προϊόντα αυτά είναι ασταθή ενδιάμεσα, τα οποία κάτω από την δράση των 

οξικών βακτηρίων καταλήγουν σε CH3COOH, H2 και CO2. 

• Τελικά, τα CH3COOH, H2 & CO2 χρησιμοποιούνται από τα μεθανοπαραγωγά 

βακτήρια σαν υπόστρωμα για τον τελικό σχηματισμό του μεθάνιου (CH4). 

Σαν αιτίες της δημιουργίας αερίων θα μπορούσαν να αναφερθούν οι 

μικροβιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα η εισροή του αέρα στα 
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απορρίμματα και η παρουσία του στο πορώδες των απορριμμάτων και του 

εδάφους. 

Η αποδόμηση των απορριμμάτων μπορεί να γίνεται είτε αερόβια είτε αναερόβια. 

Μετά την απόθεση των απορριμμάτων αρχίζει πρώτα η παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα που σταδιακά μειώνεται με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής 

μεθανίου. Μείωση επίσης παρατηρείται και στο οξυγόνο που βρίσκεται στον 

πορώδη χώρο των απορριμμάτων καθώς και στο άζωτο. Η ποσότητα αλλά και η 

σύσταση των παραγομένων αερίων επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, 

με πιο σημαντικούς την σύσταση των απορριμμάτων, την υγρασία και τις 

θερμοκρασίες που επικρατούν εντός και εκτός των απορριμμάτων.  

Σε πρώτο στάδιο γίνεται αερόβια αποσύνθεση των απορριμμάτων, λόγω της 

επαφής τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η αερόβια αποσύνθεση είναι πολύ 

μεγαλύτερη στην άνω επιφάνεια του σώματος των απορριμμάτων, λόγω της 

περίσσειας οξυγόνου που υπάρχει εκεί. Τα τελικά προϊόντα της αερόβιας 

αποσύνθεσης είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Αντίθετα στα βαθύτερα 

στρώματα της απόθεσης, οδηγούμαστε γρήγορα σε έλλειψη αέρα και έχουμε 

αναερόβια ζύμωση, η οποία οδηγεί σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Στην 

αναερόβια αποσύνθεση των απορριμμάτων, μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

στάδια, την οξυδογενή και την μεθανογενή ζύμωση, που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Η μεθανογενής ζύμωση είναι μια διαδικασία γενικά επιθυμητή σε χώρους 

ταφής απορριμμάτων και είναι η κύρια διαδικασία που οδηγεί στην εξαφάνιση 

της οργανικής ύλης. 

Στην διάρκεια του σταδίου της μεθανογέννεσης, η μετατροπή της οργανικής ύλης 

είναι κατευθείαν ανάλογη με την παραγωγή μεθανίου. Υπάρχουν τουλάχιστον 

δέκα διαφορετικά είδη βακτηριδίων που παίζουν μεγάλο ρόλο στην 

μεθανογένεση. Το καθένα από αυτά έχει περιορισμένη επίδραση σε ορισμένες 

μόνο οργανικές ουσίες. Παράλληλα υπάρχουν αρκετές πολύπλοκες οργανικές 

ουσίες για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία πολλών διαφορετικών 

βακτηριδίων για να παραχθεί τελικά το μεθάνιο. Τέλος μια κρίσιμη παράμετρος 

είναι ότι το ποσοστό αναπαραγωγής των μεθανογενών βακτηριδίων είναι 

μικρότερο από αυτό των οξυδογενών. Κατά συνέπεια, αν για κάποιο λόγο 

διακοπεί η μεθανογένεση είναι πολύ δύσκολο να ξαναρχίσει.  

 

6.4.3.1 Σύσταση βιοαερίου 

Οι συστάσεις που παρουσιάζονται κατά τις χρονικές φάσεις παραγωγής του 

βιοαερίου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, στη συνέχεια: 

Πίνακας 6-19: Τυπική εκατοστιαία σύσταση βιοαερίου κατά τη διάρκεια 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

152 

των πρώτων 48 μηνών από την αποπεράτωση της ταφής6 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 

N2 % CO2 % CH4 % 

0-3 5.2 88 5 
3-6 3.8 76 21 

6-12 0.4 65 29 
12-18 1.1 52 40 
18-24 0.4 53 47 
24-30 0.2 52 48 
30-36 1.3 46 51 
36-42 0.9 50 47 
42-48 0.4 51 48 

Το βιοαέριο μπορεί να παράγεται με σχετικά σταθερό ρυθμό για περίοδο 

μεγαλύτερη από δέκα (10) χρόνια, αν και σε άλλες χώρες σημαντικές 

συγκεντρώσεις μεθανίου έχουν μετρηθεί σε χωματερές σαράντα και πλέον 

χρόνια αφότου έχουν κλείσει. 

Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου που βρίσκεται χωροθετημένος στη θέση 

«Κάκκαβος», όπου χωροθετείται και η ΟΕΔΑ Βόλου, καλύπτεται ήδη από δίκτυο 

απαγωγής του παραγόμενου βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με την επιλογή αυτή, ελαχιστοποιούνται οι αέριοι ρύποι που 

καταλήγουν στην ατμόσφαιρα λόγω της εδαφικής διάθεσης των στερεών 

αποβλήτων στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. Με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων 

υποδομών επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων, οι ποσότητες του οργανικού κλάσματος που τελικά θα καταλήγουν 

προς τελική διάθεση θα είναι σημαντικά περιορισμένες από αυτές που 

καταλήγουν σήμερα. Αντίστοιχα μειωμένες εκτιμώνται να είναι οι ποσότητες των 

αερίων που θα παράγονται κατά τη φάση αυτή. Οι λειτουργοί των υποδομών της 

ΟΕΔΑ οφείλουν να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του δικτύου 

απαγωγής και παραγωγής ενέργειας από το βιοαέριο, προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στη διαδικασία λειτουργίας και να συμμορφώνεται με τους 

εκάστοτε εν ισχύ Περιβαλλοντικούς Όρους της ΟΕΔΑ Βόλου.  

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ  

Οι πηγές θορύβου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να είναι: 

• Από την κίνηση των φορτηγών μεταφοράς ΑΣΑ (είσοδος - έξοδος στη μονάδα) 

• Από τη λειτουργία της μονάδας  

Η λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων θα είναι τέτοια που η 

 
6 SOLID WASTES», G.Tchobanoglous, H. Theisen, R. Eliassen, McGRAW HILL Book Company 
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συνδυασμένη στάθμη θορύβου να μην ξεπερνά τα 70 dB(A) εντός των ορίων της 

εγκατάστασης (ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα φέρει κατάλληλη ηχομόνωση 

όπου απαιτείται). 

Επιπτώσεις όμως από τη λειτουργία του έργου είναι δυνατόν να υπάρξουν στους 

εργαζόμενους μέσα στο χώρο επεξεργασίας, στην περίπτωση που η ημερήσια 

ατομική έκθεση στο θόρυβο ενός εργαζόμενου, ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη 

σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβεί το νομοθετικά καθορισμένο όριο των 85 

dB(A) και τα 200 Pa αντίστοιχα (Π.Δ. 149/2006, 2003/10/ΕΚ), γεγονός που δεν 

αναμένεται στο συγκεκριμένο έργο, καθώς θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 

 

 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στο χώρο 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι συγχρονισμένα 

ταλαντούμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία ταλαντώνονται σε 

κάθετα επίπεδα μεταξύ τους και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης. 

Διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός 

(c=299.792.458 m/s) αλλά και μέσα στην ύλη με ταχύτητα λίγο μικρότερη απ' την 

ταχύτητα του φωτός. 

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους περιοχές, την 

ιοντίζουσα και τη μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι: το μήκος κύματος, 

η συχνότητα και η μεταφερόμενη ενέργεια. Το μήκος κύματος είναι 

αλληλένδετο με τη συχνότητα. Όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο 

υψηλή είναι η συχνότητα εκπομπής. Ανάλογα με τη συχνότητα της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αυτή χωρίζεται σε μικροκύματα, ραδιοκύματα, 

υπέρυθρη ακτινοβολία, ορατό φως, υπεριώδη ακτινοβολία, ακτίνες Χ, ακτίνες 

Γάμμα, κοσμική ακτινοβολία. Είναι φανερό πως όσο μικρότερο είναι το μήκος 

κύματος λ τόσο πιο επιβλαβής είναι η ακτινοβολία. 
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Σχήμα 6-1: Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Βάσει του παραπάνω γραφήματος η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει συχνότητα 

μικρότερη ή ίση με το ορατό φως, είναι μεγάλου μήκους κύματος και μεταφέρει 

σχετικά μικρή ενέργεια, η οποία δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει ιονισμό, 

δηλαδή να σπάσει χημικούς δεσμούς στα μόρια των κυττάρων και δεν συνδέεται 

με κινδύνους για την υγεία, όπως η ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η χαμηλόσυχνη (μη 

ιονίζουσα) ακτινοβολία συναντάται σε οποιονδήποτε αγωγό βρίσκεται υπό τάση 

(ηλεκτρικά πεδία) και σε οποιονδήποτε αγωγό διαρρέεται από ρεύμα (ηλεκτρικά 

και μαγνητικά πεδία). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από ραδιοτηλεοπτικούς πομπούς, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 

ραντάρ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

Με τη δημοσίευση του Νόμου 3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του 

κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το Νόμο 

4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που 

καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από 

τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 

53571/3839/6.9.2000). Επισημαίνεται ότι προ του Ν.3431/2006 ίσχυε το 80% 

των αντίστοιχων τιμών. 

Στη μονάδα δεν αναμένεται η εγκατάσταση υποδομών με σημαντικές εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται ότι θα 

υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

 

6.5 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τα προτεινόμενα έργα αποκατάστασης των κυττάρων απόθεσης, αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού της ΟΕΔΑ Βόλου. Τα έργα 

αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, σε συνδυασμό με τα έργα 

διαχείρισης βιοαερίου από τις υφιστάμενες αυτές αποθέσεις κρίνονται 
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απαραίτητα για την ασφάλεια του συνολικού σχεδιασμού και την καλή 

λειτουργία του έργου, ώστε ο χώρος να αποτελέσει ένα ενιαίο σύνολο. Η τελική 

κάλυψη που προτείνεται περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό πολλαπλών στιβάδων που 

αποτελείται από την κορυφή ως τη βάση της από τις εξής στρώσεις: 

 

 ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο φυτόχωμα, επί του οποίου θα 

τοποθετηθούν κατάλληλα φυτά και δένδρα επιλεγμένα για την ελαχιστοποίηση 

της διάβρωση και για την διευκόλυνση της επιφανειακής παροχέτευσης. Η 

στρώση αυτή θα έχει πάχος 1 m . 

Αντί του φυτοχώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χώμα εμπλουτισμένο με 

οργανοχουμικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την 

καλή βιολογική δραστηριότητα. 

Κάτω από τη στρώση αυτή θα κατασκευαστεί η στρώση αποστράγγισης του 

τελικού αναγλύφου, η οποία θα διαχωρίζεται από την στρώση επιφανείας με 

γεωύφασμα βάρους τουλάχιστον 200gr/m2 για να αποτρέψουν τη μετανάστευση 

λεπτόκοκκων υλικών από τη μία στρώση στην άλλη και για να προστατεύσουν 

τη ζώνη αποστράγγισης από φράξιμο. 

H συμπύκνωση της επιφάνειας εξομάλυνσης θα γίνεται σε μία στρώση και ο 

βαθμός συμπύκνωσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 95 % της μέγιστης 

πυκνότητας κατά την Πρότυπη Δοκιμή Proctor (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12948 

παρ. 5.2.1). 

 

 ΣΤΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Για την αποφυγή μετακίνησης μικροαπορριμμάτων εντός της στρώσης 

αποστράγγισης κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός της από τη στρώση 

επιφανείας. 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 χώρου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το γεωύφασμα διαχωρισμού θα έχει βάρος 230 g/m2. 
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 ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Η αποστραγγιστική στρώση θα είναι από χαλίκι 16/32 πάχους τουλάχιστον 50cm 

(ή άλλο ισοδύναμο συνθετικό υλικό, από σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλό, 

αμμοχαλικώδες υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32mm), πορώδες περίπου 

40%, χωρίς οργανικές ουσίες και μέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β.. 

Το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση μήκους : πάχους είναι > 3:1 δεν θα 

ξεπερνά το 20% κ.β. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 παρ. 5.2.4).  

Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 

1x10-3 m/sec. Πριν από την κατασκευή της ζώνης αποστράγγισης απαιτείται 

έλεγχος με επαρκή αριθμό δοκιμών μέτρησης υδροπερατότητας. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της ζώνης αποστράγγισης κατά την κατασκευή θα 

περιλαμβάνει έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης και της ποσότητας του 

ανθρακικού ασβεστίου ανά 5 στρέμματα και έλεγχο του πάχους της ζώνης ανά 1 

στρέμμα. 

Σε περίπτωση έντονων τοπικά κλίσεων των πρανών, η στρώση αποστράγγισης 

του χαλικιού δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε αυτά. Για το λόγο αυτό για 

την αποστράγγιση των πρανών θα χρησιμοποιηθεί συνθετικό στραγγιστήριο, 

επεξεργασίας δύο όψεων, μη υφαντό, και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

Πίνακας 6-20: Χαρακτηριστικά συνθετικού στραγγιστηρίου 

Υλικό HDPE 

Συνολικό Πάχος 7,5mm 

Αντοχή σε θραύση 250 Κρa 

Διαπερατότητα 4,7 x 10-3m2/sec 

Παροχετευτικότητα 2,9 l/s/m 

Μέγεθος οπών  095 110 μm 

Αντοχή σε εφελκυσμό 8,7 kΝ / m 

Πλάτος 1,1 m x 25 m 

 

 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΩΣΗ 

Αυτή παρέχει μακροχρόνια σιγουριά από τη κατείσδυση των υδάτων στα 

υποκείμενα απορρίμματα. Αποτελείται από γεωμεμβράνη πάχους 1,5mm. 

Αντί της μεμβράνης μπορεί να τοποθετηθεί στρώση από αργιλικό υλικό, πάχους 

τουλάχιστο 50cm, με συντελεστή υδροπερατότητας k = 1x10-9 m/sec. 

Επίσης γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους τουλ. 300 g/m2, για το διαχωρισμό της 
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ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου από τη χαμηλής περατότητας στρώση. 

Οι ελάχιστες τιμές των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών γεωμεμβράνης 

οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργικότητα της κατά την εγκατάσταση 

και λειτουργία της ορίζονται στην ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 Παράρτημα I.  

Τοποθέτηση Γεωμεμβράνης και Ποιοτικοί Έλεγχοι 

Η συγκόλληση των μεμβρανών θα γίνεται με δύο τρόπους: 

• Με διπλή κόλληση τύπου «double hot wedge fusion welding» στις ευθείες 

επιφάνειες κόλλησης. 

• Με εξέλαση τύπου «fillet extrusion welding» στις περιοχές περιορισμένης 

έκτασης όπου δεν μπορεί να γίνει διπλή κόλληση (π.χ. σε κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες). 

Η διαδικασία της συγκόλλησης θα λαμβάνει χώρα υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες 

κατάλληλες για την εργασία αυτή δηλ. σε θερμοκρασία 5 - 35οC και σε καμιά 

περίπτωση υπό βροχόπτωση. 

Έλεγχοι ποιότητας πριν από την τοποθέτηση 

Η μεμβράνη που θα χρησιμοποιηθεί θα συνοδεύεται από τα σχετικά 

πιστοποιητικά, από εγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία θα αποδεικνύουν την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων ιδιοτήτων του υλικού. (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 

12949 παρ. 5.2.3). 

Κάθε ρόλος υλικού που θα παραδίδεται στο εργοτάξιο, θα συνοδεύεται από 

ταμπέλα στην οποία θα αναγράφεται: 

• Ο κατασκευαστής της μεμβράνης 

• Η ημερομηνία παραγωγής 

• Η χώρα προέλευσης 

• Ο τύπος της μεμβράνης και η παρτίδα παραγωγής 

• Η πρώτη ύλη παραγωγής 

• Το πάχος της μεμβράνης. 

Από κάθε διαφορετική παρτίδα παραγωγής που παραδίδεται στο εργοτάξιο θα 

λαμβάνεται 1 δείγμα για την εκτέλεση των παρακάτω εργαστηριακών δοκιμών: 

• Carbon Black Content (ASTM D 1603) 

• Πυκνότητα (Density) ASTM D 1505 

• Melt Flow Index ASTM D 1238, E 

• Carbon Black Dispersion ASTM D 2663. 
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Κάθε 7-8 περίπου ρόλους που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα λαμβάνεται 1 

δείγμα για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών: 

• Dimensional Stability ASTM D 1204 

• Σκληρότητα (Hardness) ASTM D 2240, D 

• Διαπερατότητα ASTM E 96. 

Έλεγχοι κατά την κατασκευή 

Οι έλεγχοι των κολλήσεων θα είναι χωρίς καταστροφή (non destructive) και με 

καταστροφή (destructive). Οι έλεγχοι χωρίς καταστροφή θα γίνουν στο 100 % 

των κολλήσεων σε ελάχιστο πλάτος 10mm με μία από τις παρακάτω μεθόδους: 

• Διπλές κολλήσεις με τη μέθοδο αέρα υπό πίεση (air pressure testing) ή με τη 

μέθοδο του κενού (vacuum testing). 

• Απλές κολλήσεις με τη μέθοδο του κενού ή με τη μέθοδο της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας. 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή της μεμβράνης. Σε πέντε (5) τουλάχιστον περιοχές θα 

ληφθούν κατάλληλα δείγματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι με 

καταστροφή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής της κόλλησης (Shear 

Strength, ASTM D 413). Σε άλλες πέντε (5) περιοχές θα ληφθούν δείγματα για 

έλεγχο σε απόσχιση (Peel, ASTM D 882). 

 

 ΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Είναι στρώση διαπερατού υλικού, ελαχίστου πάχους 30cm και είναι 

τοποθετημένη κάτω από τη στρώση χαμηλής περατότητας. Απαιτείται για την 

απαγωγή του βιοαερίου που παράγεται από τις υποκείμενες απορριμματικές 

αποθέσεις. Το υλικό πρέπει να είναι μη ασβεστολιθικό, δηλαδή με περιεκτικότητα 

σε ανθρακικά  20%. Αποτελείται από αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι) με 

κοκκομετρική διαβάθμιση 16/32 mm 

 

 ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 

Για την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου, πάνω από το 

διαμορφωμένο ανάγλυφο, τοποθετείται μετά α) από διάστρωση και συμπίεση 

των απορριμμάτων και β) τη δημιουργία ενιαίων κλίσεων στο σώμα των 

κυττάρων ταφής, στρώση εξομάλυνσης πάχους της τάξης 0,30m, από ομοιογενή 

εδαφικά υλικά, με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 20 mm και χωρίς οργανικές 

ουσίες. 
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Γενικά το υλικό εξομάλυνσης θα είναι απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες, όπως 

φύλλα, χλόη, ρίζες κλπ. Για το χαρακτηρισμό των καταλλήλων για την 

εξομάλυνση υλικών, ισχύει η κατάταξη των Αμερικανικών Προδιαγραφών του 

AASHO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGWAY OFFICIAL MANUAL) σε 

συνδυασμό με τα εξής: 

− Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατομική γη της ομάδας Α-5 του 

AASHO θεωρούνται ακατάλληλα για τέτοιου είδους επιχώσεις 

− Υλικά που κατά AASHO κατατάσσονται στις ομάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-

7 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση εφόσον δοθεί ειδική 

προσοχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

πυκνότητα μεγαλύτερα του 95%  της μεγίστης τέτοιας λαμβανόμενης όπως 

παραπάνω, με υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 

Η διάστρωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους 15cm, οι οποίες θα 

διαβρέχονται κατάλληλα, προκειμένου το υλικό της στρώσης να αποκτήσει μετά 

την εργασία συμπύκνωσης την απαιτούμενη πυκνότητα. 

Τέλος, τα έργα αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου, θα πρέπει να 

συμπληρωθούν από έργα διαχείρισης στραγγισμάτων σημεία του υφιστάμενου 

έργου παρατηρούνται διαφυγές πλευροδιηθημάτων, με κατασκευή πλευρικής 

τάφρου (που θα οδεύει παράλληλα με τον πόδα του πρανούς των αποθέσεων σε 

κατάλληλο σημείο της ζώνης τελικής κάλυψης), εξοπλισμένης με αγωγό συλλογής 

(διάτρητο HDPE, τουλ. Φ250). 

 

6.6 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΑ 

Όσο και αν λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα με βάση την τεχνική και την 

επιστήμη για την αποφυγή εκτάκτων καταστάσεων ή γενικότερα αστοχιών, 

αυτές δεν πρέπει ποτέ να αποκλείονται πλήρως. Οι έκτακτες καταστάσεις – 

αστοχίες που αφορούν τη λειτουργία της ΜΕΑ δύναται να οφείλονται στα 

ακόλουθα: 

 

6.6.1.1 Εκδήλωση πυρκαγιάς 

Η εκδήλωση πυρκαγιάς οφείλεται συνήθως σε μη σωστή λειτουργία της ΜΕΑ. Η 

εκδήλωση πυρκαγιάς στην ΜΕΑ συνοδεύεται από ιδιαίτερη δυσκολία 

κατάσβεσής της, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης στα απορρίμματα πολλών 
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εύφλεκτων υλικών (χαρτιά, πλαστικά, υφάσματα, ξύλο, δέρμα, λάστιχο). Τα αέρια 

τα οποία μπορεί να παραχθούν κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι μη 

προσδιορίσιμης σύνθεσης, ενώ λόγω της ποικιλομορφίας των συστατικών που 

απαρτίζουν τα απορρίμματα, παράγονται και τοξικά αέρια. Τα αέρια αυτά 

επιδρούν σε μία ευρύτερη περιοχή, σε σημαντική απόσταση από το χώρο 

παραγωγής τους, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια της πυρκαγιάς και από τις 

επικρατούσες κατά την πυρκαγιά κλιματολογικές συνθήκες. 

Συνολικά και για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης προβλημάτων απ' τον καπνό 

και των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να τηρούνται οι 

θεσμοθετημένοι κανόνες πυρασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της 

ΜΕΑ. 

 

6.6.1.2 Αστοχία Εγκατάστασης  

Η επίβλεψη και ο χειρισμός της όλης διαδικασίας πραγματοποιείται μέσω Η/Υ. 

Τα επί μέρους συστήματα χειρισμού των διαφόρων εγκαταστάσεων συνδέονται 

με τους αντίστοιχους υπολογιστές και οθόνες στην αίθουσα ελέγχου. Το σύστημα 

χειρισμού καταγράφει και αποθηκεύει αυτόματα όλες τις παραμέτρους των 

διαδικασιών, οι οποίες δύναται να επανακτηθούν ως γραφικές παραστάσεις και 

να εκτυπωθούν για αρχειοθέτηση. Επομένως με το τρόπο αυτό μπορούν να 

προβλεφθούν έγκαιρα τυχόν αστοχίες στην όλη παραγωγική διαδικασία της 

ΜΕΑ. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων, που παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Όσον αφορά την διαχείριση των υγρών αποβλήτων υπό έκτακτες συνθήκες, ήτοι 

στην περίπτωση εργασιών συντήρησης ή διακοπών λειτουργίας κατά την οποία 

προκύπτουν ποσότητες υγρών αποβλήτων που δεν μπορούν να οδηγηθούν 

κυκλικά από και προς την μονάδα, τότε αυτές οδηγούνται στην παρακείμενη 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

 

6.6.1.3 Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, 

όλα τα επιμέρους συστήματα εμφανίζουν αδυναμία λειτουργίας. 

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν εφεδρικές πηγές ενέργειας (Η/Ζ), όπως 

αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο των έργων υποδομής. 
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 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ 

Όσο και αν λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα, με βάση την τεχνική και την  

επιστήμη, για την αποφυγή εκτάκτων καταστάσεων ή γενικότερα αστοχιών, 

αυτές δεν πρέπει ποτέ να αποκλείονται πλήρως. Οι έκτακτες καταστάσεις – 

αστοχίες που αφορούν τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. δύναται να οφείλονται στα 

ακόλουθα: 

 

6.6.2.1 Πλημμυρική παραγωγή ομβρίων 

Γενικά, όλη η λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. και το υπόλοιπο οικόπεδο, θα 

προστατεύονται από επαρκή έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.  

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. 

Και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα: 

α)  Παράσυρση απορριμμάτων και χωμάτων εκτός της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α/Υ. 

β)  Παραγωγή υπερβολικής ποσότητας στραγγισμάτων, τέτοιας που να 

υπερβαίνει τη δυναμικότητα της ΕΕΥΑ ή/ και των αντλιοστασίων. 

γ) 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 λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους (πχ συχνός καθαρισμός τάφρων κ.λπ.). 

 

6.6.2.2 Εκδήλωση πυρκαγιάς 

Σε ένα χώρο ταφής, είναι δυνατόν να εμφανιστεί περιστασιακά, σε εξαιρετικές 

και εκτός προγράμματος περιπτώσεις πρόβλημα έκλυσης καπνού, λόγω της 

εκδήλωσης πυρκαγιάς (κυρίως σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών 

αποβλήτων).  

Η εκδήλωση πυρκαγιάς οφείλεται συνήθως σε μη σωστή λειτουργία του χώρου. 

Αυτό που συνηθέστερα συμβαίνει, είναι η αυτανάφλεξη των απορριμμάτων, κάτι 

που κυρίως λαμβάνει χώρα εξαιτίας της αδυναμίας για απομάκρυνση της 

ενέργειας (θερμότητας) που παράγεται κατά την αποσύνθεση του οργανικού 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων υπό την επίδραση αερόβιων 

μικροοργανισμών. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο χώρος θα 
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λειτουργεί ως ΧΥΤΥ, γεγονός που σημαίνει ότι η ποσότητα 

βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή θα είναι μικρή. 

Επίσης, εκδήλωση πυρκαγιάς συμβαίνει σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής 

της μεθόδου της Υγειονομικής Ταφής, π.χ. σε περιπτώσεις ανεπαρκούς 

επικάλυψης των απορριμμάτων, η ανάφλεξή τους μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

εξωγενών παραγόντων σε συνδυασμό πολλές φορές με συστατικά των 

απορριμμάτων.  

Η εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων συνοδεύεται από 

ιδιαίτερη δυσκολία κατάσβεσής της, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης στα 

απορρίμματα πολλών εύφλεκτων υλικών (χαρτιά, πλαστικά, υφάσματα, ξύλο, 

δέρμα, λάστιχο) ή υλικών που κανονικά δεν πρέπει να συνδιατίθενται μαζί με τα 

οικιακά απορρίμματα σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (π.χ. οργανικοί διαλύτες, 

πετρελαιοειδή κατάλοιπα), όπως επίσης και λόγω της συνεχούς δημιουργίας και 

έκλυσης βιοαερίου από ένα ΧΥΤΑ/Υ. 

Τα αέρια τα οποία μπορεί να παραχθούν κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο 

ΧΥΤΑ/Υ και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι μη προσδιορίσιμης σύνθεσης, ενώ 

λόγω της ποικιλομορφίας των συστατικών που απαρτίζουν τα απορρίμματα, 

παράγονται και τοξικά αέρια. Τα αέρια αυτά επιδρούν σε μία ευρύτερη περιοχή, 

σε σημαντική απόσταση από το χώρο παραγωγής τους, η οποία εξαρτάται από τη 

διάρκεια της πυρκαγιάς και από τις επικρατούσες κατά την πυρκαγιά 

κλιματολογικές συνθήκες. 

Εκτός των πυρκαγιών, εκρήξεις είναι δυνατό να λάβουν χώρα σε ένα ΧΥΤΑ/Υ, ως 

συνέπεια της συνύπαρξης διαφόρων υλικών στα απορρίμματα ενώ, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί, το βιοαέριο που παράγεται στους ΧΥΤΑ/Υ είναι δυνατό να 

οδηγήσει στην εμφάνιση εκρηκτικού μίγματος αερίων. 

Έτσι, για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης προβλημάτων απ' τον καπνό και 

των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα δέοντα 

γι' αυτό το σκοπό μέτρα, τα οποία όσον αφορά το ΧΥΤΑ/Υ, δεν είναι άλλα από την 

τήρηση των κανόνων ορθής λειτουργίας του χώρου, όπως αυτοί οι κανόνες 

περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Όπως και 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. 

 

6.6.2.3 Αστοχία έργων διαχείρισης βιοαερίου 

Οι αστοχίες στα έργα διαχείρισης βιοαερίου, μπορεί να αφορούν βλάβη στο 

σύστημα άντλησης ή/ και καύσης του βιοαερίου ή στο σύστημα συλλογής. 
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Στην περίπτωση που το σύστημα άντλησης λειτουργεί, αλλά η βλάβη αφορά τον 

πυρσό καύσης του βιοαερίου, τότε η απομάκρυνση του βιοαερίου από τον 

απορριμματικό όγκο είναι εφικτή, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του 

(καύση) πριν την τελική διάθεσή του. 

Αστοχία στο σύστημα συλλογής σχετίζεται με βλάβη των κατακόρυφων 

φρεατίων συλλογής του βιοαερίου, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια 

απομάκρυνσής του από μια περιοχή του ΧΥΤΑ/Υ 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της 

βλάβης, οι επιπτώσεις είναι από μικρές έως σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, που 

παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

6.6.2.4 Αστοχία έργων διαχείρισης στραγγισμάτων 

Οι αστοχίες των έργων διαχείρισης στραγγισμάτων, μπορεί να αφορούν: 

• Αστοχία του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων. 

• Αστοχία της λειτουργίας τμημάτων ή του συνόλου των ΕΕΥΑ, με αποτέλεσμα 

την ανεπαρκή επεξεργασία των στραγγισμάτων. 

• Αστοχία της λειτουργίας αντλιοστασίων με αποτέλεσμα αδυναμία άντλησης 

των στραγγισμάτων (επεξεργασμένων ή μη), (δεν αφορά την εξαγωγή των 

στραγγισμάτων από τη λεκάνη καθώς αυτή πραγματοποιείται βαρυτικά). 

Αστοχία του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων συνδέεται με αδυναμία 

αποστράγγισης του ΧΥΤΑ/Υ, με αποτέλεσμα την μη ταχεία και αποτελεσματική 

απομάκρυνσή τους. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία 

του ΧΥΤΑ/Υ (ευστάθεια απορριμματικού όγκου, αύξηση υγρασίας, κ.λπ.), λόγω 

της αύξησης του ύψους της στήλης στραγγισμάτων εντός της λεκάνης. Επειδή, 

όμως, η στρώση αποστράγγισης εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, ακόμα και σε 

περίπτωση έμφραξης των αγωγών, οι επιπτώσεις δεν είναι πολύ δυσμενείς.  

Τόσο η διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε ακατάλληλους 

αποδέκτες για το σκοπό αυτό, όσο και η αδυναμία απομάκρυνσης των 

στραγγισμάτων απ’ τις διάφορες θέσεις που απαιτείται η άντλησή τους, μπορεί 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις. 

Για να αποφευχθούν τα ανωτέρω, πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα, 

που προτείνονται σε ακόλουθο κεφάλαιο. 
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6.6.2.5 Αστοχία έργων στεγανοποίησης του ΧΥΤΑ/Υ  

Πιθανή αστοχία των έργων στεγανοποίησης του ΧΥΤΑ/Υ, θα έχει σαν 

αποτέλεσμα τη διαφυγή στραγγισμάτων από την λεκάνη του ΧΥΤΑ/Υ, 

διαπερνώντας την σύνθετη στεγανοποιητική στρώση. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονισθεί, ότι το προτεινόμενο σύστημα στεγανοποίησης, 

παρέχει εξαιρετικά μεγάλη ασφάλεια κατά τη μακροχρόνια παραμονή του έργου. 

Ακόμα όμως και αν λάβει χώρα αστοχία του συστήματος στεγανοποίησης, οι 

επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, δεδομένου ότι η αστοχία αυτή είναι συνήθως 

τοπική και έτσι δεν διαφεύγουν στραγγίσματα σε μια εκτεταμένη περιοχή, πολύ 

δε περισσότερο, που το γεωλογικό υπόβαθρο του χώρου δεν αποτελείται από 

υψηλής περατότητας σχηματισμούς, ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα όδευσης 

στραγγισμάτων προς τα κατώτερα στρώματα.  

 

6.6.2.6 Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, 

όλα τα επιμέρους συστήματα εμφανίζουν αδυναμία λειτουργίας. 

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν εφεδρικές πηγές ενέργειας (Η/Ζ), όπως 

αναφέρεται στη σχετική παράγραφο των έργων υποδομής. 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Το έργο της «Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 

Βόλου, προτείνεται να λειτουργήσει στη θέση «Κάκκαβος» του Δήμου Βόλου, 

όπου ήδη λειτουργεί από το 1992 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του 

Δήμου Βόλου. Οι διαθέσιμες επιλογές για την εξέταση σεναρίων εναλλακτικών 

λύσεων αφορούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται με τη χωροθέτηση της 

σχεδιαζόμενης ΟΕΔΑ και η δεύτερη σχετίζεται με την επιλογή της επιλεχθείσας 

τεχνολογίας επεξεργασίας απορριμμάτων. 

 

7.1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Ως μηδενική λύση θεωρείται η συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου και 

των υποδομών (διαχείρισης βιοαερίου, ΑΕΚΚ) που είναι ήδη σε λειτουργία στο 

οικόπεδο της εγκατάστασης, δίχως την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Μονάδας Επεξεργασίας των 

Προδιαλεγμένων Οργανικών. 

Με την υιοθέτηση της υπόθεσης του σεναρίου της μηδενικής λύσης τίθεται εν 

αμφιβόλω, η επίτευξη των στόχων που τίθενται για την Περιφερειακή Ενότητα 

Μαγνησίας από το πρόσφατα εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι Μονάδες Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων συμβάλουν σε μια σειρά από στόχους για διάφορα ρεύματα 

αποβλήτων.  

Για το στόχο της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης των υλικών (χαρτί, 

γυαλί, μέταλλα, πλαστικό), ποσοστό της τάξης του 10% ορίζεται πως θα 

επιτευχθεί εντός των ΜΕΑ. Για το στόχο της εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων 

Αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή, για το έτος 2020 υπολογίζεται ποσοστό 36% 

που θα επιτυγχάνεται από τη λειτουργία των ΜΕΑ. Μέτρο του εγκεκριμένου 

ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα ΑΣΑ αποτελεί και η ανάπτυξη δικτύου 

μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο του 

μέτρου αυτού, προβλέπεται τουλάχιστον μία μονάδα κομποστοποίησης για κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις 

πρωτεύουσες των Π.Ε. Η προτεινόμενη αυτή μονάδα προτείνεται να αποτελεί 

τμήμα της ΜΕΑ σύμμεικτων ΑΣΑ για λόγους που σχετίζονται με την επίτευξη 

οικονομίας κλίμακας στις απαιτούμενες υποδομές και του λειτουργικού κόστους. 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως η υιοθέτηση του σεναρίου μηδενικής 

λύσης, δεν συνδράμει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από το εγκεκριμένο 

ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, δημιουργώντας απειλές τόσο στην κατάσταση 

του υφιστάμενου περιβάλλοντος, όσο και στην ποιότητα της δημόσιας υγείας. 
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7.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΔΑ 

Για τη χωροθέτηση του έργου δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές θέσεις δεδομένου 

ότι υπάρχει διαθέσιμη έκταση για την κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ, εντός 

του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση υφιστάμενων 

υποδομών και προσφέρει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της χωροθέτησης του 

έργου σε μια περιοχή που επικρατεί η ίδια χρήση, αυτή της διαχείρισης 

απορριμμάτων. Ουσιαστικά, η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας θα 

αναβαθμίσει την υφιστάμενη χρήση, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την υγειονομική ταφή. 

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στις βασικές κατευθύνσεις χωροθέτησης για τα 

ΑΣΑ7, για τις ΜΕΑ προτείνεται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση εντός ή σε 

όμορα οικόπεδα ΧΥΤΑ, για τους εξής βασικούς λόγους: 

− Ύπαρξη κατάλληλων /επιτρεπόμενων χρήσεων γης. 

− Πλήρης αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ΣΜΑ. 

− Άμεση ταφή υπολειμμάτων χωρίς να απαιτείται μεταφόρτωση και μεταφορά 

τους. 

− Κατά περίπτωση αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών όπως π.χ. οδοποιία 

πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, πύλη εισόδου, εγκατάσταση επεξεργασίας 

στραγγισμάτων κτλ. 

 

7.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 

7.3.1.1 Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία (Μ.Β.Ε.) 

Η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (Μ.Β.Ε.) είναι ένας γενικός όρος στον οποίο 

εντάσσονται μια σειρά διεργασιών διαχείρισης αποβλήτων, όπως τα ΚΔΑΥ, η 

παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου, μηχανικός διαχωρισμός, διαλογή, 

κομποστοποίηση και παστερίωση. 

Η διεργασία της Μ.Β.Ε. είναι σχεδιασμένη για να μπορεί να λαμβάνει υπολείμματα 

 
7 Μελέτη για την Επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας (2016) 
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ή αστικά στερεά απόβλητα τα οποία επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά να μπορούν να διαχωριστούν, ενώ η βιομάζα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να κομποστοποιηθεί, να διαχωρίζεται και 

υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω συστήματος Κομποστοποίησης ή Αναερόβιας 

Χώνευσης. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές οχλήσεις όπως οι οσμές, 

έντομα και ο θόρυβος, οι εν λόγω εγκαταστάσεις απαιτείται να στεγάζονται εντός 

κτιρίου και συνήθως σε υποπίεση. Η χρήση βιοφίλτρων είναι επίσης υποχρεωτική 

για την αντιμετώπιση τυχόν ενοχλήσεων από οσμές. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες μηχανικής και βιολογικής 

επεξεργασίας απορριμμάτων. 

 

7.3.1.2 Μηχανική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Ως μηχανική ορίζεται η επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα αστικά στερεά 

απορρίμματα, (ΑΣΑ) κατά την οποία μηχανολογικός εξοπλισμός εκτρέπει υλικά 

από το εισερχόμενο ρεύμα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η μηχανική 

επεξεργασία συνδυάζεται με ένα στάδιο βιολογικής επεξεργασίας με τους 

κυριότερους στόχους να είναι: 

• Μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών, 

• Προετοιμασία των αποβλήτων για το επόμενο στάδιο της βιολογικής 

επεξεργασίας, 

• Αφαίρεση ανεπιθύμητων συστατικών από τα εισερχόμενα απόβλητα. 

Στην περίπτωση που απαιτείται, (κυρίως σε εφαρμογές όπου το επιθυμητό 

προϊόν είναι το κομπόστ), υπάρχει και ένα στάδιο μηχανικής επεξεργασίας μετά 

τη βιολογική επεξεργασία, (post‐mechanical treatment), για το ραφινάρισμα του 

τελικού προϊόντος. 

Ο βαθμός της μηχανικής επεξεργασίας εξαρτάται από: 

• Τα είδη των εισερχόμενων αποβλήτων (μικτά αστικά απορρίμματα, 

υπόλειμμα από διαλογή στην πηγή, κ.λπ.), 

• Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων στα εισερχόμενα απόβλητα, 

• Την απαιτούμενη ποιότητα της εξόδου, και 

• Το επιθυμητό ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιμων 

Η μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων αποβλέπει: 

• Στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, 
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χαρτί/χαρτόνι, ξύλο) 

• Στην προετοιμασία των αποβλήτων για περαιτέρω επεξεργασία (βιολογική, 

θερμική, κ.λπ.) 

• Στο ραφινάρισμα των τελικών προϊόντων 

• Στην απομάκρυνση προβληματικών υλικών από τα απόβλητα (π.χ. ογκώδη) 

Στο τμήμα της μηχανικής επεξεργασίας περιλαμβάνονται τεχνολογίες που 

επιτυγχάνουν το διαχωρισμό της εισερχόμενης μάζας των αποβλήτων σε δύο 

ρεύματα (οργανικό και λοιπά υλικά), από τα οποία το ένα περιέχει το προς 

ανάκτηση υλικό σε υψηλή συγκέντρωση ενώ το άλλο είναι σε μεγάλο βαθμό 

απαλλαγμένο από την παρουσία του. Οι κυριότερες τεχνολογίες διαχωρισμού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 7-1: Κυριότερες τεχνολογίες διαχωρισμού των αποβλήτων 

Τεχνολογία 
Ιδιότητα 

διαχωρισμού 
Στοχευόµενα υλικά 

Προβλήματα‐
Περιορισμοί 

Αεροδιαχωριστές Βάρος 
Ελαφρά: πλαστικά, χαρτί 

Βαρέα: πέτρες, γυαλί 

Απαιτείται 
καθαρισμός του 
αέρα 

Βαλλιστικοί 
διαχωριστές 

Βάρος και Μέγεθος 

Ελαφρά: πλαστικά, χαρτί  

Βαρέα: πέτρες, γυαλί 
Λεπτόκοκκα υλικά: 
οργανικά 

 

Διαχωριστές 
επίπλευσης 
αφρού 

Διαφορές πυκνότητας 

Επιπλέοντα: πλαστικά, 
οργανικά 

Βυθιζόμενα: πέτρες, 
γυαλί 

Δημιουργεί υγρά 
ρεύματα 
αποβλήτων 

Διαχωριστές µε 
επαγωγικά 
ρεύματα 

Ηλεκτρική 
αγωγιμότητα 

Μη σιδηρούχα μέταλλα  

Κόσκινα(trοmmel
s and screens) 

Μέγεθος και 
πυκνότητα 

Υπερμεγέθη: χαρτί, 
πλαστικό 

Μικρά: οργανικά, γυαλί, 
λεπτόκοκκα υλικά (fines) 

Καθαρισμός 

Μαγνητικοί 
διαχωριστές 

Μαγνητικές ιδιότητες Σιδηρούχα μέταλλα  

Οπτικοί 
διαχωριστές 

Οπτικές ιδιότητες 
Καθορισμένα πλαστικά 
πολυμερή 

Απόδοση 
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Τεχνολογία 
Ιδιότητα 

διαχωρισμού 
Στοχευόµενα υλικά 

Προβλήματα‐
Περιορισμοί 

Χειρωνακτικός 
διαχωρισμός 

Οπτική εξέταση 
Πλαστικά, προσμίξεις, 
υπερμεγέθη, ξένα 
σώματα 

Υγιεινή και 
ασφάλεια 
εργασίας, ηθικά 
θέματα 

Η μηχανική επεξεργασία αποβλήτων για την ανάκτηση υλικών προς 

αξιοποίηση εφαρμόζεται ήδη ευρέως παγκοσμίως και συνήθως συνδυάζεται 

με τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων. Σχετικά με τα προϊόντα της 

μηχανικής επεξεργασίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης / διάθεσής τους, 

ισχύουν τα εξής: 

Δευτερογενές καύσιμο (RDF): πρόκειται για καύσιμο σημαντικής 

θερμογόνου δύναμης το οποίο μπορεί να διατεθεί είτε σε μονάδα καύσης που 

θα κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό είτε σε υφιστάμενη ενεργοβόρα 

βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, μονάδα παραγωγής ενέργειας κλπ.). 

Για την ενεργειακή αξιοποίηση του εν λόγω καυσίμου ,η μονάδα θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα αντιρρυπαντικά μέτρα ώστε να 

πληροί τα όρια που τίθενται από τη νομοθεσία για την αποτέφρωση και 

συναποτέφρωση αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

απορρόφηση του υλικού από την αγορά, αυτό μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΥ, 

χωρίς να αντιβαίνει στους στόχους για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος των αποβλήτων από την ταφή, αφού έχει μικρή περιεκτικότητα 

σε οργανικά. 

Ανακυκλώσιμα υλικά: Τα υλικά αυτά δεν είναι καθαρά εφόσον προέρχονται 

από σύμμεικτα ΑΣΑ και επομένως περιέχουν διάφορες προσμίξεις κυρίως 

οργανικού υλικού. Αντίθετα τα υλικά στα οποία έχει εφαρμοστεί διαλογή 

στην πηγή πριν την επεξεργασία, απορροφούνται πολύ πιο εύκολα από την 

αγορά δευτερογενών προϊόντων, καθώς είναι περισσότερο καθαρά. 

Η μηχανική επεξεργασία συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επίτευξη των στόχων 

για την αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας, είτε μέσω της ανάκτησης και 

ανακύκλωσης των υλικών είτε μέσω της ενεργειακής τους αξιοποίησης. Η 

αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που προέρχονται από 

εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή, είναι δυνατή και τα υλικά 

αναμένεται να απορροφηθούν εύκολα από την αγορά λόγω της υψηλής 

καθαρότητάς τους. 

Αντίθετα η επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ οδηγεί στην παραγωγή 

λιγότερο καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία και πάλι μπορούν να 

διατεθούν στη αγορά (ιδιαίτερα τα μέταλλα). 

Επιπλέον, μέσω της ανάκτησης και ανακύκλωσης χαρτιού η μηχανική 
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επεξεργασία συμβάλλει και στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση των 

ΒΑΑ που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. 

 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Γενικά 

Συνήθως μετά τη μηχανική επεξεργασία ακολουθεί η βιολογική επεξεργασία ενός 

εμπλουτισμένου σε βιοαποδομήσιμα υλικά κλάσματος, η ποιότητα του οποίου 

εξαρτάται από τις επιμέρους διεργασίες της μηχανικής διαλογής. Σε αυτή την 

περίπτωση η βιολογική επεξεργασία μπορεί να λειτουργήσει εξ’ ίσου καλά όσον 

αφορά τις βιολογικά εξαρτώμενες παραμέτρους (καταστροφή παθογόνων‐ 

υγειονοποίηση και βιοσταθεροποίηση), όμως το τελικό προϊόν θα περιέχει όλες 

τις μη βιοδιασπώμενες προσμείξεις και ρύπους του υλικού εισόδου, και 

πιθανότατα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις καθώς μέρος του οργανικού υλικού 

έχει αποδομηθεί σε διοξείδιο του άνθρακα. 

Διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού 

κλάσματος των ΑΣΑ: 

• Κομποστοποίηση (αερόβια, θερμόφιλ ή βιο‐οξείδωση) 

• Αναερόβια χώνευση 

• Βιοξήρανση  

Η πρώτη οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιημένου εδαφοβελτιωτικού, το 

κομπόστ, η δεύτερη στην παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο) και ενός σχετικά 

σταθεροποιημένου υπολείμματος, το οποίο μετά από περαιτέρω αερόβια 

σταθεροποίηση μπορεί να μετατραπεί επίσης σε κομπόστ και να έχει ανάλογες 

χρήσεις και η τρίτη στην παραγωγή ενός ξηραμένου υλικού το οποίο μπορεί να 

διατεθεί ως δευτερογενές καύσιμο. 

Κομποστοποίηση 

Κομποστοποίηση ονομάζεται η ελεγχόμενη, αερόβια, βιολογική, οξειδωτική 

διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης οργανικών υλικών που λαμβάνει 

χώρα υπό συνθήκες που οδηγούν στην ανάπτυξη θερμοκρασιών της θερμόφιλης 

περιοχής. Το τελικό προϊόν, το κομπόστ, πρέπει να είναι αρκετά σταθεροποιημένο 

για αποθήκευση και εφαρμογή στο έδαφος χωρίς ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Κατά συνέπεια η κομποστοποίηση αποτελεί εξειδικευμένη μορφή βιο 

σταθεροποίησης αποβλήτων κατά την οποία οι συνθήκες υγρασίας και αερισμού 

είναι τέτοιες που να εξασφαλίζουν την ταχεία ανάπτυξη ελεγχόμενων υψηλών 

θερμοκρασιών ευνοϊκών για την ανάπτυξη και επικράτηση θερμόφιλων 

μικροοργανισμών. 
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Τα συστήματα κομποστοποίησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ανοικτά και 

κλειστά συστήματα. Στα ανοιχτά συστήματα η κομποστοποίηση λαμβάνει χώρα 

στην ύπαιθρο ή σε ημίκλειστα κτίρια. Στα κλειστά συστήματα η κομποστοποίηση 

λαμβάνει χώρα σε ειδικά σχεδιασμένους βιοαντιδραστήρες ή σε κλειστά κτίρια, 

απ΄ όπου είναι εφικτή η απαγωγή και επεξεργασία του αέρα και των οσμών, οι 

οποίες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για πολλές μονάδες κομποστοποίησης, 

ειδικά όταν είναι εγκατεστημένες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία τέτοιων συστημάτων, που διακρίνονται σε εγκιβωτισμένα 

συστήματα (βιοκελιά – biocells, τούνελ‐tunnel composting, κιβώτια ‐

boxcomposting), σε δεξαμενές (bay composting), τράπεζες κομποστοποίησης 

(extended beds) ή σε περιστρεφόμενους κυλίνδρους (rotating drum composting). 

Τα ανοικτά συστήματα περιλαμβάνουν είτε αναδευόμενους σωρούς (windrows) 

ή στατικούς σωρούς (aeratedstaticpiles–ASP): 

• Με απορρόφηση αέρα, 

• Με εμφύσηση αέρα, 

• Με μεταβαλλόμενο αερισμό (απορρόφηση και εμφύσηση), και 

• Με εμφύσηση ή / και απορρόφηση αέρα σε συνδυασμό με έλεγχο 

θερμοκρασίας. 

Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται από τα σειράδια πρέπει να είναι επιστρωμένη 

και να υπάρχει σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης. Η αναστροφή των σειραδιών 

είναι απαραίτητη για την παροχή οξυγόνου και τον έλεγχο της θερμοκρασίας. 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να είναι εντελώς ανοικτά (γεγονός που με βάση την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπεται για απόβλητα που περιέχουν υπολείμματα 

κρέατος ‐ συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων κουζίνας) ή στεγασμένα. 

Όσον αφορά τα ΑΣΑ και τις συνιστώσες τους, τα συστήματα αυτά προσφέρονται 

για την επεξεργασία των αποβλήτων κήπου, που προκαλούν χαμηλή όχληση κατά 

την επεξεργασία τους, ενώ δεν απαιτούν ακριβές τεχνολογίες υψηλού επιπέδου 

για τον έλεγχο των παραμέτρων της κομποστοποίησης. Άλλες φορές το 

σταθεροποιημένο προϊόν από την κομποστοποίηση βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος των ΑΣΑ τοποθετείται σε ανοικτά συστήματα με στόχο την 

περαιτέρω ωρίμανσή του. Παραλλαγή μπορεί να αποτελεί η τοποθέτηση 

στεγάστρου για τη μερική στέγαση των σωρών. 

Βιολογική Ξήρανση 

Η Βιολογική Ξήρανση ουσιαστικά αποτελείται από δύο μέρη: 

• Την αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων (τα οποία συνήθως τεμαχίζονται 

προηγουμένως για ελάττωση του μεγέθους). Κατά το στάδιο αυτό γίνεται 

αποδόμηση των αποβλήτων με παροχή οξυγόνου αλλά σε αντίθεση με την 
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κλασσική κομποστοποίηση δεν γίνεται προσθήκη νερού στα απόβλητα και η 

περιεχόμενη υγρασία όσο προχωρά η δράση των μικροοργανισμών 

ελαττώνεται. Έτσι τα απόβλητα αποδομούνται μερικώς (αποδομείται κυρίως 

το πιο πτητικό, ζυμώσιμο μέρος των εισερχόμενων αποβλήτων) και 

σημαντικό μέρος του βιολογικού τους περιεχομένου διατηρείται. Αποτέλεσμα 

της εξάτμισης του εισερχόμενου νερού και της βιο‐αποδόμησης, (συνολικά σε 

ποσοστό περίπου 24 ‐ 30 % κ.β. της εισόδου), είναι ένα προϊόν με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία και υγειονοποιημένο εξαιτίας των εξώθερμων 

αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το στάδιο της βιοξήρανσης(~55οC) 

• Το στάδιο της βιο‐ξήρανσης ακολουθείται από μηχανική μετ‐επεξεργασία (με 

συνδυασμούς μηχανολογικού εξοπλισμού όπως και στη συνήθη μηχανική 

διαλογή),προκειμένου να βελτιωθεί η σύσταση του υλικού μέσω της 

απομάκρυνσης μετάλλων και γενικότερα της μείωσης των μη καυσίμων 

υλικών (πέτρες, γυαλιά, κ.λπ.). Το τελικό προϊόν της βιο‐ξήρανσης (SRF) 

αποτελεί ένα υλικό με σημαντική θερμογόνο δύναμη (~15‐18MJ/Kg) και 

χαμηλό ποσοστό προσμίξεων αφού οι μηχανικοί διαχωρισμοί γίνονται 

ευκολότεροι εξαιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία. Ανάλογα δε με 

την πιθανή χρήση του SRF, συχνά ζητούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές 

σύστασης και τυποποίησης 

Με τη μέθοδο αυτή το νερό που βρίσκεται στα απόβλητα απομακρύνεται σε μικρό 

χρονικό διάστημα με την ανάπτυξη βιοθερμικής ενέργειας. Η βιολογική ξήρανση 

αποτελείται συνήθως είτε από κλειστές δεξαμενές εντός βιομηχανικών κτιρίων 

είτε από κουτιά ορθογώνιου σχήματος (bio‐boxes) τα οποία είναι κλεισμένα 

αεροστεγώς ώστε να αποφεύγονται οι εκπομπές οσμών και άλλων αερίων. 

Τα διάφορα συστήματα βιολογικής ξήρανσης που εφαρμόζονται 

διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τη διαμόρφωση του χώρου της ξήρανσης. Τα 

βασικά συστήματα είναι δύο και περιγράφονται παρακάτω: 

Βιολογική Ξήρανση σε βιομηχανικό κτίριο εντός ενιαίας δεξαμενής 

Ο χώρος της βιολογικής ξήρανσης διαμορφώνεται ως κλειστή ενιαία δεξαμενή, 

εντός της οποίας για καθορισμένο χρονικό διάστημα τα απορρίμματα έρχονται σε 

εξαναγκασμένη επαφή με ρεύμα αέρα. Με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται 

αντιδράσεις αερόβιας αποικοδόμησης του οργανικού κλάσματος. Ο χρόνος 

παραμονής για την παραγωγή ενός υλικού με υγρασία περίπου 20% είναι κατ’ 

ελάχιστο 14 ημέρες. Η διεργασία της ξήρανσης εξελίσσεται σε 24ωρη βάση. 

Βιολογική Ξήρανση σε βιομηχανικό κτίριο εντός διαμερισμάτων (boxes) 

Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με τη μέθοδο σε βιομηχανικό κτίριο, μόνο που η 

ξήρανση δεν λαμβάνει χώρα σε δεξαμενή, αλλά σε τσιμεντένια ή μεταλλικά 

διαμερίσματα – κουτιά τα οποία μπορούν να παραλάβουν υλικό μιας μέρας. Τα 
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κουτιά τοποθετούνται είτε σε πλήρως στεγασμένο χώρο είτε σε 

ασφαλτοστρωμένη πλατεία κάτω από στέγαστρο, ανάλογα με τις συνθήκες και 

τις απαιτήσεις της αδειοδοτούσας περιβαλλοντικής αρχής.  

Αναερόβια Χώνευση 

Ο όρος «αναερόβια χώνευση» (ΑΧ) αναφέρεται στην ελεγχόμενη βιολογική 

αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου 

(αναερόβιες συνθήκες) και οδηγεί στην παραγωγή βιοαερίου (ένα μείγμα CH4 και 

CO2 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την συμπαραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας) και ενός υδαρούς υπολείμματος (digestate 

= χωνεμένη ιλύς). Η χωνεμένη ιλύς πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία είτε 

για τη σταθεροποίησή της και τη μετατροπή της σε κομπόστ ή υλικό τύπου 

κομπόστ, είτε για την ξήρανσή της και τη χρήση της ως καύσιμης ύλης. 

Τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 

των στερεών αποβλήτων μπορούν να ταξινομηθούν στη βάση τεσσάρων κύριων 

χαρακτηριστικών, που προσδιορίζουν και τον τύπο της εφαρμοζόμενης 

τεχνολογίας: α) τη συγκέντρωση των στερεών, β) τη θερμοκρασία, γ)το σύστημα 

ανάμειξης και δ) τον αριθμό των φάσεων /αντιδραστήρων. Ο συνδυασμός αυτών 

των χαρακτηριστικών μπορεί να περιγράψει τα περισσότερα εμπορικά διαθέσιμα 

συστήματα, αν και κάποια συστήματα παραμένουν ενδιαμέσως αυτών των 

κατηγοριοποιήσεων. 

Πίνακας 7-2: Λειτουργικές παράμετροι συστημάτων αναερόβιας 

χώνευσης 

Θερμοκρασία Συγκέντρωση στερεών Σύστημα μίξης 

Μεσόφιλο 

(~35οC) 

Χαμηλά στερεά 

(<10% ξ.ο.) 
Μηχανική ανάδευση 

Θερμόφιλο 

(~55 οC) 

Μεσαία στερεά 

(10‐25% ξ.ο.) 

Ανάδευση μέσω των 
αερίων 

 
Υψηλά στερεά 

(>25% ξ.ο.) 
Στρωτής ροής 

  Διακοπτόμενης 
τροφοδοσίας  

Η απαιτούμενη θέρμανση γίνεται με σωληνώσεις εντός του αντιδραστήρα 

στους οποίους ανακυκλώνεται θερμό νερό. Για μεγαλύτερους αντιδραστήρες, το 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που απαιτείται καταναλώνεται για την αύξηση 

της θερμοκρασίας του νερού στο επιθυμητό επίπεδο και όχι για τη διατήρησή της 

στην τιμή αυτή. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια εξαρτώνται από τον ρυθμό εισόδου των 

αποβλήτων στον αντιδραστήρα, τη θερμοκρασία των αποβλήτων εκτός του 
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αντιδραστήρα και την (επιθυμητή) θερμοκρασία εντός του αντιδραστήρα. 

Ο χρόνος παραμονής σε αναερόβιους αντιδραστήρες αναφέρεται στον υδραυλικό 

χρόνο παραμονής και εξαρτάται από τον ωφέλιμο όγκο και το ρυθμό παροχής των 

αποβλήτων εντός του αντιδραστήρα. Ο ιδανικός χρόνος παραμονής είναι εκείνος 

κατά τον οποίο: 

• Ο μικροβιακός πληθυσμός – ιδιαίτερα των μεθανογενών – διατηρείται στο 

εκθετικό στάδιο ανάπτυξης, και 

• Το μεγαλύτερο μέρος της (ανακτώμενης) χημικής ενέργειας των αποβλήτων 

μετατρέπεται σε χημική ενέργεια του μεθανίου. 

Γενικότερα, ο κατάλληλος χρόνος παραμονής είναι συνάρτηση πολλών 

περιβαλλοντικών και λειτουργικών παραγόντων καθώς και της σύστασης του 

υποστρώματος. Όσο περισσότερο οι περιβαλλοντικές (π.χ. θερμοκρασία) και 

λειτουργικές (π.χ. λόγος C/N) συνθήκες πλησιάζουν τις βέλτιστες τιμές και όσο 

πιο εύκολα βιοαποδομήσιμο είναι το υπόστρωμα, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος 

παραμονής και άρα μικρότερος και ο ωφέλιμος όγκος του αντιδραστήρα που 

απαιτείται για μία συγκεκριμένη παροχή. Λόγω της φύσης των μεθανογενών 

βακτηρίων, που είναι γενικά αργά αναπτυσσόμενοι μικροοργανισμοί, οι χρόνοι 

παραμονής σε αναερόβιους αντιδραστήρες οργανικών υποστρωμάτων είναι της 

τάξης των εβδομάδων και όχι ωρών. Για τυπικά αστικά απόβλητα ένας 

ικανοποιητικός χρόνος παραμονής είναι περίπου 15 ‐ 20 ημέρες. 

Αναερόβια Συστήματα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 

Τα υπολείμματα τροφίμων, τα απόβλητα κήπων και σε ορισμένες περιπτώσεις το 

χαρτί αποτελούν υλικά, που περιέχονται στα ΑΣΑ, για τα οποία ενδείκνυται η 

αναερόβια επεξεργασία τους. Συχνά, εφαρμόζεται η συν‐επεξεργασία του 

οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ με άλλα οργανικά υλικά, όπως η βιολογική ιλύς, τα 

γεωργικά και τα βιομηχανικά απόβλητα. 

Κάτω από αναερόβιες συνθήκες (απουσία οξυγόνου), το βιοαποδομήσιμο μέρος 

του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ μετατρέπεται βιολογικά, σε βιοαέριο και σε 

μερικώς σταθεροποιημένο στερεό υλικό. 

Τα προϊόντα της χώνευσης (αέρια, υγρά και στερεά) απαιτούν συνήθως 

επεξεργασία πριν την επαναχρησιμοποίησή τους ή την τελική τους διάθεση. Στην 

επεξεργασία του βιοαερίου περιλαμβάνεται η αφαίρεση του υδρόθειου και της 

περιεχόμενης υγρασίας. Με το διαχωρισμό και την αφαίρεση του διοξειδίου του 

άνθρακα, βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά του βιοαερίου σε ανάλογα επίπεδα με 

αυτά του φυσικού αερίου δικτύου. Το βιοαέριο αποθηκεύεται σε ειδικές 

δεξαμενές, και χρησιμοποιείται σε μηχανές συμπαραγωγής θερμικής και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος της παραγόμενης ενέργειας (20 ‐ 40%) 

χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

175 

και για άλλες ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης. Η υπόλοιπη θερμική και 

ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να πωληθεί στο δίκτυο για άλλες δραστηριότητες 

εκτός της εγκατάστασης. 

Το μερικώς σταθεροποιημένο υλικό που προκύπτει κατά την αναερόβια 

επεξεργασία, εάν πρόκειται για σύστημα με χαμηλή περιεκτικότητα σε στερεά, 

απαιτεί μείωση του περιεχομένου του σε υγρασία, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω 

παχυντών βαρύτητας και συστημάτων φυγοκέντρισης. Το υγρό κλάσμα που 

προκύπτει μπορεί να διατεθεί ξανά στο σύστημα με σκοπό τη ρύθμιση της 

υγρασίας των εισερχόμενων αποβλήτων, ενώ το πλεόνασμα, επειδή συνήθως 

παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων (COD της τάξης των 2.000 ‐

12.000 mg/l, κλάσμα COD/BOD =4 ‐ 11 ,αμμωνιακό άζωτο έως και 1.200mg/l) 

απαιτεί ειδικές τεχνικές επεξεργασίας. Επιτυχής μέθοδος για την απομάκρυνση 

των ρυπαντών φαίνεται να είναι ο συνδυασμός αντιδραστήρα προσκολλημένης 

βιομάζας για τη νιτροποίηση – απονιτροποίηση και μονάδας αντίστροφης 

όσμωσης. 

Το στερεό κλάσμα που προκύπτει από την αφυδάτωση του χωνεμένου 

υπολείμματος, ή το χωνεμένο υπόλειμμα στις περιπτώσεις συστημάτων με υψηλή 

περιεκτικότητα σε στερεά, απαιτεί αερόβια επεξεργασία διάρκειας 2 ‐ 3 

εβδομάδων. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται ένα υλικό που παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά κομπόστ και μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς 

σκοπούς σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κήπους, για αναπλάσεις τοπίου ή ως υλικό 

εδαφοκάλυψης ΧΥΤΑ/Υ.  

 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για την περίπτωση της επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ 

Βόλου εξετάζονται τρία σενάρια: 

1. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της κομποστοποίησης  

2. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης   

3. Μηχανική βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της βιοξήρανσης  

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

κάθε λύσης, διάγραμμα ροής, παραγόμενα προϊόντα καθώς και τα αντίστοιχα 

κόστη κατασκευής και λειτουργίας. 

 

7.3.3.1 Μ.Β.Ε. με κομποστοποίηση 

Ο βασικός στόχος αυτής της μεθόδου είναι η σταθεροποίηση των αποβλήτων και, 
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συνεπώς, η μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων 

(BΑΑ) που οδηγούνται προς ταφή και η παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών. 

Τα απορριμματοφόρα εκφορτώνουν σε κατάλληλο χώρο υποδοχής από όπου με 

κατάλληλα μέσα ανάλογα με την επιλεγόμενη τεχνολογία (γερανογέφυρα, 

φορτωτής κτλ) προωθούνται στην μονάδα μηχανικής προεπεξεργασίας, όπου 

αρχικά γίνεται διάνοιξη των σάκων και στη συνέχεια με την χρήση κατάλληλου 

εξοπλισμού (κόσκινα, βαλλιστικοί διαχωριστές, οπτικοί διαχωριστές κτλ) γίνεται 

ο διαχωρισμός των απορριμμάτων στα ακόλουθα ρεύματα: 

• το οργανικό κλάσμα, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται προς βιολογική 

επεξεργασία  

• τα ανακυκλώσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλα) 

• το υπόλειμμα, το οποίο οδηγείται προς ταφή 

Στη συνέχεια το οργανικό κλάσμα οδηγείται σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες, 

όπου μέσω του συνεχή αερισμού και της διαβροχής των απορριμμάτων 

συντελείται η αερόβια βιοαποικοδόμησή τους. Το υλικό παραμένει εκεί για 

διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Ακολούθως οδηγείται στο τμήμα 

ωρίμανσης το οποίο αποτελείται από αναδευόμενους σωρούς και για διάστημα 

ενός τουλάχιστον μήνα παραμένει εκεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η βιο-

αποδόμηση του οργανικού κλάσματος. Τέλος οδηγείται στο τμήμα ραφιναρίας, 

όπου απομακρύνονται οι προσμίξεις που τυχόν περιέχει με στόχο την παραγωγή 

υλικού τύπου κόμποστ. 

Όλες οι διεργασίες γίνονται εντός κλειστών κτιρίων ή συστημάτων, ο αέρας από 

αυτά συλλέγεται και οδηγείται προς επεξεργασίας σε κατάλληλα συστήματα 

απόσμησης και αποκονίωσης. Επιπλέον, όλα τα υγρά απόβλητα της μονάδας 

(στραγγίδια, υγρά πλύσεων, λύματα προσωπικού) συλλέγονται και οδηγούνται 

σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Το διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Τα προϊόντα της μονάδας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Προϊόν Ποσότητα (tn/year) 

Fe 400 

non-Fe 230 

Πλαστικά 4.350 

Χαρτί/χαρτόνι 2.900 

Υλικό τύπου κόμποστ 19.230 

Υπόλειμμα 22.750 

Απώλειες υγρασίας και πτητικών  732 

Το κόστος κατασκευής της μονάδας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

Περιγραφή Κόστος 

Έργα Π/Μ 6.547.000,00 

Έργα Η/Μ επεξεργασίας  15.700.760,00 

Έργα Η/Μ υποδομών  1.609.500,00 

Έργα διαμόρφωσης χώρου  975.000,00 

Έργα υποδομής 1.215.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 26.047.260,00 
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Το λειτουργικό κόστος της μονάδας εκτιμάται σε 36 €/tn. 

Πλεονεκτήματα:  

• Τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό μονάδων 

• Ευέλικτος σχεδιασμός, επιτρέπει τη δυνατότητα επέκτασης.  

• Δύνανται να παραχθούν ποικιλία ανακυκλώσιμων προϊόντων, 

εδαφοβελτιωτικά κ.ά.  

• Δυνατότητα για απομάκρυνση και αξιοποίηση υλικών, αυξάνοντας το 

συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Μειονεκτήματα:  

• Περιορισμένη αγορά για τα προϊόντα επεξεργασίας 

• Κακή ποιότητα κόμποστ από σύμμεικτα ΑΣΑ, θα το οδηγήσει προς διάθεση 

(ΧΥΤΑ/Υ). 

 

7.3.3.2 Μ.Β.Ε. με Αναερόβια Χώνευση 

Η μονάδα μηχανικής διαλογής και αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού 

κλάσματος των ΑΣΑ έχει ως στόχο την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών 

που περιέχονται στα ΑΣΑ (πλαστικό, μέταλλα, γυαλί), την παραγωγή ενέργειας 

από το βιοαέριο και σταθεροποιημένου οργανικού υλικού τύπου κόμποστ  

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, τα απορριμματοφόρα εκφορτώνουν σε 

κατάλληλο χώρο υποδοχής από όπου με κατάλληλα μέσα ανάλογα με την 

επιλεγόμενη τεχνολογία (γερανογέφυρα, φορτωτής κτλ) προωθούνται στην 

μονάδα μηχανικής προεπεξεργασίας, όπου αρχικά γίνεται διάνοιξη των σάκων 

και στη συνέχεια με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (κόσκινα, βαλλιστικοί 

διαχωριστές, οπτικοί διαχωριστές κτλ) γίνεται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων 

στα ακόλουθα ρεύματα: 

• το οργανικό κλάσμα, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται προς αναερόβια 

επεξεργασία  

• τα ανακυκλώσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλα) 

• το υπόλειμμα, το οποίο οδηγείται προς ταφή 

Η αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος γίνεται σε κλειστούς 

αντιδραστήρες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, με στόχο την παραγωγή 

βιοαερίου το οποίο έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία οδηγείται προς 

αξιοποίηση σε μηχανές συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας  (ΣΗΘ). 
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Στη συνέχεια το οργανικό κλάσμα οδηγείται σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες 

αερόβιας επεξεργασίας, όπου μέσω του συνεχή αερισμού και της διαβροχής των 

απορριμμάτων συντελείται η ολοκλήρωση της βιολογικής αποδόμησής τους. Το 

υλικό παραμένει εκεί για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Ακολούθως 

οδηγείται στο τμήμα ωρίμανσης το οποίο αποτελείται από αναδευόμενους 

σωρούς και για διάστημα ενός τουλάχιστον μήνα παραμένει εκεί προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η βιο-αποδόμηση του οργανικού κλάσματος. Τέλος οδηγείται στο 

τμήμα ραφιναρίας, όπου απομακρύνονται οι προσμίξεις που τυχόν περιέχει με 

στόχο την παραγωγή υλικού τύπου κόμποστ. 

Όλες οι διεργασίες γίνονται εντός κλειστών κτιρίων ή συστημάτων, ο αέρας από 

αυτά συλλέγεται και οδηγείται προς επεξεργασίας σε κατάλληλα συστήματα 

απόσμησης και αποκονίωσης. Επιπλέον, όλα τα υγρά απόβλητα της μονάδας 

(στραγγίδια, υγρά πλύσεων, λύματα προσωπικού) συλλέγονται και οδηγούνται 

σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Το διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Τα προϊόντα της μονάδας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Προϊόν Ποσότητα (tn/year) 

Fe 400 

non-Fe 230 

Πλαστικά 4.350 

Χαρτί/χαρτόνι 2.900 

Υλικό τύπου κόμποστ 19.230 
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Προϊόν Ποσότητα (tn/year) 

Υπόλειμμα 22.750 

Απώλειες υγρασίας και πτητικών  732 

Επιπλέον παράγονται 5.800 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το κόστος κατασκευής της μονάδας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

Περιγραφή Κόστος 

Έργα Π/Μ 7.100.000,00    

Έργα Η/Μ επεξεργασίας  20.579.000,00    

Έργα Η/Μ υποδομών  1.742.000,00    

Έργα διαμόρφωσης χώρου  1.114.500,00    

Έργα υποδομής 1.309.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ 31.844.500 

Το λειτουργικό κόστος της μονάδας εκτιμάται σε 38 €/tn. 

Πλεονεκτήματα:  

• Τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό μονάδων 

• Ευέλικτος σχεδιασμός, επιτρέπει τη δυνατότητα επέκτασης.  

• Δύνανται να παραχθούν ποικιλία ανακυκλώσιμων προϊόντων, 

εδαφοβελτιωτικά κ.α.  

• Παράγονται ηλεκτρισμός και θερμότητα 

• Δυνατότητα για απομάκρυνση και αξιοποίηση υλικών, αυξάνοντας το 

συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Μειονεκτήματα:  

• Περιορισμένη αγορά για τα προϊόντα επεξεργασίας 

• Κακή ποιότητα κόμποστ από σύμμεικτα ΑΣΑ, θα το οδηγήσει προς διάθεση 

(ΧΥΤΑ/Υ). 

• Υψηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 

 

7.3.3.3 Μ.Β.Ε. με Βιολογική Ξήρανση 

Η μέθοδος της "Βιολογική Ξήρανση" είναι μια διαφορετική προσέγγιση της ΜΒΕ, 

η οποία έχει ως στόχο την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών και την αξιοποίηση 

του ενεργειακού περιεχομένου των αποβλήτων με την παραγωγή υψηλής 
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ποιότητας δευτερογενούς στερεού καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ενέργειας. 

Στην περίπτωση αυτή, η κυρίως μηχανική διαλογή έπεται του σταδίου της 

βιολογικής επεξεργασίας, καθώς η αφαίρεση της υγρασίας που λαμβάνει χώρα 

κατά τη βιολογική διεργασία καθιστά ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό τον 

μηχανικό διαχωρισμό. 

Τα απόβλητα υφίστανται μηχανική επεξεργασία και τοποθετούνται σε κλειστά 

κουτιά βιοξήρανσης για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο αέρας διοχετεύεται 

μέσω των αποβλήτων δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για 

μικροβιακή αναπνοή, και κατά συνέπεια για την ξήρανση των αποβλήτων. Ο 

ζεστός αέρας εξάγεται από τα κουτιά και διοχετεύεται με τη σειρά του σε ένα 

εναλλάκτη θερμότητας. Έπειτα ο αέρας, επανακυκλοφορείται, και με αυτόν τον 

τρόπο μειώνεται σημαντικά ο όγκος του εξερχόμενου αέρα. 

Από το σύνολο της διεργασίας παράγονται δύο ρεύματα: 

• δευτερογενές καύσιμο κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση ή χρήση ως 

εναλλακτικό καύσιμο 

• υπόλειμμα 

Όλες οι διεργασίες γίνονται εντός κλειστών κτιρίων ή συστημάτων, ο αέρας από 

αυτά συλλέγεται και οδηγείται προς επεξεργασίας σε κατάλληλα συστήματα 

απόσμησης και αποκονίωσης. Επιπλέον, όλα τα υγρά απόβλητα της μονάδας 

(στραγγίδια, υγρά πλύσεων, λύματα προσωπικού) συλλέγονται και οδηγούνται 

σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Το διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Τα προϊόντα της μονάδας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Προϊόν Ποσότητα (tn/year) 

Ανακυκλώσιμα υλικά 7.895 

SRF 18.494 

Υπόλειμμα 7.342 

Απώλειες υγρασίας και πτητικών 16.858 

Το κόστος κατασκευής της μονάδας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

Περιγραφή Κόστος 

Έργα Π/Μ 7.318.440,00    

Έργα Η/Μ επεξεργασίας  14.500.000,00    

Έργα Η/Μ υποδομών  1.615.000,00    

Έργα διαμόρφωσης χώρου  995.000,00    

Έργα υποδομής 1.416.722,00    

ΣΥΝΟΛΟ 25.845.162,00    

Το λειτουργικό κόστος της μονάδας εκτιμάται σε 35 €/tn. 
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Πλεονεκτήματα:  

• Ευέλικτος σχεδιασμός, επιτρέπει τη δυνατότητα επέκτασης.  

• Δύνανται να παραχθούν ποικιλία προϊόντων, εδαφοβελτιωτικά, υψηλής 

θερμογόνου δύναμης καύσιμο (SRF) κ.α.  

• Δυνατότητα για απομάκρυνση και αξιοποίηση υλικών, αυξάνοντας το 

συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή σύμφωνα με την 

κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

• Μικρότερη ποσότητα υπολείμματος 

• Μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας 

Μειονεκτήματα:  

• Εξάρτηση από την αγορά του δευτερογενούς καυσίμου, που μπορεί να 

ξεπεραστεί με μακροχρόνιες συμφωνίες. 

 

7.3.3.4 Αξιολόγηση σεναρίων 

Τα σενάρια με βάση όλες τις παραδοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν 

να αξιολογηθούν ως προς τα οικονομικά, τα τεχνικά, τα κοινωνικά και τα 

περιβαλλοντικά τους κριτήρια.  

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ως προς τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, καθώς σε όλες τις μεθόδους οι διεργασίες 

πραγματοποιούνται εντός κλειστών κτιρίων, τα παραγόμενα στραγγίσματα 

έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά και οι ποσότητές τους δεν διαφέρουν 

σημαντικά. Επιπλέον, αναφορικά με τα κοινωνικά κριτήρια που θα μπορούσαν να 

τεθούν, τα εξεταζόμενα σενάρια έχουν την ίδια κοινωνική αποδοχή και δεν 

εξαρτώνται από τις χρήσεις γης, καθώς ούτως ή άλλως στον χώρο που πρόκειται 

να εγκατασταθεί η μονάδα είναι χωροθετημένος ο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. 

Έτσι, στην συγκεκριμένη μελέτη, επιλέγεται τα οικονομικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια να είναι εκείνα στα οποία δίδεται η μεγαλύτερη βαρύτητα. Η βαρύτητα 

που δόθηκε σε κάθε ομάδα κριτηρίων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 7-3: Παρουσίαση κριτηρίων με τους σχετικούς συντελεστές 

βαρύτητας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής βαρύτητας 

Οικονομικά 
Κόστος επένδυσης 25% 

Κόστος λειτουργίας 25% 

Τεχνικά 
Δυνατότητα διάθεσης προϊόντων 20% 

Υπόλειμμα 15% 
Περιβαλλοντικά Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 15% 
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Οικονομικά Κριτήρια 

Στα οικονομικά κριτήρια συμπεριλαμβάνονται το κόστος επένδυσης και το 

κόστος λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι σαν κόστος λειτουργίας λαμβάνεται το 

καθαρό κόστος για τη λειτουργία μίας εγκατάστασης και περιλαμβάνει το κόστος 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη μισθοδοσία του προσωπικού, το 

κόστος πρώτων υλών, τη κατανάλωση ενέργειας κ.ά.  Τα υπολογιζόμενα κόστη 

είναι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 7-4: Παρουσίαση κόστους επένδυσης και λειτουργίας των 

σεναρίων 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€/τν) 
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

26.047.260,00 €  36 € 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
ΧΩΝΕΥΣΗ 

31.844.500,00 €  38 € 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ 25.845.162,00 €  35 € 

Τεχνικά Κριτήρια 

Στα τεχνικά κριτήρια συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή ενέργειας και το 

παραγόμενο υπόλειμμα. 

1. Δυνατότητα διάθεσης προϊόντων 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πέρα τα ανακυκλώσιμα, κύρια προϊόντα των 

εξεταζόμενων μονάδων είναι: 

• στην περίπτωση της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης, το 

υλικό τύπου κόμποστ, το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα 

εξαιτίας των προσμίξεων που περιέχει λόγω του αρχικού σύμμεικτου 

κλάσματος από το οποίο προέρχεται. Η αγορά στην Ελλάδα (αλλά και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο) για την αξιοποίηση του CLO ως εδαφοβελτιωτικό ή άλλες 

χρήσεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να αναμένονται έσοδα, δεν είναι ώριμη 

αφού και το προϊόν αυτό δεν είναι υψηλής ποιότητας. Η εμπειρία και η 

ελληνική και διεθνής πρακτική δείχνει ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης των 

CLO περιορίζονται σε χρήσεις σε ΧΥΤΑ/Υ ως υλικό επικάλυψης ή υλικό 

τελικής κάλυψης, για την αποκατάσταση λατομείων και άλλων επιβαρημένων 

χώρων καθώς και σε διάφορες κατασκευές. Κατά συνέπεια, το υλικό τύπου 

compost είναι ένα προϊόν που δεν είναι εύκολη η εμπορική διάθεσή του.  

• στην περίπτωση της βιοξήρανσης , το δευτερογενές καύσιμο (SRF). Παρόλο 

που στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η αγορά δευτερογενών 

καυσίμων, η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι, λόγω των σημαντικών 

περιβαλλοντικών ωφελειών που προσφέρει στους χρήστες του, δεν θα 
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υπάρξει δυσκολία διάθεσής του, ειδικά εάν συναφθούν μακροχρόνιες 

συμφωνίες με δυνητικούς χρήστες του (πχ βιομηχανίες).  

2. Υπόλειμμα 

Σαν υπόλειμμα χαρακτηρίζεται η ποσότητα η οποία, παραμένοντας αναξιοποίητη 

καταλήγει σε ΧΥΤΑ/Υ.  

Πίνακας 7-5: Ποσοστά παραγωγής υπολείμματος ανά σενάριο 

Σενάριο  Υπόλειμμα (% εισερχόμενων) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 45% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 45% 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ 15% 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Αναφορικά με την συμβολή έκαστης τεχνολογίας στην μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ισχύουν τα ακόλουθα: 

• στο 1ο σενάριο (κομποστοποίηση), έχουμε μείωση των εκπομπών λόγω της 

εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος από την 

ταφή, αλλά δεν παράγεται ενέργεια από τα εισερχόμενα απορρίμματα  

• στο 2ο σενάριο (αναερόβια χώνευση), επίσης έχουμε μείωση των εκπομπών 

λόγω της εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος 

από την ταφή και επιπλέον παράγεται βιοαέριο από το οργανικό κλάσμα των 

εισερχόμενων απορριμμάτων και την αξιοποίησή σε μηχανή συμπαραγωγής 

με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

• στο 3ο σενάριο (βιοξήρανση) επίσης έχουμε μείωση των εκπομπών λόγω της 

εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος από την 

ταφή και επιπροσθέτως παράγεται δευτερογενές καύσιμο, το οποίο 

αξιοποιείται ενεργειακά ως εναλλακτικό καύσιμο, οδηγώντας έτσι σε μείωση 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων. 

Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

Για την καλύτερη σύγκριση των σεναρίων ακολούθως παρατίθεται 

συγκεντρωτικός πίνακας με τα οικονομικά, τα τεχνικά και τα περιβαλλοντικά 

κριτήρια. 
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Πίνακας 7-6: Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης εξεταζόμενων σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

9 26.047.260,00 € 6 31.844.500,00 € 10 25.845.162,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

9 36 € 7 38 € 10 35 € 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

5 
μικρή, λόγω χαμηλής 
ποιότητας κόμποστ 

5 
μικρή, λόγω χαμηλής 
ποιότητας κόμποστ 

7 ικανοποιητική 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 7 45% 7 45% 10 25% 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

7 
ΝΑΙ, λόγω εκτροπής 
βιοαποικοδομήσιμου 
κλάσματος από ταφή 

10 

σημαντικότερη λόγω 
1.εκτροπής 
βιοαποικοδομήσιμου 

2. παραγωγής 
ενέργειας από 
βιοαέριο 

8 

σημαντικότερη λόγω 
1.εκτροπής 
βιοαποικοδομήσιμου 

2. παραγωγής 
εναλλακτικού καυσίμου 

ΣΥΝΟΛΟ 7,40 7,00 9,00 
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Οικονομική αξιολόγηση 

Αρχικά παρατηρείται ότι το σενάριο 2 παρουσιάζει μεγαλύτερο κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων οικονομικών απαιτήσεων 

που φέρουν οι εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου. Επομένως, 

από οικονομικής άποψης, φθηνότερη εμφανίζεται η λύση της βιοξήρανσης 

(σενάριο 3). 

Τεχνική αξιολόγηση 

Όσον αφορά στην δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων, τα σενάρια 1 και 2 

παρουσιάζουν χαμηλότερες προοπτικές, λόγω της παραγωγής δύσκολα 

αξιοποιήσιμου χαμηλής ποιότητας υλικού τύπου κόμποστ. Από την άλλη πλευρά 

και η διάθεση του SRF (σενάριο 3) παρουσιάζει ρίσκο το οποίο, λαμβάνοντας 

υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία και τις δυνατότητες μείωσής του, 

χαρακτηρίζεται ως διαχειρίσιμο. 

Αναφορικά με το παραγόμενο υπόλειμμα το οποίο πρέπει να διατεθεί προς ταφή, 

τα Σενάρια 1 και 2 παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο υπόλειμμα από το σενάριο 3. 

Περιβαλλοντική αξιολόγηση 

Ως προς την μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου, και στα τρία 

σενάρια έχουμε μείωση λόγω της εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων 

βιοαποικοδομήσιμου  κλάσματος απορριμμάτων από την ταφή, όμως στα 

Σενάρια 2 και 3 έχουμε επιπλέον μείωση είτε λόγω της παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ, είτε λόγω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. 

Προτεινόμενο σενάριο 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, τεχνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

των τριών εναλλακτικών σεναρίων για την επεξεργασία των αστικών στερεών 

αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Βόλου, σε συνδυασμό με τους συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων, προκρίνεται το σενάριο 3 «ΜΒΕ με βιοξήρανση». 

 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όσον αφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών 

Αποβλήτων, αυτή αφορά στην επεξεργασία ποσότητας 15.200 tn/έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.  

Σημειώνεται ότι κάθε τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων έχει ορισμένα όρια 

δυναμικότητας (επεξεργαζόμενων ποσοτήτων), εντός των οποίων η τεχνολογία 

είναι αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη. Τα όρια αυτά εξαρτώνται κυρίως: 

• Από το λειτουργικό κόστος, το οποίο γενικά μεταβάλλεται αντιστρόφως 
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ανάλογα με τη δυναμικότητά της 

• Από την ελαστικότητα κάθε μονάδας, σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

λειτουργικές ανάγκες της.  

Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία σχετικά με το σημερινό επίπεδο 

ανάπτυξης και διαθεσιμότητας των τεχνολογιών, για την επεξεργασία της 

ποσότητας των 15.200 tn/έτος, ενδείκνυται, από τεχνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική πλευρά, η εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

(κομποστοποίησης), καθώς η εφαρμογή άλλων μεθόδων βιολογικής ή θερμικής 

επεξεργασίας: 

• είτε δεν είναι εφικτή καθώς δεν υπάρχουν εμπορικά συστήματα που να 

λειτουργούν αποδοτικά σε τόσο χαμηλές δυναμικότητες, 

• είτε, εάν υπάρχουν, θα εμφανίζουν πολύ υψηλό κατασκευαστικό και 

λειτουργικό κόστος, λόγω της μικρής εισερχόμενης ποσότητας αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, λόγω της χαμηλής δυναμικότητας της μονάδας 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, δεν κρίθηκε σκόπιμη η 

περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας και 

επιλέχθηκε η εφαρμογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

(κομποστοποίησης). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω μονάδα κομποστοποίησης 

είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας για εκτροπή 

των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή μέσω δημιουργίας 

μικρών αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης χωριστά συλλεγέντων 

οργανικών αποβλήτων.  
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8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται στην ύφυγρη ζώνη και κατά το βιοκλιματικό 

χάρτη του Gaussen ανήκει στα μεσογειακά κλίματα με ξηροθερμικό δείκτη. 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια, έχουν ληφθεί από το 

Μετεωρολογικό Σταθμό Αγχιάλου, ύψους 15,3 m και αφορούν στην χρονική 

περίοδο 1956-1991. 

 

8.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στο παράρτημα ΙΧ παρατίθενται αναλυτικά μετεωρολογικά δεδομένα από τη 

λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού του ΧΥΤΑ για τα έτη 2017-2019. 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Στον ακόλουθο πίνακα, δίνονται οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες για την περίοδο 

1956-1991 καθώς και η μέγιστη και ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία. Η μέγιστη 

μέση θερμοκρασία παρουσιάζεται το μήνα Ιούλιο (31,0°C) ενώ η μέση ελάχιστη 

τον Ιανουάριο (2,6°C). Η απολύτως μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας 

παρουσιάζεται τον Ιούλιο (46,2°C) ενώ η απολύτως ελάχιστη τον Ιανουάριο (-

9,8°C).  

Πίνακας 8-1: Μέση θερμοκρασία (περίοδος 1956 – 1991) 

Μήνας 
Μέση 

Θερμοκρασία 
(ºC) 

Μέση  
Ελάχιστη 

(ºC) 

Μέση  
Μέγιστη 

(ºC) 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

(ºC) 

Απολύτως 
Μέγιστη 

(ºC) 

Ιανουάριος 6,4 2,6 10,9 -9,8 24,0 

Φεβρουάριος 7,6 3,4 12,3 -7,6 26,0 

Μάρτιος 9,9 4,8 14,3 -5,6 26,5 

Απρίλιος 14,2 7,7 18,9 -1,6 33,6 

Μάιος 19,4 11,9 24,0 3,6 36,8 

Ιούνιος 24,4 16,1 28,8 8,0 43,4 

Ιούλιος 26,8 18,6 31,0 11,2 46,2 

Αύγουστος 26,1 18,5 30,7 11,0 41,5 

Σεπτέμβριος 22,1 15,7 27,0 6,6 37,6 

Οκτώβριος 16,8 12,1 21,5 1,8 33,0 

Νοέμβριος 12,2 8,2 16,9 -2,6 30,0 

Δεκέμβριος 8,1 4,3 12,5 -9,0 24,8 
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Μήνας 
Μέση 

Θερμοκρασία 
(ºC) 

Μέση  
Ελάχιστη 

(ºC) 

Μέση  
Μέγιστη 

(ºC) 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

(ºC) 

Απολύτως 
Μέγιστη 

(ºC) 

Ετήσιο 16,2 10,3 20,7 0,5 33,6 

 

Διάγραμμα 8-1: Μέσο Μηνιαίο Ύψος Βροχής (δεδομένα μετεωρολογικού 

σταθμού Αγχιάλου) 

 

 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα, δίνονται τα στοιχεία μέσου και μέγιστου ύψους υετού 

24ώρου για την υπό μελέτη περιοχή (έτη 1956-1991). 

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής παρουσιάζεται τους μήνες Νοέμβριο 

(64,1mm) και το Οκτώβριο (63,1mm) και το μικρότερο τον Αύγουστο (16,4mm) 

και τον Ιούλιο (18,5mm). Το μέγιστο ύψος βροχής στη διάρκεια μιας ημέρας 

καταγράφεται το μήνα Οκτώβριο (689,0mm). 

Πίνακας 8-2: Βροχομετρικά στοιχεία (περίοδος 1956 – 1991) 

Μήνας 
Μέσο Μηνιαίο Ύψος 

Βροχής (mm) 
Μέγιστο Ύψος Βροχής σε ένα 

24ωρο (mm) 

Ιανουάριος 48,8 63,0 

Φεβρουάριος 48,7 47,8 

Μάρτιος 54,8 51,2 

Απρίλιος 35,1 54,8 

Μάιος 37,5 68,0 

Ιούνιος 23,3 85,4 

Ιούλιος 18,5 41,2 

Αύγουστος 16,4 37,4 

Σεπτέμβριος 39,4 141,4 

Οκτώβριος 63,1 689,0 
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Νοέμβριος 64,1 71,3 

Δεκέμβριος 59,9 83,5 

Ετήσιο 509,6 1.434 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Αγχιάλου 

 

Διάγραμμα 8-2: Μέσο μηνιαίο Ύψος βροχής (δεδομένα μετεωρολογικού 

σταθμού Αγχιάλου) 

Το ακόλουθο διάγραμμα αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της υπό μελέτη 

περιοχής. Παρατηρούμε ότι η ξηρή περίοδος διαρκεί από το μήνα Απρίλιο μέχρι 

και το μήνα Σεπτέμβριο. 

 

Διάγραμμα 8-3: Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης 

 

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 
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Η σχετική υγρασία παρουσιάζει τις ακόλουθες διακυμάνσεις: Μέγιστη τιμή το 

μήνα Δεκέμβριο (75,9%) και ελάχιστη τιμή το μήνα Ιούλιο (50,9%). 

 

Πίνακας 8-3: Μέση σχετική υγρασία (περίοδος 1956 – 1991) 

Μήνες Σχετική Υγρασία (%) 

Ιανουάριος 74,9 

Φεβρουάριος 74,0 

Μάρτιος 73,9 

Απρίλιος 69,2 

Μάιος 64,0 

Ιούνιος 53,9 

Ιούλιος 50,9 

Αύγουστος 52,7 

Σεπτέμβριος 60,7 

Οκτώβριος 75,0 

Νοέμβριος 75,0 

Δεκέμβριος 75,9 

Ετήσιο 66,7 

Πηγή: ΕΜΥ, ,Σταθμός Αγχίαλος 

 

 ΆΝΕΜΟΙ 

Οι ετήσιες συχνότητες διευθύνσεων ανέμων από το Μ.Σ. Αγχιάλου δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 8-4: Ανεμολογικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής (1956–1991) 

Βeaufort Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία Σύνολο 

0 - - - - - - - - 34,93 34,93 

1 0,63 0,21 1,07 0,47 0,34 0,19 1,77 0,79 - 5,46 

2 2,72 1,40 6,18 2,10 0,81 0,56 5,57 5,57 - 24,85 

3 1,73 1,35 7,40 2,11 0,38 0,25 4,10 3,89 - 21,23 

4 0,66 0,82 4,29 1,20 0,12 0,11 1,95 1,49 - 10,56 

5 0,13 0,14 0,68 0,24 0,05 0,05 0,14 0,27 - 2,12 

6 0,01 0,77 0,16 0,06 0,01 0,02 0,16 0,06 - 0,58 

7 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 - 0,12 

8 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 - 0,08 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
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10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,01 

>11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Σύνολο 5,89 4,06 19,86 6,20 1,74 1,15 14,05 12,11 34,93 100,0 

Πηγή:ΕΜΥ, ,Σταθμός Αγχίαλος 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι επικρατέστεροι άνεμοι 

στην περιοχή είναι κατά σειρά οι ανατολικοί, οι δυτικοί και οι βορειοδυτικοί. Το 

διάγραμμα που ακολουθεί, αποτελεί το ιστόγραμμα των ανέμων για την εν λόγω 

περιοχή. 

 

Διάγραμμα 8-4: Ιστόγραμμα ανέμων για την περιοχή ΟΕΔΑ Βόλου 

 

8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφολογικά, ο νομός Μαγνησίας διαιρείται σε τρία τμήματα: το ορεινό που 

καταλαμβάνει το 44,7% της ολικής έκτασης του, το ημιορεινό σε ποσοστό 25,2% 

και το πεδινό με 30,1% της συνολικής έκτασης. Το ορεινό τμήμα του νομού 

καταλαμβάνεται από τμήματα των οροσειρών του Πηλίου και της Όθρυς, οι 

οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από την πεδιάδα του Αλμυρού. Το ημιορεινό 

τμήμα, με ένα μέσο υψόμετρο τα 200 - 800 μέτρα και ανάλογα με τη χρήση γης 

διακρίνεται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκότοπους και σε μικρότερο βαθμό σε 

δάση και οικιστικές περιοχές. Το πεδινό τμήμα του νομού συγκεντρώνει και το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και αποτελείται κυρίως από καλλιεργούμενες 

εκτάσεις. Πρόκειται για μια εύφορη περιοχή που καλλιεργείται στο σύνολο της 

και επιπλέον συγκεντρώνει τις περισσότερες βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

μονάδες του νομού. 

Το γήπεδο της ΟΕΔΑ είναι οπτικά απομονωμένο από οικισμούς και άλλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, λόγω της φυσικής προκάλυψης που του παρέχει 

η μορφολογία της εν λόγω περιοχής (ύπαρξη λοφίσκου στην είσοδο ανάντη του 
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χώρου). Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου αποτελεί ένα πλάτωμα ανάμεσα στους 

λόφους Γομάρα και Βρωμοράχη, δυτικά της πόλης και βόρεια της βιομηχανικής 

περιοχής ΕΤΒΑ (σε απόσταση περίπου 2km ΒΔ αυτής). 

Ο χώρος αναπτύσσεται κατά μήκος φυσικής μισγάγγειας με ήπιες κλίσεις με 

κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Η υδρολογική επιφάνεια περιορίζεται στην ίδια την 

επιφάνεια του χώρου. Στα δυτικά του χώρου εντοπίζεται ρέμα εποχιακής ροής, 

το οποίο συνδέεται νότια με το χείμαρρο Σεσκουλιώτη και αποτελεί το δυτικό 

όριο του ΧΥΤΑ/Υ. 

Το γήπεδο της ΟΕΔΑ εντοπίζεται σε απόλυτο υψόμετρο μεταξύ +142 και +204m. 

Ως προς το ανάγλυφο, ο «ενεργός ΧΥΤΑ» χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα 

του από ήπιες κλίσεις της τάξης του 5-7%, οι οποίες γίνονται εντονότερες (~10-

15%) στα μετωπικά πρανή εργασίας των απορριμματικών αποθέσεων. 

 

8.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο χώρος στον οποίο είναι κατασκευασμένος και λειτουργεί ο χώρος υγειονομικής 

ταφής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου αποτελεί ένα πλάτωμα ανάμεσα 

στους λόφους Γομάρα και Βρωμοράχη της ημιορεινής λοφοσειράς δυτικά της 

πόλης και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής ΕΤΒΑ. 

Από γεωλογικής άποψης, η περιοχή αυτή ανήκει στην πελαγωνική ζώνη. Το 

υπόβαθρό της αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα που λαμβάνουν 

μεγάλη έκταση. Τα κατώτερα τμήματα αποτελούνται κυρίως από 

πολυμεταμορφωμένους γνεύσιους και γνευστοσχιστόλιθους, ενώ τα ανώτερα 

αποτελούνται από μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, φυλλίτες και πρασινίτες με 

παρεμβολές μαρμάρων. Πάνω από αυτά ακολουθούν παχυστρωματώδη έως 

άστρωτα μάρμαρα και δολομίτες, έντονα καρστικοποιημένα, τα οποία είναι 

έντονα τεκτονισμένα και πτυχωμένα με άξονες πτυχών κυρίως ΒΑ-ΝΔ. 

Ο βασικός σχηματισμός από τον οποίο δομείται η ευρύτερη περιοχή (λόφοι 

Γομάρα και Βρωμοράχη) είναι οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, προανωκρητιδικοί. 

Πρόκειται για αδροκρυσταλλικούς, σκουρόχρωμους, παχυστρωματώδεις έως 

άστρωτους ασβεστόλιθους, με έντονη και διαπιστωμένη καρστική διεργασία. Στο 

μεγάλο μέρος του χώρου, παρατηρούνται συγκεντρώσεις κορημάτων 

ασβεστολιθικής σύστασης, πλούσια σε ερυθρό άργιλο με μικρό πάχος. 

 

 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Ο υπό μελέτη χώρος συμμετέχει στην υδρολογική λεκάνη του Βόλου, η οποία 

αποστραγγίζεται κυρίως από τον χείμαρρο Ξηριά που έχει κατεύθυνση από Β 

προς Ν και από τον χείμαρρο Σεσκουλιώτη, που έχει κατεύθυνση από Δ προς Α 

και 3 προ της εκβολής του στη θάλασσα, συμβάλλει στον χείμαρρο Ξηριά. 

Στην περιοχή έχουν έγιναν διάφορες γεωτρήσεις κατά τις δεκαετίες 1960 – 1990 

και διαπιστώθηκε ότι τα νερά της περιοχής Γομάρα - Βρωμοράχη παρουσιάζουν 

υφαλμύρωση, οπότε η εκμετάλλευση των νερών μπορεί να πραγματοποιηθεί για 

διάφορες άλλες χρήσεις εκτός από ύδρευση. 

Στην περιοχή συμμετέχουν οι παρακάτω δύο κατηγορίες γεωλογικών 

σχηματισμών: 

• Σχηματισμοί πολύ υψηλής υδροπερατότητας 

• Πρόκειται για κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, που οφείλουν την περατότητά 

τους στον μεγάλο, βασικά, βαθμό αποκάρστωσης. Ενδεικτικά λαμβάνεται σ’ 

αυτούς περατότητα της τάξης του 1,5 x10-2cm/sec. 

• Σχηματισμοί μέτριας υδροπερατότητας 

Πρόκειται για ασβεστολιθικά κορήματα, με λίγο αργιλικό υλικό. Ενδεικτική τιμή 

περατότητας της τάξης του 10-4cm/sec. 

 

 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικά η περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας και των μικρότερων λεκανών 

Αλμυρού και Βόλου είναι περιοχή τεκτονικών βυθισμάτων που ακολούθησαν την 

Αλπική Ορογένεση. Ειδικότερα η περιοχή Μαγνησίας φέρεται ως κέντρο όπου 

διασταυρώνονται πολλά ρήγματα (Α. Γαλανόπουλος - Β. Παπαζάχος). 

Παρατηρούνται ρήγματα με κατευθύνσεις Β-ΒΔ, όπως και Α-ΒΑ. Η διαμόρφωση 

του Παγασητικού οφείλεται σε σύστημα τεταρτογενών ρηγμάτων με διεύθυνση 

ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ. Τα ρήγματα αυτά του Παγασητικού βυθίσματος είναι ενεργά 

και στην ιστορία της περιοχής αναφέρονται ως επίκεντρα καταστρεπτικών 

σεισμών (Απρίλιος ’55 Χάρτης Παπαζάχου - Κομνηνάκη 1976). 

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία (Ε.Α.Κ. 2003, αναθεώρηση του 

χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154Β'/12.8.03), η περιοχή του Π.Σ. 

Βόλου ανήκει από την άποψη της σεισμικής επικινδυνότητας στην κατηγορία ΙΙ. 

Η επιτάχυνση εδάφους που αντιστοιχεί στη ζώνη αυτή είναι Α = 0,24 x 9. 
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Εικόνα 8-1: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας (Ε.Α.Κ. 2003) 

 

8.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φυσικά οικοσυστήματα 

Στην άμεση γειτονία της σχεδιαζόμενης Ο.Ε.Δ.Α., δεν υπάρχουν αγροτικές 

καλλιέργειες και ποικιλία ειδών χλωρίδας που να επηρεάζονται από τη λειτουργία 

της. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζεται σημαντική βλάστηση, 

πέραν της θαμνώδους, που να χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Δεν έχουν 

καταγραφεί επίσης είδη πανίδας που να χρήζουν ειδικού καθεστώτος 

προστασίας. 
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Χλωρίδα 

Το έδαφος στο οποίο βρίσκεται ο εν λειτουργία ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου χαρακτηρίζεται 

ως ιδιαίτερα πετρώδες και βραχώδες. Γι’ αυτό το λόγο στο χώρο αναπτύσσονται 

μέτριας πυκνότητας φυτοκοινωνίες μακκίας βλάστησης με κυριότερα είδη 

Querquscoccifera (πουρνάρι), Pistacialentiscus (σχίνος), Juniperusoxycedrus 

(γιουνίπερος ο οξύκερδος). 

Στις θέσεις όπου παρατηρούνται κλειστοί θαμνώνες αναπτύσσονται 

φυτοκοινωνίες φρυγάνων με κύρια φυτικά είδη: Anthyllishermannie 

(αλογοθύμαρο), Coridothymuscapitatus (θυμάρι), Calycotomevillosa (ασφάκα), 

Βallotaacetabulosa (φουφουλιά), Εricaarborea (ρείκι), Οriganum heracleoticum 

(ρίγανη) κ.α. 

Μόνο στα κατάντη της εδαφικής πτυχής που βρίσκεται η χωματερή, αρχίζουν 
δενδροκαλλιέργειες, κύρια αμυγδαλεώνες, που εκτείνονται προς την πεδινή 
περιοχή του Αγ. Γεωργίου. 

Πανίδα 

Οι επιμέρους μονάδες βλάστησης των οικοσυστημάτων των χαμηλών θαμνώνων 

και των φρυγάνων χαρακτηρίζονται από μειωμένη ποικιλότητα ειδών όσον 

αφορά στην πανιδική τους σύνθεση. Στις ζωοκοινωνίες αυτών των μονάδων 

βλάστησης περιλαμβάνονται πληθυσμοί ερπετών όπως χελώνες (Testudo sp.), οι 

σαύρες (Lazerta trilineata) και τα φίδια (Mapolon sp, Viperaammodytes, Typhlops, 

κ.α.). 

Στα αγροοικοσυστήματα βρίσκεται μια πανίδα που είναι σημαντική όχι τόσο ως 

προς την ποικιλότητα και την αφθονία της αλλά ως προς την παρουσία της με 

μορφή μεμονωμένων πληθυσμών. Η ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως 

γεωργική χρήση) δεν επιτρέπει την ύπαρξη ομοιόμορφων εξαπλωμένων 

πληθυσμών. 

Η πανίδα των σπονδυλωτών αντιπροσωπεύεται από μεγάλη ποικιλία πουλιών 

(σαρκοφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυκτόβια αρπακτικά) και 

θηλαστικών (χειρόπτερα, εντομοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα). Τα είδη 

που απαντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι λαγός, ασβός, 

ποντίκια, τσίχλες, κοτσύφια, σπουργίτια, μελισσουργά, μπεκάτσες, κ.α. 

 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) 

Η σπουδαιότητα των διαφόρων βιοτόπων και των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος του Νομού έχει αναγνωριστεί με την ένταξή τους στο εθνικό 
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και κοινοτικό πλαίσιο προστασίας. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως 

Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Ευρωπαϊκού Δικτύου "Φύση 2000" (ΝΑTURA 

2000) γίνεται βάση της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21 Μαΐου 1992 "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας" και της αντίστοιχης Κ.Υ.Α. του '98 που 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1289/Β/98. 

Τα οικοσυστήματα-περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας είναι τα εξής: 

 

Περιοχές NATURA 2000 

Κωδικός Ονομασία Τύπος 

GR1430004 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονήσου-Βόρειων Σποράδων, 
Ανατολική Σκόπελος 

SCI 

GR1430002 Κουρί Αλμυρού – Άγιος Σεραφείμ SCI 

GR1430005 Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω 
Νησίδες Άγιος Γεώργιος, νήσοι Αδελφοί, Λεχούσα, 
Γαϊδουρονήσια 

SPA 

GR1430006 Όρος Όθρυς, Βουνά Γκούρας και Φαράγγι 
Παλαιοκερασιάς 

SPA 

GR1430008 Όρος Πήλιο SPA 

GR1430001 Όρος Πήλιο και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη SCI 

GR1430007 Περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας SPA 

GR1430003 Σκιάθος: Κουκουναριές και Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή SCI 

 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

Κωδικός Ονομασία 

ΑΤ3011031 Άγιος Βλάσιος και Άγιος Γεώργιος Πηλίου 

ΑΤ5011125 Αγνώντας – Λιμνονάρι Σκοπέλου 

ΑΤ3011118 Αισθητικό Δάσος Κουρί Αλμυρού 

AT5011054 Βράχος Μονής Αγίου Ιωάννη Σκοπέλου 

AT3012039 Δράκεια και Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου 

AT3012041 Ζαγορά 

AT3011040 Κόλπος Νηών Σούρπης 

AT3012040 Μακρυνίτσα και Πορταριά Πηλίου 

AT3011086 Μηλιές, Βυζίτσα, Πινακάτες Πηλίου 
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Βιότοποι Corine 

Κωδικός Ονομασία 

A00010046 Βουνά Γκούρας Μαγνησίας 

Α00060016 Κοιλάδα των Τεμπών 

Α00040031 Κορυφές Όρους Πήλιο 

Α00030011 Κουρί Αλμυρού 

A00060017 Μάτι Τυρνάβου 

Α00060020 Νήσοι Βόρειοι Σποράδες 

Α00010079 Νήσοι Κυρά-Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι 

Α00010090 Νήσος Σκαντζούρα 

A00030009 Νήσος Σκιάθος 

Α00060018 Ορεινό συγκρότημα Πηλίου – Μαυροβουνίου 

Α00010093 Όρμος Σούρπης / Στόμιο Μαγνησίας 

Α00060019 Ύψωμα Γεντίκι 

 

Άλλοι Βιότοποι 

Κωδικός Ονομασία 

ΑΒ3080173 Γορίτσα Μαγνησίας 

ΑΒ5080138 Νησιά Αδελφοί Σποράδων 

ΑΒ5080139 Νησιά Γαϊδουρονήσια Σποράδων 

ΑΒ5080140 Νήσος Λεχούσα 

ΑΒ3080177 Πηγή Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου και Πηγή Βελεστίνου 

ΑΒ3090037 Ρέμα Χολόρρεμα Θεσσαλίας 

Η υπό εξέταση περιοχή δεν ανήκει σε κάποια τις παραπάνω περιοχές. Η 

πλησιέστερη περιοχή Natura στην περιοχή μελέτης είναι το GR1430008 “Όρος 

Πήλιο» το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 3,2 km. 

AT5080113 Όρμος Κουκουναριές Σκιάθου 

AT5011127 Πάνορμος-Μηλιά-Χόβολο Σκοπέλου 

AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελιστρίας Σκιάθου 

AT5011126 Στάφυλος Σκοπέλου 

AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου 

AT3011041 Χερσόνησος Τραγοβούνι (Σουφλερή) 
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 ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Στην επόμενη εικόνα δίνεται χάρτης με χρήσεις γης κατά Corine 2018 από την 

εφαρμογή Οικοσκόπιο. Στον χάρτη φαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν 

υπάρχουν δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Η πιο κοντινή δασική περιοχή 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,7χλμ και αφορά σε δάσος κωνοφόρων.  
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8.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Χρήσεις γης 

Οι χρήσεις γης του Νομού Μαγνησίας καθορίζονται από τη μορφολογία του 

εδάφους, το υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη. Όσον αφορά 

στις χρήσεις γης, αυτές σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 2001), 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 8-5: Κατανομή χρήσεων γης Ν. Μαγνησίας 

Χρήσεις Γης Έκταση (στρ.) % Ποσοστό 

Καλλιεργήσιμη γη 898,8 34,1 

Βοσκότοποι 1.093,7 41,5 

Δάση 505,5 19,2 

Υδάτινες εκτάσεις 24,1 0,91 

Οικισμοί 109,3 4,1 

Λοιπές εκτάσεις 5,2 0,2 

Σύνολο 2.636 100 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή χρήσεων γης 

στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 

 

Διάγραμμα 8-5: Ποσοστά χρήσεων γης (ΕΣΥΕ 2001) 
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 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Πίνακας 8-6: Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης 1991 – 2001 

Γεωγραφική 
Ενότητα 

Πρωτογενής  

τομέας 

Δετερογενής 
τομέας 

Τριτογενής  

τομέας 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Μαγνησία 18,59 18,62 27,94 25,66 53,46 55,72 

Θεσσαλία 34,23 29,97 20,96 20,84 44,81 49,19 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Πρωτογενής Τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται στη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Αναλυτικά η 

κατανομή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων ανά είδος σε σύνολο 984.111 

στρεμμάτων είναι: 

Πίνακας 8-7: Κατανομή καλλιεργήσιμων εκτάσεων ανά είδος σε σύνολο 

Νομού Μαγνησίας 

Είδος Έκταση (στρ.) 

Ετήσιες καλλιέργειες 395.132 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 282.699 

Αμπέλια 4.212 

Λοιπές εκτάσεις 49.216 

Δευτερογενής Τομέας 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός 

μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που προσφέρουν απασχόληση σε 

περισσότερους από 30.000 εργαζομένους. Στις δραστηριότητες του 

δευτερογενούς τομέα περιλαμβάνονται: βιομηχανίες μετάλλου, ποτών και 

τροφίμων, ξύλου, χημικών, πλαστικών, δομικών υλικών, ηλεκτρικών ειδών, ειδών 

υψηλής τεχνολογίας και κλωστοϋφαντουργία. Η Βιομηχανία μετάλλου είναι ο 

δυναμικότερος τομέας βιομηχανικής δραστηριότητας του νομού, ο οποίος 

απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους και καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα της ΒΙ. 

ΠΕ. Στις επιχειρήσεις του τομέα αυτού περιλαμβάνονται χυτήρια, εργοστάσια 

παραγωγής καλωδίων, κραμάτων και μεταλλικών εξαρτημάτων μηχανών, καθώς 

και επιχειρήσεις που απασχολούνται αποκλειστικά με την εμπορία μηχανών και 

μηχανικών εξαρτημάτων. Η Βιομηχανία ποτών και τροφίμων περιλαμβάνει 

περίπου 100 επιχειρήσεις σχετικές με την συσκευασία προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα και την εμφιάλωση ποτών. Λειτουργούν επίσης επιχειρήσεις 

σχετικές με την παραγωγή ελαίων και ελαιολάδου, αλεύρου και ειδών 
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ζαχαροπλαστικής, με την παραγωγή, διαχωρισμό και συσκευασία φρούτων- 

λαχανικών, αλίπαστων ειδών, γαλακτοκομικών ειδών, αναψυκτικών και χυμών, 

οίνου και οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση νερού. Η Βιομηχανία ξύλου με 

την κατεργασία ξύλου για κατασκευή ειδών επίπλωσης αποτελεί τον τρίτο κατά 

σειρά βασικό τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής.  

Τριτογενής Τομέας 

Η αυξητική τάση του τριτογενούς τομέα οφείλεται, κυρίως στη βελτίωση των 

υποδομών του κλάδου του τουρισμού αλλά και των υπηρεσιών παροχών.  

Στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και ο κλάδος του εμπορίου, καθώς το 

λιμάνι του Βόλου αποτελεί βασικό κόμβο σύνδεσης των Ευρωπαϊκών αγορών με 

τις αγορές της Ανατολής. Ο κλάδος του τουρισμού είναι ανεπτυγμένος καθώς 

προσφέρονται θερινά και χειμερινά θέρετρα. Τα παραδοσιακά χωριά του Πηλίου 

αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ τα 

νησιά και τα παράλια του νομού διαθέτουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά 

και ενοικιαζόμενα δωμάτια.  

 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ένας σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών χώρων, μερικοί από τους οποίους με 

ιδιαίτερη αρχαιολογική και ιστορική αξία, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του 

Νομού.  

Α) Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 

❖ Σέσκλο: Προϊστορική ακρόπολη και οικισμός στη θέση «Καστράκι» 

❖ Σέσκλο: Ύψωμα Πύργος, προϊστορικός οικισμός 

❖ Σέσκλο: Θέση Κάτω Σπαρτιά (δύο συνεχόμενοι λόφοι) 

❖ Διμήνι: Μυκηναιϊκός Θολωτός τάφος στη θέση «Λαμιόσπιτο» 

❖ Διμήνι: Προϊστορική Ακρόπολη στη θέση «Τούμπα», νεολιθικός οικισμός και 

Μυκηναϊκός τάφος 

❖ Αρχαιολογικός χώρος Παγασών, Δημητριάδας και Νηλείας 

❖ Αρχαιολογικός χώρος στη συνοικία «Παλαιά» Βόλου – Κάστρο Βόλου 

❖ Θέση «Σωρός» 

❖ Αρχαιολογικός χώρος «Πετρομαγούλας» στη θέση Μπουρμπουλήθρα 

❖ Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Παλαιοκαμάρα» 

❖ Επισκοπή Άνω Βόλου: Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αρχαία κτίσματα 

❖ Λόφος Προφήτη Ηλία (Γλαφυρά) 
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❖ Αρχαιολογικός χώρος Ορμινίου (Γορίτσα Βόλου) 

❖ Αρχαία πόλη Φερών 

❖ Αρχαιολογικός χώρος της Άλου 

Β) Βυζαντινά μνημεία  

❖ Αρχαιολογικός χώρος Δημητριάδος-Παγασών-Νηλείας  

❖ Αναοριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος Παλαιών  

❖ Ο Βυζαντινός Ναός Τιμίου Προδρόμου Βόλου  

❖ Κωδωνοστάσιο Ναού Αγ. Νικολάου Βόλου   

❖ Ι. Ναός Αγ. Τριάδος Νοσοκομείου Βόλου  

Στην περιοχή της ΟΕΔΑ δε βρίσκεται κανένας αρχαιολογικός χώρος. 

 

8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η κατανομή του πληθυσμού στο Νομό Μαγνησίας βάση της τελευταίας 

απογραφής του 2011 (Ε.Σ.Υ.Ε.) αποτυπώνεται στον Πίνακας 8-8: 

Πίνακας 8-8: Δημογραφικά στοιχεία Νομού Μαγνησίας 

Γεωγραφική ενότητα 2011 

Δήμος Βόλου 144.449 

Δήμος Αλμυρού 18.614 

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου 5.809 

Δήμος Ν. Πηλίου 10.216 

Δήμος Ρήγα Φεραίου 10.922 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 190.010 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 732.762 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 547.390 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 1.280.152 
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Διάγραμμα 8-6: Κατανομή πληθυσμού Νομού Μαγνησίας 2011 

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας μπορεί να χωρισθεί σε δυο ζώνες με 

διαφορετικό οικονομικό χαρακτήρα, παραγωγικές δομές και ρυθμούς ανάπτυξης: 

την ορεινή και την πεδινή. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της Περιφερειακής Ενότητας καθορίζουν την 

οικονομική τους ανάπτυξη, η οποία ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς αλλά και 

τις τοπικές συνήθειες.  

 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η διάρθρωση του ΑΕΠ ανά τομέα 

παραγωγής στο Νομό Μαγνησίας για το χρονικό διάστημα 1991-2001. Τα 

μεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζονται στον τριτογενή τομέα, ακολουθεί ο 

δευτερογενής και τέλος ο πρωτογενής. 

Πίνακας 8-9: Τομεακή διάρθρωση ΑΕΠ: Συμμετοχή του Ν. Μαγνησίας στον 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής 1991 - 2001 

Γεωγραφική 
Ενότητα 

Πρωτογενής  

τομέας 

Δευτερογενής 
τομέας 

Τριτογενής  

τομέας 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Μαγνησία 12,97 11,16 41,91 24,61 45,12 64,23 

Θεσσαλία 26,16 16,00 30,31 18,87 43,53 65,13 
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Η Μαγνησία παράγει το 3,22% του ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα της χώρας (12η 

θέση μεταξύ των νομών από άποψη μεγέθους), το 2,38% του ΑΕΠ του 

δευτερογενή τομέα (9η θέση μεταξύ των νομών από άποψη μεγέθους) και το 

1,59% του ΑΕΠ του τριτογενή τομέα (9η θέση μεταξύ των νομών από άποψη 

μεγέθους). 

Πίνακας 8-10: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Δήμου Βόλου και 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 

Κλαδοι οικονομικής δραστηριότητας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 
Μαγνησίας 

Δήμος 
Βόλου 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 7.236 2.167 

Κατασκευές 4.138 3.218 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

9.886 8.311 

Μεταφορά και αποθήκευση 2.611 2.098 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
υπηρεσιών εστίασης 

4.337 3.413 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 1.190 990 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα-Υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

6.691 5.436 

Εκπαίδευση 5.668 4.973 

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 
την κοινωνική μέριμνα 

3.551 3.132 

Λοιποί κλάδοι 15.036 12.381 

Σύνολο 60.344 46.119 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2011 

 

 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 8-11: Διαχρονική εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ (έτη 2000 – 2015) 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  (Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές) 

Έτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΛΛΑΔΑ 13.071 14.011 14.994 16.371 17.683 18.134 19.769 21.061 21.845 21.386 

Θεσσαλία 10.085 10.888 11.660 13.300 14.010 13.793 15.103 15.805 16.363 15.831 

Μαγνησία 10.549 11.484 12.618 14.288 14.850 15.071 17.076 17.205 18.113 16.724 
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Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  (Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές) 

Έτη 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*     

ΕΛΛΑΔΑ 20.324 18.643 17.311 16.475 16.402 16.294     

Θεσσαλία 14.499 13.328 12.796 12.256 12.389 12.393     

Μαγνησία 15.065 14.323 13.393 12.528 12.341 12.686     

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SEL57/- ) 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, στην Περιφερειακή 

Ενότητα Μαγνησίας, υπάρχει μια συνεχής αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος κατά τα έτη 2000 – 2008, ακολουθώντας τις τάσεις της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και του Εθνικού ΑΕΠ. Κατά τα επόμενα έτη, η τάση αυτή γίνεται 

αρνητική μέχρι και το έτος 2014, όπου το ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας, 

φτάνει στα επίπεδα του έτους 2002.  

 

8.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οδικό δίκτυο 

Κύριες οδικές αρτηρίες επικοινωνίας της υπό μελέτη περιοχής με την υπόλοιπη 

χώρα είναι ο οδικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ο άξονας Βόλου - 

Μικροθηβών - Φαρσάλων - Καρδίτσας, ο άξονας Βόλου - Λάρισας - Παλαμά - 

Καρδίτσας, η οδός Βόλου - Λάρισας - Τρικάλων, η οδός Βόλου - Πηλίου και ο 

άξονας Βόλου - Λάρισας - Τυρνάβου - Ελασσόνας - Κοζάνης. 

Οι παραπάνω οδικές αρτηρίες ανήκουν στο εθνικό δίκτυο και είναι 

ασφαλτοστρωμένες, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε καλή κατάσταση στο 

μεγαλύτερο μήκος τους. Ειδικότερα με τις εργασίες διαμόρφωσης του οδικού 

δικτύου Αθήνας - Θεσσαλονίκης, η μετάβαση στην εν λόγω περιοχή έχει 

διευκολυνθεί σημαντικά. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Η πόλη του Βόλου συνδέεται με τον κύριο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας - 

Θεσσαλονίκης με διακλάδωση διαμέσου Λάρισας. Υπάρχει ακόμα μια γραμμή των 

Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, η οποία συνδέει τα αστικά κέντρα Καλαμπάκας - 

Τρικάλων - Καρδίτσας - Φαρσάλων με το Βόλο και εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο 

την εμπορευματική κίνηση από και προς το λιμάνι του. 

Η εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης είναι προβληματική στα σημεία 

διασύνδεσης με τον κύριο άξονα, όπου παρατηρείται σημαντική απώλεια χρόνου 

λόγω του προβληματικού συνδυασμού των δρομολογίων. 

https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SEL57/-
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Αερομεταφορές 

Αεροδρόμιο υπάρχει στη Νέα Αγχίαλο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά ως 

στρατιωτικό και διευκολύνει και την αεροπλοΐα. 

Θαλάσσια συγκοινωνία 

Το λιμάνι του Βόλου αποτελεί το μοναδικό σημείο σε όλη την παράκτια πλευρά 

από τη Θεσσαλονίκη ως τον Πειραιά που διαθέτει αξιόλογη έκταση χερσαίας 

ζώνης για ανάπτυξη και ικανοποιητική σύνδεση με τα υφιστάμενα χερσαία 

δίκτυα συγκοινωνίας. Το λιμάνι εξυπηρετεί έναν αριθμό ακτοπλοϊκών 

δρομολογίων με διαθέσιμες διαβάσεις προς Σκιάθο, Αλόννησο, Γλώσσα, Σκόπελο 

και Μαντούδι. 

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Οι περιβαλλοντικές υποδομές στην περιοχή, όπου σχεδιάζεται να χωροθετηθεί η 

ΟΕΔΑ, μπορούν να χωριστούν σε δύο (2) βασικές κατηγορίες: σε αυτές που 

αφορούν στην επεξεργασίας και διάθεση των υγρών αποβλήτων και σε αυτές που 

αφορούν στην επεξεργασία και διάθεση των στερεών αποβλήτων. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας λειτουργούν δύο (2) Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής, στο Δήμο Βόλου (θέση «Κάκκαβος» και το Δήμο Νοτίου Πηλίου (θέση 

«Ρούδες»). Στην ίδια περιοχή λειτουργεί ιδιωτικό Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για τα απόβλητα συσκευασίας. Σταθμός 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) λειτουργεί στο Δ. Αλμυρού, επιτρέποντας 

στο Δήμο τη μεταφορά των παραγόμενων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, ενώ ο 

αντίστοιχος ΣΜΑ στο Δ. Ζαγοράς δεν έχει κατασκευαστεί. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, λειτουργούν Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στους Δήμους Βόλου και Αλμυρού. Η ΕΕΛ του 

Δήμου Βόλου εφαρμόζει αναερόβια χώνευση της παραγόμενης ιλύος με 

ταυτόχρονη εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή 

ενέργειας8.  

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΎΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η ύδρευση καθώς και η αποχέτευση του Δήμου Βόλου αποτελεί ευθύνη της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(ΔΕΥΑΜΒ), στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει από το 2011 ο Δήμος Βόλου όπως 

αυτός έχει συσταθεί βάσει του «Προγράμματος Καλλικράτης». 

 
8 Μελέτη ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2016 
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Παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλεται, εξακολουθούν να καταγράφονται 

προβλήματα όσον αφορά στην ύδρευση, που αφορούν τόσο την παλαιότητα 

τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, όσο και την ποιότητα του νερού κατά τη θερινή 

περίοδο αιχμής. Ελλείψεις παρουσιάζονται και στο αποχετευτικό σύστημα. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

και οι ανάγκες καλύπτονται με μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνη εξαίρεση 

είναι η παραγωγή από τη ΔΕΥΑΜΒ μικρής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από 

τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Βόλου, μέρος της οποίας 

αποδίδεται στη ΔΕΗ. Από το 1999 λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός της 

ΔΕΥΑΜΒ στο Σαρακηνό (Κ. Μακρινίτσας), ισχύος 750 KW, μέρος της οποίας 

επίσης αποδίδεται στη ΔΕΗ. 

Η κάλυψη των αναγκών σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όσον αφορά το σύνολο 

της περιοχής μελέτης κρίνεται επαρκής, ενώ το δίκτυο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήματα.  

 

 ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας εξυπηρετείται από το δευτεροβάθμιο Γενικό 

Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», το οποίο έχει δυναμικότητα 400 κλινών. 

Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα υπάρχουν έξι Κέντρα Υγείας: Αργαλαστής και 

Ζαγοράς, τα οποία ανήκουν σε άγονη περιοχή τύπου Β (χερσαία), Σκιάθου και 

Σκοπέλου που ανήκουν σε άγονη περιοχή τύπου Α (νησιώτικη), ένα πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο της Αλοννήσου και τα Κέντρα Υγείας Αλμυρού και 

Βελεστίνου. Ακόμη σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα υπάρχουν 30 Περιφερειακά 

Ιατρεία (Νέας Αγχιάλου, Ευξεινούπολης, Πτελεού, Σούρπης, Άνω Μαυρόλοφο, 

Ανθότοπου, Πλατάνου, Βρύναινας, Ανάβρας, Νέας Ιωνίας, Σέσκλου, Αερινού, 

Κεραμιδίου, Στεφανοβίκειου, Ριζόμυλο, Άνω Λεχώνια, Άγιο Βλάσιο, Αγίου 

Γεωργίου Νηλείας, Μηλέων, Νεοχωρίου, Λαύκου, Προμυρίου, Τρικερίου, Αγίου 

Λαυρεντίου, Δράκειας, Κισσού, Τσαγκαράδας, Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, 

Πορταριάς, Γλώσσας Σκοπέλου) που καλύπτουν χερσαία και νησιωτική περιοχή. 

Επιπλέον στην Π.Ε. υφίσταται και λειτουργεί κέντρο ΕΚΑΒ για άμεση 

προνοσοκομειακή φροντίδα. 

 

8.9 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην περιοχή μελέτης της εξεταζόμενης Ο.Ε.Δ.Α. δεν εντοπίζονται έντονες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες που να προκαλούν σημαντικές πιέσεις στο 

φυσικό περιβάλλον. Οι όποιες δραστηριότητες προκαλούν μικρές πιέσεις στο 

φυσικό περιβάλλον και οφείλονται κυρίως στην ήπια αγροτική/ κτηνοτροφική 

δραστηριότητα και τις τοπικές οδικές αρτηρίες. 
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Όσον αφορά σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, οι κυριότερες πηγές ρύπανσης 

σχετίζονται με τα εξής: 

• Ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες 

• Ρύπανση από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

• Βιομηχανική ρύπανση 

• Τυχόν ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

 

8.10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

 

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Ο Βόλος είναι από τις πόλεις με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης η 

οποία, τα τελευταία χρόνια, είναι σε ιδιαίτερη έξαρση. Σύμφωνα με πρόσφατη 

μελέτη (Σουμπέκας και Σπυρίδης, 2004), οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων 

σωματιδίων ≤ 10 μm στην περιοχή του Βόλου (μετρήσεις της ΝΑΜ και των 

μελετητών), ξεπέρασαν κατά πολύ τις οριακές μέσες συγκεντρώσεις που έχει 

ορίσει η Ε.Ε. Όσον αφορά στα ολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSP), έχουν 

παρατηρηθεί υπερβάσεις των θεσμοθετημένων οριακών τιμών από μετρήσεις 

της ΔΕΥΑΜΒ (1996), σε ορισμένες θέσεις (κοντά στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ-

ΗΡΑΚΛΗΣ). Όσον αφορά στους αέριους ρύπους διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια 

του αζώτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και όζον (O3), σύμφωνα με 

στοιχεία της Ν.Α.Μ., οι μέγιστες τιμές όζοντος εμφανίζονται κατά τη θερινή 

περίοδο, ενώ το χειμώνα λόγω της λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων 

παρατηρούνται αυξημένες τιμές SO2. Τις πρωινές ώρες (7-10 π.μ.) παρατηρείται 

αυξημένη ρύπανση από NOx, CO και SO2, λόγω της λειτουργίας καυστήρων, 

βιομηχανικών λεβήτων και αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων. Επίσης, αέριοι 

ρύποι (αιωρούμενα σωματίδια και SO2) εκπέμπονται και από τη Χαλυβουργία 

Θεσσαλίας.  

Στην περιοχή μελέτης της εξεταζόμενης ΟΕΔΑ δεν εντοπίζονται έντονες 

δραστηριότητες που να προκαλούν πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της 

περιοχής. Οι μόνες σχετικές δραστηριότητες περιορίζονται στην ήπια κίνηση των 

οχημάτων στις τοπικές οδικές αρτηρίες. 
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8.11 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

 

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΙΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Λόγω έλλειψης συστηματικών μετρήσεων επιπέδου θορύβου στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης, η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος δεν είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί με ποσοτικά στοιχεία. Ως εκ τούτου η εκτίμηση που επιχειρείται 

παρακάτω είναι κυρίως ποιοτική. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από πολύ καλή κατάσταση όσον 

αφορά το ακουστικό περιβάλλον εξαιτίας του χαρακτήρα της περιοχής και της 

κυριαρχίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και από την έλλειψη 

σημαντικών πηγών θορύβου.  

 

8.12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Στην άμεση περιοχή λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου και των προτεινόμενων 

έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν παρατηρούνται δραστηριότητες που 

να εκπέμπουν ακτινοβολία. 

Ως πηγή ακτινοβολίας λαμβάνεται αυτή από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που 

εκπέμπουν από 900 μέχρι 2100Mhz. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας – ΕΕΑΕ στην άμεση περιοχή χωροθέτησης (ακτίνα 

1,0km) δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους κεραίες9. 

 

8.13 ΎΔΑΤΑ 

 

 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με την υπ. αριθμ. Ε.Γ. οικ. 909 απόφαση (ΦΕΚ 2561 Β’/25-9-2014) της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων, εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. Το Υ.Δ. Θεσσαλίας 

περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες, αυτή του Πηνειού ποταμού και 

αυτή των ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, η 

οποία εξυπηρετείται από τη σχεδιαζόμενη ΟΕΔΑ, περιλαμβάνει τη Λεκάνη 

 
9 http://eeae.gr  

http://eeae.gr/
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Απορροής Ρεμάτων (ΛΑΠ) Αλμυρού – Πηλίου (GR17). 

Στη ΛΑΠ του Αλμυρού – Πηλίου του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, δεν 

υπάρχουν μεγάλοι ποταμοί, αλλά ένα σύνολο ρεμάτων που καταλήγουν επί το 

πλείστο στον Παγασητικό Κόλπο. 

Γεωλογικές συνθήκες 

Στη ΛΑΠ των ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου συναντώνται οι γεωλογικοί 

σχηματισμοί της Ζώνης της Πίνδου, η οποία αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα 

ανατολικά της ΛΑΠ. Επίσης, εμφανίζονται η Μαλιακή Ζώνη, το Ηωελληνικό 

τεκτονικό Κάλυμμα, η Πελαγονική Ζώνη και η Ενότητα Αμπελακίων. 

Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα 

των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργίλους και 

μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά 

αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων – πλευρικά κορήματα και παράκτιοι 

σχηματισμοί). Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται στην πεδινή περιοχή του Βόλου 

και του Αλμυρού. 

Υδρογεωλογικές συνθήκες 

Οι υπόγειες υδροφορίες της ΛΑΠ αναπτύσσονται τόσο στους ανθρακικούς 

σχηματισμούς και είναι επηρεασμένες από τη διείσδυση της θάλασσας, όπως 

επίσης στους κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων (πεδιάδα 

Αλμυρού και πεδινή περιοχή Βόλου), το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την 

κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.  

Τοπικής σημασίας υδροφορίες αναπτύσσονται στα οφιολιθικά και 

μεταμορφωμένα πετρώματα των γνευσιοσχιστόλιθων που εκφορτίζονται μέσω 

πηγών10. 

 

 
10 ΦΕΚ 2561 Β’/25-9-2014 
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Εικόνα 8-2: Υδρολιθολογικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (Πηγή: ΦΕΚ 2561 Β’/25-9-2014) 
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 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία σε ότι αφορά στη χρήση και 

στην κατασκευή έργων αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων στην ουσία 

δεν υφίσταται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις κανονιστικές διατάξεις 

των νόμων ελάχιστα προβλέπονται για τη χρήση των επιφανειακών νερών. Η 

αξιοποίηση επιφανειακών υδατικών πόρων γίνεται ταυτόχρονα, τις 

περισσότερες φορές, τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιώτες χωρίς άδεια 

και επιπλέον ο σχεδιασμός γίνεται, συνήθως, με βάση τη χρήση. 

Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο να κατασκευάζονται και να σχεδιάζονται έργα 

για την ίδια χρήση από διαφορετικούς φορείς χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. 

Δεν υπάρχει συντονιστικό όργανο ενώ εμφανίζονται περιπτώσεις παρεμπόδισης 

μεταφοράς νερού από τα ανάντη στα κατάντη, όπως επίσης και κρούσματα 

συχνά αυθαίρετης άρδευσης που άλλωστε αποτελεί τη βασική δραστηριότητα 

στην περιοχή. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μεγάλα έργα ταμίευσης νερού, η 

χωροθέτηση ενός δικτύου μικρών ταμιευτήρων, που είναι φιλικοί στο 

περιβάλλον, και γενικότερα η λειτουργία τους εμπίπτει στις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης, δύναται να συμβάλλει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

υδατικού δυναμικού. Πρόκειται για έργα που μπορούν να αποθηκεύσουν μικρές 

ποσότητες νερού και επιλέγονται ως λύση όταν για οποιουσδήποτε λόγους 

(τεχνικούς, οικονομικούς, κλπ.) δεν είναι δυνατή ή κρίνεται ασύμφορη η 

κατασκευή μεγάλων έργων ταμίευσης νερού. 

 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Όσον αφορά στην εκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων των 

υδροφορέων της Θεσσαλίας, το μεγαλύτερο τμήμα τους, με εξαίρεση λίγες 

περιοχές, βρίσκεται κάτω από καθεστώς υπερεκμετάλλευσης. Το πρόβλημα αυτό 

της υπερεκμετάλλευσης εμφανίζεται εντονότερο στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου 

εκδηλώνεται συνεχής συστηματική ταπείνωση της στάθμης χωρίς περιόδους 

επαναφοράς. Η ένταση της εκμετάλλευσης και ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκίνησε 

η απότομη πτώση της στάθμης των υπόγειων υδροφοριών χωρίς περαιτέρω 

αναπλήρωση διαφέρουν τοπικά. Κατά την περίοδο 1986-2004 η ταπείνωση του 

υπόγειου υδροφορέα χαρακτηρίζεται από αρκετά μεγάλη έως ανησυχητική και 

αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων 

για λόγους ύδρευσης και άρδευσης και στο ότι η πενταετία 1987-1992 ήταν από 

τις ξηρότερες που έχουν παρατηρηθεί. 

Από την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού γίνεται φανερό ότι 

ένα μεγάλο μέρος του είναι πλέον ακατάλληλο για τις χρήσεις που 

καταναλώνεται, και η κατάσταση επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. 
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Επίσης, από τα υδατικά ισοζύγια προκύπτει ότι το έλλειμμα μόνο στη λεκάνη του 

Πηνειού, με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις, κυμαίνεται από 750 έως 

τουλάχιστον τα 1.000 hm3. Η προσθήκη στο έλλειμμα αυτό των ελλειμμάτων της 

λεκάνης της Κάρλας (μέσο έλλειμμα 125 hm3) και των 4 παράκτιων λεκανών 

(Παρ. Λάρισας, Παρ. Μαγνησίας, Βόλου και Αλμυρού) ανεβάζουν το συνολικό 

έλλειμμα του υδατικού διαμερίσματος κατά 200 περίπου hm3. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δ/νσεων Εγγείων Βελτιώσεων της Θεσσαλίας, από 

το 1970 μέχρι το 1996 χορηγήθηκαν περίπου 30.000 άδειες ανόρυξης 

γεωτρήσεων, ανορύχθηκαν περίπου 23.000 - 25.000 και υπάρχει σημαντικός 

αριθμός παράνομων γεωτρήσεων που δεν είναι γνωστός. Προκύπτει, σαφώς, ότι 

γίνεται υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική πτώση στάθμης και την εξάντληση εντέλει των ανανεώσιμων 

υπόγειων υδατικών πόρων. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι το 80% του ελλείμματος 

του υδατικού δυναμικού επικεντρώθηκε σε υπεράντληση κυρίως κατά τις 

τελευταίες εικοσαετίες. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατάσταση παίζει η 

ανόρυξη υπεράριθμων γεωτρήσεων. Πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

που σαφώς προκύπτουν από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών 

πόρων, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στους αγρότες οι οποίοι είναι 

πλέον υποχρεωμένοι να αντλούν σε βάθος μεγαλύτερο από 350 μέτρα με ότι αυτό 

σημαίνει οικονομικά (αυξημένο κόστος άντλησης) και τεχνικά (επιπλέον 

εξοπλισμός αντλίας). Ουσιαστικά, παρά τις Οδηγίες και τους Νόμους δεν 

λαμβάνονται μέτρα ή αυτά που ελέγχονται από το κράτος έχουν περιστασιακό 

χαρακτήρα. 

 

 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ) 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί βασική 

αρμοδιότητα των ΟΤΑ, καθώς με αυτή διασφαλίζεται τόσο η προστασία της 

δημόσιας υγείας, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί ανωτέρω, στο χώρο της σχεδιαζόμενης ΟΕΔΑ, είναι εγκατεστημένος 

και λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, ενώ έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, της οποίας η κατασκευή δεν έχει 

εκκινήσει. 

Εξετάζοντας την περίπτωση της μη περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

σχεδιαζόμενου έργου, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

θα ήταν η δυσμενέστερη δυνατή. Η εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά ορθού 

τρόπου τελικής διάθεσης των αποβλήτων / υπολειμμάτων, αποτελεί υποχρέωση 

που δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Στην περίπτωση της μη αδειοδότησης της 

σχεδιαζόμενης ΟΕΔΑ, είναι υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας, η 

εξασφάλιση μιας νέας θέσης για τη χωροθέτηση των υποδομών που 
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σχεδιάζονται, μιας και βάση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), οι υποδομές αυτές είναι απαραίτητες για την 

επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών 

συνθηκών ή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) 

που επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή 

αρνητική, με άλλα λόγια να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα της 

συγκεκριμένης παραμέτρου, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, αναστρέψιμη ή μόνιμη, 

άμεση (ευθέως προκαλούμενη) ή έμμεση. 

Για την αποδοχή ενός οποιουδήποτε έργου απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τόσο 

η αποφυγή μόνιμων επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά του όσο 

και η σταδιακή μεταβολή των διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων με ρυθμό 

ώστε το περιβάλλον να μπορεί να τις απορροφήσει. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ενός έργου, πρέπει να καθοριστούν αρχικά οι παράμετροι που επηρεάζονται 

άμεσα, να αξιολογηθεί η μεταβολή της ποιότητάς τους και τέλος, να περιγράφουν 

οι ενέργειες αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών 

επιπτώσεων. 

Η λειτουργία μιας ΟΕΔΑ έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην 

άμεση ακτίνα του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οι επιπτώσεις αυτές 

είναι περιβαλλοντικές, οικονομικές, υγειονομικές, κλπ.  

Ειδικότερα για την περίπτωση της συνέχισης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. 

Βόλου και της κατασκευής των σχεδιαζόμενων έργων επεξεργασίας αποβλήτων 

τα οποία θα μετατρέψουν τον υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ. και θα λειτουργεί 

πλέον η ΟΕΔΑ, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην άμεση και ευρύτερη του χώρου 

περιοχή, οι οποίες αφορούν στις εξής παραμέτρους: 

• ανθρωπογενές περιβάλλον 

• χρήσεις γης 

• χλωρίδα και πανίδα 

• κλίμα (βροχοπτώσεις - ανεμολογικά στοιχεία) 

• γεωλογία - υδρογεωλογία - υδρολογία 

• αισθητική 

• αρχαιολογικά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος μνημεία 
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• οσμές, θόρυβος, σκόνη, οχλήσεις από τρωκτικά 

• αέρια, στερεά, υγρά απόβλητα 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της επιρροής του Χ.Υ.Τ.Α. κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του καθώς και της κατασκευής των προτεινόμενων έργων, 

αλλά και μετά την αποκατάστασή του σε καθεμιά από τις παραπάνω 

παραμέτρους, ώστε να προκύψουν κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση των 

ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις ενός Χ.Υ.Τ.Α. μπορεί να οφείλονται: 

• στην πλημμελή εφαρμογή της υγειονομικής ταφής και την κακή λειτουργία 

του χώρου 

• στη γειτνίασή του με κατοικημένες περιοχές, σημαντικά οικοσυστήματα, κλπ. 

• στην κατασκευή ελλιπών έργων υποδομής και κατά συνέπεια στην αδυναμία 

ελέγχου της διαφυγής ρυπογόνων παραγόντων. 

Αντίθετα, όταν ο Χ.Υ.Τ.Α. λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς Όρους, οι θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική ενότητα και αφορούν: 

• στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την ορθολογική τελική τους 

διάθεση. 

• στον περιορισμό και τελικά την οριστική διακοπή των ανεξέλεγκτων 

χωματερών που λειτουργούν στην υπό μελέτη περιοχή  

• στον έλεγχο όλων των παραγόντων (στραγγίσματα, βιοαέριο, κλπ.) που υπό 

άλλες συνθήκες θα αποτελούσαν σημαντικούς ρύπους με ιδιαίτερα αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. 

Συνοψίζοντας, η λειτουργία μιας ΟΕΔΑ που περιλαμβάνει ένα σύγχρονο Χ.Υ.Τ.Α. 

και η κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων, πρέπει να ενισχύονται με τα 

κατάλληλα έργα υποδομής, αυστηρά standards, τακτικό έλεγχο των παραμέτρων 

του περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των όποιων 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να κάμπτεται η –πολλές φορές- 

ισχυρότατη κοινωνική αντίθεση.  

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης, ο 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής του έργου “Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” είναι αυτός που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί 

στη θέση «Κάκκαβος» της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου, του Δήμου Βόλου. Με 
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δεδομένο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη πως στην παρούσα φάση δεν σχεδιάζεται 

η κατασκευή έργων που αφορούν στο ΧΥΤΑ/Υ, τα έργα κατά τη φάση 

κατασκευής, αφορούν στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και των 

υποστηρικτικών υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου. 

• Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λ.π.) 

• Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 

(διαμόρφωση εδάφους, τσιμεντόστρωση, κ.λπ.) 

• Εργασίες κατασκευής κτιρίων 

• Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων  

• Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, 

πυρανίχνευσης, εξαερισμού, κ.λ.π) 

• Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες 

κατασκευής επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής 

σκυροδεμάτων  

• Μεταφορά των χωμάτων από τις εκσκαφές στους χώρους αποθήκευσης 

Τονίζεται ότι όλες οι πιέσεις που αφορούν στη φάση κατασκευής του έργου είναι 

παροδικές και θα εκλείψουν με την αποπεράτωση αυτού. 

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει: 

• Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και ειδικότερα, 

λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού εντός κτιρίου με στόχο το μηχανικό 

διαχωρισμό των υλικών και κομποστοποίηση του διαχωριζόμενου οργανικού 

κλάσματος σε κλειστό σύστημα. 

• Υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας. 

• Λειτουργία των μονάδων αντιρρύπανσης: συστήματα απόσμησης και 

αποκονίωσης, έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έργα διαχείρισης 

βιοαερίου. 

 

9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι εργασίες κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν επηρεάζουν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής διότι δεν προκαλούν 

μεταβολές στη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου, στη θερμοκρασία και τη 
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συχνότητα/ένταση της βροχόπτωσης.  

Η εγκατάσταση δε του έργου σε οικόπεδο όπου ήδη λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ 

Βόλου, δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στην ήδη διαμορφωμένη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

 

9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατά την κατασκευή της ΜΕΑ, 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 ΜΕΑ.  

Οι επιπτώσεις αυτές κατά την κατασκευή, δεν αναμένεται να είναι ορατές από 

την γύρω περιοχή και τους οικισμούς, ώστε να επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές 

στην αισθητική του τοπίου. Η διάρκειά των όποιων περιορισμένων επιπτώσεων, 

δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους μήνες, που προβλέπεται να διαρκέσουν οι 

εργασίες κατασκευής. 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά τη 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.λ.π.) 

• 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. 
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Ο κοντινότερος στο χώρο οικισμός είναι αυτός του Κάκκαβου σε απόσταση 

περίπου 2,0 Km, από τον οποίο η οπτική επαφή είναι περιορισμένη στο γήπεδο 

της εγκατάστασης των δραστηριοτήτων. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός 

προστατευόμενης περιοχής NATURA. Το γεγονός ότι η άμεση περιοχή (ακτίνα 

έως 1,0km) στην οποία χωροθετείται το έργο δεν παρουσιάζει τουριστικό, 

οικιστικό ή άλλο ενδιαφέρον ώστε να δικαιολογείται συρροή πληθυσμού, 

καθιστά αμελητέες τις όποιες επιπτώσεις. 

Όπως έχει προαναφερθεί η στενή περιοχή του χώρου χαρακτηρίζεται από ήπιες 

σχετικά κλίσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα διαμορφωθεί η λεκάνη απόθεσης ώστε 

να επιτευχθεί η χωρητικότητα που απαιτείται για διάρκεια ζωής της κατασκευής 

του Χ.Υ.Τ.Υ για περίπου 17,5 έτη. Το ανάγλυφο της περιοχής στην οποία 

χωροθετείται το έργο, δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά αφού 

υψομετρικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει το υφιστάμενο ανάγλυφο των 

παρακείμενων περιοχών. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό το τελικό 

ανάγλυφο του χώρου θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το υφιστάμενο 

ανάγλυφο της γειτνιάζουσας περιοχής.  

Η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων εξάλλου, δεν δημιουργεί αισθητική 

όχληση δεδομένου ότι πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται εντός του 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου ορίου του οικοπέδου του έργου και ότι οι 

πλησιέστεροι από το έργο οικισμοί απέχουν τουλάχιστον 2,0 km, εκτιμάται ότι οι 

η επακόλουθη διαφοροποίηση θα έχει άμεση μη σημαντική επίπτωση στα 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

 

9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατά την κατασκευή των σχεδιαζόμενων υποδομών του έργου θα προκύψουν 

διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού 

στρώματος του εδάφους. Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν λαμβάνουν 

υπόψη τα γεωτεχνικά δεδομένα και τα πορίσματα/προτάσεις της γεωτεχνικής 

και της γεωλογικής μελέτης επομένως δεν αναμένονται ασταθείς καταστάσεις 

εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Οι 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. 
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Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιφανειακής και τοπικής μορφής και 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.  

Παράλληλα, οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνουν μεθόδους οι 

οποίες δυνητικά θα επηρέαζαν τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

μελέτης, όπως ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων ή μεταβολή στην ποιότητα των 

ατμοσφαιρικών ρύπων. Η μοναδική επίπτωση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής επέμβασης σχετίζεται με την απαίτηση για πρόσθετη κατάληψη 

εδάφους (~ 25 στρ.) η οποία, με βάση τα όσα αναφέρονται σε προηγούμενες 

παραγράφους θα περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη και εντός του αρχικά 

οριοθετημένου οικοπέδου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα υλοποιηθούν εφάπαξ. Έτσι κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν θα υπάρξουν εργασίες που θα μπορούσαν 

κατ΄ εξακολούθηση να επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες του έργου σε ότι 

αφορά τα γεωλογικά και τεκτονικά του χαρακτηριστικά. 

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.λπ.  

Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν συνολικά, στην παράγραφο 

που αφορά τα ύδατα, και τους αέριους ρύπους. 

 

9.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα – πανίδα κατά τη φάση κατασκευής, προέρχονται από 

την εκχέρσωση της συγκεκριμένης έκτασης, προκειμένου να χωροθετηθούν τα 

προτεινόμενα έργα, η οποία και είναι αναπόφευκτη. Η παρούσα έκταση 

ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων θεωρείται άνευ δασοπονικής ή 

προστατευτικής αξίας. 
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Η όχληση προς την πανίδα της περιοχής θα προέλθει εκ των πραγμάτων από την 

εκχέρσωση του εδάφους και από τις εργοταξιακές συνθήκες που θα επικρατούν 

κατά την φάση κατασκευής των υποδομών του έργου, η οποία και είναι 

αναπόφευκτη. Εντούτοις, στην περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν υπάρχουν 

αναφορές που να σχετίζονται με την ύπαρξη στην άμεση περιοχή του έργου (σε 

ακτίνα 1 km) σημαντικών περιοχών για τα είδη χλωρίδας και πανίδας (π.χ. 

οικότοποι προτεραιότητας, περιοχές φωλεοποίησης & αναπαραγωγής, περιοχές 

τροφοληψίας, κ.λπ.). 

Οι πιθανές επιπτώσεις σε οικολογικά ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές 
μπορεί να σχετίζεται με:  

• καταλήψεις των περιοχών αυτών από κτιριακές εγκαταστάσεις 

• χωροθέτηση έργων πλησίον των περιοχών αυτών  

Αναφορικά με το πρώτο σημείο (καταλήψεις από κτιριακές εγκαταστάσεις), 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας 

έκθεσης, οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν εντοπίζονται εντός του οικοπέδου 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Κατά συνέπεια, αφενός δεν τίθεται θέμα 

πρόσθετης κατάληψης του εδάφους εκτός της περιοχής επέμβασης και αφετέρου 

η περιοχή επέμβασης δε χωροθετείται εντός προστατευόμενων και οικολογικά 

ευαίσθητων περιοχών.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτήν, οι πλησιέστερες 

προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές στην περιοχή επέμβασης 

του έργου είναι το «Όρος Πήλιο» GR1430008 (3,20 km) και  η «Περιοχή 

Ταμιευτήρων Πρώην Λίμνης Κάρλας» GR1430007 (3,80 km). Επομένως, οι 

επακόλουθες διαφοροποιήσεις βρίσκονται σχετικά απομακρυσμένα από τις 

πλησιέστερες προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.  

Συνεπώς, οι επιπτώσεις στη χλωρίδα/ πανίδα / οικολογικά ευαίσθητες – 

προστατευόμενες περιοχές, κατά την κατασκευή των υποδομών του έργου 

θεωρούνται άμεσες μη σημαντικές, μιας και θα περιορισθούν αυστηρά σε 

συγκεκριμένη έκταση όπου αναπτύσσεται ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Όσον αφορά στη λειτουργία των προγραμματιζόμενων υποδομών της Ο.Ε.Δ.Α., 

δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα της 

ευρύτερης περιοχής, εκτός από το χώρο των εγκαταστάσεων. Στο χώρο αυτό θα 

υπάρξει εκτόπιση των τοπικών πληθυσμών, για τις ανάγκες διαμόρφωσης του 

χώρου και κατασκευής των εγκαταστάσεων, όπως προαναφέρθηκε. Εντούτοις, 

οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολύ μικρής κλίμακας, λόγω του μεγέθους του έργου 
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και της φυσιογνωμίας της περιοχής εγκατάστασης. 

Επίσης, κατά τη λειτουργία του έργου, δεν υπάρχουν διαφυγές επικίνδυνων 

αέριων ή υγρών ρύπων στο περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, ενώ δε γίνεται απόθεση στο έδαφος 

κανενός είδους επικίνδυνου αποβλήτου. Η τεχνολογία επεξεργασίας των 

απορριμμάτων που επιλέγεται αφορά ήπιες διεργασίες ενώ η υγειονομική ταφή 

των στερεών υπολειμμάτων θα έχει ήπιες επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα 

υπολείμματα αποτελούν κυρίως αδρανή και άχρηστα υλικά, με χαμηλό ποσοστό 

βιοαδιασπάσιμου άνθρακα, γεγονός που μετριάζει κατά πολύ το οργανικό φορτίο 

(BOD) των υγρών αποβλήτων καθώς και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε 

μεθάνιο. Αναλυτικά οι αέριοι και υγροί ρύποι θα εξεταστούν στις αντίστοιχες 

ενότητες. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το έργο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 

έργα/μέτρα αντιρρύπανσης, λαμβάνει υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

και χρησιμοποιεί τα όρια εκροής που τίθενται από τη νομοθεσία. Βάση των 

ανωτέρω, οι επιπτώσεις κατά τη λειτουργία των υποδομών της ΟΕΔΑ, 

αναμένεται να είναι άμεσες, μη σημαντικές. 

 

9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Τα προτεινόμενα έργα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, θα 

λάβουν χώρα σε όμορο γήπεδο του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. ΠΣ Βόλου και δεν 

πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τις γύρω περιοχές δεδομένης της μικρής 

κλίμακάς τους, αλλά και του γεγονότος ότι η βασική χρήση γης αυτή τη στιγμή 

στην περιοχή, είναι αυτή της υγειονομικής ταφής. Με το προτεινόμενο έργο η 

χρήση αυτή θα συνεχίσει να αφορά διαχείριση απορριμμάτων, η οποία δεν θα 

περιορίζεται στην υγειονομική ταφή αλλά θα περιλαμβάνει και δράσεις που 

οδηγούν σε βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής, δεδομένου ότι πλέον 

δε θα γίνεται ταφή απορριμμάτων αλλά υπολειμμάτων.   

Η θέση ανάπτυξης του έργου δεν εντάσσεται χωροταξικά σε ζώνες ανάπτυξης και 

βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής NATURA. Η κατασκευή και λειτουργία 

των υποδομών της ΟΕΔΑ αναμένεται να έχει άμεσες μη σημαντικές 

επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης της περιοχής μελέτης. 
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 ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 6, οι σχεδιαζόμενες υποδομές που 

πρόκειται να κατασκευαστούν στο χώρο της ΟΕΔΑ, λόγω του μεγέθους τους, 

εκτιμάται πως πρόκειται να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο δομημένο 

περιβάλλον της περιοχής μελέτης, δεδομένου ότι για την κάλυψη των 

απαιτούμενων εργασιών σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί εργατικό και 

επιστημονικό προσωπικό από την άμεση και ευρύτερη περιοχή μελέτης. Κατά 

συνέπεια, δεν αναμένεται προσέλκυση νέων κατοίκων εκτός της άμεσης και 

ευρύτερης περιοχής μελέτης, οι οποίοι δυνητικά θα επηρέαζαν το δομημένο 

περιβάλλον της περιοχής, λόγω της κατασκευής νέων κατοικιών. Η κατασκευή 

και λειτουργία των υποδομών της ΟΕΔΑ αναμένεται να έχει αμελητέες 

επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σε ότι αφορά το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, κατά την 

φάση κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προβλέπεται να τηρηθούν 

όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, δεν αναμένεται να υπάρχουν 

αρνητικές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες μιας και ο σχεδιασμός 

των έργων και παρεμβάσεων θα γίνει με γνώμονα την διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μελέτης. 

Πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών της 

Ο.Ε.Δ.Α., στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής δύναται 

να σχετίζονται με: 

• την κατάληψη περιοχών που διαθέτουν ιστορική και πολιτιστική αξία  

• την επίδραση που μπορούν να έχουν στη λειτουργία και επισκεψιμότητα 

τέτοιων χώρων 

• την οπτική όχληση σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους 

• τυχόν επιδράσεις από το θόρυβο του έργου στη λειτουργία και τα δομικά 

στοιχεία του ιστορικού τόπου  

• την ατμοσφαιρική ρύπανση που μπορεί να επηρεάσει τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τους επισκέπτες (αίσθημα δυσφορίας) 

Σύμφωνα με προηγούμενες παραγράφους οι νέες υποδομές της ΟΕΔΑ Βόλου, 

πρόκειται να αναπτυχθούν στο υφιστάμενο οικόπεδο του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου , 

καλύπτοντας πρόσθετη επιφάνεια του υφιστάμενου οικοπέδου. 

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές της ΟΕΔΑ Βόλου χωροθετούνται εντός των ορίων του 
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οικοπέδου που λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου και ως εκ τούτου δεν αναμένεται 

κατάληψη περιοχών που διαθέτουν ιστορική και πολιτιστική αξία αλλά ούτε και 

θα προκληθεί οπτική όχληση αλλά και επίδραση στη λειτουργία και 

επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του υπό μελέτη 

έργου στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον σχετίζονται με: 

• Αύξηση της απασχόλησης  

• Αλλαγή στους παραγωγικούς τομείς 

• Αλλαγές στην αξία της γης 

Αναφορικά με το πρώτο σημείο (αύξηση της απασχόλησης), οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν ελαφρώς το ποσοστό των 

απασχολούμενων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης, λόγω της κάλυψης 

των απαιτήσεων σε εργατικό και επιστημονικό προσωπικό.  

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές θα έχουν θετική και 

άμεση μη σημαντική επίπτωση στην απασχόληση των κατοίκων της περιοχής 

μελέτης. 

Όσον αφορά τους παραγωγικούς τομείς, δεν αναμένεται να παρατηρηθεί κάποια 

επίδραση δεδομένου ότι η κατασκευή και λειτουργία νέων υποδομών στην ΟΕΔΑ 

Βόλου, που σχετίζονται με χωρικές αλλαγές, λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων 

του οικοπέδου του λειτουργούντος ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Παράλληλα, δεν 

παρατηρείται και καμία επιπλέον επίδραση στην αξία της γης στην περιοχή, 

πέραν της θετικής αξίας στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας από την κατάλληλη πρακτική διαχείρισης των αστικών 

στερεών αποβλήτων.  

Η λειτουργία των σχεδιαζόμενων και των υφιστάμενων υποδομών δεν 

αναμένεται να 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. Ιδιαίτερα δε, 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας, λόγω του εργατικού δυναμικού που θα 

απαιτηθεί. 

Η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας (σύμμεικτων ΑΣΑ και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών) αναβαθμίζει αισθητά το περιβαλλοντικό προφίλ έχοντας πολλαπλά 

θετικά αποτελέσματα. Η σωστή δε λειτουργία της μπορεί να αποτελέσει έναυσμα 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

228 

για μια σειρά δραστηριότητες με επίκεντρο σε θέματα περιβάλλοντος, που θα 

στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των νέων. 

Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να είναι εκδηλώσεις - συζητήσεις σχετικά με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, πιλοτικές εφαρμογές κλπ. 

Η λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων υποδομών 

της ΟΕΔΑ Βόλου αναμένεται να συμβάλλει στον εξορθολογισμό της διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις επιταγές του Νέου Εθνικού 

και του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της 

ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς διασφαλίζουν για το άμεσο χρονικό διάστημα την 

επεξεργασία και ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων που παράγονται στην 

εξυπηρετούμενη περιοχή. 

 

9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η θέση που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν οι νέες 

υποδομές της ΟΕΔΑ Βόλου, επηρεάζουν ουσιαστικά μόνο τις υφιστάμενες 

υποδομές του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου και την εξωτερική οδό πρόσβασης σε αυτόν. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής από το 

μελετώμενο έργο σχετίζονται με:  

• τη δημιουργία κυκλοφοριακών προβλημάτων από τη διέλευση φορτηγών και 

οχημάτων προσωπικού 

• την επίδραση στα δίκτυα ύδρευσης λόγω της κατανάλωσης που προκύπτει 

από τη λειτουργία των έργων 

• την επίδραση στα δίκτυα ενέργειας 

• την επίδραση στις υποδομές αποχέτευσης 

Σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, οι σχεδιαζόμενες 

νέες υποδομές επηρεάζουν καταλαμβάνοντας πρόσθετη επιφάνεια χώρου 

προκειμένου να εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών. Η κατασκευή και λειτουργία 

των υποδομών αυτών, θα λάβει χώρα εντός του οικοπέδου, που είναι 

κατασκευασμένος και λειτουργεί ο ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Επομένως, λόγω του 

μεγέθους τους, δεν αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου της περιοχής αλλά ούτε και δυσκολίες στην προσπελασιμότητα 

των περιοχών. 

Όσον αφορά στις υποδομές αποχέτευσης θα κατασκευαστεί αποχετευτικό 

δίκτυο για τα παραγόμενα στραγγίσματα από τους χώρους εκφόρτωσης, 

μηχανικής επεξεργασίας και βιολογικής ξήρανσης, καθώς επίσης και για τα νερά 
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πλύσης και λυμάτων του προσωπικού. Η συγκέντρωση των υγρών θα γίνεται σε 

κατάλληλες δεξαμενές. Όσον αφορά στις ανάγκες νερού, δεν αναμένεται κανενός 

είδους επίδραση στα δίκτυα ύδρευσης. 

Παράλληλα δεν παρατηρούνται και επιδράσεις στα δίκτυα ενέργειας, αφού οι 

όποιες ανάγκες θα καλύπτονται από δίκτυο της ΔΕΗ, χωρίς να διαταράσσονται 

τα υφιστάμενα δίκτυα της ενέργειας που εξυπηρετούν τους κατοίκους της γύρω 

περιοχής. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η λειτουργία των 

υφιστάμενων και η κατασκευή των σχεδιαζόμενων υποδομών στην ΟΕΔΑ Βόλου, 

αναμένεται να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, αφού βασικός άξονας τόσο των 

υφιστάμενων υποδομών όσο και των σχεδιαζόμενων είναι η συμμόρφωση με το 

Νέο Εθνικό Σχέδιο και το εγκεκριμένου Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων και την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Από τα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι οι πιθανές επιπτώσεις από 

την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων υποδομών και τη λειτουργία των 

υφιστάμενων, στις τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα της περιοχής μελέτης 

εκτιμάται ότι θα είναι άμεσες και μη σημαντικές. 

 

9.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι βασικές πιέσεις του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις υφιστάμενες αλλά και τις 

σχεδιαζόμενες νέες υποδομές της ΟΕΔΑ Βόλου, αφορούν στη διαχείριση των 

απορριμμάτων και των λυμάτων.  

Στην περιοχή του Δήμου Βόλου, περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος από 

τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα σήμερα δεν υφίσταται δεδομένης της 

λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου και της μεταφοράς των 

παραγόμενων απορριμμάτων των Δήμων Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς – 

Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλέων του Δήμου Νοτίου 

Πηλίου. 

Το μελετώμενο έργο θα ενισχύσει τις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των 

απορριμμάτων που γίνονται στην περιοχή, 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  

• Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων 

(κυρίως ορυκτών καυσίμων)  
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• Το πέρασμα από την ταφή στην επεξεργασία οδηγεί σε περιορισμό των 

επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

νερά. Η πρότερη κατάσταση θα αντικατασταθεί πλέον από υγειονομική ταφή 

υπολειμμάτων (και όχι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων) τα οποία έχουν εξ’ 

ορισμού μικρότερο δυναμικό περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

 

9.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα αέρια απόβλητα της φάσης κατασκευής, συνίστανται στα κάτωθι: 

• Καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων κατασκευής του έργου 

Τα αέρια τα οποία εκλύονται, είναι τα καυσαέρια, τα οποία οφείλονται στα 

χρησιμοποιούμενα οχήματα και μηχανήματα για την κατασκευή του έργου και 

για τη μεταφορά υλικών. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι κατά βάση 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). 

Όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και των μηχανημάτων του 

εργοταξίου, δεδομένου ότι δε θα λειτουργούν όλα μαζί ταυτόχρονα κατά την 

κατασκευαστική περίοδο, του πεπερασμένου χρόνου λειτουργίας του εργοταξίου 

και του γεγονότος ότι θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η επίδρασή τους στην 

ποιότητα της ατμόσφαιρας εκτιμάται αμελητέα. Έτσι 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 μικρότερη ποσότητα καυσαερίων. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα απ' τα εκτελούμενα δρομολόγια 

φορτηγών, με βάση τον μικρό αριθμό δρομολογίων, δεν αναμένεται καμία 

ουσιαστικά αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων ρυπαντών. 

• Εκπομπή σκόνης 

Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής θα εκλύεται από τις κάτωθι αιτίες: 

o Σκόνη κατά την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

o Σκόνη κατά τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών 

o Σκόνη κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 
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Από τις παραπάνω πηγές, οι σημαντικότερες στην πράξη είναι οι εκπομπές 

σκόνης από το χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 

εργασιών.  

Το πρόβλημα της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους 

εργασίες. 

Οι εκπομπές σκόνης από τις εργασίες κατασκευής και τα διάφορα μηχανήματα 

(φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ) 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. 

Θεωρείται, ωστόσο, ότι θα έχει τοπικό χαρακτήρα (εντός του εργοταξίου και των 

γειτνιαζόντων οικοπέδων), περιορισμένη διάρκεια και 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.  

Στην παρούσα φάση μελέτης του έργου, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίμηση 

του μεγέθους και της διάρκειας των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών 

κατασκευής.  

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αναμένεται να υπάρξει περιορισμένη επιβάρυνση 

της ατμόσφαιρας με σκόνη κατά την κατασκευή του έργου, η οποία όμως στα 

όρια των κατοικημένων περιοχών θα είναι μικρή, μικρής διάρκειας και θα είναι 

δυνατόν να είναι αναστρέψιμη μετά από λήψη κατάλληλων μέτρων. 

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. Οι τρόποι μείωσης που 

προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο, έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μείωση 

σκόνης τουλάχιστον κατά 50%. 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα μπορεί να προέρχονται: 

• από τη λειτουργία αυτή καθ΄ αυτή τέτοιων εγκαταστάσεων, και 
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• από την κίνηση από και προς την εγκατάσταση των οχημάτων που θα 

εξυπηρετούνται από αυτή. 

 

9.10.2.1 Οσμές 

Οι οσμές αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία πρόκλησης δημόσιων 

διαμαρτυριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Παρά το 

γεγονός ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω οσμών είναι γενικά τοπικής 

εμβέλειας και έχει συνέπειες στους πλησιέστερους προς την εγκατάσταση δέκτες, 

κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες οι οσμές μπορούν να 

διανύσουν μακρινές αποστάσεις της τάξης χιλιομέτρων.  

Η αντίληψη των οσμών ως όχληση, εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως 

για παράδειγμα τη συχνότητα των οχλήσεων από διασπορά οσμής, τη φύση και 

τις διαφορές στην ευαισθησία καθώς επίσης και τις αντιδράσεις μεταξύ των 

ατόμων.  

Οσμές μέτριας κλίμακας που εκλύονται ασυνεχώς, μπορεί να προκαλέσουν 

μεγαλύτερη διαμαρτυρία από οσμές μικρότερης κλίμακας που εκλύονται 

συνεχώς. 

Για τη μέτρηση των οσμών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές. 

Μεταξύ των ποσοτικών εντάσσονται και οι οργανοληπτικές, κατά τις οποίες μια 

ομάδα ανθρώπων εκτίθενται σε δείγματα οσμών τα οποία έχουν αραιωθεί με 

όγκους καθαρού αέρα χωρίς οσμές και καταγράφεται ο αριθμός των 

απαιτούμενων όγκων αραιώσεων για την επίτευξη της ελάχιστης αραίωσης της 

οσμής στην ελάχιστη ανιχνεύσιμη από τον άνθρωπο συγκέντρωση ή 

συγκέντρωση κατωφλίου οσμής (Σ.Κ.Ο. ή odor threshold).  

Η πιο διαδεδομένη οργανοληπτική τεχνική εφαρμόζεται σύμφωνα με τον 

κανονισμό ορίων της ASTM (D1391-51 μέθοδος). Η συγκέντρωση κατωφλίου 

οσμής προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των αραιώσεων που απαιτείται για 

να μην υπάρχει θετική αντίδραση στα 50% από τα άτομα που υποβάλλονται στην 

οσμή. Για παράδειγμα, αν εννέα όγκοι δείγματος οσμής προκαλούν θετική 

αντίδραση στη μισή ομάδα που εκτίθενται σε αυτή, η συγκέντρωση οσμής 

αναφέρεται ως 10 αραιώσεις της Σ.Κ.Ο. (Κιζήλου κ.α., 1995). Πρόκειται δηλαδή 

για ψευτοσυγκέντρωση και το παραπάνω δείγμα λαμβάνεται ότι έχει 

συγκέντρωση 10 μονάδες οσμής (Μ.Ο.). 

Η ένταση οσμής (odor strength) που ορίζεται ως διάλυση σε σχέση με το κατώφλι 

(dilution to threshold, Pope R., ’96) προσδιορίζεται, ομοίως, σύμφωνα με τον 

αριθμό των αραιώσεων που απαιτούνται πριν από την παύση κάθε ανίχνευσης 

της οσμής.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

233 

Η Μονάδα Οσμής (Odor Unit) ορίζεται ως 1,0m3 αέρα στο κατώφλι οσμής. Η 

συγκέντρωση οσμής είναι ο αριθμός των m3 που καταλαμβάνει το αραιωμένο 

δείγμα που προέρχεται από 1,0m3 αρχικού δείγματος, ώστε να επιτευχθεί το 

κατώφλι οσμής. Η συγκέντρωση οσμής εκφράζεται σε Μ.Ο./m3. 

Σημειώνεται τέλος, ότι η συγκέντρωση οσμής πάνω από την οποία η οσμή 

αναγνωρίζεται εύκολα από τους περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί 

όχληση και έκφραση παραπόνων, είναι πενταπλάσια από τη συγκέντρωση 

κατωφλίου οσμής. Η συγκέντρωση αυτή (5 Μ.Ο./m3) λαμβάνεται συνήθως και ως 

οριακό επίπεδο όχλησης. 

Οσμές κατά την λειτουργία της ΜΕΑ μπορούν να προκύψουν στο στάδιο 

υποδοχής των απορριμμάτων προς επεξεργασία, στο στάδιο της μηχανικής 

διαλογής, στο τμήμα κομποστοποίησης και στο τμήμα ωρίμανσης του κόμποστ. 

Εκπομπές οσμών στο Χώρο Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής 

Οι χώροι υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ, καθώς και 

οι χώροι υποδοχής – τεμαχισμού – κοσκίνησης των προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων, θα είναι εντός κλειστών αποσμούμενων κτηρίων. Οι ακριβείς 

διαστάσεις των χώρων υποδοχής των απορριμμάτων και μηχανικής διαλογής 

έχουν προσδιοριστεί βάση της Τεχνικής Μελέτης που έχει εκπονηθεί από το Δήμο 

Βόλου. 

Οι ανωτέρω κλειστοί αποσμούμενοι χώροι θα καλύπτονται από δίκτυο παροχής 

εξαερισμού, το οποίο θα καλύπτει τις απαραίτητες ανανεώσεις αέρα ανά ώρα και 

από φίλτρα απόσμησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση, ώστε οι 

οσμές μετά την επεξεργασία τους στα επιλεχθέντα φίλτρα να είναι μικρότερες 

από 1 ΜΟ/m3. 

Εκπομπές οσμών στη Μονάδα Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης 

Η δημιουργία δύσοσμων ουσιών και η μετέπειτα απελευθέρωση τους από το 

κόμποστ μπορούν να κατανεμηθούν σε πέντε στάδια αποσύνθεσης, τα οποία 

περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 9-1: Αποσύνθεση και θερμοκρασιακά εξαρτώμενες φάσεις που 

σχετίζονται με στο σχηματισμό εκπομπών οσμών11 

Φάση 
κομποστοποίησης 

και εύρος τιμών 
θερμοκρασίας 

Χαρακτηριστικές 
οσμικές ενεργές 

ενώσεις 

Κύρια 
αντίληψη των 

οσμών 

Μονάδα 
μέτρησης 

οσμών [OU 
m-3] 

Διάρκεια 
φάσης 

Τιμή 
pH 

Μεσόφιλες αρχικό 
στάδιο (15- 45 °C) 

Λιπαρά οξέα, 
αλδεΰδες, αλκοόλες, 

εστέρες λιπαρών 
οξέων, κετόνες, 

τερπένια, σουλφίδια 

Φρουτώδης- 
αλκοολούχα, 
τυρί, ιδρώτας 

6.000 - 
25.000 

Μερικών 
ημερών με 

μέγιστο 
μιας 

εβδομάδας 

4 έως 
6 

Αρχική 
αυτοθερμαινόμενη 
φάση (45- 65 °C) 

Βλέπε αρχική φάση 
Βλέπε αρχική 

φάση 
Τιμές αιχμής 

30.000 

Μερικών 
ημερών με 

μέγιστο 
μιας 

εβδομάδας 

4 έως 
6 

Θερμοφυλική 
φάση (> 65 °C, εν 

μέρει> 70 °C) 

Κετόνες, θείο-
οργανικά ενώσεις, 

τερπένια, πυραζίνη, 
πυριδίνη, HDMF, 

αμμώνιο 

Γλυκιά, 
μύκητες, 

υψηλή 
θερμοκρασιακ

ά μυρωδιά 
σήψης, 

δυσάρεστη 
μυρωδιά 

μουχλιασμένω
ν 

1.000 - 
9.000 3 t> 

10.000 

Μερικές 
μέρες με 
μερικές 

εβδομάδες 

6 έως 
> 7 

Φάση ψύξης (65 - 
45 °C) 

Σουλφίδια, αμμωνία, 
τερπένια 

μουχλιασμένη -
πικάντικη, 
αμμωνία 

150 - 3.000 > 12 weeks > 8 

Ωρίμανση (<45 °C) Χουμικές ουσίες Μύκητες < 500 
Μερικές 

εβδομάδες 
> 7 

Η παραγωγή οσμών από μία εγκατάσταση κομποστοποίησης είναι αναπόφευκτη 

λόγω της ίδιας της φύσης της διεργασίας. Παρόλα αυτά, η διασπορά των οσμών 

και η αρνητική τους επίπτωση (όχληση) σε εργαζόμενους στο χώρο και κοντινούς 

οικισμούς μπορούν να περιοριστούν όταν η διεργασία γίνεται ελεγχόμενα, 

λαμβάνοντας μέτρα όχι μόνο επεξεργασίας των οσμηρών αερίων μετά την 

παραγωγή τους, αλλά και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα. Συνολική αναφορά 

επ’ αυτών πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 10. 

 

 
11 The State of the Art of Composting A guide to good practice, October 2009, Austrian Ministry for 
Agriculture and Forestry, Environment and Water Management. Authors: DI Florian Amlinger, DI 
Stefan Peyr, Kompost - Entwicklung & Beratung Urs Hildebrandt, Beratung für Boden und Kompost Dr.-
Ing. Joachim Müsken, Dr. Müsken + Partner, Dr.-Ing. Carsten Cuhls, Dr.habil. Joachim Clemens, gewitra 
Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbH 
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9.10.2.2 Σκόνη 

Κατά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας, οι κύριες πηγές δημιουργίας 

σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων είναι οι εξής: 

• κατά την εκφόρτωση των απορριμμάτων στο χώρο υποδοχής και 

προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων  

• κατά τη τροφοδοσία των απορριμμάτων από το ένα στάδιο διαχωρισμού στο 

άλλο, τοπικά σημεία στα οποία μεγιστοποιείται η επιφάνεια των υπό 

επεξεργασία αποβλήτων (κόσκινα, τεμαχιστές, βαλιστικοί διαχωριστές, 

αεροδιαχωριστές, πτώσεις από ταινία σε ταινία κ.λ.π.), δηλαδή εντός του 

χώρου της Μηχανικής Διαλογής, 

• κατά την τροφοδοσία και την εκκένωση των σωρών της κομποστοποίησης 

και της ωρίμανσης 

Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις υποδοχής προβλέπεται να είναι κλειστές και 

εφοδιασμένες με συστήματα επεξεργασίας, εξαερισμού και φίλτρα, ώστε η 

εκπεμπόμενη σκόνη και τα σωματίδια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα διασποράς 

στην ευρύτερη περιοχή και συνεπώς δε θα προκαλούν όχληση.  

Στο χώρο μηχανικής εξεργασίας, η αφαίρεση της σκόνης θα γίνεται τοπικά στα 

σημεία όπου εκλύεται με σύστημα αποκονίωσης. Σε κανένα στάδιο λειτουργίας 

της μονάδας μηχανικής επεξεργασίας δεν αναμένεται να υπάρχουν εκπομπές 

σκόνης εκτός του κτιρίου.  

Παράλληλα, σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να δημιουργηθούν από τις 

μεταφορές και από την κίνηση των οχημάτων σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς. 

Για την αποφυγή δημιουργίας τους, όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης 

του έργου πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένες, και οι σχετικές μεταφορές να 

γίνονται με οχήματα καλυμμένα. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΜΕΑ θα σχεδιαστεί με τις υψηλότερες τεχνικές 

προδιαγραφές και θα λάβει υπόψη της τα προτεινόμενα όρια και τεχνικές στο 

πλαίσιο των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, οι εκπομπές σκόνης κατά τις 

διεργασίες επεξεργασίας των απορριμμάτων δεν αναμένεται να προκαλέσουν 

οχλήσεις. Τα μέτρα αντιμετώπισης θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 

10. 

Συνεπώς δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπομπές των προαναφερθέντων ρύπων 

στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Βόλου. 

Επίσης, κατά την καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΥ αναμένεται η δημιουργία 

σκόνης, η οποία έχει κυρίως να κάνει με τη διαδικασία επικάλυψης των 

απορριμμάτων με κατάλληλο γαιώδες υλικό (χώμα ή Κομπόστ Τύπου Α), 

φαινόμενο που μπορεί να επιταθεί περιστασιακά, ανάλογα με τους 
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επικρατούντες ανέμους στην περιοχή.  

Επιπλέον, πρόβλημα δημιουργίας σκόνης ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την 

κίνηση των απορριμματοφόρων σε τυχόν χωμάτινους δρόμους εντός των 

εγκαταστάσεων, όπως επίσης και κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 

ή κατά τη μεταφορά γαιωδών υλικών. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται 

εντονότερο κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. 

Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας σκόνης, δεν είναι δυνατή, αλλά 

εκτιμάται περιορισμένη και λόγω της απομακρυσμένης περιοχής του έργου από 

αξιόλογες χρήσεις και κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις από την παραγόμενη 

σκόνη κατά την λειτουργία του ΧΥΤΥ είναι αμελητέες. 

 

9.10.2.3 Καυσαέρια 

Οι εκπομπές καυσαερίων από την κίνηση των απορριμματοφόρων για την 

τροφοδοσία της εγκατάστασης, τις μεταφορές των υπολειμμάτων προς τελική 

διάθεση στον παρακείμενο χώρο υγειονομικής ταφής αλλά και από την μεταφορά 

των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας και 

σωστά συντηρημένα δεν αναμένονται σημαντικές.  

 

9.10.2.4 Παραγόμενα αέρια αποδόμησης απορριμμάτων (βιοαέριο) 

Οι σοβαρότερες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από το χώρο ταφής μπορεί να 

προκύψουν λόγω διαφυγής βιοαερίου από τη λεκάνη απόθεσης των 

υπολειμμάτων. Αντίστοιχη διαφυγή μπορεί να παρατηρηθεί και από τον 

υφιστάμενο ΧΥΤΑ/Υ. 

Για να εκτιμηθεί η επίπτωση του βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, απαιτείται πρώτα 

μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά των κυριότερων ρύπων που 

περιέχονται στο βιοαέριο.  

− Το όριο οκτάωρης έκθεσης του ανθρώπου στο μεθάνιο, σε κλειστό χώρο, 

καθορίζεται από την Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

και είναι 50 ppm ή 0,335 gr/m3. Δεν υπάρχουν νομοθετημένα όρια για τις 

συγκεντρώσεις του μεθανίου στην ατμόσφαιρα.  

− Το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται άφθονο στην ατμόσφαιρα και η 

δημιουργία και κατανάλωσή του, μέσω των φυσικών κύκλων, οδηγεί σε 

ισορροπία τη συγκέντρωσή του. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται σοβαρά 

όμως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

− Όσον αφορά το υδρόθειο, ο OSHA έχει καθορίσει ως όριο οκτάωρης έκθεσης 

του ανθρώπου τα 20 ppm ή τα 0,03 gr/m3. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια 
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που να αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά σε 

συγκεντρώσεις άνω των 6 ppb το υδρόθειο γίνεται αντιληπτό ως δυσάρεστη 

οσμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) προτείνει το όριο των 7 mg/m3 

για μέση έκθεση 30 λεπτών και το όριο των 0,15 mg/m3 για έκθεση 24 ωρών. 

− Οι οργανικές θειόλες (μερκαπτάνες) που περιέχονται στο βιοαέριο, έχουν ως 

άνω όριο οκτάωρης έκθεσης τα 10 ppm (OSHA). Η δυσάρεστη οσμή των 

μερκαπτανών γίνεται αισθητή σε συγκεντρώσεις της τάξης των 2 ppb και 

πάνω.  

Τέλος, οι διάφορες ιχνοενώσεις που περιέχονται στο βιοαέριο σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις, έχουν τα ακόλουθα όρια: 

− Διχλωρομεθάνιο: 3 mg/m3, για συνεχή έκθεση (WHO) 

− Διχλωροαιθάνιο: 0,7 mg/m3 για συνεχή έκθεση (WHO) 

− Τριχλωροαιθυλένιο: 1 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) 

− Τετραχλωροαιθυλένιο: 5 mg/m3, για 24ωρη έκθεση (WHO) 

Πέρα από την ποιότητα της ατμόσφαιρας, από την παραγωγή βιοαερίου 

δημιουργούνται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως: 

• Εκρήξεις ή πυρκαγιές, οφειλόμενες στη συλλογή αερίων, σε περιορισμένους 

χώρους, όπως κτίρια, υπόνομοι, φρέατα (το μεθάνιο είναι εκρηκτικό σε 

ατμοσφαιρική συγκέντρωση 5-15% κατ’ όγκο). Ιδιαίτερος κίνδυνος είναι η 

πυρκαγιές βάθους. Οι πυρκαγιές βάθους ξεκινάνε από το πρανές. Αυτό το 

είδος της πυρκαγιάς είναι δύσκολο να συγκρατηθεί κυρίως στους μεγάλους 

χώρους διάθεσης. Αυτό συμβαίνει λόγω των αερίων της ζύμωσης που 

συντηρούν την πυρκαγιά μέσα στη μάζα. Στο είδος αυτό της πυρκαγιάς 

υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι π.χ εάν το στρώμα των απορριμμάτων είναι 

καλυμμένο με άργιλο, καθώς καίγονται μέσα τα απορρίμματα, δημιουργείται 

ένα κενό με από πάνω την κρούστα της αργίλου. Εάν περάσουν μηχανήματα 

από πάνω, μπορεί να σπάσει η κρούστα και να βγει έξω η φωτιά, με 

απρόβλεπτες συνέπειες και κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων στον 

χώρο. Να σημειωθεί ακόμα ότι εάν έχει γίνει ανάφλεξη μεθανίου λόγω του ότι 

είναι άχρωμο, δεν γίνεται αντιληπτό και αρκεί μόνο η εισπνοή ατόμου που θα 

πλησιάσει επικίνδυνα, για να προκληθεί ατύχημα. 

• Έξοδος του αερίου από ρωγμές στην επιφάνεια με κίνδυνο να ανάψει και να 

προκαλέσει πυρκαγιά στα απορρίμματα. 

• Επιζήμια αποτελέσματα στις καλλιέργειες ή τη βλάστηση που καλύπτει το 

χώρο διάθεσης και τη γειτονική περιοχή. Αν και το μεθάνιο δεν είναι τοξικό 

για τα φυτά, η δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου, απομακρύνει το 

οξυγόνο από τη ζώνη των ριζών της βλάστησης και ξηραίνει τα φυτά, διότι 
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εμποδίζει την αναπνοή του εδάφους. Επιπλέον, λόγω της υγροσκοπικότητάς 

του, ξηραίνει το έδαφος και τις ρίζες των φυτών. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί 

να προκύψει από μεγάλες ποσότητες CO2, το οποίο είναι τοξικό για τις ρίζες 

των φυτών. Επιβλαβή είναι επίσης και τα αποτελέσματα των H2S και CO 

(δηλητηριώδες για τις ρίζες των φυτών σε συγκέντρωση 10%). 

• Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τις εκπομπές αερίων. Τα εκπεμπόμενα 

αέρια διαλύονται εξερχόμενα του χώρου, 1000 φορές και άνω μέσα στον αέρα. 

Επίσης διαλύονται και οι περιεχόμενες οργανικές ενώσεις, σε όρια αρκετά 

κάτω από τα επιτρεπόμενα. 

• Προβλήματα ενοχλήσεων, κυρίως από οσμές, οι οποίες μπορεί να γίνουν 

φοβερά ενοχλητικές, όταν η απαιτούμενη αραίωση δεν επιτυγχάνεται λόγω 

των καιρικών συνθηκών. Επιπροσθέτως το πρόβλημα των οσμών, είναι 

χειρότερο τους ψυχρούς και υγρούς μήνες του χειμώνα, από ότι το καλοκαίρι, 

διότι πιστεύεται ότι το χειμώνα γίνεται λιγότερη βιοχημική οξείδωση.  

• Το βιοαέριο περιέχει συχνά ίχνη θειούχων (υδρόθειο, πολυθειούχα), οξέα, 

αλδεϋδες, που προκαλούν δυσάρεστες οσμές. 

Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις από το βιοαέριο αναμένονται αμελητέες στην 

περίπτωση του μελετώμενου έργου διότι: 

− Τα διατιθέμενα υπολείμματα έχουν χαμηλό ποσοστό βιοαποδομήσιμων 

ενώσεων και κατ’ επέκταση μειωμένο δυναμικό παραγωγής βιοαερίου. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει μειωμένες ποσότητες, αλλά και περιορισμένη 

περιεκτικότητα σε μεθάνιο (αν και στους υπολογισμούς που έγιναν κατά τη 

διαστασιολόγηση των συστημάτων συλλογής λήφθηκε σύσταση 50% κ.ο, 

υπέρ ασφαλείας) 

− Λαμβάνονται όλα τα μέτρα παρακολούθησης και όλα τα μέτρα ασφαλείας για 

την αποφυγή μετανάστευσης και την ασφάλεια των εργαζομένων (βλ. 

κεφ.10) στο σύνολο του έργου 

 

9.10.2.5 Βιοαεροζόλς 

Τα βιοαεροζόλς είναι αεροζόλ (μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται στον 

αέρα) των μικροοργανισμών ή/και άλλων βιολογικών σωματιδίων. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: βακτήρια, ενδοτοξίνες (που 

συνθέτουν το εξωτερικό του κυτταρικού τοιχώματος ορισμένων βακτηρίων, που 

ονομάζονται λιποπολυσακχαρίτες), ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες, μύκητες 

(κύτταρα και τα σπόρια τους), γλυκανών, μυκοτοξίνες και ιούς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας κατά την 

αποδόμηση της οργανικής μάζας είναι απαραίτητη για την πορεία της διεργασίας 
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της κομποστοποίησης. Επομένως, ο στόχος είναι να μειωθεί η δημιουργία των 

αεροζόλς που μπορεί κυρίως να επιφέρει επιπτώσεις στους εργαζόμενους στο 

χώρο και όχι να μειωθεί αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας 

στους σωρούς της κομποστοποίησης.   

Η δημιουργία των βιοαεροζόλς είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες εγκαταστάσεις, 

όμως η επίδρασή τους μπορεί να εξαλειφθεί με απλά μέτρα τα οποία θα 

αναλυθούν στο κεφάλαιο 10.  

Να σημειωθεί ότι: 

• Η εκτίμηση των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία είναι εγγενώς 

προβληματική, λόγω της έλλειψης σχέσεων δόσης-απόκρισης. Έτσι, δεν 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή «αποδεκτά» όρια μέγιστης έκθεσης ούτε όρια για 

την ασφάλεια των εργαζομένων 

• Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν καταδείξει ότι μια απόσταση 150-200m από 

κατοικημένες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη και το ανάγλυφο και την 

κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, αρκεί από μόνη της ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους.  

 

9.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ / ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής σχετίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά με τη φάση κατασκευής των έργων. Η επιβάρυνση αυτή θα 

προκληθεί κυρίως από τη λειτουργία των εργοταξίων και την κίνηση των βαρέων 

οχημάτων. 

Το επίπεδο και το είδος του θορύβου κατασκευής μεταβάλλονται ανάλογα από 

τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα, το είδος και τον αριθμό των εργοταξιακών 

μηχανημάτων που λειτουργούν σε δεδομένη χρονική στιγμή, την περίοδο και 

συχνότητα λειτουργίας του εργοταξίου και τα διαφορετικά σημεία ανάπτυξης 

των έργων.  

Οι κατασκευαστικές εργασίες που προκαλούν την εκπομπή θορύβου είναι οι 

ακόλουθες: 

• Εγκατάσταση εργοταξίου 

• Μετεγκατάσταση εργοταξίου λόγω προόδου των εργασιών 

• Χωματουργικές εργασίες  

• Οικοδομικές εργασίες, όπως τοποθέτηση και αφαίρεση ξυλοτύπων, ανέγερση 
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δομικών στοιχείων κλπ. 

• Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών 

• Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

• Κίνηση των βαρέων οχημάτων, όπως μπετονιέρες, οχήματα μεταφοράς 

υλικών, ανατρεπόμενα οχήματα, βυτιοφόρα κλπ 

• Άντληση υδάτων (εφόσον απαιτηθεί) 

• Απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή/ βελτίωση των οδών πρόσβασης 

(εφόσον απαιτηθεί) 

• Εργασίες συντήρησης εργοταξιακών μηχανημάτων 

• Παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου 

• Εργασίες κατασκευής έργων μεταφοράς και διανομής νερού. 

Τα μηχανήματα που συνήθως συμμετέχουν στην κατασκευή τέτοιου είδους 

έργων, καθώς επίσης και οι τυπικές στάθμες θορύβου που παράγονται από αυτά 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 9-2: Εργοταξιακά μηχανήματα και τυπικές στάθμες παραγόμενου θορύβου  

Τύπος μηχανήματος 
Τυπικός Παραγόμενος Θόρυβος ανά Απόσταση 

5m 10m 25m 50m 100m 250m 500m 1.000m 2.000m 3.000m 

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 
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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 Πίνακας 9-3: 

Πίνακας 9-3: 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 

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 ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9-4: 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), όπως ισχύει, η Οδηγία 2000/14/ΕΚ, με την οποία ορίζονται 

οι επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου σε 57 κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. 
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Τα δε μηχανήματα αυτά για να επιτραπεί να λειτουργήσουν πρέπει να είναι 

«πιστοποιημένα» κατά την αδειοδότησή τους.  

Η λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς και η μικρή αύξηση της κυκλοφορίας που 

θα προκληθεί κατά την κατασκευή του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία ελαχίστων επιπρόσθετων θορύβων, χωρίς πάντως η διαφορά στα 

επίπεδα θορύβου να είναι αισθητή λαμβάνοντας υπόψη και τις δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα στις παρακείμενες εγκαταστάσεις (ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου). Ο 

θόρυβος θα είναι περισσότερο αισθητός στην περιοχή του εργοταξίου.  

Επομένως, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση στα επίπεδα 

θορύβου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η όποια επιβάρυνση θα είναι παροδική 

και θα εκλείψει μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών. 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ο θόρυβος αποτελεί μία υπαρκτή όχληση από τη λειτουργία τέτοιων 

εγκαταστάσεων λόγω της κίνησης των οχημάτων και της λειτουργίας του 

μηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων επεξεργασίας (σύμμεικτων ΑΣΑ και 

προδιαλεγμένου οργανικού).  

Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από 

το Π.Δ. 1180/293 Α/1981. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με 

το παραπάνω Π.Δ., παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9-5: Ανώτατα όρια θορύβου ανά είδος περιοχής 

Χαρακτήρας Περιοχής Ανώτατο όριο σε dB(A) 

Nομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο 65 

Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 55 

Περιοχές αστικές 50 

Οι επιπτώσεις από τον θόρυβο εξαρτώνται από έναν αριθμό παραμέτρων που 

σχετίζονται με την λειτουργία του και την θέση του.  

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, 
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• η ποσότητα των απορριμμάτων που εισέρχεται η οποία συνεπάγεται τις 

μετακινήσεις βαρέων οχημάτων, 

• οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, 

• το ύψος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι 

εργασίες.  

Σε ότι αφορά  την θέση του έργου 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.  

Τα επίπεδα θορύβου από την προτεινόμενη δραστηριότητα αναμένεται να είναι 

χαμηλά.  

Οι πιθανές πηγές θορύβου αναφέρονται στην παρουσία βαρέων μηχανημάτων με 

υψηλές στάθμες θορύβου (κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς την 

εγκατάσταση, κίνηση οχημάτων για τη μεταφορά και διάστρωση των 

υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ) και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας. 

Η κίνηση των βαρέων οχημάτων (απορριμματοφόρων και των φορτηγών) 

προκαλεί αντικειμενικά κάποιο θόρυβο. Αυτή τη στιγμή κινούνται στο χώρο τα 

απορριμματοφόρα που μεταφέρουν απορρίμματα από τους εξυπηρετούμενους 

Δήμους προς το ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου. Επιπρόσθετα, από το χώρο θα φεύγουν 

οχήματα μεταφοράς δευτερογενών προϊόντων.  

Ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος εξαιτίας της λειτουργίας της 

εγκατάστασης εκτιμάται πως θα αυξηθεί ελαφρώς λόγω των κινήσεων των 

οχημάτων των δευτερογενών προϊόντων. Επομένως θα παρατηρηθεί και κάποια 

αύξηση του θορύβου λόγω κίνησης οχημάτων η οποία θα αποτελέσει μόνο τοπικό 

φαινόμενο για την οδό πρόσβασης στο ΧΥΤΑ/Υ και δε θα αυξήσει ουσιαστικά το 

θόρυβο στην περιοχή μελέτης, όπου αναμένεται να κινούνται τα οχήματα. 

Δεδομένου ότι θα γίνουν και έργα βελτίωσης της οδού πρόσβασης, πρακτικά οι 

όποιες επιπτώσεις θα είναι αμελητέες για τους κοντινούς οικισμούς. 

Μια δεύτερη πηγή θορύβου είναι η ίδια η μονάδα, λόγω της λειτουργίας του 

εξοπλισμού, δηλαδή φορτωτές, εκφορτώσεις υλικών, περιστροφή κόσκινων, 

λειτουργία αεροδιαχωριστών και τυμπάνων, λειτουργία συστημάτων 

εξαερισμού, λειτουργία ταινιοδρόμων, τροφοδοσία δεξαμενών βιοξήρανσης, 

απαγωγής σκόνης, αιωρούμενων στερεών και απόσμησης κλπ. Εφόσον, όμως, οι 

γραμμές διαδικασίας και ο εξοπλισμός σχεδιαστούν και κατασκευασθούν 

σύμφωνα με τους κανονισμούς θορύβου και τις προδιαγραφές της ΕΕ, το επίπεδο 
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θορύβου εκτός της εγκατάστασης κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (βλ. μέτρα 

αντιμετώπισης). Εξάλλου, όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες θα γίνονται σε 

κλειστούς χώρους, οι οποίοι προβλέπεται ότι θα είναι επενδυμένοι με τα 

κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά. Έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική επιδείνωση της 

υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση και 

ευρύτερη περιοχή του έργου. 

Επιπτώσεις, όμως, από τη λειτουργία της ΜΕΑ είναι δυνατόν να υπάρξουν στους 

εργαζόμενους μέσα στο χώρο επεξεργασίας, στην περίπτωση που η ημερήσια 

ατομική έκθεση στο θόρυβο, ενός εργαζομένου ή η μέγιστη τιμή της στιγμιαίας μη 

σταθμισμένης ηχητικής πίεσης υπερβεί το νομοθετικά καθορισμένο όριο των 

85dB(A) και τα 200Pa αντίστοιχα (86/188/ΕΟΚ). Το επίπεδο θορύβου κρίνεται 

ικανοποιητικό και εντός για το εργαζόμενο προσωπικό, δεδομένου ότι θα 

τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.  

Θόρυβος, τέλος θα παράγεται και λόγω της κυκλοφορίας των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και στη λειτουργία των μηχανημάτων για τις 

εργασίες που εκτελούνται στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 

(συμπίεση, επικάλυψη, χωματουργικές εργασίες κλπ.). Ο θόρυβος αυτός θα 

γίνεται αντιληπτός μόνο από το προσωπικό που ευρίσκεται εντός του χώρου 

εργασίας. 

Στον Πίνακας 9-6, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις πρόβλεψης θορύβου από την 

κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων και αποκομιδής 

αχρήστων κατά τη λειτουργία ενός υποθετικού έργου. Ως σημείο ελέγχου 

θεωρήθηκε υποθετικός δέκτης σε απόσταση 100,0m από το χώρο του 

εργοστασίου. Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας θεωρήθηκε 7 ώρες. 

Πίνακας 9-6: Συνδυασμένη στάθμη LΑEQ (12h) από την κίνηση βαρέων 

οχημάτων μεταφοράς υλικών και προϊόντων εκσκαφής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ 
(50 tn) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΩΝ 
6 m3 

Ισχύς 120 100 

Αριθμός δρομολογίων /ώρα 6 20 

Ταχύτητα κίνησης (Km/h) 35 15 

Απόσταση από το δέκτη (m) 100 100 

LAeq 62,4 48,6 

Χρονική διάρκεια δραστηριότητας (h) 8 8 

Σταθμισμένο χρονικά στο 12ωρο Laeq 60,6 46,5 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα η συνδυασμένη στάθμη LΑeq (12h) 

ανέρχεται σε 60,76dB(A). Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η ακουστική επιβάρυνση 
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λόγω κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων θα είναι μικρής κλίμακας. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη 

διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες 

που ο ΧΥΤA/Υ φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή που εκτελούνται εργασίες 

διάστρωσης, συμπίεσης και επικάλυψης των απορριμμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, που οι εγκαταστάσεις δε θα λειτουργούν, δε θα 

υφίσταται ηχητική όχληση, παρά μόνο αμελητέα, απ’ τη μόνιμη λειτουργία 

ορισμένων συστημάτων (π.χ. ΕΕΣ, αντλίες κ.λπ.). 

Όσον αφορά την ηχορρύπανση επί του ευρύτερου χώρου, αυτή είναι ασήμαντη, 

λόγω της απόστασης του εν λόγω έργου από κατοικημένες περιοχές και του 

περιορισμού του παραγόμενου θορύβου πλησίον των ορίων των εγκαταστάσεων. 

Στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση 

θορύβου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 65dbA. Εντός των χώρων εργασίας η ανώτατη 

επιτρεπόμενη ένταση θορύβου (ανηγμένη στον χρόνο έκθεσης και έντασης 

θορύβου) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 85dbA. Χειριστήρια και γραφεία και γενικά 

χώροι όπου γίνεται πνευματική εργασία δεν πρέπει να παρουσιάζουν θορύβους 

άνω των 65dbΑ. 

 

 ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Δεν αναμένονται δονήσεις κατά την κατασκευή του έργου (λόγω της φύσης των 

εργασιών) ούτε κατά τη λειτουργία του. 

 

9.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Τόσο από την κατασκευή των σχεδιαζόμενων υποδομών, όσο και από τη 

λειτουργία των υφιστάμενων αλλά και των σχεδιαζόμενων υποδομών της ΟΕΔΑ 

Βόλου, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν επιπτώσεις σχετικές με 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς η φύση των έργων κατασκευής αλλά και η 

περίοδος λειτουργίας των υποδομών της ΟΕΔΑ, δεν προβλέπουν δραστηριότητες 

που μπορεί να έχουν επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

9.13 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής των 

σχεδιαζόμενων υποδομών 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 ποιότητα και η ποσότητα των αστικών λυμάτων ανθρωπογενούς προέλευσης 

της φάσης κατασκευής, θεωρείται εξαιρετικά μικρή για να προκαλέσει 

αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά στο πλαίσιο 

της μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά δεν πρέπει 

να διατίθενται ανεξέλεγκτα, αλλά θα χρησιμοποιούνται τουαλέτες χημικής 

επεξεργασίας καθ’ όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

• 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.). 

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. 

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.  

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).  

Εξαιτίας όμως της χρήσης μηχανημάτων και οχημάτων (φορτωτές, φορτηγά 

κλπ.) κατά τη φάση κατασκευής των σχεδιαζόμενων υποδομών, τα αιωρούμενα 

αυτά σωματίδια μπορεί να είναι βεβαρημένα σε κάποιο βαθμό με διάφορους 

ρυπαντές, όπως γράσα, λάδια κλπ. Σε ότι αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι 

προσροφώνται επί των σωματιδίων, αποδίδονται 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. 

• Ειδικά απόβλητα 

Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, αποτελούνται κυρίως από λιπαντικά (λάδια, γράσα) που 

προέρχονται απ' τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που 
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χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες 

ειδικών αποβλήτων (καυσίμων και λιπαντικών) είναι δυνατόν να προέρχονται 

από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων του 

εργοταξίου από βλάβη, αμέλεια κλπ. 

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 στην ΚΥΑ 

71560/3053. 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). 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 64/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». 

Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις (αναλυτικά τα μέτρα στο κεφ. 10), 

επικεντρώνονται στα επιφανειακά ύδατα. Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου στα υπόγεια ύδατα (λόγω της φύσης του έργου που 

αφορά χωματουργικές και κτιριακές εργασίες, δεν επηρεάζονται οι υδροφορείς, 

γεωτρήσεις, κ.λπ.).  

 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

9.13.2.1 Επιπτώσεις στα Υπόγεια και Επιφανειακά Νερά από το Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και τον Υφιστάμενο ΧΥΤΑ 

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 νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία 

μπορεί να προκληθεί με δύο τρόπους: 
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• Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη 

απορριμμάτων 

• Από αστοχία της στεγανοποίησης 

Σε σχέση με το πρώτο ενδεχόμενο, έχουν ήδη περιγραφεί τα προστατευτικά 

μέτρα που προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων 

περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης. Στόχος είναι να αποφεύγεται η ανάμιξή των 

ομβρίων με τα στραγγίσματα. Θα υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη συλλογή 

τυχόν στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ.Υ και ενδέχεται να 

αναμιχθούν με όμβρια.  

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.  

Σε ότι αφορά τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, από το σύνολο των διεργασιών θα 

συλλέγονται και συγκεντρώνονται σε νέα μονάδα επεξεργασίας.  

Τα υγρά απόβλητα ανθρωπογενούς προελεύσεως είναι μικρά σε ποσότητες και 

καταλήγουν και αυτά στην είσοδο της εγκατάστασης για την επεξεργασία τους 

μαζί με τα παραγόμενα απόβλητα διεργασιών και στραγγίσματα Χ.Υ.Τ.. 

Τα στραγγίσματα από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ θα συλλέγονται κανονικά μέσω του 

δικτύου αγωγών που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στον πυθμένα του χώρου και 

θα οδηγούνται στην κοινή μονάδα επεξεργασίας. Η εγκατάσταση επεξεργασίας 

είναι ολοκληρωμένη και το τελικό προϊόν είναι κατάλληλο για άρδευση του 

πρασίνου του χώρου και ανακυκλοφορία στον ΧΥΤΑ/Υ. 

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. 

Αναλυτικός υπολογισμός των παραγόμενων υγρών αποβλήτων & 

στραγγισμάτων παρουσιάζεται στην αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου της 

τεχνικής περιγραφής, ενώ η διαστασιολόγηση των δικτύων αποχέτευσης και 

συλλογής/μεταφοράς στραγγισμάτων μέχρι τη Μονάδα Επεξεργασίας τους 

θεωρείται επαρκής για κάθε περίπτωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συμφωνία με την ΚΥΑ 114218 και ΚΥΑ 

29407/3508, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των 

στραγγισμάτων για την προστασία των υπογείων υδάτων και επιφανειακών 

υδάτων που περιλαμβάνει: 

• Χρήση σύνθετου τεχνητού γεωλογικού φραγμού που περιγράφθηκε στο 
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κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής,  

• Μέτρα προστασίας των επιφανειακών νερών που ήδη αναφέρθηκαν (τάφρος 

απορροής ομβρίων, κατάλληλες κλίσεις του απορριμματικού αναγλύφου για 

την αποτροπή εισόδου ομβρίων εντός των αποθέσεων) 

• Σύστημα αγωγών συλλογής και μεταφοράς των στραγγισμάτων σε μονάδα 

επεξεργασίας που θα πληροί τις ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν την περιοχή 

• Κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων και δειγματοληψίες 

στραγγισμάτων και επιφανειακών νερών 

Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι κατά η κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ 

εκπληρώνει τα απαραίτητα standards ασφαλείας. 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.  

 

9.13.2.2 Επιπτώσεις στα Υπόγεια και Επιφανειακά Νερά από τη Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα της Τεχνικής Περιγραφής κατά 

τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ και της μονάδας 

επεξεργασίας των προδιαλεγμένων στην πηγή οργανικών, θα παράγονται υγρά 

απόβλητα, για την συλλογή των οποίων θα κατασκευασθεί κατάλληλο σύστημα 

συλλογής. 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης προέρχονται από τα 

στραγγίσματα των εισερχόμενων απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής, τις 

πλύσεις των δαπέδων και τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού. 

Όλοι οι χώροι παραγωγής στραγγισμάτων των σχεδιαζόμενων υποδομών είναι 

πλήρως στεγανοποιημένοι, ώστε τα υγρά απόβλητα να μην διαφεύγουν στον 

υπόγειο ορίζοντα ή στα επιφανειακά ύδατα.  

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, προκύπτουν στραγγίσματα 

στους εξής χώρους: 

1. Τμήμα υποδοχής εισερχόμενων απορριμμάτων 

2. Τμήμα μηχανικής προεπεξεργασίας 

3. Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας οργανικού κλάσματος 

4. Πλατεία ωρίμανσης 

5. Βιόφιλτρο απόσμησης 
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Τόσο τα στραγγίσματα, όσο και τα νερά πλύσεων, θα συλλέγονται μέσω κοινού 

συστήματος συλλογής και θα οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων. 

Η λειτουργία της εγκατάστασης δεν απαιτεί ιδιαίτερες ποσότητες νερού και οι 

απαιτούμενες ποσότητες δεν επηρεάζουν καθόλου το υδατικό ισοζύγιο της 

περιοχής.  

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, λόγο μικρής ποσότητας 

παραγόμενων αποβλήτων και χαμηλών καταναλώσεων σε νερό  

• Επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο, αφού δεν γίνονται άμεσες παρεμβάσεις 

(διευθετήσεις, γεφυρώσεις, υδροληψίες κ.ά.) και έμμεσες μεταβολές 

(αφαίρεση βλάστησης από παρόχθιες ζώνες ή από σημαντικές εκτάσεις της 

λεκάνης απορροής κ.λπ.) 

• 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, έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση 

νερού και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας που εξασφαλίζουν ότι δε θα 

διαφεύγουν στραγγίσματα στον υπόγειο υδροφορέα  

Το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων της μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων, μαζί με τα στραγγίσματα των λεκανών του 

ΧΥΤΥ και του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε 

κοινή Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, όπως αυτή αναλυτικά 

περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6. 
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9.14 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Στην ενότητα αυτή 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. 

Συνοπτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρουσιάζονται στην μήτρα που 

ακολουθεί. Γενικά, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, λόγω της μορφής της δραστηριότητας και όποιες αρνητικές 

επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον κρίνονται πλήρως ανατάξιμες. 

Πίνακας 9-7: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή πίνακα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΠΙΘΑΝΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

+/-/0 Ι/ΜΕ/ΜΙ Α/Ε ΒΡ/ΜΑ ΑΝ/ΜΗ 

Αβιοτικό Περιβάλλον 
Μορφολογία - Τοπίο      

Φάση Κατασκευής - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 
Φάση Λειτουργίας 0     

Υγρά Απόβλητα      
Φάση Κατασκευής 0     
Φάση Λειτουργίας 0     

Υδάτινοι πόροι      
Φάση Κατασκευής 0     
Φάση Λειτουργίας 0     

Στερεά απόβλητα      
Φάση Κατασκευής 0     
Φάση Λειτουργίας + ΜΕ Ε ΜΑ ΜΗ 

Φυσικό Περιβάλλον 
Χλωρίδα - Πανίδα      

Φάση Κατασκευής - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 
Φάση Λειτουργίας - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 

Αισθητική      
Φάση Κατασκευής - ΜΕ Α ΒΡ ΑΝ 
Φάση Λειτουργίας - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
Ατμόσφαιρα      
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΠΙΘΑΝΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

+/-/0 Ι/ΜΕ/ΜΙ Α/Ε ΒΡ/ΜΑ ΑΝ/ΜΗ 

Φάση Κατασκευής - ΜΙ Α ΒΡ ΑΝ 
Φάση Λειτουργίας - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 

Θόρυβος      
Φάση Κατασκευής - ΜΙ Α ΒΡ ΑΝ 
Φάση Λειτουργίας - ΜΙ Α ΜΑ ΜΗ 

Χρήσεις γης      
Φάση Κατασκευής 0     
Φάση Λειτουργίας 0     

Κοινωνικο-οικονομικά 
χαρακτηριστικά 

     

Φάση Κατασκευής + ΜΙ Α ΒΡ ΑΝ 
Φάση Λειτουργίας + ΜΕ Α ΜΑ ΜΗ 

Ιστορικά-πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά 

     

Φάση Κατασκευής 0     
Φάση Λειτουργίας 0     

Υποδομές      
Φάση Κατασκευής + ΜΕ Α ΜΑ ΜΗ 
Φάση Λειτουργίας + ΜΕ Α ΜΑ ΜΗ 

Σύμβολα: 
+/-/0: θετική / αρνητική / αμελητέα 
Ι/ΜΕ/ΜΙ: Ισχυρή / Μέτρια / Μικρή 

Α/Ε: Άμεση / Έμμεση 
ΒΡ/ΜΑ: Βραχυχρόνια / Μακροχρόνια 

ΑΝ/ΜΗ: Αντιστρεπτή / Μη Αντιστρεπτή 
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10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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. 

 

10.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 9.2 κατά την κατασκευή των έργων δεν 

αναμένονται επιπτώσεις και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων 

επανορθωτικών μέτρων. 

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Όσον αφορά στη λειτουργία οι αναμενόμενες επιπτώσεις είναι αμελητέες και δε 

μεταβάλλουν την υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι δεν προκύπτει ειδική απαίτηση 

λήψης οιονδήποτε μέτρων 

 

10.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ & ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα μέτρα πρόληψης/ μετριασμού που πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια 
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των εργασιών κατασκευής περιλαμβάνουν: 

• Όσο το δυνατόν ορθή και λειτουργική κατάσταση των εργοταξιακών χώρων 

• Χρησιμοποίηση κατάλληλης περίφραξης ώστε να προληφθούν από τις 

εργασίες κατασκευής περιοχές που μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη 

περιβαλλοντική βλάβη 

• Μέτρα μείωσης της έκκλησης σκόνης 

• Διατήρηση της τάξης των υλικών συναρμολόγησης 

• Μείωση των μικροπραγμάτων που πιθανόν καταλήγουν στις πλησιέστερες 

τάφρους ομβρίων 

• Αποκατάσταση του φυσικού εργοταξίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών 

• Απομάκρυνση από το χώρο κάθε άσχετου με τη λειτουργία υλικών 

• Τήρηση των προδιαγραφών τόσο για την επιλογή όσο και για την 

συμπύκνωση του χώματος ώστε να διασφαλιστεί η αδιαπερατότητα προς τα 

κείμενα εδαφικά στρώματα σε όποιες περιοχές θα λάβουν χώρα εργασίες. 

• Τις χωματουργικές εργασίες πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά, 

που θα εμποδίσουν το χάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία 

αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επαρκής βλάστηση.   

• Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή πρέπει να ληφθούν 

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία στην ευρύτερη περιοχή. 

• Διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης ούτως ώστε το ανάγλυφο της περιοχής 

στην οποία χωροθετείται το έργο, να μην μεταβληθεί σημαντικά αφού 

υψομετρικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει το υφιστάμενο ανάγλυφο των 

παρακείμενων περιοχών 

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό το τελικό ανάγλυφο του χώρου θα 

είναι, κατά το δυνατό, εναρμονισμένο με το υφιστάμενο ανάγλυφο της 

γειτνιάζουσας περιοχής. 

Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου θα γίνουν και 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. 

Πρόσθετη προφύλαξη λοιπόν για το εξεταζόμενο έργο αποτελούν τα εξής έργα 

προκάλυψης του χώρου: 
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• Περιμετρική περίφραξη του χώρου 

• Περιμετρική δεντροφύτευση 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών 

επεξεργασίας και ταφής, ο χώρος θα διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση, θα 

υπάρχει έλεγχος των μικροαπορριμμάτων, που προκαλούν οπτική όχληση ενώ 

στα τμήματα της λεκάνης που έχουν περαιωθεί οι εργασίες ταφής, θα γίνονται 

γρήγορα επικαλύψεις με χωμάτινο υλικό. 

 

10.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ & ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Γενικά, για τα απορρίμματα των εργοταξίων θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Σε ότι αφορά τα προϊόντα εκσκαφών τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι 

τα εξής:  

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες. 

• Μέρος των προϊόντων μπορούν να φυλαχτούν σε δανειοθαλάμους, από τους 

οποίους θα λαμβάνεται υλικό για την καθημερινή επικάλυψη των 

απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ., μετά από επεξεργασία του, αν αυτό είναι εφικτό. 

• Τα ανώτερα εδαφικά στρώματα, είναι καλό να συλλεχθούν και να 

αποθηκευτούν χωριστά από τα κατώτερα. Στην περίπτωση αυτή τα 

κατώτερα αν κριθούν κατάλληλα, θα χρησιμοποιούνται ως υλικό ενδιάμεσης 

καθημερινής επικάλυψης των απορριμμάτων, ενώ τα ανώτερα θα 

χρησιμοποιούνται ως φυτόχωμα τελικής επικάλυψης τμημάτων του Χ.Υ.Τ. 

που θα αποκαθίστανται σταδιακά. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών κατά 

την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων (Οκτώβριο - Φεβρουάριο) 

• Ο κατασκευαστής πρέπει να αποφύγει τη ρίψη μπαζών και γενικά των 

στερεών αποβλήτων της κατασκευής, μέσα σε ρέματα, ώστε να μην 

επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων 

• Τις χωματουργικές εργασίες πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά, 

που θα εμποδίσουν το χάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία 

αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επαρκής βλάστηση 

• Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή πρέπει να ληφθούν 

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία στην ευρύτερη περιοχή. 
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Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να γίνει πλήρης αποκατάσταση του 

εργοταξιακού χώρου. 

Τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται κατά τη φάση κατασκευής και 

ομοιάζουν με οικιακά απορρίμματα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. 

Τα εν λόγω απόβλητα θα συλλέγονται σε κάδους και θα οδηγούνται για διάθεση 

μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα της περιοχής.  

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα υλοποιηθούν εφάπαξ. Έτσι κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του έργου δεν θα υπάρξουν εργασίες που θα μπορούσαν 

κατ΄ εξακολούθηση να επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες του έργου σε ότι 

αφορά τα γεωλογικά και τεκτονικά του χαρακτηριστικά. 

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.λπ.  

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. 

 

10.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ορισμένοι βασικοί κανόνες/ μέτρα που πρέπει να ακολουθούνται για την 

ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της χλωρίδας /πανίδας της περιοχής κατά τις 

κατασκευαστικές εργασίες είναι οι: 

• Να γίνει κοπή μόνο της αναγκαίας βλάστησης (δένδρων και θάμνων) και μόνο 

όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Να αποφεύγονται οι άσκοπες 

εκχερσώσεις και αποψιλώσεις παρακείμενων εκτάσεων. 

• Θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων προγραμματισμός των εργασιών και 

να αποφεύγονται άσκοποι ελιγμοί και κινήσεις των μηχανημάτων, έτσι ώστε 

να περιορισθεί ο τραυματισμός της παρακείμενης βλάστησης καθώς και ο 

τραυματισμός ή θανάτωση τοπικών πληθυσμών (π.χ. ερπετών, αμφιβίων, 

μικρών θηλαστικών). 
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• 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. 

• Η φυσική βλάστηση που τυχόν θα αλλοιωθεί και μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών και δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να 

αποκατασταθεί. Να προτιμηθούν τα αυτόχθονα είδη της περιοχής. Οι 

απαραίτητες φυτοτεχνικές εργασίες προτείνεται να πραγματοποιηθούν την 

κατάλληλη εποχή.  

• 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. 

• Για τη μείωση της εκπομπής σκόνης, προτείνονται μέτρα όπως η διαβροχή 

των χώρων ελιγμών των μηχανημάτων και προσωρινής απόθεσης υλικών 

εκσκαφών, το σκέπασμα με μουσαμάδες των φορτηγών που μεταφέρουν 

μπάζα και αδρανή υλικά κλπ κυρίως κατά τους ξηρούς μήνες 

• Να αναρτηθούν πινακίδες απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων και μπαζών 

στα περιβαλλοντικά ευαίσθητα σημεία του έργου (ύδατα κ.λ.π). 

• Δεδομένης της άμεσης γειτνίασης του έργου με στοιχεία του περιβάλλοντος 

ευαίσθητα σε περίπτωση φωτιάς, η πυρασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί 

διαρκή προτεραιότητα καθ’ όλη τη περίοδο κατασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

φορέας του έργου θα πρέπει να συνεργαστεί με την αρμόδια Πυροσβεστική 

υπηρεσία και να λάβει όλα τα μέτρα που η τελευταία θα υποδείξει ως 

απαραίτητα. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας 

και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες 

περιοχές κατά τη κατασκευή του έργου. 

• Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής του έργου, θα γίνουν οι 

απαραίτητες φυτοτεχνικές εργασίες για την επανεγκατάσταση της 

αυτόχθονους βλάστησης στις επιφάνειες όπου είναι εφικτό 

• Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και 

θα φυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι 

δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια 

άλλη. 

• 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. 
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 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά τη φάση λειτουργία του έργου δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα λήψης 

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 την κείμενη νομοθεσία. 

Χαρακτηριστικά, ορισμένες από τις λειτουργίες ή /και προδιαγραφές που θα 

ληφθούν αναφέρονται στις: 

• Καλή συμπίεση και ημερήσια επικάλυψη των στερεών αποβλήτων 

• Διάστρωση των εσωτερικών δρομολογίων με χαλίκι για την αποφυγή 

δημιουργίας σκόνης  - κατάβρεγμα κατά τους θερινούς μήνες  

• Κατάλληλη επιλογή μηχανημάτων για τον περιορισμό του θορύβου 

• Κατασκευή περιμετρικής αντιπυρικής ζώνης, τοποθέτηση περίφραξης και 

περιμετρικής δεντροφύτευσης 

• Κατασκευή έργων απαγωγής των ομβρίων 

• Κατασκευή και λειτουργία συστήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων και 

του βιοαερίου και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

όλης της ΟΕΔΑ 

• Εγκατάσταση πλήρους συστήματος παρακολούθησης (monitoring).  

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα μέτρα αντιμετώπισης αναφέρονται στα: 

• Αποθήκευση νερού σε δεξαμενή πυρόσβεσης κατάλληλου όγκου.  

• Αποθήκευση γαιών. Η ποσότητα που αποθηκεύεται δεν πρέπει να 

συνυπολογίζεται, με την εφεδρική ποσότητα που υπάρχει, για την κάλυψη 

των στερεών αποβλήτων 

• Με συσκευές πυρόσβεσης με αέριο 

• Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιφανείας απαιτείται εφεδρεία 

διαθέσιμων γαιών και νερού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως αποτελεί η ορθή λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

 

10.6 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Οι αλλαγές στις χρήσεις που θα επέλθουν από την κατασκευή και λειτουργία των 
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σχεδιαζόμενων υποδομών της ΟΕΔΑ, όπως έχει αναλυθεί και στην Ενότητα 9.6.1 

είναι αμελητέες διότι, το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στη συνέχιση της 

διαχείρισης απορριμμάτων, εντός γηπέδου όπου σήμερα λειτουργεί ο 

υφιστάμενος ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου. 

Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων διαχείρισης 

απορριμμάτων αποτελεί μια κατάσταση, η οποία δεν σχετίζεται με οιονδήποτε 

τρόπο με την απαίτηση λήψης επανορθωτικών ή άλλων μέτρων. 

 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 9.6.2 τόσο κατά την κατασκευή, όσο και 

κατά τη λειτουργία των έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις και συνεπώς δεν 

απαιτείται η λήψη κάποιων προληπτικών ή/και επανορθωτικών μέτρων. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

10.6.3.1 Φάση κατασκευής 

Για την προστασία του Ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος θα πρέπει πριν 

την έναρξη των εργασιών κατασκευής των σχεδιαζόμενων υποδομών, να 

ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές 

υπηρεσίες. Επιπλέον, είναι απαραίτητο 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 αυτό 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 
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10.6.3.2 Φάση λειτουργίας 

Όπως έχει αναφερθεί και στην Ενότητα 9.6.3 δεν προβλέπεται καμία επιβάρυνση 

ή αρνητική επίπτωση από τη λειτουργία του έργου που να θίγει πολιτιστικού 

χαρακτήρα δραστηριότητες, μνημεία κλπ, συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη 

οιονδήποτε μέτρων. 

 

10.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας του 

έργου στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι αμελητέες και συνεπώς δεν 

απαιτείται η λήψη οιονδήποτε πρόσθετων μέτρων πέραν των όσων προτείνονται 

ήδη επιμέρους. 

 

10.8 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η θέση όπου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσουν οι σχεδιαζόμενες υποδομές 

της ΟΕΔΑ Βόλου, επηρεάζει ουσιαστικά μόνο τις υφιστάμενες υποδομές του 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου και την εξωτερική 

οδό πρόσβασης σε αυτόν. 

Λόγω του σχεδιασμού του έργου, το έργο της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ δεν επιβαρύνει 

τις υφιστάμενες υποδομές, αντιθέτως αυξάνει τη διάρκεια ζωής του, καθώς με 

την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ και της μονάδας των προδιαλεγμένων 

οργανικών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι ποσότητες που καταλήγουν 

προς τελική διάθεση. 

Συνεπώς 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, κ.λπ.). 

 

10.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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, κ.λπ.). 
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10.10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

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 

επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή μείωση εκπομπής σκόνης. Οι τρόποι μείωσης 

που προτείνονται ακολούθως έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μείωση σκόνης 

τουλάχιστον κατά 50%. 

Τα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν συνοψίζονται ως εξής: 

 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, όπως ισχύει 

 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 ισχύει. 

 ΚΥΑ Η.Π 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β’) με την οποία 

καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις 

όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2002/3/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει 

 ΚΥΑ 9238 (ΦΕΚ 405Β 27/2/2004) «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα», 

όπως ισχύει, 

 ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της 

εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ, όπως 

ισχύει, 

 ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων, όπως 
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ισχύει 

 ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για 

την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 

αμιάντου, όπως ισχύει, 

 Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΠΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 

125Α/5.6.02), «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 

ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων 

του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, όπως ισχύει, 

 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», 

όπως ισχύει, 

 Προτείνεται η διαβροχή των χώρων και των υλικών ώστε να περιοριστεί η 

έκλυση σκόνης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών με 

μεγαλύτερη έμφαση το καλοκαίρι 

 Προτείνεται η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να 

γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης 

 Για την προστασία από τα καυσαέρια των μηχανημάτων και των οχημάτων 

που εργάζονται στο μέτωπο εργασίας για την εκτέλεση του έργου δεν 

απαιτείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων αλλά επαρκεί η τακτική συντήρησή 

τους, που είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη 

 Προτείνεται η απαγόρευση της διέλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων από 

τις περιοχές των οικισμών τις ώρες κοινής ησυχίας, 

 Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς τόσο των αδρανών υλικών, όσο και των 

προϊόντων εκσκαφής να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

διατάξεις. 

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) 
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 Ύγρανση των δρόμων κίνησης μέσω υδροφόρων οχημάτων 

 Εξασφάλιση απορροής των ομβρίων ώστε να μην επαναιωρούνται τα 

πίπτοντα σωματίδια 

 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: 

 Περιφράξεις ή κάλυψη των σωρών 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. Οι σωροί υλικών μπορούν να προφυλαχθούν είτε με τεχνητές 

περιφράξεις, είτε με τοποθέτηση τους κοντά σε ορύγματα ή σειρές δένδρων, 

θάμνων, ή κοντά σε φράκτες. 

 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. Ειδικότερα δε, πρέπει να 

σημειωθεί 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 κείμενη νομοθεσία 

Γενικά μέτρα μείωσης εκπομπών: 

 Οργάνωση των δρομολογίων από και προς το εργοτάξιο με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης, έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο 

οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις κινήσεις 

οχημάτων. 

 Πλύσεις βαρέων οχημάτων. Η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών 
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όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών 

κρίνεται σκόπιμη για την απαλοιφή στο μέτρο του δυνατού της μεταφοράς 

σωματιδίων από τον εργοταξιακό χώρο. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, κατά 

την έξοδό τους από τον εργοταξιακό χώρο με τη χρησιμοποίηση ειδικού 

καλύμματος (Ν.Δ. 4433/64 Περί Μεταλλευτικών Ερευνών του Δημοσίου και 

άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 273/76 

ΦΕΚ 50/Α και Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/Β – Κανονισμός 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών). 

 Αποθήκευση και προετοιμασία σκυροδέματος. Τα συστήματα ανάμιξης για 

παραγωγή χαρμανιού σκυροδέματος θα είναι υγρού τύπου (wet batch mixer) 

και κλειστά. Επίσης, η τροφοδοσία των αδρανών υλικών και του τσιμέντου 

προτείνεται να γίνεται με κλειστό σύστημα (π.χ. κλειστές μεταφορικές ταινίες 

ή κοχλίες, κλπ). Το δε τσιμέντο προτείνεται να αποθηκεύεται σε σιλό (λόγω 

των μεγάλων ποσοτήτων που θα απαιτηθούν), τα οποία σιλό προτείνεται να 

έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε 

φίλτρα. 

Μέτρα εκτός εργοταξίου: 

 Η απομάκρυνση της σκόνης από τους χώρους και τους δρόμους της εγγύτερης 

στο έργο περιοχής κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη. Το ευρύτερο δίκτυο 

δρόμων και χώρων φέρει ένα μέρος σκόνης, η οποία επαναιωρείται κάτω από 

την επίδραση διαφόρων διαταράξεων του αέρα (κυκλοφορία, άνεμοι κλπ.) 

 Σύνταξη από τον Ανάδοχο προγράμματος μετακινήσεων των φορτηγών για 

την αποφυγή τόσο αιχμών που αφορούν τα εκπεμπόμενα και 

επαναιωρούμενα σωματίδια, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του 

κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

10.10.2.1 Οσμές, σκόνη και μικροαπορρίμματα από την Υποδοχή και τη 

Μηχανική Διαλογή 

Με τον σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης και την λήψη κατάλληλων μέτρων 

αντιρρυπαντικής προστασίας, οι οποίες παραγόμενες ποσότητες σκόνης και 

οσμών θα συλλέγονται με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν επιπτώσεις στην 

ατμόσφαιρα από την λειτουργία της μονάδας. Η σκόνη και οι οσμές θα απάγονται 

από τους κλειστούς χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και θα υφίστανται 

επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης - απόσμησης. Τα δίκτυα 
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αποκονίωσης θα καταλήγουν σε σακκόφιλτρα, ενώ τα δίκτυα απόσμησης σε 

σύστημα απόσμησης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις ανωτέρω διατάξεις 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της τεχνικής περιγραφής της παρούσας ΜΠΕ.  

Επιπλέον, ο σχεδιασμός των υποδοχέων εξασφαλίζει όπως τα απορρίμματα 

βρίσκονται υπό αερόβιες συνθήκες, ώστε να αποφεύγονται οι σηπτικές 

καταστάσεις, που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά με φορτίο οσμών τον χώρο 

υποδοχής. 

Η ελαχιστοποίηση φαινομένων διασποράς μικροαπορριμμάτων από τη 

λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και τη μονάδα 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών επιτυγχάνεται, με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό του χώρου υποδοχής των απορριμμάτων. Ο χώρος των υποδοχέων 

των απορριμμάτων και των συστημάτων δοσομέτρησης είναι κλειστός και 

στεγασμένος. Τα απορριμματοφόρα προσεγγίζουν και εκφορτώνουν μέσω των 

θυρών, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα παραλαβής των 

απορριμμάτων από τον υποδοχέα προς τροφοδότηση του εργοστασίου 

συνίσταται από γερανογέφυρες και ανηρτημένες αρπάγες.  

Τέλος, μέσω της περίφραξης του χώρου θα παρεμποδίζεται και η όποια τυχόν 

διαφυγή μικροαπορριμμάτων από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του 

χώρου. Για λόγους υγιεινής και αισθητικής η περίφραξη θα συντηρείται τακτικά. 

 

10.10.2.2 Βιοαέριο 

Όπως έχει αναφερθεί διεξοδικά κατά τα προηγούμενα κεφάλαια, στο χώρο του 

ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, είναι εγκατεστημένο σύστημα απαγωγής του παραγόμενου 

βιοαερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Με δεδομένο αυτό, 

οι όποιες απ’ ευθείας στο περιβάλλον εκπομπές βιοαερίου θα οφείλονται είτε σε 

μη ορθή λειτουργία του δικτύου συλλογής, είτε στη μονάδα επεξεργασίας, είτε 

στη λειτουργία του πυρσού καύσης. Για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου 

αυτού, προτείνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων αυτοματισμών που θα 

επιτρέπουν τον προσδιορισμό των διαφυγών βιοαερίου, με σκοπό την άμεση 

ενεργοποίηση μέτρων (επιλεκτική ενεργητική αναρρόφηση κά) των αερίων που 

παράγονται. 

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών επεξεργασίας 

σύμμεικτων ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών, οι ποσότητες του 

βιοαερίου αναμένεται να περιοριστούν σημαντικά, μιας και περιορίζεται 

σημαντικά το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων που θα καταλήγει προς τελική 

διάθεση. Με τον τρόπο αυτό, πιθανά φαινόμενα απ΄ευθείας εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα βιοαερίου, αναμένεται να είναι σημαντικά περιορισμένα. 
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10.10.2.3 Σκόνη από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ 

Τα μέτρα εκείνα που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό της σκόνης από τη 

λειτουργία του ΧΥΤΥ είναι τα ακόλουθα: 

 Με φίλτρα που τοποθετούνται στις καμπίνες των οχημάτων των χώρων 

διάθεσης απορριμμάτων 

 Καταβρέχοντας τα υλικά τα οποία τείνουν να δημιουργήσουν σύννεφο 

σκόνης 

 Κατάλληλη κάλυψη των υλικών, που πιθανόν, να προκαλέσουν σκόνη 

 Κατάβρεγμα της σκόνης με ειδικά για την εργασία αυτή οχήματα 

 Με το να φορέσουν οι εργαζόμενοι μάσκες για τη σκόνη (εάν τα παραπάνω 

μέτρα αποτύχουν). 

Τα φίλτρα στις καμπίνες των οχημάτων έχουν επινοηθεί και αναπτυχθεί 

πρόσφατα ειδικά για την προφύλαξη από μόλυνση εγκαταλελειμμένων χώρων 

διάθεσης απορριμμάτων. 

Η βασική ιδέα είναι να σφραγίσουμε την καμπίνα σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε ο 

εφοδιασμός του αέρα να υποχρεώνεται να περνάει μέσα από το φίλτρο. 

Η περιμετρική φύτευση ενός Χ.Υ.Τ. αποτελεί άλλο ένα πρόσθετο μέτρο 

προστασίας του περιβάλλοντα χώρου, λόγω της ικανότητας των φυλλωμάτων 

των θάμνων και των δέντρων να κατακρατούν σκόνη. 

Αναφορικά με την κίνηση των οχημάτων από/και προς τα έργα 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 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. 

 

10.10.2.4 Βασικά Μέτρα Μείωσης της Παραγωγής Οσμών από τη Φάση της 

Κομποστοποίησης 

Η βασική αντιμετώπιση των οσμών μετά την παραγωγή τους, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής, είναι μέσω των 

συστημάτων απόσμησης.  

Παρόλα αυτά, η ίδια η διεργασία της κομποστοποποίησης μπορεί να ρυθμιστεί 

ώστε να προληφθεί η παραγωγή των οσμών. Τα εργαλεία διαχείρισης που 
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αποσκοπούν στην αποτελεσματική μείωση του σχηματισμού δύσοσμων ουσιών 

κατά την κομποστοποίηση, είναι:  

• Το αρχικό μίγμα πρώτων υλών 

• Η θερμοκρασία 

• Η περιεκτικότητα σε υγρασία και 

• Ο φρέσκος αέρας 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η ομοιογενής ανάμιξη των 

διαφόρων πρώτων υλών που οδηγεί στη δημιουργία επαρκή ελεύθερου χώρου, 

στη συνεχή εναλλαγή του αέρα και στην αποσύνθεση των πρωτογενών/ εύκολα 

αποικοδομήσιμων οργανικών ουσιών. Επομένως, η σωστή ανάμιξη διογκωτικών 

πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να θεωρείται το πιο σημαντικό προληπτικό 

μέτρο. Το κατάλληλο διογκωτικό/πληρωτικό υλικό πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά 

πάσα στιγμή. 

Η θερμοκρασία αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα δημιουργίας οσμών. Οι 

υψηλές θερμοκρασίες (> 65/70 °C) μειώνουν σημαντικά  τη μικροβιακή 

ποικιλότητα και έτσι επιβραδύνεται η διαδικασία αποσύνθεσης. Επίσης 

ενδιάμεσες ουσίες μεταβολίτη με υψηλές εκπομπές οσμής είναι πιθανότερο να 

παραχθούν. Ο εντατικός αερισμός ή η μηχανική ανάδευση, η αλλαγή της 

διαμέτρου του σωρού και η διαβροχή μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της 

υπερθέρμανσης.  

Η βελτιστοποίηση της περιεκτικότητας του νερού σε οποιοδήποτε στάδιο της 

αποσύνθεσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση των οσμών. Η 

περίσσεια νερού μπορεί να προκαλέσει αναερόβιες συνθήκες, ιδίως στο κάτω 

μέρος των σειραδίων. Εκτός από τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος διαβροχής, στους χώρους πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συνεχής 

αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων. Στα κλειστά συστήματα 

αντιδραστήρων, οι τακτικές μετρήσεις της περιεκτικότητας νερού οδηγούν σε 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού, ελαχιστοποιώντας έτσι πιθανές 

οσμές.  

Επιπλέον, η επαρκής παροχή οξυγόνου πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια 

της κομποστοποίησης. Τα στάδια αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 10-1: Μέτρα για την πρόληψη της ανεπάρκειας οξυγόνου κατά 

τη διάρκεια της κομποστοποίησης (Bidlingmaier & Musken, 1997) 

Μέτρα για την 
αντιμετώπιση του 
πλεονάσματος νερού 

Μείωση της εισόδου νερού:  

✓ Επιλογή ξηρών πρώτων υλών με υψηλή ικανότητα 
συγκράτησης νερού  

✓ Προσθήκη ξηρών πρόσθετων (ψιλοκομμένο/ 
τεμαχισμένο ξύλο, φλοιός, πριονίδια, ξηρό λίπασμα 
κλπ)  

✓ Κάλυψη ανοιχτών σειραδιών με γεω-υφάσματα, ένα 
στρώμα από τεμαχισμένο ξύλο, ώριμο κομπόστ  ή 
άχυρο  

Αύξηση της ποσότητας νερού εξόδου:  

✓ Εντατικός αερισμός 
✓ Αύξηση της συχνότητας ανάδευσης χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος γρήγορης ψύξης  
✓ Αποκάλυψη σειραδίων τις ημέρες με υψηλό δυναμικό 

εξάτμισης  
✓ Έκθεση σειραδίων προς την κατεύθυνση του ανέμου 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της δομής 

✓ Ανάδευση παραγόντων διόγκωσης  
✓ Αύξηση διογκωτικών παραγόντων, ιδίως στο κάτω 

μέρος του σωρού. Δημιουργία βασικού επιπέδου από 
τεμαχισμένο ξύλο 

Τεχνολογία 
κομποστοποίησης 

✓ Δημιουργία καλά δομημένων σειραδιών για την 
αρχική φάση αποικοδόμησης  

✓ Το μέγιστο ύψος των σειραδιών εξαρτάται από: 

• το χρόνο αποσύνθεσης (όσο πιο ώριμη, τόσο 
υψηλότεροι σωροί)  

• τη δομική σταθερότητα του συνόλου του μίγματος  

• το σύστημα αερισμού  

✓ Σε δυναμικά και ημι-δυναμικά συστήματα 
δημιουργούνται νέες προσιτές επιφάνειες και 
αυξάνονται οι ποσότητες του αέρα. 

Τα διάφορα συστήματα εξαναγκασμένου αερισμού διαφέρουν ως προς την 

ικανότητά τους να προλαμβάνουν τις οσμές. Τα συστήματα αναρρόφησης 

(αρνητικά συστήματα) είναι πιθανό να αυξήσουν το πρόβλημα του "βρεγμένου 

πόδα” (wet feet) με τη μεταφορά του νερού από τους πόρους, στον πυθμένα του 

σωρού, συμβάλλοντας στην αύξηση της ποσότητας νερού επεξεργασίας. 

Επιπλέον, ο αερισμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ελεύθερου χώρου σε 

αυτή την κάτω ζώνη, δημιουργώντας έτσι μεγάλες πιθανότητες εκπομπών, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ανάδευσης.  

Οι υψηλές συγκεντρώσεις οσμών στους σωλήνες αέρα των συστημάτων 

αναρρόφησης δεν προκαλούνται μόνο από τον υψηλά συμπυκνωμένο αέρα 
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αποβλήτων από τις σωρούς αλλά και από τη διεργασία συμπύκνωσης. Το υγρό 

αυτό απαιτεί εξειδικευμένη διεργασία.  

Προφανώς, ο αέρας που αναρροφάται μέσω της μάζας του σωρού σε συστήματα 

αναρρόφησης, είναι οσμηρός, επομένως, απαιτείται ειδική επεξεργασία (π.χ. 

μέσω ενός βιολογικού φίλτρου).  

Τα συστήματα αναρρόφησης σε συστήματα κομποστοποίησης εντός κλειστών 

κτιρίων (τράπεζες κομποστοποίησης), δημιουργούν λιγότερο ατμό βελτιώνοντας 

την εσωτερική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, το σύνολο του αέρα του χώρου πρέπει να 

αποσμείται, ενώ σε συστήματα προσρόφησης (θετική διαδικασία) μια 

συγκεκριμένη αναλογία του αέρα των αποβλήτων έχει ήδη υποστεί απόσμηση 

από τη μικροβιολογικά ενεργή επιφανειακή στρώση των σωρών. Το γεγονός 

αυτό προκαλεί υψηλότερες δυναμικότητες των συστημάτων απόσμησης στα 

αρνητικά συστήματα συγκριτικά με τα θετικά. Επιπροσθέτως η ανακύκλωση του 

αέρα δεν είναι δυνατή σε αρνητικά συστήματα.  

Τα μειονεκτήματα των συστημάτων αρνητικής πίεσης που αναφέρθηκαν δεν 

εντοπίζονται στα συστήματα με κουτιά κομποστοποίησης ή τούνελ (box or 

tunnel systems). 

Συχνά, σε μικρές έως μεσαίου κλίμακας εγκαταστάσεις κομποστοποίησης με 

σειράδια γίνεται κάλυψη αυτών κατά τη διάρκεια των σταδίων αποσύνθεσης 

όταν οι οσμές είναι εντονότερες. Διάφορα υλικά κάλυψης είναι:  

• Έτοιμο, ώριμο λίπασμα  

• Τεμαχισμένα νωπά ή εν μέρει σαπισμένα κλαδέματα, καθώς και το χοντρό 

κλάσμα του κοσκινίσματος 

• Ημιδιαπερατές μεμβράνες  

Σε καλυπτόμενα σειράδια οι οσμές παράγονται μόνο κατά τη διάρκεια της 

ανάδευσης και σε περίπτωση που τα σειράδια δεν καλύπτονται άμεσα μετά την 

ανάδευση. Η ελεγχόμενη κάλυψη μπορεί να μειώσει σημαντικά τις συνολικές 

εκπομπές. Αυτό επίσης συμβαίνει στην περίπτωση εξαναγκασμένου αερισμού 

pressure aeration).  

Καλύπτοντας τα σειράδια με ένα στρώμα βιολογικού υλικού (π.χ. ώριμο 

κομπόστ) δεν λειτουργεί μόνο ως ένα βιολογικό φίλτρο, συμβάλει επίσης στη 

συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχουν οσμηρές ουσίες αφού βρίσκονται σε 

χαμηλότερη θερμοκρασία από την ενεργό κομποστοποίηση μάζα. Μέχρι να 

επιτευχθεί ένα βελτιστοποιημένο μείγμα, εκτιμάται ότι μέσα σε αυτό το χρονικό 

διάστημα τα ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

προβλήματα οσμών έχουν υποβαθμιστεί και έχουν ενωθεί με το οργανικό 

στρώμα βιολογικού φίλτρου. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι εντός 
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των πρώτων 10-15 ημερών δεν γίνεται ανάδευση. 

Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου θα 

πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες παράμετροι: 

• Κάλυψη των σωρών με βιολογικά 10 έως 15 cm πάχους νωπών ή εν μέρει 

κομποστοποιημένων τεμαχισμένων υλικών ή ώριμο λίπασμα  

• Χρήση συστημάτων χωρίς εξαερισμό, σχηματίζοντας σειράδια σε ένα 

τριγωνικό σχήμα, με μέγιστο ύψος περίπου 1,5 m, διότι συμβάλει στη συνεχή 

ανταλλαγή αέρα 

• Χρήση ομοιογενούς υλικού με αναλογία C / Ν από 25 έως 35: 1  

• Διασφάλιση ότι το στάδιο θερμικής εξυγίανσης επιτυγχάνεται κατά τη 

διάρκεια των μεταγενέστερων σταδίων λιπασματοποίησης. 

Οι ημι-διαπερατές μεμβράνες παρέχουν ορισμένα πλεονεκτήματα. Εγγυώνται 

ομοιόμορφη κατανομή της ροής του αέρα και διάχυση του αέρα των αποβλήτων 

σε αεριζόμενα σειράδια. Η μείωση της πίεσης του αέρα κατά μήκος των καναλιών 

εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό και το βρόχινο νερό αποστραγγίζεται, 

αποτρέποντας έτσι τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Η συμπύκνωση του νερού, ο 

κορεσμένος αέρας και η δημιουργία μιας μικροβιακής "ταινίας" στην πίσω πλευρά 

της μεμβράνης δρουν αποτελεσματικά για την πρόληψη των εκπομπών οσμών.  

Η κάλυψη του σωρού κομποστοποίησης με γεωύφασμα/ γεωμεμβράνες (fleece) 

έχει μόνο ένα έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της οσμής κυρίως μέσα από την 

αποστράγγιση του βρόχινου νερού. Το τελευταίο ενισχύει την ομοιογενή 

αποσύνθεση σε όλο το σωρό, συμπεριλαμβανομένου του επιφανειακού 

στρώματος. Αν και δεν αναμένεται το φαινόμενο της δημιουργίας βιοφίλτρου 

(ανώτερη στρώση του σωρού να δρα ως βιόφιλτρο), η συμπύκνωση είναι 

παρόμοια με αυτή των οργανικών στρωμάτων ή των ημι-διαπερατών 

μεμβρανών.  

Οι θετικές επιπτώσεις των καλυπτόμενων σειραδίων χάνονται κατά τη διάρκεια 

της μηχανικής ανάδευσης, αλλά οι επιπτώσεις περιορίζονται χρονικά μόνο κατά 

το διάστημα της ανάδευσης. 

Τέλος, ειδικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών οσμών σε ανοιχτά συστήματα 

σειραδίων (φάση ωρίμανσης), με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των οσμών 

περιλαμβάνουν:  

▪ Άμεση και αποτελεσματική επεξεργασία των υλικών των αποβλήτων με το 

που φτάνουν στο χώρο επεξεργασίας 

▪ Χρήση δομημένων πρώτων υλών (επαρκή αποθήκευση/ προμήθεια 

διογκωτικών μέσων)  
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▪ Διαχείριση της διαδικασίας αποσύνθεσης (π.χ. τακτική ανάδευση προς 

αποφυγή των αναερόβιων ζωνών των σειραδίων, περιορίζοντας το μέγεθος 

των σωρών ανάλογα με τη δομή-σταθερότητα και ανάδευση ή / και σύστημα 

αερισμού)  

▪ Διατήρηση καθαρής μονάδας (τακτικός καθαρισμός των επιφανειών, 

εξοπλισμού και όλες τις διαδρομές κίνησης κλπ) και  

▪ Ανάδευση των σειραδίων μόνο όταν υπάρχει κατάλληλη κατεύθυνση του 

ανέμου.  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των εκπομπών οσμών σε ανοιχτά σειράδια είναι ο ετήσιος βαθμός 

καθίζησης. 

Σε περιοχές με υψηλή ετήσια βροχόπτωση, πρέπει να γίνει κάλυψη των σειραδίων 

(π.χ. γεω-μεμβράνη) εφόσον δεν υπάρχει στέγαστρο. Ο κίνδυνος υπερχείλισης 

είναι μεγαλύτερος σε μικρότερα σειράδια, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία στάδια 

αποσύνθεσης/ ωρίμανσης (όπου ο ρυθμός εξάτμισης μειώνεται).  

Λόγω του ευνοϊκού λόγου επιφάνειας/ όγκου τα μεγαλύτερα σειράδια (περίπου> 

1,50 m ύψος) είναι λιγότερο ευάλωτα σε υπερχείλιση κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης. Τα σειράδια με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο διαμόρφωσης αναερόβιων ζωνών και δημιουργίας 

δυσάρεστων οσμών. Επιπλέον τα υγρά εμποδίζουν το τελικό στάδιο της 

κομποστοποίησης (κοσκίνισμα, διαχωρισμό των προσμείξεων). 

Σε ακολουθία με τα παραπάνω, ορισμένα μέτρα για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των οσμών μπορούν να θεωρηθούν:  

• Η προσθήκη εδάφους ή ώριμου κομπόστ στο υλικό εισόδου (έως περίπου 10% 

κ.β.), δημιουργώντας έτσι πλέγμα για τα στραγγίσματα που συνδέονται με 

οσμές δραστικών ουσιών 

• Η θερμοκρασία του υλικού λιπασματοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 

65 °C και πρέπει να σταθεροποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν στους περίπου 50- 

55 °C 

• Η κάλυψη των μικρότερων σειραδίων (<1,5 m ύψος) με αδιάβροχα fleece  

• Η διατήρηση του οξυγόνου στο αποσυντιθέμενο υλικό τουλάχιστον 5% κ.ο. 

(ανίχνευση μέσω αισθητηρίων (probes)). 

Επίσης το άθροισμα των συγκεντρώσεων CO2 και O2 πάνω από 20,8% ν/ν που 

ανιχνεύτηκε επανειλημμένα σε μετρήσεις υποδεικνύει ότι αναερόβιες συνθήκες 

μπορεί να είναι σχετικές.  

Εμπειρικά η συγκέντρωση Ο2 στη μάζα λιπασματοποίησης δεν πρέπει να πέσει 
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κάτω από 5% ν/ν. Οι κανονικές τιμές Ο2 κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων 

αποδόμησης μπορεί να είναι μεταξύ 7 και 12% ν/ν, και οι συγκεντρώσεις CO2 και 

CH4 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10-12% ν /ν και 1% ν/ν, αντίστοιχα. 

 

10.10.2.5 Οι τεχνικές πτυχές των συστημάτων απόσμησης – βασικές 

αρχές για επιτυχή εφαρμογή 

Η απόσμηση του αέρα των αποβλήτων από μονάδες σαν τη μελετώμενη, είναι ένα 

βασικό εργαλείο διαχείρισης όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις για τις όμορες 

περιοχές.  

Οι κύριες τεχνικές λύσεις περιλαμβάνουν:  

• Βιολογικά φίλτρα  

• Πλυντηρίδες 

• Bιο-μεμβράνες 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες ακολουθούν την ίδια βασική αρχή: κοινότητες 

μικροοργανισμών έχουν τη δυνατότητα να αποδομούν και να ανοργανοποιούν 

οργανικά και ορισμένα ανόργανα συστατικά των αερίων αποβλήτων και να τα 

μετατρέπουν σε άοσμες ενώσεις μικρότερου μοριακού βάρους, υπό αερόβιες 

συνθήκες.  

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή λειτουργία των βιολογικών αυτών συστημάτων 

επεξεργασίας των αερίων των αποβλήτων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

όροι:  

• Προκειμένου να αφαιρεθούν οι ενώσεις των αερίων αποβλήτων, οι ενώσεις 

πρέπει να είναι διαλυτές σε νερό 

• Θα πρέπει να είναι αποικοδομήσιμες με βιολογικά μέσα  

• Τα προϊόντα αποικοδόμησης πρέπει να είναι μη τοξικά 

• Δεν πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες σκόνης και λίπους, αφού 

μειώνουν την αποτελεσματικότητα και  

• Η θερμοκρασία του αέρα εξόδου πρέπει να διατηρείται μεταξύ 15 και 45 ° C 

(βέλτιστη 25 έως 35°C).  

Επίσης, ανόργανα οσμηρά αέρια όπως το υδρόθειο και η αμμωνία μπορεί να 

οξειδωθούν μικροβιολογικώς. Τα αποσυντιθέμενα προϊόντα από αυτές τις 

ενώσεις (θείο, θειικά ή νιτρικά) συσσωρεύονται στο φίλτρο και μπορεί να 

αλλάξουν την τιμή του ρΗ του νερού πλύσης ή του ίδιου του φίλτρου. 
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Βιόφιλτρα  

Τα συνηθέστερα είδη των βιόφιλτρων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

ανοιχτά επίπεδα φίλτρα και έγκλειστα φίλτρα δοχείου. Ειδικά σχήματα κλειστών 

φίλτρων είναι του πύργου και τα φίλτρα δαπέδου (tower and floor filters).  

▪ Λειτουργία και συντήρηση των βιολογικών φίλτρων  

Η λειτουργία των βιόφιλτρων, ακόμη και αν συνδυάζεται με πλυντηρίδα, απαιτεί 

συνεχή διαχείριση και συντήρηση. Η αποτυχία καλής συντήρησης των 

βιόφιλτρων μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει να τηρούνται τα 

ακόλουθα:  

• Ο μέγιστος ρυθμός φόρτισης του βιόφιλτρο 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  

• Ο ρυθμός φόρτισης του βιόφιλτρου καλό είναι να διατηρείται στα 100 m³ 

αέρα ανά m³ μέσου φίλτρανσης ανά ώρα. Μειώνοντας τον όγκο στα 50 m³ η 

απομάκρυνση των οσμών μπορεί να ενισχυθεί  

• 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) 

• 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 
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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. 

Τα υποχρεωτικά μέτρα συντήρησης και ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (σε 

ημερήσια βάση):  

• Οπτικός έλεγχος της επιφάνειας του φίλτρου (έλεγχος για εμφάνιση των 

καναλιών μικρότερης αντίστασης, όπου ο αέρας απελευθερώνεται, ζώνες 

συμπίεσης) νωρίς το πρωί (όταν η δημιουργία ατμών είναι πιθανότερη λόγω 

δροσερής θερμοκρασίας περιβάλλοντος) 

• Μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα εισόδου και της παροχής 

• Έλεγχος της υγρασίας του αέρα εισόδου, προκειμένου να διορθωθεί τυχόν 

ξήρανση του φίλτρου σε εύθετο χρόνο  

• Μέτρηση της αντίθλιψης του φίλτρου με σκοπό την ανίχνευση ζωνών 

συμπίεσης στο μέσο φίλτρανσης.  

Ορισμένοι τακτικοί έλεγχοι συντήρησης περιλαμβάνουν:  

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του φίλτρου από μετρήσεις 

οσμών (olfactometry) 

• Κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων, συχνός έλεγχος του περιεχομένου σε νερό 

στο μέσο φίλτρανσης. Κατά τη διάρκεια άλλων περιόδων, οπτικές 

επιθεωρήσεις και μετρήσεις ανά μεγαλύτερα διαστήματα  

• Μηχανική ανάδευση της επιφάνειας του φίλτρου, αν ο ρυπασμένος αέρας 

διαφεύγει κατά μήκος ανομοιόμορφα κατανεμημένων καναλιών ή αν 

προκύψει βλάστηση  

• Κάλυψη του φίλτρου με καινούριο φίλτρο ή άλλα κατάλληλα υλικά (π.χ. σάπια 

φύλλα) για να καλυφθούν τυχόν καθιζήσεις,  

• Δειγματοληψία του μέσου του φίλτρου: προσδιορισμός του pH, ηλεκτρική 
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αγωγιμότητα και περιεκτικότητα σε οργανική ύλη  

• Έλεγχος του λειτουργικού ελέγχου του συστήματος διαβροχής και της 

συσκευής ύγρανσης του αέρα εισαγωγής (αν υπάρχει)  

• Καθαρισμός των καναλιών εισόδου, των αγωγών αέρα και της συσκευής 

ύγρανσης του αέρα εισαγωγής (αν υπάρχει)  

• Μέτρηση οξυγόνου, αμμωνίας και υδρόθειου του αέρα εισόδου  

• Δοκιμή της αποτελεσματικότητας του φίλτρου μέσω μέτρησης της απόδοσης 

απόσμησης  

• Μέτρηση της κατανομής του αέρα εξόδου με δειγματοληψία 

(στρωματοποιημένη δειγματοληψία)  

• Μέτρηση της οργανικής ύλης (όριο ανάφλεξης, loss of ignition), 

περιεκτικότητα νερού και πορώδες. 

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. 

Πιθανοί λόγοι εμφάνισης εκπομπών οσμών, ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας 

συστήματος επεξεργασίας του αέρα των αποβλήτων είναι:  

• Το μέσο φίλτρανσης έχει εξαντληθεί, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της 

ικανότητας καθαρισμού και της αποτελεσματικότητάς του. Επομένως, το 

υλικό απόσμησης δεν πληροί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Έχει 

την τάση να χάνει τον όγκο του, αποδομείται ανομιόμορφα ή χρειάζεται 

εκτεταμένη συντήρηση (υψηλές απώλειες πίεσης, μη ελεγχόμενη ροή του 

επεξεργασμένου αέρα, συχνή χαλάρωση μηχανικών ιδιοτήτων)  

• Το νερό του βιόφιλτρου δεν κατανέμεται σωστά, γεγονός που οδηγεί στην 

εμφάνιση ξηρών ζωνών  

• Η παροχή αέρα εισόδου δεν κατανέμεται ομοιόμορφα (π.χ. κάποιες οπές 

εισόδου έχουν φράξει), ή σχηματίζονται «ζώνες προτίμησης», το οποίο 

σημαίνει ότι μόνο ένα κλάσμα του βιολογικού μέσου χρησιμοποιείται, που 

οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές 

• Όταν ο έλεγχος και η συντήρηση του βιολογικού φίλτρου παραμελούνται 

δημιουργούνται προβλήματα, π.χ. άνιση απελευθέρωση του αέρα, ξηρές ζώνες 

που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές, κ.λ.π. 

• Η διαχείριση του αέρα των κλειστών εγκαταστάσεων είναι εσφαλμένη ή τα 

συστήματα κλιματισμού ή η πλυντηρίδα δεν λειτουργούν σωστά. Ως 
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αποτέλεσμα, το βιόφιλτρο δέχεται αέρα με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 

οσμών ή με υψηλή θερμοκρασία.  

Ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τις 

συχνά εμφανιζόμενες δυσλειτουργίες σε μια εγκατάσταση καθαρισμού αερίων 

αποβλήτων (βιολογικό φίλτρο), τις επιπτώσεις για τις εκπομπές και τις πιθανές 

λύσεις.  

Πίνακας 10-2: Προβλήματα και αντιμετώπισή τους κατά τη λειτουργία 

βιολογικών φίλτρων 

Δυσλειτουργίες Συνέπειες Αναγκαία μέτρα 

Υψηλές μονάδες οσμής 
στον αέρα εισόδου 

Υψηλά κόστη λειτουργίας 
φίλτρου. Παρά την υψηλή 

αποτελεσματικότητα, 
αυξημένες συγκεντρώσεις 

στον αέρα εξόδου 

Αλλαγή στη σύνθεση των 
πρώτων υλών κατά την 

κομποστοποίηση, 
προεπεξεργασία αέρα 

εισόδου (π.χ. πλυντηρίδα) 

Υψηλή μεταβλητότητα 
στις τιμές των εκπομπών 

οσμών ή / και υψηλές 
θερμοκρασίες στον αέρα 

εισόδου 

Υψηλή μεταβλητότητα στην 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά στον αέρα 
εισόδου και στο περιβάλλον 

των μικροοργανισμών 

Ανάμιξη των διαφόρων 
πηγών ροής αέρα, 

προεπεξεργασία αέρα 

Γρήγορη φθορά/ανόμοια 
αποικοδόμηση του μέσου 

φίλτρου 

Αύξηση της καταθλιπτικής 
πίεσης του φίλτρο, κακή 

απόδοση 

Τακτικός έλεγχος ή 
αντικατάσταση του μέσου 
φίλτρανσης, χρήση μέσου 

φίλτρανσης με μεγάλη 
διάρκεια ζωής 

Στέγνωμα του μέσου 
φίλτρανσης 

Μείωση απόδοσης 
Ύγρανση του αέρος 

εισόδου και της 
επιφάνειας του φίλτρου 

Άνιση κατανομή της 
παροχής αέρα στο 

βιόφιλτρο 
Μείωση απόδοσης 

Ο τακτικός έλεγχος και 
καθαρισμός των διαύλων 

παροχής αέρα 

Ανομοιόμορφη ροή αέρα 
εισόδου 

Μείωση απόδοσης 

Τακτικός έλεγχος, 
απομάκρυνση των ξηρών 

ζωνών, χαλάρωση του 
μέσου φίλτρανσης 

Φθορά του μέσου 
φίλτρανσης 

Μείωση απόδοσης 

Τακτικός έλεγχος, 
χαλάρωση του μέσου 

φίλτρανσης ή 
αντικατάσταση  

Έλλειψη θρεπτικών 
ουσιών στο μέσο 

φίλτρανσης 
Μείωση απόδοσης 

Τακτικός έλεγχος, 
χαλάρωση του μέσου 

φίλτρανσης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

278 

Πλυντηρίδες 

Οι πιο σημαντικές τεχνικές περιλαμβάνουν:  

• Ενεργή ιλύος 

• Πλυντηρίδα ψεκασμού 

• Πλυντηρίδα στήλης  

• Πλυντηρίδα ψεκασμού κλίνης 

• Πλυντηρίδα πύργου / κλίνης στερεάς κατάστασης  

• Πλυντηρίδα με χαλικώδες ή περατό φίλτρο  

Τα συστήματα πλυντηρίδων είναι παρόμοια με τα βιολογικά φίλτρα, διότι 

απαιτούν μια μεγάλη περιοχή επαφής, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία και 

εντατική ανταλλαγή μεταξύ υδρατμών και υγρής φάσης. 

Σε εγκαταστάσεις που εμπεριέχουν την επεξεργασία των απορριμμάτων, οι 

πλυντηρίδες έχουν, κατά κανόνα, περιορισμένες εφαρμογές. Λόγω του σύντομου 

χρόνου επαφής μεταξύ εξερχόμενου αέρα και μέσου πλύσης η εξάλειψη των 

οσμηρών ουσιών μπορεί να μην είναι ικανοποιητική. Επιπροσθέτως, τα φορτία 

αιχμής μπορεί να ρυθμίζονται μόνο σε μία χαμηλή έκταση/ζώνη επιρροής. Ως εκ 

τούτου, οι πλυντηρίδες εγκαθίστανται συνήθως ως σύστημα προ-καθαρισμού 

(π.χ. για να μειωθεί η περιεκτικότητα σε αμμωνία) πριν από ένα συμβατικό 

βιολογικό φίλτρο. 

Πίνακας 10-3: Παραδείγματα χημικών και οξειδωτικών συστημάτων 

καθαρισμού12 

Μέσο 
πλύσης 

Αντίδραση του 
απορροφητικού 

μέσου 
Απορροφητικού μέσο 

Ενώσεις που μπορούν να 
επεξεργαστούν 

Νερό αλκαλική 
υδροξείδιο του νατρίου, 
υδροξείδιο του καλίου, 

Δικαρβονικό Νάτριο 

υδρόθειο, Οργανικά οξέα, 
Φαινόλη, κρεσόλες, 

μερκαπτάνες 

Νερό όξινη 
νιτρικό οξύ αμμωνία 

θειικό οξύ αμμωνία, Αμίνες, πυριδίνης 

Νερό οξειδωτική 

υπερμαγγανικό κάλιο, 
υπεροξείδιο του 

υδρογόνου13, όζον1, 
υποχλωριώδες νάτριο14 
Χλώριο 2, μεταξύ άλλων. 

υδρόθειο, διοξείδιο του 
θείου, όλες οι οσμικές 

οργανικές ενώσεις 

 
12 Jüstel, 1987 and Krill et al., 1994 
13 Επιπλέον UV-ακτινοβολία αυξάνει την αντιδραστικότητα 
14 Η εφαρμογή είναι αμφίβολη, διότι τοξικά ή εκρηκτικά ή/ και δύσκολα διασπώμενα προϊόντα 
οξείδωσης μπορεί να σχηματίζονται 
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Θερμικά και καταλυτικά συστήματα  

Οι οργανικοί ρύποι του αέρα, οι μικρο-οργανισμοί ή τα συστατικά των δύσοσμων 

ουσιών, αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο και οξυγόνο και μπορούν 

να μετατραπούν σε CO2 και H2O με καύση στους 800 - 1200 °C (αναγεννητική 

θερμική οξείδωση - RTO). Μια επίπτωση της διαδικασίας αυτής είναι ο 

σχηματισμός επικίνδυνων αέριων συστατικών αποβλήτων (π.χ. CO, NOx). Κατά 

την καύση των θειούχων ουσιών, δημιουργούνται SO2 και SO3, ενώ αζωτούχων 

NO και Ο2. Η πλήρης καύση εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους, με βάση 

την επαρκή παροχή οξυγόνου (υπερ-στοιχειομετρική O2): 

• Τη συγκέντρωση και τον τύπο της ουσίας που θα οξειδωθεί 

• Την προθέρμανση σε θερμοκρασία ανάφλεξης 

• Το χρόνο παραμονής και στροβιλισμού στο θάλαμο καύσης 

• Την τελική θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης  

• Τις συνθήκες ροής στο θάλαμο καύσης.  

Γενικά, χρησιμοποιούνται φυσικό αέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο ως πρόσθετα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί χαμηλών ρύπων καύση. Τα πεδία εφαρμογής είναι 

π.χ. αέρια απόβλητα από:  

• Χημικές και πετροχημικές επεξεργασίες 

• Διαλύτη και πλαστικοποιητή επεξεργασία  

• Επεξεργασία τροφίμων 

• Αποξήρανση και ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων και ιλύος 

• Επεξεργασία ζωικών αποβλήτων  

• Μηχανική-βιολογική επεξεργασία αποβλήτων.  

Η λειτουργία των συστημάτων θερμικής οξείδωσης (RTO) είναι ενεργοβόρα. Στα 

ενεργειακά βελτιστοποιημένα συστήματα, (περίπου 95% θερμική απόδοση), 

πρέπει η κατανάλωση θερμικής ενέργειας να υπολογίζεται από 9 έως 14 kWh ανά 

1.000 m³ αερίων αποβλήτων. Δεδομένου ότι τα αέρια απόβλητα των 

εγκαταστάσεων κομποστοποίησης δεν διαθέτουν θερμική ικανότητα 

(χρειάζονται 1,5 έως 2 g TOC (CTOT) / m³ ), η απαραίτητη θερμική ικανότητα 

πρέπει να παρέχεται μέσω της εξωτερικής ενέργειας. Από την κατανάλωση 

καυσίμου εκτιμάται ότι χρειάζεται περίπου 0,7 έως 1,1 m³ φυσικού αερίου ανά 

1.000 m³ αερίου αποβλήτων.   

Οι επενδύσεις και το λειτουργικό κόστος για ένα RTO είναι πιθανόν υπερβολικά 

για μια state of the art εγκατάσταση κομποστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τα αέρια απόβλητα που προέρχονται από κλειστές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο 
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ρυπασμένα. 

 

10.10.2.6 Βασικά Μέτρα Αντιμετώπισης της Παραγωγής Βιοαεροζόλς από 

τη Φάση της Κομποστοποίησης 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 9, η ανάπτυξη της μικροβιακής κοινότητας 

κατά την αποδόμηση της οργανικής μάζας είναι απαραίτητη για την πορεία της 

διεργασίας της κομποστοποίησης. Επομένως, ο στόχος είναι να μειωθεί η 

δημιουργία των αεροζόλς που μπορεί κυρίως να επιφέρει επιπτώσεις στους 

εργαζόμενους στο χώρο και όχι να μειωθεί αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της 

μικροβιακής κοινότητας στους σωρούς της κομποστοποίησης.   

Η δημιουργία των βιοαεροζόλς είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες εγκαταστάσεις, 

όμως η επίδρασή τους μπορεί να εξαλειφθεί με απλά μέτρα τα οποία θα 

αναλυθούν παρακάτω.  

Μείωση του σχηματισμού και της διασποράς των βιοαεροζόλς 

• Απαιτείται απόσταση μεταξύ μιας μονάδας επεξεργασίας και των 

κατοικημένων περιοχών. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε αποστάσεις των 150-

200 μέτρων – ανάλογα με την τοπογραφία και την δεσπόζουσα κατεύθυνση 

του άνεμου – οι συγκεντρώσεις διατηρούνται στα φυσικά επίπεδα αναφοράς 

• Για τη μείωση των βιοαερόζολς μία σειρά από μέτρα περιλαμβάνουν: 

o Διαβροχή των σωρών πριν και κατά τη διάρκεια της ανάδευσης.  

o Διατήρηση υγρασίας στα υλικά που κομποστοποιούνται και στο υλικό του 

βιόφιλτρου 

• Σε περίπτωση εγγύτητας οικισμών (μικρότερη απόσταση από 200m), πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι καθημερινές καιρικές συνθήκες, ενώ ο εξοπλισμός 

ανάδευσης μπορεί να εφοδιαστεί με ελαστικές «ποδιές» για αποφυγή της 

διασποράς σκόνης 

• Στα κλειστά συστήματα παράγονται τοπικά (εντός του χώρου 

κομποστοποίησης) υψηλές συγκεντρώσεις βιοαεροζόλς. Τα βιόφιλτρα 

μειώνουν αυτές τις συγκεντρώσεις αλλά μπορούν να εκλύουν τα αεροζόλς 

στην ατμόσφαιρα αν το εκπεμπόμενο αέριο ρεύμα δεν διατηρείται υγρό με 

χρήση συστήματος διαβροχής ή ψεκασμού  

• Αντίστοιχα, κατά την ανάδευση των σωρών σε ανοικτά συστήματα 

παράγονται προσωρινά υψηλές συγκεντρώσεις βιοαεροζόλς, υψηλότερες από 

ότι εκπέμπονται μέσω των βιόφιλτρων. Η μέση συγκέντρωση στη μονάδα του 

χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της φάσης της ανάδευσης) δεν 

διαφέρει από την αντίστοιχη μέση συγκέντρωση που παρατηρείται στα 
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κλειστά συστήματα 

• Όλες οι περιοχές υποδοχής/αποθήκευσης και οι εσωτερικές οδοί πρόσβασης 

πρέπει να διατηρούνται υγρές για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης (που 

μπορεί να περιέχει και βιοαεροζόλς). Αυτό απαιτεί προσοχή ώστε να μην 

δημιουργούνται λιμνάζοντα ύδατα που γίνονται εστίες αποδόμησης άρα και 

παραγωγής οσμών 

• Μη βέλτιστες συνθήκες βιοαποδόμησης σε κλειστά συστήματα 

(ανομοιογένεια στην υγρασία, ψευδοαποδόμηση που οδηγεί σε ξήρανση μέσω 

πολύ έντονου αερισμού αντί για αποδόμηση, ανομοιογένεια θερμοκρασίας, 

απουσία ή μικρή συχνότητα ανάδευσης) μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες 

συγκεντρώσεις βιοαεροζόλς όταν το υλικό μεταφέρεται στην ωρίμανση 

Λειτουργικά Μέτρα  

• Σε περίπτωση ανθρώπινης παρουσίας κατά την κομποστοποίηση π.χ. 

ανάδευση και διάστρωση/καταστροφή σειραδίων με χρήση κινητού 

εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται φίλτρα P3. Επίσης, ο αναδευτής 

κομπόστ πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό προστασίας από την σκόνη και 

σύστημα διαβροχής.  

• Το πρόγραμμα ανάδευσης πρέπει να σχεδιάζεται με βάσει και την εποχιακή 

ένταση και κατεύθυνση των ανέμων 

• Τα οργανικά απόβλητα πρέπει να επεξεργάζονται σχεδόν άμεσα ώστε να 

αποφεύγεται η παρουσία τρωκτικών, πτηνών και εντόμων 

• Απαιτείται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των περιοχών που είναι 

εκτεθειμένες σε ανεπεξέργαστη πρώτη ύλη (π.χ. υποδοχή) ώστε να μειωθεί η 

ανεπιθύμητη μικροβιακή αύξηση 

• Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε κατά τη 

λειτουργία να μην απαιτείται συνεχής παρουσία προσωπικού (τουλ. στη 

φάση της εντατικής κομποστοποίησης) 

• Σε κλειστές εγκαταστάσεις ο χώρος της εντατικής κομποστοποίησης πρέπει 

να απαιτεί ανθρώπινη παρουσία για βασικές εργασίες ελέγχου, καθαρισμό και 

συντήρηση. Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων οι εργάτες πρέπει να 

φορούν αναπνευστικό εξοπλισμό εφοδιασμένο με φίλτρα P3 ή αναπνευστική 

μάσκα 

• Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και η καλή λειτουργία του να 

επαληθεύεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πόρτες και τα παράθυρα 

πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Η καθαριότητα 
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του θαλάμου ελέγχου θα πρέπει να διατηρείται. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού της εντατικής 

κομποστοποίησης πρέπει να γίνεται σε «καθαρούς», κατάλληλα 

διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό, χώρους  

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση μερών της εγκατάστασης που φέρουν 

σημαντικές ποσότητες μικροβιακού φορτίου (π.χ. αντικατάσταση 

βιοφίλτρου) πρέπει να γίνεται με χρήση ΕΑΠ και αναπνευστικού εξοπλισμού 

που φέρει φίλτρα P3. 

Τεχνικά Μέτρα 

• Ορισμένα τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά βασικά μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η 

ποιότητα του αέρα επηρεάζει την εργασία με πάγιο ή κινητό εξοπλισμό όπου 

απαιτείται παροχή φρέσκου αέρα. Κάποια από αυτά τα μέτρα είναι: 

• Ο χειρισμός των πρώτων υλών, δλδ. των αποβλήτων, (συλλογή/αποδοχή, 

επεξεργασία, και αφαίρεση προσμίξεων) θα πρέπει, όποτε αυτό είναι εφικτό, 

να γίνεται μέσω του τεχνικού εξοπλισμού με αυτόματο τρόπο και όχι 

χειρωνακτικά 

• Να εφαρμόζεται σύστημα αρνητικής πίεσης στα κλειστά μέρη των 

εγκαταστάσεων, ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί η σκόνη, τα βιοαεροζόλς, οι 

οσμές και οι λοιπές αέριες εκπομπές 

• Οχήματα και καμπίνες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για να χειριστούν και 

να επεξεργαστούν απόβλητα κουζίνας ή/και κομπόστ, πρέπει να παρέχονται 

με κλειστή, κλιματιζόμενη καμπίνα με παροχή αέρα ανεξάρτητη από τον 

εξωτερικό αέρα (π.χ. πεπιεσμένο αέρα) ή ένα κατάλληλο φίλτρο (κλάση 

φίλτρου S και κάνιστρο ενεργού άνθρακα). Οι καμπίνες πρέπει να 

διατηρούνται καθαρές, και οι μονάδες κλιματισμού και φίλτρανσης να 

συντηρούνται κατάλληλα. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ανοίγουν τα 

παράθυρα κατά τη λειτουργία. 

• Οι περιοχές υποδοχής/αποθήκευσης πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε 

να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους και να φέρουν αντιολισθηρό δάπεδο. 

• Οι ιμάντες μεταφοράς πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για να αποφεύγεται η 

μόλυνση μεταξύ των διάφορων υλικών. Περιοχές, όπου τα υλικά μπορεί να 

πέσουν από τους ιμάντες θα πρέπει να αποφεύγεται ή να είναι κλειστοί οι 

ιμάντες σε εκείνο το σημείο. Τοπικά, τα σημεία πτώσης από ταινία σε ταινία 

πρέπει να διαθέτουν σύστημα απόσμησης / αποκονίωσης 

• Όλος ο εξοπλισμός, όργανα και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι συμβατά με τις 
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σχετικές διατάξεις και πρότυπα (π.χ. πιστοποιητικό CE) 

• Όλες οι καμπίνες και χώροι πρέπει να διαθέτουν εξαερισμό και εξοπλισμό εάν 

πρόκειται να εργάζεται προσωπικό σε αυτούς για χρόνο άνω των δύο ωρών 

την ημέρα, κατά μέσο όρο.  

Γενικά Μέτρα Προστασίας Εργαζομένων 

• H αποθήκευση και κατανάλωση ποτών, τροφίμων, η λήψη φαρμακευτικής 

αγωγής και διεγερτικών (π.χ. τσιγάρα), καθώς και τη χρήση καλλυντικών, στο 

χώρο εργασίας απαγορεύεται, εκτός αν είναι σε μια καθορισμένη «καθαρή 

περιοχή».  

• Πριν τη λήψη φαγητού ή νερού, τη λήψη φαρμάκων, το κάπνισμα και τη χρήση 

της τουαλέτας, τα χέρια πρέπει να πλένονται, ώστε να προληφθεί τυχόν 

μόλυνση.  

• Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει χώρους υγιεινής εξοπλισμένους με με μέσα 

καθαρισμού του δέρματος, περιποίηση προσώπου και προϊόντα προστασίας 

του δέρματος, καθώς και πετσέτες μιας χρήσης. 

• Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους προστατευτική 

ενδυμασία, καθώς και Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας (ΕΑΠ). Οι εργαζόμενοι 

είναι υποχρεωμένοι να φορούν αυτά αναλόγως. Ο εργοδότης πρέπει να 

επιβάλει τη χρήση ΕΑΠ και μπορεί να μην ανεχτεί τη μη χρήση του.  

• Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό της προστατευτικής 

ενδυμασίας και του ΕΑΠ. 

• Ο εξοπλισμός και η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να αφαιρεθούν πριν από 

την είσοδο σε χώρους αναψυχής και κυλικεία.  Η ενδυμασία εργασίας και τα 

προσωπικά είδη ένδυσης πρέπει να παραμένουν χωριστά. 

• Τραυματισμοί στα χέρια και εκτεθειμένο δέρμα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

κατάλληλα. Κάθε  τραυματισμός θα πρέπει να αναφερθεί στους ανωτέρους, 

ειδικά αν πρόκειται για τραυματισμό από υποδερμικές βελόνες και ο 

εργαζόμενος πρέπει να οδηγείται στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Όλοι οι 

τραυματισμοί πρέπει να καταγράφονται. 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται ετησίως, με τρόπο κατανοητό και 

επαληθεύσιμο, σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, τα 

μέτρα πρέπει να ληφθούν τόσο από τους εργοδότες όσο και τους ίδιους, τα 

μέτρα της υγιεινής και της ασφάλειας, μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο, και τη χρήση ατομικού προστατευτικού 

ιματισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΠ. 

• Θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο Υγιεινής και σχέδιο Προστασίας από 
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Δερματικές Παθήσεις ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε οργανικές 

ουσίες 

• Με δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε επικίνδυνες ουσίες 

που μπορεί να οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, όλοι οι εργαζόμενοι 

πρέπει να κάνουν μια ιατρική εξέταση κατά την πρόσληψή τους και κατόπιν 

να υπόκεινται σε περιοδική ιατρική παρακολούθηση. Αντίστοιχα πρέπει να 

προστατεύεται και παρακολουθείται η υγεία των εξωτερικών συνεργατών, 

που δεν εργάζονται μόνιμα στην εγκατάσταση 

 

10.11 ΘΟΡΥΒΟΣ / ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

 

 ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

10.11.1.1 Φάση κατασκευής 

Για την ελάττωση του θορύβου κατά την κατασκευή μπορούν να συνοψισθούν 

στην ελάττωση του θορύβου των μηχανημάτων και των υπόλοιπων οχημάτων 

εργοταξίου, με την εφαρμογή των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών. 

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος 

μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων τα σημαντικότερα 

από τα οποία είναι: 

• Τοπική αντιθορυβική επέμβαση – εφόσον κριθεί απαραίτητη- με τη μορφή 

κινητών "περιφραγμάτων" πέριξ μεμονωμένων σημειακών πηγών θορύβου 

(όπως για παράδειγμα αερόσφυρες). Η εφαρμογή αυτή έχει άλλωστε 

ιδιαίτερη επιτυχία σε τοπικές μικρής κλίμακας αλλά εξαιρετικά θορυβώδεις 

επεμβάσεις. Τα περικαλύμματα αυτά πρέπει: 

− Να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο γύρω από την πηγή 

− Να έχουν επαρκή ηχομονωτική ικανότητα >25 dB(A) γεγονός που 

προϋποθέτει το επιφανειακό βάρος του υλικού κατασκευής τους να είναι 

μεγαλύτερο των 10 Kg/m2 

− Να εξασφαλίζουν επαρκή ηχοαπορρόφηση στο εσωτερικό τους, ώστε να 

αποφεύγεται η αύξηση της στάθμης του θορύβου λόγω πολλαπλών 

ανακλάσεων. 

• Κατά την κατασκευή του έργου, οι κυρίως θιγόμενοι κοινωνικοί πόροι είναι οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι στο έργο. Για το λόγο αυτό και με στόχο την προστασία 

της ακοής των εργαζομένων, προτείνεται η χρήση από τους εργαζόμενους 

ειδικών φορητών προστατευτικών διατάξεων όπως είναι οι ωτοασπίδες. 
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Χαρακτηριστικές τιμές εξασθένησης του ηχητικού κύματος για διάφορες 

συχνότητες του φάσματος του θορύβου και διάφορα είδη ωτοασπίδων, 

φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

• Υποχρεωτική εφαρμογή τόσο από τον κύριο του έργου όσο και από τον 

κατασκευαστή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του 

ακουστικού περιβάλλοντος από την κατασκευή. 

Κατά τη φάση κατασκευής των σχεδιαζόμενων υποδομών, είναι απαραίτητο να 

τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί 

εργοταξιακού θορύβου. Προτείνεται λοιπόν να ακολουθηθεί η ισχύουσα Ελληνική 

Νομοθεσία όπως: 

1. η 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. 

2. η ΚΥΑ 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 «Έγκριση τύπου ΕΕ για την 

οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου». 

3. η ΚΥΑ Α5/2375/88 ΦΕΚ 689/Β/18-10-88 «Περί της χρήσης κατασιγασμένων 

αεροσφυρών». Ενδεικτικά, στο άρθρο 1 αναφέρεται: “Να είναι εφοδιασμένοι 

όλοι οι χρησιμοποιούμενοι τύποι αεροσφυρών με ειδικό σύστημα 

κατασιγάσεως του θορύβου που εκπέμπουν κατά τη λειτουργία τους 

(σιγαστήρα). Επίσης καθορίζεται φύλλο ελέγχου μέτρησης της απόδοσης των 

σιγαστήρων των αεροσφυρών”. 

4. η ΚΥΑ 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21-02-91 «Περί καθορισμού οριακών τιμών 

στάθμης θορύβου υδραυλικών πτύων κ.λ.π». 

5. 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 
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χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το όριο αυτό μετρούμενο 

επί του ορίου του χώρου κατασκευής (εργοτάξιο) έχει καθοριστεί: 

− Στην περίπτωση της καθαρής επικράτησης του αστικού στοιχείου στο 

χώρο του έργου στα 50 dB-A. 

− στην περίπτωση επικράτησης του βιοτεχνικού-βιομηχανικού ή 

παρεμφερούς στοιχείου (π.χ. εργοταξιακών δραστηριοτήτων) έναντι του 

αστικού, στα 65 dB-A. 

6. το 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  

− 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 

• Περιμετρική δεντροφύτευση 

• Συνεχής συντήρηση των εργοταξιακών μηχανημάτων, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλή τους κατάσταση 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

287 

• Οι θορυβώδεις εργασίες θα πρέπει να συνδυάζονται, ούτως ώστε να 

συμπίπτουν χρονικά μαζί ελαχιστοποιώντας τον παρατεταμένο χρόνο 

έκθεσης 

• 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 

• Κατασκευαστικές εργασίες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τις 

ώρες κοινής ησυχίας και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας 

• Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις από τον Ανάδοχο περιμετρικά του 

εργοταξίου, καθώς και μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου και θορύβου 

βάθους ιδιαίτερα στη γειτονία με ευαίσθητους αποδέκτες. 

Η μεταφορά των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή του έργου, είναι 

φυσικό να επιφέρει μία σχετική αύξηση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων 

στην περιοχή.  

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών πάντως, θα γίνεται 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. 

 

10.11.1.2 Φάση λειτουργίας 

Σε γενικές γραμμές η ακουστική όχληση μπορεί να περιοριστεί ακολουθώντας και 

ορισμένους απλούς κανόνες όπως: 

• Επιλογή εξοπλισμού και μηχανημάτων τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα 

θορύβου 

• Κατάλληλος σχεδιασμό ούτως ώστε οι γραμμές επεξεργασίας και ο 

εξοπλισμός να σχεδιαστούν και κατασκευασθούν σύμφωνα με τους 

κανονισμούς θορύβου και τις προδιαγραφές ηχομόνωσης της κείμενης 

νομοθεσίας 

• Κατάλληλη χρησιμοποίηση της μονάδας, π.χ. κλείσιμο κάποιων μηχανών όταν 

δεν απαιτείται η λειτουργία τους 

• Καλή λειτουργία της μονάδας 
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• Χρήση κατάλληλών μέσων ατομικής προστασίας 

• Ηχομόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου εγκαθίστανται 

μηχανήματα 

• Περιμετρική δεντροφύτευση 

 

 ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Δεν αναμένονται δονήσεις τόσο κατά την κατασκευή του έργου (λόγω της φύσης 

των εργασιών), όσο και κατά τη λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην απαιτείται 

η λήψη μέτρων. 

 

10.12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένεται η δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τόσο κατά την 

κατασκευή του έργου (λόγω της φύσης των εργασιών), όσο και κατά τη 

λειτουργία του με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.13 ΎΔΑΤΑ 

 

 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Αναφορικά με τα παραγόμενα αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα 

οποία θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου κατά τη διάρκεια 

κατασκευής των σχεδιαζόμενων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου και στο πλαίσιο της 

μέριμνας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα αυτά δεν πρέπει να 

διατίθενται ανεξέλεγκτα, αλλά θα χρησιμοποιούνται τουαλέτες χημικής 

επεξεργασίας καθ’ όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους της περιοχής θα 

πρέπει: 

• Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων, η οποία 

πρόκειται στην παρούσα περίπτωση να εξασφαλισθεί με την προβλεπόμενη -

από τον σχεδιασμό του έργου- κατασκευή δίκτυο τάφρων απορροής των 

ομβρίων υδάτων, όπου επιβάλλεται από την μορφολογία του χώρου. 

• Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και γενικά των στερεών αποβλήτων της 

κατασκευής μέσα σε ρέματα, ώστε να μην υπάρξει ρύπανση και να μην 

επηρεαστεί η επιφανειακή ροή των υδάτων 

• Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών 
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υλικών δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 

διαρροής σε αυτά 

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 στην ΚΥΑ 

71560/3053. 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). 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 64/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». 

Το σύνολο των προαναφερόμενων μέτρων επικεντρώνεται κυρίως στα 

επιφανειακά ύδατα.  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα υπόγεια 

ύδατα (λόγω της φύσης του έργου που αφορά χωματουργικές και κτιριακές 

εργασίες, δεν επηρεάζονται οι υδροφορείς, γεωτρήσεις, κ.λπ.), για το λόγο αυτό 

δεν επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων μέτρων.  

 

 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει και για τη συλλογή τυχόν 

στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά του Χ.Υ.Τ.Υ και ενδέχεται να 

αναμιχθούν με όμβρια, 
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• για την προστασία των υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδάτων και σε 

συμφωνία με την ΚΥΑ 114218 και ΚΥΑ 29407/3508, σχεδιάστηκε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων που περιλαμβάνει: 

o Χρήση σύνθετου τεχνητού γεωλογικού φραγμού 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 σε 

μονάδα επεξεργασίας που θα πληροί τις ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν την 

περιοχή. Η εγκατάσταση επεξεργασίας είναι ολοκληρωμένη και το τελικό 

προϊόν είναι κατάλληλο για άρδευση του πρασίνου του χώρου και 

ανακυκλοφορία στον Χ.Υ.Τ.. 

o Κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων και 

δειγματοληψίες στραγγισμάτων και επιφανειακών νερών 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ορθή λειτουργία του προγράμματος 

παρακολούθησης (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. 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της ΟΕΔΑ, όσο και για την ασφάλεια του έργου 

και την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα 

παρακολούθησης της ποιότητας και του είδους των εισερχόμενων αποβλήτων. Η 

ποσότητα ούτως ή άλλως θα ελέγχεται και θα καταγράφεται μέσω των έργων 

εισόδου (ζυγιστήριο – γεφυροπλάστιγγα). 

Η παρακολούθηση της ποιότητας και του είδους των εισερχόμενων αποβλήτων, 

είτε κατά την είσοδό τους στη ΜΕΑ, είτε κατά την είσοδό τους σε ΧΥΤΑ/Υ είναι 

απαραίτητη, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται: 

 Ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε αποδεκτά/ μη αποδεκτά, ώστε να μην 

διατίθενται στις εγκαταστάσεις. 

 Ο προσδιορισμός της ποιοτικής σύνθεσης των αποδεκτών αποβλήτων, 

προκειμένου αφενός αυτή να μη βασίζεται σε εκτιμήσεις, αλλά σε 

πραγματικές μετρήσεις και αφετέρου να παρακολουθείται η διαχρονική 

εξέλιξή τους.  

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέτρα: 

α) πριν ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων εφόσον ο 

τύπος των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος, ο κάτοχος των αποβλήτων ή ο 

φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα 

συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να γίνουν δεκτά στο χώρο ταφής σύμφωνα με 

τους όρους που καθορίζονται στην άδεια και ότι πληρούν τα κριτήρια αποδοχής 

που έχουν καθοριστεί. 

β) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου θα τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες 

παραλαβής: 

• Έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία 

• Οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και 

εφόσον ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την 

περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. 

• Τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των 
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αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευση, η 

ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για 

αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής. Οι πληροφορίες θα διατίθενται στις 

αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές, όταν ζητούνται για 

σκοπούς στατιστικής. 

γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου θα παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση 

παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο. 

δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 259/93, όταν απόβλητα δεν 

γίνονται δεκτά σε ένα χώρο ταφής, ο φορέας εκμετάλλευσης θα ενημερώνει 

αμέσως την αρμόδια αρχή. 

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για την αποδοχή των 

αποβλήτων που καταλήγουν προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ/Υ, τόσο μέχρι την 

ολοκλήρωση κατασκευής της ΜΕΑ, όσο και κατά τη λειτουργία της. 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η διαδικασία αποδοχής των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/2-10-02) και την Απόφαση 

2003/33/ΕΚ βασίζεται στην ακόλουθη ιεράρχηση τριών επιπέδων: 

Επίπεδο 1: Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με 

τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, της 

βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εκπλυσιμότητας ή/ και των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων. 

Εφόσον από το βασικό χαρακτηρισμό των αποβλήτων προκύπτει ότι τα 

απόβλητα ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τις κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, τα απόβλητα 

γίνονται αποδεκτά για τη συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής. Εάν αυτό δεν 

συμβαίνει, τα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά στην εν λόγω κατηγορία. 

Ο παραγωγός των αποβλήτων ή ο αρμόδιος για τη διαχείρισή τους, είναι 

υπεύθυνοι για την ορθότητα των πληροφοριών του χαρακτηρισμού. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί αρχεία στα οποία καταχωρούνται οι 

απαιτούμενες πληροφορίες. 

Επίπεδο 2: Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστερες 

τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, για τον 

προσδιορισμό του κατά πόσον τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους 

της άδειας ή/ και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιμή αφορά κυρίως τις 

σημαντικότερες μεταβλητές και στοιχεία συμπεριφοράς των αποβλήτων που 
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εντοπίζονται κατά το βασικό χαρακτηρισμό.  

Στόχος του ελέγχου συμμόρφωσης είναι να ελέγχονται περιοδικά οι τακτικά 

προκύπτουσες κατηγορίες αποβλήτων. Ο έλεγχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι 

τα απόβλητα ανταποκρίνονται στις οριακές τιμές για τις κρίσιμες παραμέτρους. 

Οι δοκιμές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης είναι 

μία, ή περισσότερες από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του βασικού 

χαρακτηρισμού. Προς τούτο, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που αναφέρονται στο 

τμήμα 3 της Απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

Ο έλεγχος συμμόρφωσης εκτελείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και ο φορέας 

εκμετάλλευσης οφείλει, εν πάση περιπτώσει, να εξασφαλίζει ότι ο έλεγχος 

συμμόρφωσης εκτελείται στην κλίμακα και υπό τη συχνότητα που έχουν 

καθορισθεί στο βασικό χαρακτηρισμό. Διατηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα 

των δοκιμών. 

Επίπεδο 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο του 

κατά πόσον τα απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα, τα οποία υποβλήθηκαν στον 

έλεγχο συμμόρφωσης και τα οποία περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η 

επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνιστάται απλώς σε οπτική εξέταση του 

φορτίου αποβλήτων, πριν και μετά την εκφόρτωση τους στο ΧΥΤΑ/Υ.  

Τα απόβλητα γίνονται δεκτά στο χώρο υγειονομικής ταφής εφόσον είναι 

πανομοιότυπα προς τα απόβλητα που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο του 

βασικού χαρακτηρισμού και του ελέγχου συμμόρφωσης, όπως αυτά 

περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τα απόβλητα 

δεν γίνονται δεκτά. 

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να λαμβάνει χαρακτηρισμό επιπέδου 1 

και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια προκειμένου να γίνεται αποδεκτός στη 

συγκεκριμένη κατηγορία ΧΥΤΑ/Υ. Ο ως άνω τύπος αποβλήτων πρέπει να 

υποβάλλεται τακτικά (π.χ. ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 και να πληροί τα 

κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο του 

ΧΥΤΑ/Υ πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3, δηλαδή κατ’ 

ελάχιστον επιτόπια επαλήθευση με οπτική εξέταση του φορτίου 

αποβλήτων, πριν και μετά την εκφόρτωση τους στο ΧΥΤΑ/Υ., σύμφωνα με 

τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και την ΚΥΑ 

29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/2-10-02). Για να εξακολουθεί να γίνεται 

αποδεκτός ο τύπος αποβλήτων που διατίθεται στον ΧΥΤΑ/Υ να υποβάλλεται 

τακτικά, στο μέτρο του δυνατού (π.χ. ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2, (έλεγχος 

συμμόρφωσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/2-10-

02). 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, διαμορφώνεται χώρος δειγματοληψίας των 
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αποβλήτων (βλ. σχέδιο 06). Ο χώρος εκφόρτωσης είναι ασφαλτοστρωμένος για 

περιοδική δειγματοληψία των απορριμμάτων, για οπτικό – μακροσκοπικό 

έλεγχο, ενώ χρησιμοποιείται και ο κατάλληλος εξοπλισμός για διενέργεια 

προσδιορισμού της σύνθεσης των απορριμμάτων και για την διενέργεια 

δειγματοληψίας με σκοπό την εκτέλεση αναλύσεων προσδιορισμού των φυσικών 

και χημικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων. 

Οι απαιτούμενες φυσικοχημικές αναλύσεις θα διεξάγονται στο 

εργαστήριο του έργου. Επίσης ανά τακτά διαστήματα θα γίνονται οι 

αναλύσεις αυτές και σε άλλο έγκυρο ιδιωτικό εργαστήριο για την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΑΦΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά 

από τις δοκιμές επιπέδου 1 είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά 

τους, είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής 

κατάλληλα για την περίπτωση, είτε διότι εφαρμόζεται άλλη υπερισχύουσα 

νομοθεσία. 

Στη συνέχεια καθορίζονται αποκλειστικά και μόνον οριακές τιμές για τα μη 

επικίνδυνα απόβλητα τα οποία εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

στις ίδιες κυψέλες με σταθερά, μη ενεργά επικίνδυνα απόβλητα. 

1. Απόβλητα που γίνονται δεκτά δίχως δοκιμές σε χώρους υγειονομικής 

ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα 

Τα αστικά απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 

1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και εφόσον έχουν 

ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνα στο κεφάλαιο 20 του ευρωπαϊκού καταλόγου 

αποβλήτων (ΕΚΑ), τα χωριστά συλλεγόμενα μη επικίνδυνα κλάσματα των 

οικιακών αποβλήτων και τα αυτά μη επικίνδυνα υλικά ποικίλης προέλευσης 

μπορούν να γίνονται δεκτά δίχως δοκιμές στους χώρους υγειονομικής ταφής για 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα. 

Τα απόβλητα δεν γίνονται δεκτά εάν δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε 

επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α) της οδηγίας1999/31/ΕΚ, ή εάν 

έχουν υποστεί ρύπανση σε βαθμό που να αυξάνεται ο κίνδυνος που σχετίζεται με 

τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να δικαιολογείται η διάθεσή τους σε άλλες 

εγκαταστάσεις. 

Τα εν λόγω απόβλητα μπορεί να μην γίνονται δεκτά σε κυψέλες όπου καταλήγουν 

σταθερά, μη ενεργά επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) 
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σημείο iii) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

2. Οριακές τιμές για τα μη επικίνδυνα απόβλητα 

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για τα κοκκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα που 

γίνονται δεκτά στις ίδιες κυψέλες με τα σταθερά, μη ενεργά επικίνδυνα 

απόβλητα, υπολογιζόμενες σε L/S = 2 και 10 l/kg για τη συνολική διαρροή και 

εκφραζόμενες άμεσα σε mg/l για τη δοκιμή C0 (πρώτο έκπλυμα της δοκιμής 

διήθησης σε L/S = 0,1 l/kg). Τα κοκκώδη απόβλητα περιλαμβάνουν όλα τα μη 

συμπαγή απόβλητα. Καθορίζονται οι μέθοδοι δοκιμής (τμήμα 3 της Απόφασης 

2003/33/ΕΚ) και οι αντίστοιχες οριακές τιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται, 

από τον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 11-1: Οριακές τιμές έκπλυσης για συστατικά που περιέχονται σε 

κοκκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα 

Συστατικό L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (δοκιμή διήθησης) 
mg/kg ξηρά 

ουσία 
mg/kg ξηρά ουσία mg/l 

As  0,4 2 0,3 
Ba 30 100 20 
Cd 0,6 1 0,3 
Cr σύνολο  4 10 2,5 
Cu 25 50 30 
Hg 0,05 0,2 0,03 
Mo 5 10 3,5 
Ni 5 10 3 
Pb 5 10 3 
Sb 0,2 0,7 0,15 
Se 0,3 0,5 0,2 
Zn 25 50 15 
Ιόντα 
χλωρίου 

10.000 15.000 8.500 

Ιόντα 
φθορίου 

60 150 40 

Θειικά ιόντα 10.000 20.000 7.000 
DOC(*) 380 800 250 
TDS(**) 40.000 60.000 - 

(*) Εάν τα απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις τιμές για την παράμετρο DOC στη δική τους τιμή 
pH, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο δοκιμών σε L/S = 10 l/kg για pH 7,5-8,0. Τα απόβλητα 
μπορεί να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής για την παράμετρο DOC, εάν τα 
αποτελέσματα του ως άνω ποσοτικού προσδιορισμού δεν υπερβαίνουν τα 800 mg/kg. [Διατίθεται 
σχέδιο ανάλογης μεθόδου βάσει του σχεδίου ευρωπαϊκού προτύπου 14429 (prEN 14429)]. 

(**) Οι τιμές για την παράμετρο TDS μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προς τις τιμές 
για τα θειικά ανιόντα και τα ιόντα χλωρίου. 
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3. Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα που γίνονται δεκτά στους 

χώρους υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα 

με το άρθρο 6 στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας1999/31/ΕΚ 

Εάν τα απόβλητα είναι σταθερά και μη ενεργά, η εκπλυσιμότητά τους δεν 

μεταβάλλεται αρνητικά μακροπρόθεσμα, υπό τις συνθήκες που προβλέπει ο 

σχεδιασμός του χώρου υγειονομικής ταφής ή εφόσον συμβούν αναμενόμενα 

ατυχήματα: 

o στα ίδια τα απόβλητα (παραδείγματος χάρη λόγω βιοαποδόμησης), 

o υπό την επίδραση μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών συνθηκών 

(παραδείγματος χάρη λόγω περιορισμών που σχετίζονται με το νερό, τον 

αέρα, τη θερμοκρασία και τις ασκούμενες μηχανικές πιέσεις), 

o εξαιτίας της επίδρασης άλλων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των 

παραγώγων των αποβλήτων, όπως τα στραγγίσματα και τα αέρια). 

Οριακές τιμές έκπλυσης: Οι ακόλουθες οριακές τιμές έκπλυσης ισχύουν για τα 

κοκκώδη επικίνδυνα απόβλητα που γίνονται δεκτά σε χώρους υγειονομικής 

ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, υπολογιζόμενες σε L/S = 2 και 10 l/kg για 

τη συνολική διαρροή και εκφραζόμενες άμεσα σε mg/l για τη δοκιμή C0 (πρώτο 

έκπλυμα της δοκιμής διήθησης σε L/S = 0,1 l/kg). Τα κοκκώδη απόβλητα 

περιλαμβάνουν όλα τα μη συμπαγή απόβλητα. Καθορίζονται οι μέθοδοι δοκιμής 

(τμήμα 3 της Απόφασης 2003/33/ΕΚ) και οι αντίστοιχες οριακές τιμές που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται, από τον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 11-2: Οριακές τιμές έκπλυσης για συστατικά που περιέχονται σε 

κοκκώδη επικίνδυνα απόβλητα 

Συστατικό L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (δοκιμή 
διήθησης) 

mg/kg ξηρά ουσία mg/kg ξηρά ουσία mg/l 

As  0,4 2 0,3 
Ba 30 100 20 
Cd 0,6 1 0,3 
Cr σύνολο  4 10 2,5 
Cu 25 50 30 
Hg 0,05 0,2 0,03 
Mo 5 10 3,5 
Ni 5 10 3 
Pb 5 10 3 
Sb 0,2 0,7 0,15 
Se 0,3 0,5 0,2 
Zn 25 50 15 
Ιόντα χλωρίου 10.000 15.000 8.500 
Ιόντα φθορίου 60 150 40 
Θειικά ιόντα 10.000 20.000 7.000 
DOC(*) 380 800 250 
TDS(**) 40.000 60.000 - 

(*) Εάν τα απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις τιμές για την παράμετρο DOC στη δική τους τιμή 
pH, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο δοκιμών σε L/S = 10 l/kg για pH 7,5-8,0. Τα απόβλητα 
μπορεί να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής για την παράμετρο DOC, εάν τα 
αποτελέσματα του ως άνω ποσοτικού προσδιορισμού δεν υπερβαίνουν τα 800 mg/kg. [Διατίθεται 
σχέδιο ανάλογης μεθόδου βάσει του σχεδίου ευρωπαϊκού προτύπου 14429 (prEN 14429)]. 

(**) Οι τιμές για την παράμετρο TDS μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προς τις τιμές 
για τα θειικά ανιόντα και τα ιόντα χλωρίου. 

Επιπλέον των οριακών τιμών έκπλυσης που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, 

τα κοκκώδη απόβλητα πρέπει να ανταποκρίνονται και στα ακόλουθα κριτήρια: 

Πίνακας 11-3: Κριτήρια συμμόρφωσης για κοκκώδη απόβλητα 

Παράμετρος Τιμές 

TOC (ολικός οργανικός άνθρακας) 5% (*) 
pH Κατ΄ ελάχιστον 6 
ANC (ικανότητα οξείδωσης οξέων) Αξιολογείται υποχρεωτικά 

(*) Εάν δεν επιτευχθεί η τιμή αυτή , η αρμόδια αρχή μπορεί να δέχεται υψηλότερη οριακή τιμή , 
εφόσον η τιμή DOC σε pH7 ανέρχεται σε 800 mg/kg, σε L/S = 10 l/kg, είτε στο pH του υλικού ή σε 
τιμή pH μεταξύ 7,5 και 8,0. 

 

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Οι δειγματοληψίες και οι δοκιμές για το βασικό χαρακτηρισμό και τον έλεγχο 

συμμόρφωσης εκτελούνται από ανεξάρτητους και έχοντες τα απαιτούμενα 
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προσόντα φορείς και πρόσωπα. Τα αντίστοιχα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη πείρα σχετικά με τις δοκιμές αποβλήτων και τις αναλύσεις, καθώς 

και αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

1. Η δειγματοληψία δύναται να διεξάγεται από τους παραγωγούς των αποβλήτων 

ή τους χειριστές τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επαρκής επίβλεψη από 

ανεξάρτητους και έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα φορείς ή πρόσωπα 

διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της την Απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

2. Η δοκιμή των αποβλήτων δύναται να διεξάγεται από τους παραγωγούς ή τους 

χειριστές τους, εφόσον έχουν συστήσει κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του περιοδικού ανεξάρτητου ελέγχου. 

Δύναται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι: 

Γενικές ιδιότητες των αποβλήτων 

EN 13137 Προσδιορισμός της παραμέτρου TOC στο νερό, την ιλύ και τα 
ιζήματα 

prEN 14346 (Πρόταση ευρωπαϊκού προτύπου) Υπολογισμός ξηράς ουσίας 
με προσδιορισμό των ξηρών καταλοίπων και της 
περιεκτικότητας σε νερό 

Δοκιμές έκπλυσης  

prEN 14405 Δοκιμή εκπλυσιμότητας — Δοκιμή ανοδικής διήθησης (δοκιμή 
ανοδικής διήθησης για ανόργανα συστατικά) 

EN 12457/1-4 Έκπλυση — Δοκιμή συμμόρφωσης για την έκπλυση κοκκωδών 
αποβλήτων υλικών και ιλύων. 

Μέρος 1: L/S = 2 l/kg, μέγεθος σωματιδίου <4 mm 

Μέρος 2: L/S = 10 l/kg, μέγεθος σωματιδίου <4 mm 

Μέρος 3: L/S = 2 und 8 l/kg, μέγεθος σωματιδίου <4 mm 

Μέρος 4: L/S = 10 l/kg, μέγεθος σωματιδίου <10 mm 

Χώνευση ακατέργαστων αποβλήτων 

EN 13657 Χώνευση και εν συνεχεία προσδιορισμός του τμήματος των 
διαλυτών στοιχείων σε βασιλικό ύδωρ (μερική χώνευση των 
στερεών αποβλήτων πριν από τη στοιχειακή ανάλυση, 
αφήνοντας άθικτη τη μήτρα πυριτίου) 

EN 13656 Χώνευση που υποβοηθείται από μικροκύματα με μείγμα 
υδροφθορικού (HF), νιτρικού (HNO3) και υδροχλωρικού (HCl) 
οξέος για εν συνεχεία προσδιορισμό των στοιχείων (συνολική 
χώνευση των στερεών αποβλήτων πριν από τη στοιχειακή 
ανάλυση) 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

299 

Ανάλυση  

ENV 12506 Ανάλυση εκπλυμάτων — καθορισμός pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, 
CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S σύνολο SO4, V και Zn (ανάλυση 
ανόργανων συστατικών των στερεών αποβλήτων ή/και του 
εκπλύματός τους· μείζονα, ελάσσονα και ιχνοστοιχεία) 

ENV 13370 Ανάλυση εκπλυμάτων — Προσδιορισμός αμμωνίου, AOX, 
αγωγιμότητας, Hg, δείκτη φαινόλης, TOC, ευχερώς 
αποδεσμευόμενου CN, F [ανάλυση ανόργανων συστατικών 
στερεών αποβλήτων ή/και των εκπλυμάτων τους (ανιόντα)] 

prEN 14039 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε υδρογονάνθρακες C10-
C40 με αέριο χρωματογραφία 

Ο κατάλογος αυτός τροποποιείται μόλις είναι διαθέσιμα περισσότερα πρότυπα 

της CEN. 

Για δοκιμές και αναλύσεις, για τις οποίες δεν υφίστανται, ακόμα, πρότυπα της 

CEN, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρέπει να εγκρίνονται από τις αρμόδιες 

αρχές. 

 

11.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου επιβάλλεται σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 29407/3508/16-12-02 η συστηματική καταγραφή των παρακάτω 

μετεωρολογικών δεδομένων με τη συχνότητα που φαίνεται στον πίνακα: 

Πίνακας 11-4: Μετρούμενες παράμετροι μετεωρολογικών δεδομένων και 

συχνότητα καταγραφής τους 

 Μετρούμενη 
Παράμετρος 

Φάση 
λειτουργίας 

Φάση μετέπειτα φροντίδας 

1 
Ύψος ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων 
καθημερινά 

καθημερινά, επιπλέον των 
μηνιαίων τιμών 

2 
Θερμοκρασία (ανώτατη, 

κατώτατη, ώρα 14.00 
ΩΚΕ) 

καθημερινά μηνιαίος μέσος όρος 

3 
Διεύθυνση και ένταση 
κυριαρχούντος ανέμου 

καθημερινά καθημερινά 

4 Εξάτμιση καθημερινά 
καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

5 
Ατμοσφαιρική υγρασία 

(ώρα 14.00 ΩΚΕ) 
καθημερινά μηνιαίος μέσος όρος 
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 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

1. Για την παρακολούθηση και προστασία της ευρύτερης υδροφορίας της 

περιοχής θα διενεργούνται δειγματοληψίες και μετρήσεις που θα παρέχουν 

πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεάζονται από 

διαρροή αποβλήτων με γεωτρήσεις στην περιοχή του έργου. Η δειγματοληψία 

πρέπει να γίνεται ιδανικά σε τουλάχιστον τρία σημεία του χώρου, εκ των 

οποίων ένα τουλάχιστον θα είναι στην περιοχή εισροής (στα ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης του ΧΥΤΑ/Υ) και δύο στην περιοχή εκροής (στα κατάντη). 

Στη παράγραφο 4.1.8 της παρούσας μελέτης, αναφέρονται τα σημεία 

δειγματοληψίας και οι διαθέσιμες γεωτρήσεις ελέγχου.  

2. Από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις σε κοντινή απόσταση από τον ΧΥΤΑ/Υ να 

διενεργούνται δειγματοληψίες ποιότητας υδάτων πριν την έναρξη των 

εργασιών ταφής απορριμμάτων, ώστε να λαμβάνονται συγκριτικές τιμές 

αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες και αναλύσεις. 

3. Οι παράμετροι, οι οποίες εξετάζονται στα δείγματα που λαμβάνονται, πρέπει 

να συνάγονται από την αναμενόμενη σύνθεση των στραγγισμάτων και την 

ποιότητα των υπόγειων υδάτων στην περιοχή. 

4. Οι παράμετροι προς ανάλυση πρέπει να επιλέγονται βάσει της κινητικότητας 

στην ζώνη των υπόγειων υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 

αναγνώριση τυχόν αλλαγών της ποιότητας του νερού. Συνιστάται να 

εξετάζονται παράμετροι, όπως το pH, ο ολικός οργανικός άνθρακας, οι 

φαινόλες, τα βαρέα μέταλλα, το φθόριο.  

5. Η συχνότητα πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα ανάληψης δράσης μεταξύ 

των δειγματοληψιών, αν σημειωθεί επίπεδο συναγερμού, δηλαδή να 

προσδιορίζεται βάσει της γνωστής ή εκτιμώμενης ταχύτητας ροής των 

υπογείων υδάτων. 

6. Τόσο για τις μετρήσεις των στραγγιδίων, όσο και για την ποιότητα των 

υπογείων, αλλά και επιφανειακών υδάτων, οι παράμετροι που προτείνεται να 

μετρώνται, ακόμα και σε περιόδους μη υδροφορίας, είναι: 

✓ pH, BOD5, COD, TOC, SO4, NH4-N, οργανικό Ν, CI, Φθόριο, Οσμές, 

Αγωγιμότητα, Θολερότητα, Θερμοκρασία, Φαινόλες, As, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, 

πτητικά κυανίδια, φθορίδια, Ολικός φώσφορος, Φωσφορικά άλατα, 

Αμμωνιακό άζωτο, Ολικά στερεά, Αιωρούμενα στερεά, Διαλυμένα στερεά, 

Μικροβιολογικές παράμετροι και υδρογονάνθρακες, εάν υπάρχει 

δυνατότητα. 

7. Για την αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν, γίνεται χρήση 

γραφικών παραστάσεων ελέγχου και ακολουθούνται καθορισμένοι κανόνες 

και επίπεδα ελέγχου για κάθε φρέαρ στα κατάντη της υδραυλικής κλίσης. Τα 
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επίπεδα ελέγχου θα προσδιορίζονται βάσει των τοπικών διακυμάνσεων της 

ποιότητας των υπογείων υδάτων. 

Όταν οι τιμές των μετρήσεων φτάσουν στο επίπεδο συναγερμού, απαιτείται 

επαλήθευση με μια δεύτερη δειγματοληψία. Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, 

πρέπει να εφαρμόζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι γεωτρήσεις θα 

παρακολουθούνται, ακόμη και όταν δεν έχουν υδροφορία. 

Οι δειγματοληψίες των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του έργου θα 

γίνονται σε τρία σημεία παρακολούθησης ένα ανάντη και δύο κατάντη του 

ΧΥΤΑ/Υ. Στην περιοχή ανάντη του ΧΥΤΑ/Υ θα γίνεται με λήψη δειγμάτων από 

την περιφερειακή τάφρο συλλογής ομβρίων. Στα κατάντη μπορεί να συλλέγεται 

δείγμα από σχηματιζόμενα ρυάκια ή παρακείμενα ρέματα, όταν παρατηρείται 

ροή, με χρήση δοκιμαστικού σωλήνα. 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι δειγματοληψίες νερού θα πρέπει γίνονται με βάση τις τυποποιημένες 

διαδικασίες δειγματοληψίας κατά ISO 5667-11, περί δειγματοληψίας υπογείων 

υδάτων.  

Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται σε τρεις τουλάχιστον θέσεις πριν από 

την έναρξη των εργασιών υγειονομικής ταφής, ώστε να λαμβάνονται τιμές 

αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες. (Βλέπε: Sampling Ground waters, 

ISO 5667, μέρος 11, 1993). 

Ο έλεγχος των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων θα γίνεται με τη 

συχνότητα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, η οποία είναι σύμφωνη με 

τις ΚΥΑ 114218/97 και ΚΥΑ 29407/3508/02: 

Πίνακας 11-5: Παράμετροι ελέγχου υπόγειων υδάτων και συχνότητα 

καταγραφής τους 

  Μετρούμενη Παράμετρος Φάση λειτουργίας Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

1 Όγκοι υπογείων υδάτων 
ανά εξάμηνο τα πρώτα 2 

χρόνια και έπειτα ανά 
τρίμηνο(1) 

ανά εξάμηνο(1) 

2 Σύσταση υπογείων υδάτων 
ανά εξάμηνο τα πρώτα 2 

χρόνια και έπειτα ανά 
τρίμηνο(2)(3) 

ανά εξάμηνο(2)(3) 

3 
Όγκοι επιφανειακών 
απορρεόντων υδάτων 

ανά τρίμηνο(4) ανά εξάμηνο 

4 
Σύσταση επιφανειακών 
απορρεόντων υδάτων 

ανά τρίμηνο(4) ανά εξάμηνο 

(1) Συχνότερα, αν η στάθμη των υδάτων παρουσιάζει διακυμάνσεις. 
(2) Η συχνότητα πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα ανάληψης δράσης μεταξύ των 
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δειγματοληψιών, αν σημειωθεί επίπεδο συναγερμού, να προσδιορίζεται δηλαδή βάσει της 
γνωστής ή εκτιμώμενης ταχύτητας ροής των υπογείων υδάτων. 

(3) Όταν οι τιμές φτάνουν στο επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται επαλήθευση με δεύτερη 
δειγματοληψία. Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, πρέπει να εφαρμόζεται σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης. 

(4) Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα διαστήματα είναι 
εξίσου αποτελεσματικά, επιτρέπεται να προσαρμόζονται. 

Οι παραπάνω συχνότητες είναι πιθανό να αλλάξουν (τα διαστήματα να γίνουν 

μικρότερα) εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορεί να καταδείξει την αύξηση στις 

συγκεντρώσεις ρύπων που σχετίζονται με πιθανές διαφυγές στραγγισμάτων από 

το ΧΥΤΑ/Υ. 

Οι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας 

των υδάτων – υδατικών αποβλήτων καθώς και η περιγραφή των αναλυτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση δίνονται στον κάτωθι 

πίνακα: 

Πίνακας 11-6: Παράμετροι χαρακτηρισμού ποιότητας υδάτων – 

υδατικών αποβλήτων και μέθοδοι ελέγχου 

Παράμετρος Μονάδα 
αποτελεσμάτων 

Αναλυτική μέθοδος ελέγχου 

Θολερότητα ΝΤU ή JTU 
Νεφελομετρία (μέθοδος 
Φορμαζίνης) ή Χρωματομετρία 
(μέθοδος Jackson) 

Θερμοκρασία °C Θερμομετρία 

Συγκέντρωση σε ιόντα 
υδρογόνου 

pH 
Ηλεκτρομετρία 

Αγωγιμότητα μS/cm Αγωγιμομετρία 

Χλωριόντα mg/L Cl- 

α) Ογκομέτρηση (μέθοδος Mohr) 

β) Δυναμομετρικά 
(ΗλεκτρόδιοAg) 

Θειικά mg/L  
Σταθμικά – Νεφελομετρία - 
Αμπερομετρία 

Πυρίτιο mg/L SiO2 
Φασματοφωτομετρία (Μέθοδος 
μολυβδαινικού αμμωνίου) 

Ασβέστιο mg/L Ca 

α) AAS 

β) Συμπλοκομετρία EDTA - 
Μουρεξείδιο 

Μαγνήσιο mg/L Mg 

α) AAS 

β) Συμπλοκομετρία EDTA – ERIO - 
T 

−2

4SO
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Παράμετρος Μονάδα 
αποτελεσμάτων 

Αναλυτική μέθοδος ελέγχου 

Νάτριο mg/L Na Φλογοφωτομετρία 

Κάλιο mg/L K Φλογοφωτομετρία 

Αργίλιο mg/L Al AAS 

Ολική σκληρότητα mg/L CaCO3 
Συμπλοκομετρία EDTA – ERIO – T 
(Ca, Mg) 

Στερεό υπόλειμμα mg/L Ξήρανση σε 180°C και ζύγιση 

Διαλελυμένο Οξυγόνο mg/L DO 

α) Μέθοδος Wilnkler 

β) Μέθοδος με εκλεκτικό 
ηλεκτρόδιο 

Ελεύθερο διοξείδιο του 
άνθρακα 

mg/L CO2 
Οξυμέτρηση με NaΟΗ 

Νιτρικά mg/L  
Φασματοφωτομετρία (Μέθοδος 
σαλικυλικού νατρίου)  

Νιτρώδη mg/L  

Φασματοφωτομετρία 
(Σουλφανιλικό όξυ –α- 
ναφθυλαμίνη) 

Αμμώνιο mg/L  
Φασματοφωτομετρία (Μέθοδος 
NESSLER) 

Άζωτο mg/L N 

Μετατροπή του οργανικού 
αζώτου Ν3- με καταλύτες σε 
ισχυρό όξινο περιβάλλον σε ΝΗ3 
(Φασματοφωτομετρία) 

Ολικός οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

mg/L C 
Καταλυτική καύση με Ο2 σε 950°C 
προς CO2 + H2O, μέτρηση CO2 με IR 
σταθερού μήκους κύματος 

Χημικώς απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

mg/L COD 

Καταλυτική οξείδωση με 
περίσσεια K2Cr2O7 σε ισχυρό όξινο 
περιβάλλον H2SO4 βρασμός 2h. 
Τιτλοδότηση του εναπομείναντος 
K2Cr2O7 με Fe(NH4)2(SO4)2 και 
δείκτη Ferroin. 

Οξειδωσιμότητα mg/L O2 

Κατανάλωση KMnO4 σε όξινο 
περιβάλλον μετά από 10΄ βρασμό. 
Τιτλοδότηση εν βρασμώ της 
περίσσειας KMnO4 με οξαλικό οξύ. 

Ουσίες που εκχυλίζονται με 
CHCl3 (CCE) 

mg/L ξηρό 
υπόλειμμα 

Απορρόφηση από ενεργό 
άνθρακα, έκλουση με CHCl3, 
εξάτμιση, ζύγιση. 

Βιοχημικώς απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD5) 

mg/L BOD5 
α) Μανομετρικά – Κατανάλωση Ο2 
από βακτηρίδια μετά από επώαση 

-

3NO

-

2NO

+

4NH
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Παράμετρος Μονάδα 
αποτελεσμάτων 

Αναλυτική μέθοδος ελέγχου 

5 ημ. σε 20°C 

β) Μέθοδος Wilnkler όπως για το 
DO 

Λίπη – Έλαια – Ορυκτέλαια μg/L 
Εκχύλιση με FREON, μέτρηση με 
IR 

Φαινόλες μg/L C6H5OH 
Φασματοφωτομετρία (μέθοδος 
με αμινο – 4- αντιπυρίνη) 

Επιφανειοδραστικοί 
παράγοντες 
(απορρυπαντικά) 

μg/L 
Φασματοφωτομετρία με κυανούν 
του μεθυλενίου 

Υδρόθειο μg/L S 

Φασματοφωτομετρία με κυανούν 
του μεθυλενίου κατόπιν 
διαχωρισμού του H2S με 
απόσταξη ατμού 

Βόριο μg/L B 

α) AAS 

β) Φασματοφωτομετρία με 
καρμίνη 

Φώσφορος 

α) ανόργανος Φώσφορος (

) 

 

β) οργανικός Φώσφορος 

mg/L P 

α) Φασματοφωτομετρία με 
μολυβδαινικό βανάδιο, αναγωγή 
με υδραζίνη → κυανούν του 
μολυβδαινίου 

β) Μετατροπή σε  μετά από 
σύντηξη με K2CO3/KNO3. Κατόπιν 
μέτρηση όπως το α). 

Φθόριο μg/L F 

α) Φασματοφωτομετρία με 
αλιζαρίνη 

β) Εκλεκτικό ηλεκτρόδιο LaF3 

Χλώριο Υπολειμματικό mg/L Cl 

α) Οξείδωση του KJ από το Cl2 σε 
J2 → Τιτλοδότηση με Na2S2O3 και 
άμυλο. 

β) Φασματοφωτομετρία με 
Diethylphenyldiamine 

Αιωρούμενα Στερεά mg/L 
Διήθηση με φίλτρο 0,45μ ή 
φυγοκέντρηση σε 105°C, ζύγιση 

Σίδηρος μg/L Fe 
Φασματοφωτομετρία ατομικής 
απορρόφησης AAS 

Μαγγάνιο μg/L Mn AAS 

Χαλκός μg/L Cu α) AAS β) Πολαρογραφία 

-3

4PO
-3

4PO
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Παράμετρος Μονάδα 
αποτελεσμάτων 

Αναλυτική μέθοδος ελέγχου 

Ψευδάργυρος μg/L Zn α) AAS β) Πολαρογραφία 

Κοβάλτιο μg/L Co AAS 

Βάριο μg/L Ba AAS 

Άργυρος μg/L Ag AAS 

Αρσενικό μg/L As 

α) Φασματοφωτομετρία με Silver 
– diethyl - dithiocarbamate 

β) AAS (Hydrid – Method, AsH3) 

Βηρύλλιο μg/L Be AAS 

Κάδμιο μg/L Cd α) AAS β) Πολαρογραφία 

Κυανιούχα μg/L CN 
Φασματοφωτομετρία με 
ChloramineT, βαρβιτουρικό οξύ 
σε πυριδίνη. 

Χρώμιο μg/L Cr AAS 

Υδράργυρος μg/L Hg 
AAS (Μέθοδος cold vapor – 
flameless) 

Νικέλιο μg/L Ni α) AAS β) Πολαρογραφία 

Μόλυβδος μg/L Pb α) AAS β) Πολαρογραφία 

Αντιμόνιο μg/L Sb AAS (Hydrid – Method, SbH3) 

Σελήνιο μg/L Se 

α) Φασματοφωτομετρία με 
diaminobenzidine σε CHCl3 

β) AAS (Hydrid – Method, SeH3) 

Βανάδιο μg/L V AAS 

Παρασιτοκτόνα & 
εξομοιούμενα προϊόντα 

μg/L 

Αέριος (GC) ή υγρά (LC) 
χρωματογραφία ύστερα από 
εκχύλιση με κατάλληλους 
διαλύτες 

Αρωματικοί πολυκυκλικοί 
υδρογονάνθρακες 

μg/L 
Μέτρηση της έντασης φθορισμού 
στο UV ύστερα από εκχύλιση με 
εξάνιο. 

“Official Journal of the European Communities”, αρ. 15, «Προστασία του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτού», Τόμος 001, (31.12.1980) 

 

 ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Για την παρακολούθηση των στραγγισμάτων πρέπει να συλλέγονται δείγματα σε 

αντιπροσωπευτικά σημεία. Η δειγματοληψία και η μέτρηση (όγκος και σύνθεση) 

των στραγγισμάτων εκτελούνται χωριστά σε κάθε σημείο απ΄ όπου εκρέουν 
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στραγγίσματα από το ΧΥΤΑ/Υ. Το δείγμα που θα λαμβάνεται προς 

παρακολούθηση κάθε φορά θα είναι αντιπροσωπευτικό της μέσης σύνθεσης. 

Για τις δειγματοληψίες ελέγχου των στραγγισμάτων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται έλεγχος από το φρεάτιο συλλογής στα κατάντη του χώρου. 

Επίσης, δειγματοληψίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται και από την 

Εγκατάσταση Επεξεργασία Στραγγισμάτων σε κατάλληλες θέσεις, π.χ. δεξαμενή 

αποθήκευσης – εξισορρόπησης βροχοστραγγιδίων, ή φρεάτιο εισόδου.  

Οι όγκοι των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ/Υ, θα προσδιορίζονται καθημερινά από 

την αντλία σταθερής παροχής και το αντίστοιχο. Η στάθμη των στραγγισμάτων 

μέσα στις δεξαμενές θα ελέγχεται με ειδικό σταθμήμετρο που αποτελεί μέρος του 

εξοπλισμού του ΧΥΤΑ/Υ.  

Η συχνότητα προσδιορισμού της σύστασης και των όγκων των στραγγισμάτων 

αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ τα δείγματα 

λαμβάνονται από τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου των στραγγισμάτων, τις 

γεωτρήσεις και την δεξαμενή αναρρύθμισης (εξισορρόπισης).  

Η δειγματοληψία θα ακολουθεί την τυποποιημένη διαδικασία ISO 5667-2, περί 

δειγματοληπτικών μεθόδων και S 667-10, περί δειγματοληψίας υγρών 

αποβλήτων. 

Θα αναλύονται συγκεκριμένοι παράμετροι όπως pH, BOD σε mg/l, COD σε mg/l, 

COD/BOD, TS, VS, SS σε g/l, VS/TS, Οργαν.-Ν σε mg/l, NH4-N σε mg/l, Ολικό Ν σε 

mg/l, As, Hg, Fe, Zn, Ni, Cr, Cu, Mn, Pb, Cd, Cl, P σε mg/l, οσμές, θολερότητα, 

αγωγιμότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, πτητικά κυανίδια, φθορίδια, ολικός 

φώσφορος. 

Οι παραπάνω παράμετροι ελέγχονται σύμφωνα με αναλυτικές μεθόδους που 

προτείνονται από το “Official Journal of the European Communities”, αρ. 15, 

«Προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτού», Τόμος 001, (31.12.1980). 

Οι έλεγχοι θα γίνονται με τη συχνότητα που αναγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα, η οποία είναι σύμφωνη με τις ΚΥΑ 114218/97 και ΚΥΑ 29407/3508/02: 

Πίνακας 11-7: Παράμετροι και συχνότητα ελέγχου στραγγισμάτων 

 Μετρούμενη 
Παράμετρος 

Φάση λειτουργίας Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

1 Όγκοι στραγγισμάτων Μηνιαίως(1)(2) ανά εξάμηνο 

2 Σύσταση στραγγισμάτων ανά τρίμηνο(2) ανά εξάμηνο 

(1) Η συχνότητα μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφολογία του ΧΥΤΑ/Υ (σωρός, 
υπόγεια ταφή κλπ). Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να καθορίζονται στην άδεια. 

(2) Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα διαστήματα είναι 
εξίσου αποτελεσματικά, επιτρέπεται να προσαρμόζονται. 

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα ελέγχεται η αγωγιμότητα των 
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στραγγισμάτων. 

 

 ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει : 

1. Την τακτική  παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου 

βιοαερίου 

2. Την ανίχνευση ενδεχόμενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου εκτός του 

ΧΥΤΑ/Υ, του ρυθμού μετανάστευσης και της σύνθεσης του μεταναστεύοντος 

βιοαερίου. 

Η ποιότητα και η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται, παρακολουθείται 

μέσω του εγκατεστημένου συστήματος διαχείρισης βιοαερίου. 

Η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα 

και είναι σύμφωνη με τις ΚΥΑ 114218/97 και ΚΥΑ 29407/3508/02: 

Πίνακας 11-8: Παράμετροι παρακολούθησης αέριων εκπομπών και 

συχνότητα καταγραφής τους 

 Μετρούμενη Παράμετρος Φάση 
λειτουργίας 

Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

1 
Δυνητικές εκπομπές αερίων 
και ατμοσφαιρική πίεση 

μηνιαίως(1)(2) ανά εξάμηνο(3) 

(1) Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα διαστήματα είναι 
εξίσου αποτελεσματικά, επιτρέπεται να προσαρμόζονται.  

(2) Τακτική παρακολούθηση των CH4, CO2, O2, H2S, H2, ενώ των λοιπών αερίων όσο απαιτείται 
ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων αποβλήτων, ώστε να αντανακλώνται τα 
συνδεόμενα με την εκπλυσιμότητα χαρακτηριστικά τους.  

(3) Η αποτελεσματικότητα του συστήματος απαγωγής αερίων πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 

 

 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ - ΟΓΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

Ένα τελευταίο στοιχείο που παρακολουθείται για την εξακρίβωση της ορθής 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ είναι η τοπογραφία του χώρου, δηλαδή το φορτίο των 

αποβλήτων. Ειδικότερα εξετάζεται η καθίζηση του φορτίου, καθώς και η δομή και 

σύνθεσή του.  

Θα χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα μετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή 

διαφορικών) και παράλληλα θα ληφθούν μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 

φαινόμενα καθιζήσεων και να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις στο σύστημα 

τελικής κάλυψης, στα στεγανωτικά συστήματα, στο σώμα του ΧΥΤΑ/Υ και στους 

αγωγούς βιοαερίου. 

Η εξέλιξη των καθιζήσεων συνδέεται με τη μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων 
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του υλικού και με τη βιοαποικοδόμηση των απορριμμάτων, ενώ χρονικά 

εκτείνεται περίπου μια δεκαετία μετά την απόθεση. 

Προκειμένου να γίνει εκτίμηση της αναμενόμενης καθίζησης σε διάφορα σημεία 

του ΧΥΤΑ/Υ με το πέρας λειτουργίας, έτσι ώστε να καθορισθεί το υψόμετρο της 

τελικής διαμόρφωσης του αναγλύφου και προκειμένου να εκτιμηθεί ο 

καταλληλότερος χρόνος έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του χώρου 

(πορεία καθιζήσεων), θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ελέγχου των καθιζήσεων. 

Οι μάρτυρες θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια των κυττάρων και στα τελειωμένα 

τμήματα του χώρου, με βάση σταθερά σημεία ελέγχου ευρισκόμενα εκτός του 

ΧΥΤΑ/Υ (Repers).  

Προτείνεται διάταξη αποτελούμενη από πλάκα εδραζόμενη στα απορρίμματα 

κατασκευασμένη από σκυρόδεμα πάχους 50cm και διαστάσεων 1mx 1m, πάνω 

στην οποία τοποθετείται μεταλλική βάση (0,30m2 περίπου) από λαμαρίνα 4mm. 

Στο κέντρο της λαμαρίνας φέρεται χαλυβδοσωλήνας Φ2½’’ ύψους 0,6m και 

εσωτερικά αυτού δεύτερος χαλυβδοσωλήνας Φ2’’ ύψους 2m. Ο φορέας 

λειτουργίας του έργου δύναται να τροποποιήσει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Ο κωδικός μάρτυρα θα συμφωνείται με την αρμόδια υπηρεσία και θα φέρεται 

χαραγμένος στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώμα. Πριν από την 

κατασκευή της γεωκάλυψης ο ιστός θα προεξέχει από το έδαφος. Οι μάρτυρες 

χωροσταθμούνται με απλές γεωδαιτικές μεθόδους (γεωμετρική χωροστάθμηση) 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα μετρήσεων στους μάρτυρες 

αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, η οποία είναι σύμφωνη με τις ΚΥΑ 

114218/97 και ΚΥΑ 29407/3508/02. 

Πίνακας 11-9: Παράμετροι παρακολούθησης καθιζήσεων και συχνότητα 

καταγραφής τους 

Τέλος, προσδιορίζεται ετησίως η δομή του όγκου του ΧΥΤΑ/Υ και η σύνθεσή του 

με την υποβολή έκθεσης. Σ’ αυτήν θα παρουσιάζεται η κατάσταση της 

καλυπτόμενης από απορρίμματα περιοχής, ο όγκος και η σύνθεση των 

αποβλήτων, η μέθοδος απόθεσης που ακολουθείται, ο χρόνος και η διάρκεια 

απόθεσης, καθώς και ο υπολογισμός της χωρητικότητας με χρήση κατάλληλου 

τοπογραφικού εξοπλισμού. 

 Μετρούμενη Παράμετρος Φάση 
λειτουργίας 

Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

1 Καθίζηση του φορτίου 
αποβλήτων του Χ.Υ.Τ.  

μηνιαίως 
Ανά τρίμηνο για ένα έτος 

και μετά ανά εξάμηνο 

2 Δομή και σύνθεση του φορτίου 
αποβλήτων του Χ.Υ.Τ.  

ετησίως -- 
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Ο έλεγχος της ευστάθειας του ΧΥΤΑ/Υ επαναλαμβάνεται στη φάση λειτουργίας 

κάθε πέντε χρόνια ή και νωρίτερα εάν επέλθουν αλλαγές στο σχεδιασμό ή 

παρατηρηθούν φαινόμενα αστοχίας. 

Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν, όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτονικών 

μαρτύρων είναι μικρότερη από την οριακή τιμή του εξαμήνου. 

 

 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία παρακολούθησης και ελέγχου του 

ΧΥΤΑ/Υ, ο Φορέας λειτουργίας θα πρέπει να μεριμνά για την παρακολούθηση 

των κάτωθι στοιχείων: για τον εσωτερικό έλεγχο του ΧΥΤΑ/Υ, για τον έλεγχο της 

ποιότητας του αέρα, τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της 

εγκατάστασης, την παρακολούθηση και τη συντήρηση του συστήματος της 

στεγάνωσης, την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης διαρροών και άλλων 

εκτάκτων καταστάσεων καθώς και τη μετέπειτα φροντίδα του ΧΥΤΑ/Υ. 

Ειδικότερα: 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ &  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος των αγωγών θα πρέπει να γίνεται ανά τετράμηνο, μέχρις ότου η 

ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων είναι τέτοια που η δημιουργία 

συμπυκνωμάτων είναι αναπότρεπτη. Αν ο κίνδυνος δημιουργίας 

συμπυκνωμάτων είναι μικρός, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Κατά 

τον έλεγχο, αν διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες (ρωγμές, θραύση, παραμόρφωση 

κα) και συμπυκνώματα στους αγωγούς, γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Τα 

συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των αγωγών. 

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΧΥΤΑ/Υ 

Οι οσμές στο ΧΥΤΑ/Υ μπορεί να γίνουν φοβερά ενοχλητικές, όταν η απαιτούμενη 

αραίωση δεν επιτυγχάνεται λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιπροσθέτως το 

πρόβλημα των οσμών, είναι χειρότερο τους ψυχρούς και υγρούς μήνες του 

χειμώνα, απ΄ ότι το καλοκαίρι, διότι πιστεύεται ότι το χειμώνα γίνεται λιγότερη 

βιοχημική οξείδωση. 

Οι οσμές οφείλονται κυρίως στο υδρόθειο, στις μερκαπτάνες, στις κετόνες και 

τους εστέρες. Γενικά η εκπομπή οσμών είναι τοπικού χαρακτήρα και επηρεάζουν 

αποδέκτες κοντά στην μονάδα. Μόνο κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές 

συνθήκες οι «οσμές» είναι δυνατό να μεταναστεύσουν σε μεγάλες αποστάσεις. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι εκπομπές οσμής από ΧΥΤΑ/Υ 

διαφοροποιούνται ως εξής: 

➢ Από χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά για διάθεση απορριμμάτων: 66,7 
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– 500 Μονάδες Οσμής (ΜΟ)/(m2*min) 

➢ Από χώρο που είναι σκεπασμένος με το καθημερινής χρήσης επικαλυπτικό 

υλικό: 33,3 - 100 (ΜΟ)/(m2*min) 

➢ Από χώρους που έχουν πλήρως επικαλυφθεί με τελική επικάλυψη (χωρίς 

δενδροφύτευση): 10 – 42 (ΜΟ)/(m2*min). 

Οι εκπομπές οσμών για το ΧΥΤΥ μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες δεδομένου ότι 

και με την κατασκευή της ΜΕΑ θα καταλήγει στο ΧΥΤΥ το υπόλειμμα της 

επεξεργασίας των ΑΣΑ, με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε οργανικό φορτίο, η 

βιοαποδόμηση του οποίου κατά κύριο λόγω δημιουργεί οσμές. 

Το πρόβλημα της σκόνης υπάρχει μόνο τους ξηρούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο, Σεπτέμβριο) και εμφανίζεται κυρίως κατά τις εργασίες επικάλυψης 

των απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση διαπίστωσης όχλησης από οσμές και σκόνη πέραν του 

φυσιολογικού και παρά την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΥ, θα πρέπει να 

διενεργηθούν μετρήσεις και έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών και της 

αντιμετώπισής τους. 

Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Άλλη μία σημαντική περιβαλλοντική παράμετρος που θα πρέπει να 

παρακολουθείται είναι ο θόρυβος. Οι τιμές του θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 

διεθνή επιτρεπτά όρια, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων της 

γύρω περιοχής και να διασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται καμία ενόχληση από 

τη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ.   

Όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου, πρέπει να ληφθούν τα αναφερόμενα στην 

Ελληνική Νομοθεσία μέτρα κατά την κατασκευή του έργου (βλ. κεφ. 7), ενώ κατά 

τη λειτουργία δεν αναμένονται υψηλές τιμές, παρά μόνο σε περίπτωση ιδιαίτερης 

κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά εάν διαπιστωθεί μόνιμο πρόβλημα μικρής διάστασης, 

αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί, π.χ. με φυτεύσεις για αντιθορυβική προστασία, 

κατασκευή αντιθορυβικών αναχωμάτων, εγκατάσταση ηχοπετάσματος. 

Οποιαδήποτε μέτρηση θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το Π.Δ. 85/38/18.3.91 και την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ. Το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου ορίζεται από την Υπ. Απ. 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 

395/Β/19.6.92). Για τη λειτουργία τον εγκαταστάσεων των έργων ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/6.10.81) και ειδικότερα στο άρθρο 

2 αυτού. 

Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται ενδεχομένως και νύχτα και δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με κάποιο ηχοπέτασμα, τότε θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 

πινακίδες επιβολής χαμηλού ορίου ταχύτητας στο σημείου του προβλήματος, ή 
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σήμανση για την υπενθύμιση των ωρών κοινής ησυχίας. 

Ο έλεγχος και η μέτρηση του θορύβου και των δονήσεων γίνεται τακτικά, σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση διαπίστωσης όχλησης 

πέραν του φυσιολογικού και παρά την ορθή λειτουργία του έργου, θα πρέπει να 

διενεργηθούν μετρήσεις και έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών και της 

αντιμετώπισής τους. 

Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ της ΜΟΝΑΔΑΣ 

Το σύνολο των λειτουργιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτεί την ύπαρξη 

κεντρικής εποπτείας. 

Η κεντρική εποπτεία των εγκαταστάσεων θα ασκείται από Διπλωματούχο 

Μηχανικό με εμπειρία σε αντίστοιχες Εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί να 

συντονίσει και να επιβλέψει σωστά το σύνολο των απαιτούμενων λειτουργιών 

των μονάδων. 

Στις αρμοδιότητες του επόπτη περιλαμβάνονται κύρια τα κάτωθι καθήκοντα: 

Α) Σχεδιασμός–Παρακολούθηση προγράμματος ημερησίας και μακροπρόθεσμης 

λειτουργίας της μονάδα και ειδικότερα: 

1. Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας. 

2. Κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας της μονάδας. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ/Υ αφορά τη διαχρονική διάθεση 

προσωπικού και μηχανημάτων για την ομαλή απορρόφηση, σύμφωνα με το 

γενικότερο σχέδιο εκμετάλλευσης, των προσερχόμενων στον ΧΥΤΑ/Υ στερεών 

αποβλήτων/υπολειμμάτων. Το πρόγραμμα λειτουργίας κλιμακώνεται και 

εξειδικεύεται σε 4 επίπεδα: 

α. Ημερήσιο πρόγραμμα. 

Λαμβάνεται υπόψη οι ωριαίοι ρυθμοί προέλευσης των απορριμματοφόρων, με 

αντικειμενικό σκοπό την απορρόφηση των φορτίων σε ώρες αιχμής. Κύρια 

εκφράζεται με το ωράριο εργασίας του προσωπικού, σε βάρδιες εργασίας. 

β. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

Λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση του φορτίου τις ημέρες της εβδομάδας. 

Εκφράζεται με την κατανομή των ρεπό των εργαζομένων, τη διαθεσιμότητα των 

εν λειτουργία μηχανημάτων (σε σχέση με τη δραστηριότητα του συνεργείου), την 

ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαμενής – 

στραγγισμάτων, αγωγοί εκτόνωσης, εσωτερική οδοποιία, ομαλοποίηση 

στρώσης) κλπ. 

γ. Τρίμηνο πρόγραμμα (ή εξάμηνο) 
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Προβλέπεται η διαθεσιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για κάθε μια εποχή 

με βάση τις ιδιομορφίες της π.χ. για το καλοκαίρι ιδιαίτερη έμφαση στο υδροφόρο 

(κατάβρεγμα, πότισμα). 

δ. Ετήσιο πρόγραμμα. 

Προβλέπεται η διαθεσιμότητα του προσωπικού, μηχανημάτων και τη 

λειτουργικότητα των έργων υποδομής στη διάρκεια όλου του χρόνου. 

1. Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

2. Παρακολούθηση και έλεγχος όλων των επιμέρους υποτμημάτων και 

εγκαταστάσεων της μονάδας. 

Β) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τη λειτουργία της μονάδας και 

ειδικότερα: 

1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την ποιότητα και ποσότητα 

των εισερχόμενων απορριμμάτων από το αντίστοιχο τμήμα. 

2. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τον όγκο των διατιθέμενων 

απορριμμάτων και την διάταξη τους στο χώρο. 

3. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο 

(βιοαέριο, στραγγίσματα, υπόγεια νερά, καθιζήσεις, μετεωρολογικά κ.α.). 

4. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την ορθή και αποδοτική 

λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, του δικτύου συλλογής, 

καθώς και του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου. 

Γ) Ενημέρωση φορέα και άλλων αρμοδίων για τη λειτουργία της μονάδας και 

ειδικότερα: 

1. Επαφές με τρίτους που επισκέπτονται την μονάδα (επισκέπτες προς 

ενημέρωση, επιθεωρητές περιβάλλοντος, υπηρεσιακοί παράγοντες κ.α.). 

2. Εισήγηση προς τον φορέα των απαραίτητων επεμβάσεων που αφορούν την 

καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας. 

3. Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προς το φορέα του έργου, σχετικά με την 

λειτουργία της εγκατάστασης. 

4. Τήρηση βιβλίου λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης των 

εγκαταστάσεων. 

5. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων του έργου. 

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤα/υ και συντηρησησ συστηματων 

Απαιτείται ο συνεχής έλεγχος και συντήρηση των κάτωθι: 

➢ του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων 
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➢ του συστήματος διαχείρισης του βιοαερίου 

➢ του συστήματος στεγάνωσης του χώρου 

➢ Συντήρηση και ανάπτυξη των έργων πρόσβασης 

➢ Καθαρισμός τάφρων ομβρίων 

➢ Καθαρισμός χώρου και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα 

➢ Συντήρηση πρασίνου – άρδευσης 

➢ Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

➢ Συντήρηση όλων των υπολοίπων εγκαταστάσεων του έργου, ώστε να 

βρίσκονται σε άρτια λειτουργική κατάσταση ανά πάσα στιγμή. 

ΣΤ) ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Σχέδιο μετέπειτα φροντίδας του χώρου 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 και την 29407/3508/02, η φάση της μετέπειτα 

φροντίδας του χώρου αρχίζει αμέσως μετά το πέρας λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ ή 

τμήματός του και την παραλαβή των αντιστοίχων έργων αποκατάστασης. 

Διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας η οποία περιλαμβάνει: 

• στοιχεία παραλαβής/ διάθεσης αποβλήτων, 

• αξιολόγηση ασφάλειας συστήματος στεγάνωσης σε μακροπρόθεσμη βάση, 

• καταγραφή των υδρογεωλογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα των ελέγχων και των υπαρχόντων σχεδιασμών. 

Οι έλεγχοι και τα μέτρα περιλαμβάνουν : 

• ποιοτικό έλεγχο της λειτουργικής ικανότητας του συστήματος επιφανειακής 

τελικής κάλυψης, 

• εφόσον διαπιστωθούν αστοχίες και βλάβες απαιτείται η άμεση 

αποκατάστασή τους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί η στρώση επικάλυψης 

στη θέση όπου προκλήθηκε η βλάβη, 

• εξακρίβωση των παραμορφώσεων του συστήματος τελικής κάλυψης σε 

ετήσια βάση. Οι παρατηρούμενες παραμορφώσεις συγκρίνονται με τους 

υπολογισμούς των καθιζήσεων. Τα σημεία μετρήσεων τοποθετούνται σε 

κάνναβο 20m, 

• έλεγχος υδατικού ισοζυγίου και μέτρηση των ποσοτήτων επιφανειακής 

απορροής πάνω από το σύστημα της τελικής επικάλυψης, όπως και της 

εξατμισιοδιαπνοής, 

• αποκατάσταση της τελικής κάλυψης από τυχόν διαβρωτικά φαινόμενα,  
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• επιθεώρηση του ΧΥΤΑ/Υ ανά εξάμηνο, 

• έλεγχος του συστήματος αποστράγγισης γίνεται εφόσον παρουσιαστούν 

πλευροδιηθήματα στα πρανή και 

• επαλήθευση  νέων χρήσεων.  

Τέλος, πρέπει να πραγματοποιούνται όλες οι δειγματοληψίες, οι αναλύσεις και οι 

έλεγχοι των παραμέτρων του ΧΥΤΑ/Υ με τις συχνότητες που αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους. 

Τέλος της μετέπειτα φροντίδας του χώρου 

Η Οδηγία 31/99 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την υγειονομική 

ταφή, ορίζει στο άρθρο 13 ότι: «Μετά την οριστική παύση λειτουργίας χώρου 

υγειονομικής ταφής, ο φορέας λειτουργίας του είναι υπεύθυνος για την 

συντήρηση, την παρακολούθηση και τον συστηματικό έλεγχό του, κατά την φάση 

επιτήρησης, επί 10 έτη». 

Στην ΚΥΑ 114218/97 αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με το τέλος 

της μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ/Υ: «Η φάση της μετέπειτα φροντίδας του χώρου 

τελειώνει μετά από είκοσι έτη, ή όταν η αρμόδια υπηρεσία απαλλάξει το φορέα 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ. από αυτή την υποχρέωση. Τόσο στην πρώτη περίπτωση 

όσο και στη δεύτερη, χορηγείται άδεια για το πέρας της μετέπειτα φροντίδας, 

μετά από επιτόπιο έλεγχο, από τους αρμόδιους φορείς». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΚΥΑ 114218/97 υπερκαλύπτει την Κοινοτική 

Οδηγία και συνεπώς είναι υποχρεωτική η τήρησή της.  

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, το στάδιο μεταφροντίδας ενός ΧΥΤΑ/Υ 

μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες και ολοκληρώνεται όταν η δυναμικότητα 

εκπομπών (στραγγισμάτων, βιοαερίου) είναι τόσο χαμηλή που δεν βλάπτει το 

περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο η επεξεργασία των στραγγισμάτων δεν είναι πλέον 

απαραίτητη και κάθε ποσότητα βιοαερίου θα οξειδωθεί φυσικά στο τελικό 

κάλυμμα του ΧΥΤΑ/Υ.  

Τα στραγγίσματα και το βιοαέριο του ΧΥΤΑ/Υ πρέπει να ελεγχθούν και να 

επεξεργαστούν κατά τη περίοδο της μεταφροντίδας μέχρις ότου η ποσότητα και 

η ποιότητά τους να φτάσουν σε αποδεκτά περιβαλλοντικά επίπεδα. 

Σημασία, όμως, έχει ο χρόνος που θα διαρκέσει η περίοδος της μεταφροντίδας. Το 

ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις αφού οι ιδιοκτήτες/ διαχειριστές 

ΧΥΤΑ/Υ πρέπει να αποταμιεύσουν επαρκή ποσά για τη λειτουργία του, μετά το 

κλείσιμό του.  

Το κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει τη συντήρηση 

του συστήματος στεγάνωσης του ΧΥΤΑ/Υ ,την επεξεργασία των στραγγισμάτων, 
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του ελέγχου και επεξεργασίας του βιοαερίου όπως επίσης δραστηριότητες 

διαχείρισης και παρακολούθησης. 

Εκτεταμένες έρευνες στο εξωτερικό καταλήγουν στο ότι προκειμένου να 

επιτευχθούν οι τιμές – στόχοι εκπομπής/ εκροής, τα στραγγίσματα πρέπει να 

επεξεργάζονται για δεκαετίες και πιθανότατα πάνω από 100 χρόνια. 

Ο έλεγχος του βιοαερίου είναι πιθανόν αναγκαίος για αρκετές δεκαετίες μετά το 

κλείσιμο του ΧΥΤΑ/Υ και σχετικά μικρές ποσότητες απαιτούν μέτρα προστασίας 

της ατμόσφαιρας. 

Τα κριτήρια πού αποτελούν τη βάση για την απελευθέρωση του ΧΥΤΑ/Υ από την 

περίοδο της μεταφροντίδας είναι τα παρακάτω: 

▪ Η διαδικασία βιολογικής διάσπασης και συναφείς διαδικασίες αντίδρασης 

εντός του ΧΥΤΑ/Υ είναι ασήμαντες. 

▪ Η παραγωγή βιοαερίου πρέπει να έχει μειωθεί μέχρι του σημείου όπου δεν 

χρειάζεται εξαγωγή αποθεμάτων αερίου. 

▪ Η καθίζηση έχει μειωθεί σε βαθμό που, ζημιά που σχετίζεται με την καθίζηση 

στο επιφανειακό σύστημα στεγάνωσης μπορεί να αποκλειστεί. 

▪ Το επιφανειακό σύστημα στεγάνωσης και το στρώμα φύτευσης είναι 

λειτουργικά και σε σταθερή κατάσταση, έτσι ώστε τόσο η παρούσα όσο και η 

μελλοντική χρήση του ΧΥΤΑ/Υ να μην επηρεάζεται, ακόμα και σε περίπτωση 

αλλαγής χρήσης του χώρου. 

▪ Το επιφανειακό νερό (λόγω της βροχόπτωσης), μεταφέρεται μέσω 

ελεγχόμενης  διαδικασίας. 

▪ Ο ΧΥΤΑ/Υ είναι ανθεκτικός και μηχανικά σταθερός. 

▪ Η συντήρηση των εγκαταστάσεων δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

▪ Τα υπόγεια ύδατα δεν μολύνονται από τον ΧΥΤΑ/Υ, έτσι ώστε να μην 

απαιτείται ο έλεγχος τους ή η επεξεργασία τους. 

Τα βασικά θέματα για την απελευθέρωση των ΧΥΤΑ/Υ από την περίοδο της 

μεταφροντίδας είναι: 

▪ Ποια κριτήρια/ παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση 

των περιβαλλοντικά αποδεκτών επιπέδων εκπομπών αερίων από έναν 

ΧΥΤΑ/Υ. 

▪ Πόσο είναι δυνατόν να συναχθούν γενικές ή ανάλογα με τον ΧΥΤΑ/Υ, τιμές-

στόχοι από τις συγκεκριμένες παραμέτρους. 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα υπάρχοντα τεστ και τη μέθοδο ανάλυσης για 

τη διαμόρφωση των κριτηρίων εκείνων που θα πιστοποιούν ότι η περίοδος της 
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μεταφροντίδας έχει ολοκληρωθεί. 

Πίνακας 11-10: Τεστ και μέθοδοι ανάλυσης για την ολοκλήρωση της 

περιόδου μεταφροντίδας 

Πηγή Μέθοδοι 

1. ΧΥΤΑ ▪ Έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας 
των στραγγισμάτων. 

▪ Έλεγχος και παρακολούθηση του βιοαερίου (παραγωγή και 
ποιότητα) 

▪ Έλεγχος και παρακολούθηση καθίζησης, θερμοκρασιακό 
καθεστώς 

2. Έρευνα 
δειγμάτων 
αποβλήτων από 
τον ΧΥΤΑ/Υ 

▪ Απογραφή της σύστασης των δειγμάτων των στερεών 
αποβλήτων (περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε C και 
N, πτητικά στερεά 

▪ Ανάλυση για ph, αγωγιμότητα, αζωτούχες παραμέτρους, 
COD, TOC, BOD5, βαρέα μέταλλα, οξύτητα  

3. Εικονικός 
αντιδραστήρας 
ΧΥΤΑ/Υ 

▪ Παρακολούθηση δειγμάτων πριν και μετά τον έλεγχο 

▪ Λειτουργία του εικονικού αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας 
πολύ μεγάλη ποσότητα νερού  

▪ Παρακολούθηση της ποσότητας του νερού, 
συμπεριλαμβανομένης και της συγκέντρωσης των 
στραγγισμάτων    

Πρέπει, όμως, να γίνει αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων, ιδίως σε 

σχέση με τις μελλοντικές προβλέψεις εκπομπών. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι 

απαραίτητο να είναι γνωστή η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις εκπομπές του 

βιοαερίου/ στραγγισμάτων  και το εάν θεωρείται αποδεκτή στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον. 

Αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν : 

▪ Οι εκπομπές πρέπει ικανοποιούν καθορισμένες τιμές-στόχους, οι οποίες 

πρέπει να είναι ανεξάρτητες της συγκεκριμένης τοποθεσίας. 

▪ Η αποδοχή των εκπομπών θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα γεωλογικά, 

υδρογεωλογικά και επιφανειακών υδάτων χαρακτηριστικά, γύρω από τον 

ΧΥΤΑ/Υ. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μελλοντική χρήση του ΧΥΤΑ/Υ. 

▪ Ένας συνδυασμός και των δύο μοντέλων, όπου οι καθορισμένες τιμές θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν και όπου υπάρχει ένα επιπλέον αίτημα για την 

επίτευξη των τιμών-στόχων για τον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ/Υ αλλά την 

μετέπειτα χρήση του χώρου. 

Η ποσότητα του βιοαερίου που θεωρείται αποδεκτή για τον τερματισμό της 

φάσης της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ/Υ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5–
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1lt/m2/hr. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας ΧΥΤΑ/Υ μπορεί να απελευθερωθεί από τη φάση 

μεταφροντίδας όταν τα συλλεγόμενα στραγγίσματα ικανοποιήσουν τις τιμές 

στόχους. Για να αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις των στραγγισμάτων, μπορεί να 

ληφθεί υπόψη ο ετήσιος ρυθμός καθίζησης και ο τύπος της τελικής επικάλυψης. 

Σε τέτοια μοντέλα, οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις στραγγισμάτων πρέπει να 

υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα μιας πρότυπης ανάλυσης 

δειγμάτων, που έχουν ληφθεί από το εσωτερικό του ΧΥΤΑ/Υ. 

Συνοψίζοντας, το ενδεχόμενο ενός ΧΥΤΑ/Υ να εκπέμπει στραγγίσματα και 

βιοαέριο μπορεί να περιγραφεί, χρησιμοποιώντας δείγματα αποθέσεων από τον 

ΧΥΤΑ/Υ και αναλύοντάς τα ως προς τη βιολογική δραστηριότητά τους (έλεγχος 

αναπνοής), την προσρόφηση (έλεγχος προσρόφησης) καθώς επίσης την 

παρούσα και μελλοντική συμπεριφορά τους (έλεγχος με λυσίμετρο).  

Η απελευθέρωση ενός ΧΥΤΑ/Υ από τη φάση της μεταφροντίδας σημαίνει ότι η 

πιθανότητα εκπομπής αλλά και οι πραγματικές εκπομπές είναι περιβαλλοντικά 

αποδεκτές. Η περίοδος της μεταφροντίδας θα μπορούσε να οριστεί στα 30 

χρόνια. Ενδεχομένως αυτό να σημαίνει ότι ο ΧΥΤΑ/Υ μπορεί να αφεθεί χωρίς 

καμία λειτουργία ή επίβλεψη, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ορισμένες 

δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως η άντληση στραγγισμάτων, ο καθαρισμός 

των σωλήνων αποστράγγισης, η φροντίδα της φύτευσης, η φυσική μετά-

επεξεργασία των στραγγισμάτων στον χώρο του ΧΥΤΑ/Υ, φροντίδα των 

φρεατίων και έλεγχος των υπογείων υδάτων, μπορεί να παραμείνουν. 

 

 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τον έλεγχο, την καταγραφή, την αξιοποίηση όλων των παραμέτρων και την 

περαιτέρω επεξεργασία τους, απαιτείται η δημιουργία μίας Βάσης Δεδομένων 

(ΒΔ), η οποία προσθέτει αξιοπιστία στο πρόγραμμα παρακολούθησης του 

ΧΥΤΑ/Υ. Η βάση δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης αφού με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται: 

1) Έγκυρη και ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ΧΥΤΑ/Υ.  

2) Κωδικοποίηση των παραμέτρων που πρέπει να μετρούνται και να 

καταγράφονται. 

3) Εύκολη και γρήγορη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων για την λειτουργία του 

ΧΥΤΑ/Υ.  

Η βάση περιλαμβάνει: 
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1. Γενικά και τεχνικά στοιχεία του ΧΥΤΑ/Υ: θέση, συντεταγμένες, 

εξυπηρετούμενος πληθυσμός, χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πχ σχέδιο 

διαχείρισης βιοαερίου, σχέδιο λειτουργίας του χώρου, συστήματα μετρήσεων 

και ελέγχου κλπ.  

2. Οικονομικά στοιχεία: εδώ συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για τον ακριβή υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του έργου. 

3. Στοιχεία ζυγιστηρίου όπου περιέχονται μεταξύ άλλως: στοιχεία εισερχόμενων 

φορτίων, στοιχεία εισερχόμενων οχημάτων, ανάλυση εισερχόμενων 

απορριμμάτων ανά ημέρα κλπ. 

4. Στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση του χώρου: παρακολουθούμενες 

παράμετροι, μετρούμενες τιμές, παρατηρούμενες αστοχίες, επεξεργασία 

καταχωρημένων δεδομένων κλπ. 

5. Παρακολούθηση: αφορά ότι δεν περιλαμβάνεται στο σημείο 4, όπως 

μετεωρολογικά στοιχεία, μετρήσεις καθιζήσεων κλπ. 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας παρατίθενται τα πιο πρόσφατα δεδομένα από 

την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, 

σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002. 
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12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το Σχέδιο της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου που προτείνεται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της ισχύουσας 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. H παρουσίαση του Σχεδίου της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από 

την Κ.Υ.Α. οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) «Προδιαγραφές 

περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα 

και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως 

ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209)». 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου, που περιλαμβάνει τη συνέχιση 

λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Βόλου, όπως 

κατασκευάστηκε και λειτουργεί με τις: ΚΥΑ 2245/2-8-95) Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων, ΚΥΑ οικ. 132124/27-3-03, ανανέωση απόφασης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ΚΥΑ οικ. 100959/2-2-06 έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων του έργου συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας από βιοαέριο, ΚΥΑ οικ. 105482/23-6-2008 Ανανέωσης – 

κωδικοποίησης των ΚΥΑ οικ. 132124/2003 και ΚΥΑ οικ. 100959/2006, απόφαση 

3888/248029/ΠΕ2014/10-9-2015 για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών 

Όρων και το σχεδιασμό για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων στο χώρο βάση της α.π. 1538/90359/22-11-2017 απόφασης για 

την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Α1. Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας 

Πρόκειται για τη λειτουργία του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων Π.Σ. Βόλου στη θέση ‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, 

που κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 22445/2-8-1995 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και οικ. 132124/27-3-2003 Ανανέωσης 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και την Κ.Υ.Α. οικ. 

100959/2-2-2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας 
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συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από τον χώρο διάθεσης 

απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου. 

Στον υπόψη ΧΥΤΑ/Υ, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Α.Σ.Α.) των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός 

Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, και ειδικότερα 

όσα απομένουν μετά από την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820 τ.μ. από τα οποία 

ο «ενεργός ΧΥΤΑ» καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων. Ένα τμήμα του 

χώρου συνίσταται από παλιές απορριμματικές αποθέσεις (περίπου 80 

στρέμματα σε οριζόντια όψη - υποτμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4), οι οποίες έχουν 

αποκατασταθεί, ενώ ένα άλλο τμήμα του χώρου έκτασης 80 στρεμμάτων περίπου 

(επί φυσικού εδάφους) έχει στεγανοποιηθεί και αποτέλεσε τις πρώτες Φάσεις 

ανάπτυξης του ΧΥΤΑ (υποτμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Γ3). 

Εν συνεχεία και με στόχο τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας του χώρου, 

στεγανοποιήθηκαν σταδιακά και τμήματα του χώρου επί των παλαιών 

απορριμματικών αποθέσεων (υποτμήματα Β1 και το μεγαλύτερο σχεδόν τμήμα 

του Β2). Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι 2.560.000 m3 περίπου. Με τη σχετική 

απόφαση κατασκευάστηκε κατακόρυφο οπλισμένο επίχωμα στα όρια της 

λεκάνης απόθεσης αποβλήτων, με σκοπό την καθ’ ύψος επέκτασή της, ενώ η 

ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ αυξήθηκε κατά 767.000 m3 και η διάρκεια ζωής 

του κατά 4,85 έτη. 

Ο τοίχος αντιστήριξης κατασκευάστηκε στο μέσα όριο του περιμετρικού 

καναλιού συλλογής ομβρίων υδάτων και η στέψη του έχει συνεχή κλίση. Στην 

απόληξη του τοίχου αντιστήριξης στο βόρειο και νότιο τμήμα του «ενεργού 

ΧΥΤΑ», η στέψη του πλησιάζει το φυσικό έδαφος με μειούμενο ύψος. 

Το απορριμματικό ανάγλυφο ξεκινά να αναπτύσσεται από το επίπεδο της στέψης 

του οπλισμένου επιχώματος με κλίση 1:3, μέχρι την ισοϋψή +199 m, ενώ στην 

οροφή του απορριμματικού ανάγλυφου, διαμορφώνεται πλατό της τάξης του 5%, 

το οποίο εδράζεται στο φυσικό έδαφος στην ισοϋψή +201 m. 

Το ανάγλυφο της τελικής κάλυψης θα σταματά στη στέψη του τοίχου 

αντιστήριξης, για όσο μήκος υπάρχει, ενώ στην υπόλοιπη έκταση θα εδράζεται 

στο φυσικό έδαφος. Η κλίση της τελικής κάλυψης είναι 1:3, με αναβαθμούς ανά 

10,0 m και πλάτους 3,0 m, μέχρι την ισοϋψή +201 m, ενώ στην οροφή του 

διαμορφωμένου τελικού ανάγλυφου, διαμορφώνεται πλατό της τάξης του 5%, το 

οποίο εδράζεται στο φυσικό έδαφος στην ισοϋψή +203 m. Οι αναβαθμοί που 

κατασκευάζονται ανά 10 m παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου ολίσθησης του απορριμματικού όγκου, καθώς και του κινδύνου 
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διάβρωσης της τελικής κάλυψης. 

Για τη σωστή λειτουργία του χώρου και την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος ο ΧΥΤΑ/Υ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά έργα: 

• Έργα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών 

• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

• Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

• Έργα διευθέτησης ομβρίων 

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου έχουν κατασκευαστεί μία σειρά 

από έργα υποδομής, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

• Πύλη εισόδου-εξόδου 

• Ζυγιστήριο - Φυλάκιο εισόδου 

• Χώρος δειγματοληψίας 

• Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

• Χώρος πλυντηρίου μηχανημάτων 

• Συστήματα έκπλυσης τροχών 

• Δεξαμενή ύδρευσης - πυρόσβεσης 

• Περίφραξη - Αντιπυρική ζώνη 

• Περιμετρική δενδροφύτευση 

• Εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους 

εγκαταστάσεις του έργου. 

• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και μηχανημάτων 

• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 

Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

Τα στραγγίσματα (από το σύστημα συλλογής του ΧΥΤΑ/Υ και της ΜΕΑ) 

καταλήγουν στην υπάρχουσα δεξαμενή συλλογής - εξισορρόπησης με σύστημα 

προαερισμού των υγρών, ωφέλιμου όγκου 320 m3, δίπλα στην οποία 

κατασκευάσθηκε δεύτερη δεξαμενή δύο διαμερισμάτων, όγκου 780 m3. Με την 

κατασκευή και της δεύτερης δεξαμενής επιτυγχάνεται όγκος 1.100 m3, ικανός να 

δεχθεί τα στραγγίσματα τουλάχιστον τριών ημερών. 

Τα στραγγίσματα από το σύστημα των δύο δεξαμενών οδηγούνται στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

• Φρεάτιο μερισμού - προσθήκη χημικών - bypass. 
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• Αερισμό, πραγματοποιούμενο εντός 2 ανεξάρτητων δεξαμενών βιολογικής 

επεξεργασίας SBR (ωφέλιμου όγκου 2 x 250 m3) με αεριστές. Για τη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών εκροής, υπάρχει τρίτη δεξαμενή SBR (ωφέλιμου όγκου 

150 m3) εν σειρά με τις προηγούμενες, στην οποία επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη επεξεργασία. Η απονιτροποίηση επιτυγχάνεται κατά τις 

περιόδους παύσεως του αερισμού σε συνθήκες πλήρους αναμίξεως από 

υποβρύχιους αναδευτήρες. 

• Απομάκρυνση της λάσπης με τη βοήθεια αντλίας, τοποθετημένης στον 

πυθμένα της δεξαμενής, που την καταθλίβει στον παχυντή. 

Στη συνέχεια, τα ήδη επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ για περαιτέρω επεξεργασία. Η λάσπη που 

παράγεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων οδηγείται για ταφή 

στο ΧΥΤΑ/Υ, ύστερα από αποθήκευση - πάχυνση της περίσσειας λάσπης σε έναν 

(1) παχυντή βαρύτητας. 

Έργα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται μέσω δικτύου απαγωγής στον σταθμό 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ο οποίος βρίσκεται εντός του 

ΧΥΤΑ/Υ, ισχύος 1,72MW (τρεις ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγών 

ζευγών ονομαστικής ισχύος 625KW έκαστη, συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

15.074 MWh/έτος και ανάκτηση θερμικής ενέργειας 23.687 MWh/έτος). Στην 

παρούσα φάση ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού αποτελείται από δύο 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 1,25 MW. 

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο αποτελείται από τα κάτωθι 

συστήματα: 

• Το σύστημα των γεωτρήσεων. 

• Το δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου. 

• Τη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. 

• Τις μηχανές εσωτερικής καύσης με τους αυτοματισμούς. 

• Την διασύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών  

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων 

Οργανικών θα καταλαμβάνει έκταση 19.102,80 m2 και θα βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου. Η δυναμικότητα της 
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μονάδας επεξεργασίας θα ανέρχεται σε 50.592 tn/έτος για τα αστικά στερεά 

απόβλητα και σε 15.200 tn/έτος για τα προδιαλεγμένα οργανικά. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) η οποία έχει επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη 

μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης και έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς 

ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (solid recovered fuel, 

SRF). Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής, όπου θα πραγματοποιείται η εκκένωση των 

απορριμματοφόρων σε υπόγειες στεγανές δεξαμενές υποδοχής/προσωρινής 

αποθήκευσης. 

• Χώρο μηχανικής επεξεργασίας, όπου το εισερχόμενα ΑΣΑ υπόκεινται σε 

διεργασίες (κοσκίνισης, βαλλιστικού διαχωρισμού, οπτικού διαχωρισμού) για 

την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Χώρο βιολογικής επεξεργασίας, που θα πραγματοποιείται βιολογική ξήρανση 

με εξαναγκασμένη ροή αέρα διαμέσου της μάζας του τεμαχισμένου υλικού. 

Από την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα προκύπτουν 
τρία βασικά ρεύματα: 

4. Ανακυκλώσιμα υλικά. 

5. Δευτερογενές καύσιμο (Solid Recovered Fuel, SRF). 

6. Υπόλειμμα διεργασίας. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δευτερογενούς καυσίμου (Solid Recovered Fuel, 

SRF), βασίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011, σε 

τουλάχιστον τέσσερις βασικές παραμέτρους, ως εξής: 

5. τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value − LHV) 

6. τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης 

7. την διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο 

8. το 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο. 

Η κλάση του απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 

15359:2011 αναφέρεται ως εξής: 

− Κλάση 1, 2, ...5 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία, 

− Κλάση 1, 2, ...5 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο και 

− Κλάση 1, 2, ...5 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος 

και 80% των τιμών), για τον υδράργυρο. 

Η τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών που έχει 
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επιλεγεί είναι η μηχανική και βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης και θα περιλαμβάνει: 

• Χώρο υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας (τεμαχισμός - σχίστης σάκων 

& κοσκίνιση), , όπου παράγονται το κλάσμα του οργανικού υλικού το οποίο 

θα αναμιγνύεται με υλικό δομής και ξένες προσμίξεις. 

• Χώρο κομποστοποίησης, , του οργανικού κλάσματος σε κλειστά συστήματα 

επιταχυνόμενης κομποστοποίησης με εξαναγκασμένο αερισμό. 

• Χώρο ωρίμανσης στεγασμένο με περιμετρικό τοιχίο. 

• Κτίριο ραφηναρίας, όπου το παραγόμενο compost υπόκεινται σε διαδικασία 

απομάκρυνσης ξένων προσμίξεων και οργανικών μη κομποστοποιημένων. 

Από τη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών προκύπτει compost 

και υπόλειμμα. 

Έργα υποδομής Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και 

Προδιαλεγμένων Οργανικών  

Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν: 

• έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 

• κατασκευή αποχετευτικού δικτύου παραγόμενων στραγγισμάτων, 

• σύνδεση της εγκατάστασης με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης,  

• πυρασφάλεια, 

• αντικεραυνική προστασία και  

• χώρους προσωπικού. 

Με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών η διάρκεια ζωής του Χ.Υ.Τ.Α./Υ. 

αναμένεται να παραταθεί κατά 55% περίπου του υπολειπόμενου έως τότε, 

χρόνου ζωής. 

Εισερχόμενα απόβλητα στον χώρο της ΟΕΔΑ 

Οι κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων που δέχεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) είναι οι ακόλουθοι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, 
τσαγιού και καπνού' παραγωγή κονσερβών* παραγωγή ζύμης και 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 
ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

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

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10 

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 06 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, 
απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών  

07 06 12 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 06 11 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

17 05 Χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από 
μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 04 Χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 02  απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων 
(αναφέρονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη 
επικίνδυνα απόβλητα 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 
σύνθλιψη, συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα 
άλλως  

  

19 12 12 Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 19 12 11 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

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

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα  

20 01 11 Υφάσματα 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 28 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο 
σημείο 20 01 27 

20 01 30 Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 39 Πλαστικά 

20 01 40 Μέταλλα 

20 01 41 Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

  

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 Χώματα και πέτρες 

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 Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

  

20 03 06 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

  

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 και 20 01 40 αφορούν σε 

χωριστά συλλεγέντα χαρτιά – χαρτόνια, γυαλιά, πλαστικά και μέταλλα εφόσον 

δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους για ανάκτηση / ανακύκλωση. 

Επίσης, ο κωδικός 19 02 03 «Προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται 

μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα» (αποστειρωμένα απόβλητα), αναφέρεται σε 

απόβλητα όπως αυτά ορίζονται στην με Α.Π. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο 

του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ. 

 

Στο ΧΥΤΑ/Υ της ΟΕΔΑ δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 και συγκεκριμένα:  

α) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, 

β) Απόβλητα τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής είναι εκρηκτικά, 

διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, 

γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή 

κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά τις κείμενες 

διατάξεις,  

δ) Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που 

προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ/Υ και 

τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, (εξαιρουμένων και στις δύο 

περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική 

διάμετρο άνω των 1400 mm), 

ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής 

που καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της Κ.Υ.Α. 

29407/3508/02 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας Κ.Υ.Α.,  

στ) Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των 

λοιπών εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία 

του (π.χ. ανυψούμενα αναχώματα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.),  

ζ) Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών,  

η) Ραδιενεργά απόβλητα. 

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΧΥΤΑ/Υ της ΟΕΔΑ σύμφωνα με τα 

Παραρτήματα I και II του Ν. 4042/2012 είναι οι εξής: 
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D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής 
κλπ) 

D5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής 

D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του 
παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις 
ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 

D9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο 
του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή 
μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. 
εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ.) 

D13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες 
D 1 ως D 12 

R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν 
χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της 
κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού 
μετασχηματισμού) 

R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις 
εργασίες R1 ως R11 

Το σύνολο του έργου περιγράφεται αναλυτικότερα στο φάκελο της μελέτης 

(κείμενο και σχέδια), που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. 

Α2) Κατάταξη της δραστηριότητας 

− Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016), η 

κύρια δραστηριότητα υπάγεται στην 4η Ομάδα: 4η Ομάδα: «Συστήματα 

Περιβαλλοντικών Υποδομών»και συγκεκριμένα στην κατηγορία με α/α 5 

«Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)», οι 

οποίες κατατάσσονται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης 

υποκατηγορίας. 

Τα επιμέρους έργα της κύριας δραστηριότητας κατατάσσονται ως κάτωθι: 

− Μονάδα Υποδοχής - Μηχανικής Διαλογής: Ομάδα 4η, α/α 10α 

«Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά 

απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)» με Q=229t/ημέρα, 

όπου Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων  

Συνεπώς Υποκατηγορία Α2 

− Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (Βιοξήρανσης): Ομάδα 4η, α/α 13 

«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών 

στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)» με 

Q=50.592tn/ημέρα, όπου Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων 

αποβλήτων και η εγκατάσταση βρίσκεται εκτός περιοχής Natura.  
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Συνεπώς Υποκατηγορία Α2 

− Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων: Ομάδα 4η, α/α 14 

«Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή 

αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Υ. ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)» με Q=11O.OOOtn/έτος, 

όπου Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων και η εγκατάσταση 

βρίσκεται εκτός περιοχής Natura  

Συνεπώς Υποκατηγορία Α2 

− Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών: Ομάδα 4η, α/α 15 

«Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ από 

προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών 

αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. 

τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)» με 

Q=60tn/ημέρα, όπου Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων  

Συνεπώς Υποκατηγορία Α2 

• Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 10η 

Ομάδα: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και πιο συγκεκριμένα στην 

κατηγορία 

− α/α 6α «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου» με P=1,25MW, όπου P: 

εγκατεστημένη ισχύς  

Συνεπώς Υποκατηγορία Α2  

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/201, έργο που 

περιλαμβάνει επιμέρους έργα, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους 

έργου με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην 

υψηλότερη υποκατηγορία, η οποία είναι η Α2. 

Επισημαίνεται ότι: 

− Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία και διαχείριση της ΟΕΔΑ καθώς και την 

εκτέλεση των σχεδιαζόμενων έργων είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας.  

− Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργίας και διαχείριση της Μονάδας 

Αξιοποίησης Βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ειδικότερα για την διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου 

από το ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ της ΟΕΔΑ, ο ΣΥΔΙΣΑ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα 

ενεργειακής εμετάλευσης, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΜΕΚΑΒ), η οποία έχει υπογράψει 

σύμβαση με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο των εν λόγω 

συμφωνητικών, η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. έχει αποκλειστικώς την ευθύνη της 
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διαχείρισης (λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) της μονάδας 

αξιοποίησης βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Α3) Υπαγωγή της δραστηριότητας στην Κ.Υ.Α. 36060/115/Ε. 103/2013 

(Φ.Ε.Κ. 1450/Β/14-6-2013) 

Η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 

36060/115/Ε. 103/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5.4 «Χώροι 

Υγειονομικής Ταφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο η) της Κ.Υ.Α. 

29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β) σχετικά με τα μέτρα και όρους για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων που δέχονται απόβλητα άνω των 10 τόνων 

ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων, εκτός από τους 

χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων». Στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. και 

ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 59 αυτής αναφέρεται ότι: «Από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το Παράρτημα Β του άρθρου 4 της 

υπ' αριθ. 48963/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2703/Β), στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα παραρτήματα Β.Ι, Β.ΙΙ, Β.ΙΙΙ και B.IV». 

Α4) Στοιχεία της έκτασης της δραστηριότητας 

Η έκταση της δραστηριότητας της ΟΕΔΑ αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό 

διάγραμμα (κλ. 1:1.000), Παραρτήματος VII που συνοδεύει τη μελέτη. Οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ' 87, στο κέντρο του χώρου είναι: 

Χ Υ 
402000 4360400 

Σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Μ.Ε.Α., αυτές χωροθετούνται στο 

βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου του ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου σε χώρο εμβαδού 

19.102,80 m2 με τις ακόλουθες συντεταγμένες: 

όπως αποτυπώνονται στη με αρ. σχεδίου 01 «Γενική Διάταξη Έργων» κλίμακας 

1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΕΘΑ. 

 

Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

1. Αέρια απόβλητα 

Σημείο Χ Y 
1 401991.58 4360617.67 
2 402180.50 4360686.43 
3 402211.00 4360602.65 
4 402097.69 4360561.41 
5 402101.68 4360542.02 
6 402037.35 4360525.65 
7 402022.08 4360533.89 
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1.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας 

αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 

1.1.1. ΚΥΑ 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «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». 

1.1.2. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.2007) «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 του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

1.2. 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/6.10.1981) «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». 

2. Υγρά απόβλητα 

2.1. Η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/25.9.2009) «Καθορισμός 

μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 

υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ. 

2.2. Όσον αφορά στα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων ισχύουν η ΚΥΑ 5673/400/1997 

(ΦΕΚ 192/Β/1997), η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 191002/2220/2013 καθώς και οι οικείες 

Νομαρχιακές Αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, στην περίπτωση που 

επιβάλουν αυστηρότερα όρια.» 

 

Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 

1. Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι 

δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 

(ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από 
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το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του αρ. 

2 του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981). 

3. Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), όπως αυτό 

καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ.» 

 

Δ. Τεχνικά Έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που 

επιβάλλεται να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

Δ1. Γενικές αρχές, όροι λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων 

1. Γενικές Αρχές 

1.1. Οι παρακάτω περιγραφόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι είναι 

υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

Α. στον κύριο ή τους κύριους εκάστου των έργων 

Β. στις αρμόδιες για την αποκατάσταση και λειτουργία των έργων Υπηρεσίες και 

Φορείς 

Γ. στους προϊστάμενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να 

μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους 

Δ. σε όλους όσοι εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για 

το σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, 

παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην αποκατάσταση και 

λειτουργία του έργου 

Ε. στους αναδόχους των έργων, στο μέρος που τους αφορούν 

1.2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης της αποκατάστασης, 

παραλαβής των θέμα αναφερόμενων έργων, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

Α. η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από τους Αναδόχους των έργων, στο 

μέρος που τους αφορούν 

Β. η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 

περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλήψεις των 

Αναδόχων κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων. 

1.3. α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων και διανοιχθέντων 

τμημάτων του έργου, καθώς και των σωρών των υλικών εκσκαφής και των 

αδρανών για την Παρασκευή του σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά την ξηρή 
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περίοδο. 

β. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών ή προϊόντων εκσκαφής, εκτός των 

εργοταξίων ή πλησίον κατοικημένων περιοχών να είναι καλυμμένα και 

παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερόμενων υλικών κατά την ξηρή 

περίοδο. 

γ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών από 

κατοικημένες περιοχές. 

δ. Να μη γίνονται καύσεις υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κλπ) κατά την 

εκτέλεση του έργου, χωρίς την ανάλογη έγκριση (ΚΥΑ 11593/93, ΦΕΚ 328/93), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4. Από τις πιστώσεις για την αποκατάσταση και λειτουργία των στο θέμα 

αναφερόμενων έργων, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες 

δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης 

στραγγισμάτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα και πρόγραμμα 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας, περιφρούρησης κλπ). 

1.5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητες ή εγκατάσταση απαραίτητη για την 

κατασκευή και λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 

χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και 

εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που 

απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

1.6. Για τις πάσης φύσεων εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού 

χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από την 

κείμενη νομοθεσία άδεια επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη 

διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης 

αναδάσωσης, πριν τη λήψη της άδειας της έγκρισης επέμβασης. 

1.7. Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου, να ειδοποιηθεί 

εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την 

εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών και για τις απαιτούμενες 

ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Όταν η 

δαπάνη αυτή, κατά τη φάση των εργασιών, υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού 

του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του φορέα κατασκευής του έργου, 

μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας στο Υπ. Πολιτισμού. 

2. Όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ 

2.1. Η μέθοδος Διάθεσης που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται είναι αυτή της 
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Υγειονομικής Ταφής Μη επικινδύνων Αποβλήτων. 

2.2. Ο χώρος διάθεσης θα συνεχίσει να δέχεται μόνο επικίνδυνα οικιακά και 

προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα. Δε γίνονται δεκτά απόβλητα που 

εμπίπτουν στην ΚΥΑ 72751/3054/31-12-1985. 

2.3. Ο ΧΥΤΑ/Υ δε θα δέχεται: 

α) δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση 

β) απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών 

2.4. Απαγορεύεται: 

α. η καύση αποβλήτων 

β. η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός κι αν αερίζονται επαρκώς 

γ. η αραίωση ή ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια 

αποδοχής αποβλήτων 

2.5. Κάθε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ για χρονική περίοδο 

μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα και κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη μέθοδο 

διάθεσης των αποβλήτων να γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την 

προστασία του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ/Υ, θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση από εδαφικό υλικό, πάχους 

τουλάχιστο 30 cm. 

2.6. Σε όλους τους χώρους του ΧΥΤΑ/Υ, να αναρτηθεί πρόγραμμα οδηγιών 

πυρόσβεσης. 

2.7. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 

είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως, απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών 

επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, θα πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. 

3. Εγκαταστάσεις υποδομής και βοηθητικές εγκαταστάσεις  

3.1. Στο χώρο εισόδου της ΟΕΔΑ, προβλέπονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 

Α) Πίνακας πληροφοριών 

Στην Πύλη εισόδου της ΟΕΔΑ, να αναρτηθεί πίνακας, όπου θα αναγράφονται: 

• το όνομα και το είδος της μονάδας 

• το όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής όπως και της υπηρεσίας 

παρακολούθησης, οι ώρες λειτουργίας της μονάδας 

• η απόφαση άδειας λειτουργίας και η απόφαση έγκρισης των περ/κων όρων 

• τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 
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• η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ και το προβλεπόμενο οριστικό 

κλείσιμο 

B) Χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία 

Να υπάρχει χώρος εκφόρτωσης διαμορφωμένος από σκυρόδεμα για περιοδική 

δειγματοληψία των φορτίων των απορριμματοφόρων (οπτικός – μακροσκοπικός 

έλεγχος. 

Γ) Εγκατάσταση καθαρισμού τροχών των απορριμματοφόρων 

Ο καθαρισμός των τροχών των απορριμματοφόρων να γίνεται μετά την 

εκφόρτωση των απορριμμάτων σε ειδικά κατασκευασμένη εγκατάσταση. 

3.2. Έργα Προκάλυψης 

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντα χώρου από τη σκόνη, καθώς και 

οπτικής και ηχητικής απομόνωσης της ΟΕΔΑ, να ενισχυθεί η υπάρχουσα 

περιμετρική δενδροφύτευση με τα κατάλληλα φυτά, εσωτερικά της περίφραξης 

του χώρου 

3.3. Πυρασφάλεια και Αντιπυρική προστασία 

Εκτός των ήδη υπάρχοντων έργων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και αντιπυρικής 

προστασίας: 

• να γίνεται αποθήκευση εδαφικών υλικών, τουλάχιστο 250 m3, για κάλυψη 

εστιών πυρκαϊάς στο χώρο ταφής απορριμμάτων 

• να τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός συσκευών πυρόσβεσης, σε επίμαχα 

σημεία του ΧΥΤΑ/Υ 

• να γίνεται απομάκρυνση της ξηρής βιομάζας από ενδεχόμενη φυτοκάλυψη 

των πρανών 

4. Οδικό Δίκτυο 

4.1. Να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών 

ορυγμάτων και επιχωμάτων, ιδιαίτερα των υψηλών 

4.2. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση του οδικού 

δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και του πρασίνου. 

5. Όμβρια 

5.1 Να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την αποτροπή της εισροής στο 

χώρο ταφής επιφανειακών υδάτων από τις γειτονικές εκτάσεις με βελτίωση των 

υφιστάμενων τάφρων απορροής όμβριων 

5.2 Να εξασφαλίζεται επαρκής αντιπλημμυρική προστασία όλων των 

βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ/Υ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

336 

6. Έργα στεγανοποίησης ΧΥΤΑ/Υ 

Το τμήμα της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ/Υ που κατασκευάζεται για να δεχτεί τα 

απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να στεγανοποιηθεί, ως 

ακολούθως: 

• Επί της εξομαλυμένης επιφάνειας, τοποθετείται γεωλογικός φραγμός από 

συμπυκνωμένη άργιλο, συνολικού πάχους 50 cm, η οποία θα διαστρωθεί σε 

επάλληλες στρώσεις με συντελεστή υδροπερατότητας Κ, όχι μεγαλύτερο από 

1 x 10-9 m/sec 

• Επί της αργιλικής στρώσης τοποθετείται γεωμεμβράνη από HDPE, ελάχιστου 

πάχους 2 mm 

• Για την προστασία της γεωμεμβράνης τοποθετείται γεωύφασμα από 

πολυπροπυλένιο (ΡΕ) κατάλληλων αντοχών και πυκνότητας 300 gr/m2,, κατ’ 

ελάχιστο 

• Ακολουθεί στρώση από λεπτόκοκκο υλικό, (άμμος θαλάσσης) ελάχιστου 

πάχους 10 cm και τέλος, κατασκευάζεται η στρώση αποστράγγισης, εντός της 

οποίας τοποθετείται και το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, η οποία 

αποτελείται από σκληρό στρογγυλεμένο αμμοχάλικο κοκκομετρικής 

διαβάθμισης 16/32 και ελάχιστο πάχος 30 cm. Ο συντελεστής 

υδροπερατότητας (Κ) της στρώσης αποστράγγισης δε θα πρέπει να είναι 

μικρότερος από 1 x 10-3 m/sec. 

• Στα πρανή του ΧΥΤΑ/Υ και του διαχωριστικού αναχώματος, η παραπάνω 

αποστραγγιστική στρώση μπορεί να αντικατασταθεί από γεωσυνθετικό 

υλικό ισοδύναμου αποτελέσματος 

7. Έργα συλλογής και διάθεσης στραγγισμάτων 

7.1. Τα στραγγίσματα να καταλήγουν, ακολουθώντας κατά το δυνατό το 

συντομότερο δρόμο (ελεύθερη ροή), στην υπάρχουσα δεξαμενή συλλογής για 

επεξεργασία – καθίζηση. Είναι απαραίτητη η κατασκευή και δεύτερης δεξαμενής, 

όπου θα οδηγούνται τα λύματα με υπερχείλιση της πρώτης και από εκεί μέσω 

εύκαμπτων αγωγών θα διατίθενται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του 

απορριμματικού αναγλύφου (ανακυκλοφορία) προκειμένου να διατηρηθεί η 

επιθυμητή υγρασία στο ΧΥΤΑ/Υ. Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης 

επεξεργασίας (των δύο δεξαμενών) και ανακυκλοφορίας να είναι τέτοια ώστε σε 

καμία περίπτωση να μην παρατηρούνται φαινόμενα υπερχείλισης των 

δεξαμενών. Επίσης, το σύστημα των δύο δεξαμενών, να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

μπορεί να δεχτεί τα στραγγίσματα, τουλάχιστον τριών (3) ημερών. 

7.2. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων προβλέπεται να περιλαμβάνει 

αεριζόμενες δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας, στις οποίες επιτυγχάνεται και 
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απονιτροποίηση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων 

7.3. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ/Υ 

να είναι τέτοιος, ώστε να μειωθεί το ρυπαντικό τους φορτίο και να είναι δυνατή 

η διοχέτευσή τους στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΜΒ, 

όταν εξαντλείται η δυνατότητα ανακυκλοφορίας και αποθήκευσης. 

7.4. Η ιλύς που παράγεται κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας θα συλλέγεται 

και θα οδηγείται για ταφή στον ΧΥΤΑ/Υ, μετά από πάχυνση σε παχυντή 

βαρύτητας 

8. Έργα Υποδομής και διαχείρισης βιοαερίου 

8.1. Στις παλαιές απορριμματικές αποθέσεις να ολοκληρωθεί η κατασκευή του 

δικτύου συλλογής και άντλησης βιοαερίου και να ελέγχεται η καλή λειτουργία 

του. 

8.2. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του βιοαερίου εντός των ορίων της ΟΕΔΑ να 

παραμείνουν κάτω από 1,5 % κ.ο. 

8.3. α. Σύστημα Συλλογής βιοαερίου 

α1. Να κατασκευαστεί σύστημα ενεργητικής άντλησης του βιοαερίου του 

ΧΥΤΑ/Υ Π.Σ. Βόλου που θα περιλαμβάνει: 

• κατακόρυφα φρεάτια συλλογής βιοαερίου εντός της μάζας των 

απορριμμάτων 

Η κατασκευή του συστήματος συλλογής βιοαερίου να πραγματοποιηθεί είτε 

με την ανόρυξη γεωτρήσεων στο απορριμματικό ανάγλυφο είτε με σταδιακά 

ανυψούμενα φρεάτια διαμέτρου τουλάχιστον 500mm στα υπό λειτουργία 

κύτταρα, εντός των οποίων να τοποθετηθούν διάτρητοι αγωγοί διαμέτρου 

90-110mm και να περιβληθούν με χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm 

και με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο από 20%. Οι αγωγοί να 

απέχουν από τη στρώση αποστράγγισης του πυθμένα τουλάχιστον 2m. 

• οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς του συλλεγόμενου βιοαερίου σε υποσταθμούς 

• υποσταθμούς ομαδοποίησης των φρεατίων συλλογής για την ευχερέστερη 

ρύθμιση και μέτρηση των βασικών παραμέτρων (περιεκτικότητα σε μεθάνιο, 

υποπίεση αναρρόφησης, παροχή). 

α2. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί, να κατασκευαστούν επιπλέον φρεάτια 

άντλησης βιοαερίου στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ/Υ για μεγιστοποίηση της 

ανάκτησης βιοαερίου 

α3. Να ληφθεί μέριμνα αντιεκρηκτικής προστασίας του συστήματος συλλογής 

βιοαερίου. Όλοι οι αγωγοί μεταφοράς βιοαερίου καθώς και οι μεταξύ τους 

συνδέσεις να είναι αντοχής τουλάχιστον 6 aim, ενώ θα διαστασιολογηθούν ώστε 
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να εξασφαλίζεται εντός αυτών μέγιστη ταχύτητα αερίου 10 m/sec. 

α4. Η κλίση των αδιάτρητων αγωγών μεταφοράς βιοαερίου να είναι:  

• σε ορύγματα του απορριμματικού αναγλύφου > 5%  

• σε ορύγματα εκτός του απορριμματικού αναγλύφου > 2% 

α5. Να εξασφαλιστεί: 

• Η δυνατότητα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων από το δίκτυο άντλησης. 

• Η δυνατότητα καθαρισμού των αγωγών από τα σχηματιζόμενα 

συμπυκνώματα με την τοποθέτηση αφυγραντών στα χαμηλότερα σημεία και 

γενικότερα σε σημεία όπου αναμένεται συγκέντρωση συμπυκνωμάτων. 

α6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται η εισροή υδάτων 

και ατμοσφαιρικού αέρα στο ενεργητικό σύστημα απαγωγής βιοαερίου. Στους 

αγωγούς μεταφοράς του βιοαερίου, σε κατάλληλα σημεία να εγκατασταθούν 

μονάδες συλλογής συμπυκνωμάτων (αφύγρανση). 

α7. Οι υποσταθμοί βιοαερίου να φέρουν ασφαλή περίφραξη. 

α8. Οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό 

στις αναμενόμενες φυσικές (βάρος, θερμοκρασία), χημικές (στραγγίσματα, 

βιοαέριο) και βιολογικές (μικροοργανισμοί) συνθήκες. 

α9. Τυχόν περίσσεια βιοαερίου που δεν καίγεται στη μονάδα παραγωγής 

ενέργειας να διοχετεύεται σε μονάδα καύσης (πυρσός) υψηλής θερμοκρασίας 

850-1000°C, η οποία θα κατασκευαστεί εντός των ορίων της μονάδας. 

α10. Η μονάδα καύσης (πυρσός) να έχει τη δυνατότητα καύσης του συνόλου του 

βιοαερίου, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή βιοαερίου στην ατμόσφαιρα σε 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας του σταθμού πέραν της μίας εβδομάδας. 

α11. Η θέση του πυρσού στο χώρο της εγκατάστασης, να επιλεγεί με βάση την 

ένταση και τη διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων στην περιοχή. 

β. Σταθμός παραγωγής ενέργειας 

β1. Ο σταθμός να είναι περιφραγμένος και να φέρει είσοδο για την ασφαλή 

απομόνωση ανθρώπων και ζώων. 

β2. Να τοποθετηθεί κεντρική μονάδα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων για την 

πλήρη αφύγρανση του βιοαερίου πριν την είσοδό του στον αγωγό τροφοδοσίας 

των Η/Ζ. Το δοχείο να περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα 

συμπεριλαμβανομένης αντλίας απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 

β3. Η άντληση του βιοαερίου να γίνεται με σύστημα κενού στην κεφαλή κάθε 

φρεατίου. Ο μέσος όρος άντλησης 1 δετίας να είναι τουλάχιστον. 1000 m3/h ώστε 
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να είναι δυνατή η αναρρόφηση του συνόλου του βιοαερίου που αναμένεται από 

τον ΧΥΤΑ/Υ. Να εξασφαλίζεται υποπίεση σε κάθε φρεάτιο τουλάχιστον 30mbar 

ώστε να είναι δυνατή η αναρρόφηση αερίου. 

β4. Η παραγωγή ενέργειας να γίνεται με καύση του βιοαερίου σε μηχανή 

εσωτερικής καύσης (αεριοκινητήρα). 

β5. Το αέριο πριν την είσοδο στον αεριοκινητήρα να διέρχεται από φίλτρο το 

οποίο να έχει την ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων μεγέθους πάνω από 5μm 

με απόδοση 99%. 

β6. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη να είναι εξοπλισμένα με τους απαραίτητους 

εναλλάκτες για την ανάκτηση θερμότητας 

β7. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα 

συστήματα ψύξης, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Τα 

συστήματα ψύξης να εξασφαλίζουν την ψύξη του συνόλου των γεννητριών και 

να καλύπτουν τις ανάγκες ψύξης και στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το 

σύστημα ανάκτησης θερμότητας. 

β8. Κάθε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγος να είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα PLC 

για τον συνεχή έλεγχο και την προστασία του. 

β9. Κάθε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγος να είναι εξοπλισμένο με σύστημα 

πυρανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης βιοαερίου για λόγους ασφαλείας. Επίσης 

με σύστημα πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος και ο χώρος στον 

οποίο βρίσκεται το σύστημα ελέγχου (SCADA). 

β10. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετημένα 

σε μεταλλικά ηχομονωμένα containers. 

β11. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την γεννήτρια κάθε 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους γίνεται στα 400V. Ο σταθμός θα περιλαμβάνει τους 

απαραίτητους μετασχηματιστές για ανύψωση της τάσης από τα 400V στα 20kV. 

Εφόσον οι μετασχηματιστές τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο να υπάρχει 

επαρκής αερισμός του χώρου αυτού προς απομάκρυνση της θερμότητας που 

αναπτύσσεται κατά την λειτουργία τους. 

β12. Ο υποσταθμός μέσης τάσης να περιλαμβάνει ασφαλειοδιακόπτες μέσης 

τάσης κατάλληλης δυναμικότητας, ηλεκτρονόμους επιτήρησης και προστασίας 

των εγκαταστάσεων του σταθμού και κατάλληλες διατάξεις για την μέτρηση της 

εξερχόμενης και εισερχόμενης ενέργειας. 

β13. Η αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας για την επεξεργασία των 

στραγγισμάτων να γίνει μετά από έγκριση ειδικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής 

που θα πρέπει να υποβληθεί στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και θα λάβει υπόψη τις οσμές που 

ενδεχομένως θα προκύψουν από την εν λόγω επεξεργασία σε σχέση με τα 
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κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής. Στην περίπτωση πλήρους ξηράνσεως των 

στραγγισμάτων, η διάθεση του ιζήματος που θα προκύπτει από την εξάτμιση των 

στραγγισμάτων, θα μπορεί να γίνει μετά από δοκιμή έκπλυσης, σύμφωνα με την 

2003/33/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

γ. Οικίσκος ελέγχου 

γ1. Στο χώρο της μονάδας να κατασκευαστεί οικίσκος (ή οικίσκοι) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Χώρο παραμονής προσωπικού 

• Κεντρικό σύστημα ελέγχου της μονάδας 

• Γραφείο εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το σύστημα 

παρακολούθησης και ελέγχου της μονάδας στον οποίο θα αποθηκεύονται τα 

στοιχεία λειτουργίας της μονάδας. 

γ2. Η κεντρική μονάδα ελέγχου να είναι συνδεδεμένη με σύστημα 

παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του βιοαερίου. 

Ειδικότερα, να καταγράφονται σε συνεχή βάση τα εξής: 

• Περιεκτικότητα σε μεθάνιο 

• Παροχή 

• Θερμοκρασία. 

8.4. Αντιμετώπιση θορύβων 

Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών θορύβου. Προς τούτο να 

διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον Φορέα Διαχείρισης της 

Μονάδας και τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο 

από την αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Περιβάλλοντος της οικίας Περιφερειακής 

Ενότητας και το οποίο να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

8.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

α. Να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία της μονάδας έτσι ώστε να 

τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής καπνού και σωματιδιακής ύλης που 

αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας. 

β. Επίσης είναι επιθυμητό να τηρούνται τα πιο κάτω όρια εκπομπής, με αναγωγή 

σε 5% οξυγόνο: 
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γ. Τα προερχόμενα από την καύση του βιοαερίου αέρια απόβλητα να οδηγούνται 

στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχου της οποίας το ύψος και η εσωτερική 

διάμετρος να επιλεγούν μετά από διερεύνηση των συνθηκών αποτελεσματικής 

διασποράς των καυσαερίων. 

δ. Κατά τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών και μετρήσεων του εδαφίου δ να 

εφαρμόζονται πρότυπες μέθοδοι του ΕΑΟΤ, ή ελλείψει αυτών δόκιμες μέθοδοι 

βιομηχανικών μετρήσεων. Η δειγματοληψία/μέτρηση πρέπει να 

πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόμενες 

παραμέτρους. 

ε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων / αναλύσεων, καθώς και η αντίστοιχη 

παραχθείσα ενέργεια πρέπει να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο 

να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα 

αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε 

ημερομηνία μέτρησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. Στο ίδιο ημερολόγιο 

πρέπει να καταγράφονται και οι μετρήσεις των εκπομπών καπνού. 

στ. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα 

συνέχισης και τη συχνότητα των μετρήσεων ελέγχου. 

ζ. Να ορισθεί υπεύθυνος, ανά βάρδια, για την καλή λειτουργία των καυστήρων, 

τον έλεγχο τήρησης των ορίων της παρ. 2 και την ρύθμιση της καύσης για τις κατά 

το δυνατόν μικρότερες εκπομπές ΝΟx. Στις αρμοδιότητες, του εν λόγω υπευθύνου 

περιλαμβάνεται και ο έλεγχος/πρόληψη ενδεχόμενης δυσοσμίας, λόγω μη 

αποτελεσματικής καύσης των περιεχόμενων στο βιοαέριο δύσοσμων ουσιών. 

η. Να ορισθεί υπεύθυνος για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων του 

εδαφίου 4.2.3.δ και την τήρηση των ημερολογίων του εδαφίου 4.2.3 στ. 

θ. Οι δειγματοληψίες/μετρήσεις του εδαφίου 4.2.3.δ μπορούν να ανατεθούν και 

σε ιδιώτες η φορείς, αφού ενημερωθεί εγκαίρως η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

8.6. Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

α. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν αναμένονται υγρά απόβλητα από τη 

λειτουργία της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απόρριψη νερών ψύξης, να 

επιδιωχθεί η ανακύκλωσή τους για χρήσεις εντός της μονάδας (π.χ. για διαβροχή 

δρόμων, χρήση WC κλπ). 

β. Η επεξεργασία / διάθεση των υγρών αποβλήτων (εκτός των νερών ψύξης) που 

ΡΥΠΟΣ MG/NM3 ΑΠΑΕΡΊΩΝ 
CO 1100 
ΝΟΧ 650 
SOX 20 
VOC 1300 
H2S 4 
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ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία ή συντήρηση της μονάδας να 

πραγματοποιείται μετά από άδεια της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ε1 β/221/65) Υγ. Διάταξη, όπως ισχύει για 

τη διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. 

γ. Ομοίως, η επεξεργασία / διάθεση των λυμάτων του προσωπικού της μονάδας 

να πραγματοποιείται από κοινού με τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, 

μετά από άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας. 

δ. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις 

αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04), όπως ισχύει, μη επιτρεπόμενης της 

ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μείξη μαζί με τα λοιπά απόβλητα 

της μονάδας. 

8.7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

α. Η διαχείριση / διάθεση των κάθε φύσης στερεών αποβλήτων να γίνεται στον 

ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

Περιφερειακής Ενότητας και τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 

1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και 

Περιφερειακός σχεδιασμός», όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. 

β. Να μη χρησιμοποιούνται διατεθέντα επικίνδυνες ουσίες (τοξικές ουσίες, 

διαλύτες κλπ). 

γ. Αν κατά τη λειτουργία της μονάδας προκύψουν τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα 

(παρά την απαγόρευση χρήσης επικίνδυνων ουσιών), να ακολουθούνται για τη 

διαχείρισή τους οι διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06), όπως 

ισχύει. 

9. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ/Υ 

9.1. Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι της τάξης του 1:3 (υ:β) ή 

και ηπιότερη. Η αρχική διάστρωση πάχους 30-40 cm των απορριμμάτων εντός 

κάθε κυττάρου του ΧΥΤΑ/Υ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην 

περιέχουν αιχμηρά υλικά που μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα 

στεγάνωσης. 

9.2. Η επιφάνεια του τελευταίου (επιφανειακού) κυττάρου να έχει κλίση της 

τάξης του 5%. 

9.3. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ/Υ να διενεργείται κατά το 

δυνατόν προς την διεύθυνση του ανέμου. 

9.4. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού 

φορτίου (μικροοργανισμοί, έντομα, ζωύφια, τρωκτικά κ.λπ.) του ΧΥΤΑ/Υ και να 
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προβλεφθεί παράλληλο πρόγραμμα καταπολέμησης των εκτοπαρασίτων. Στα 

μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού φορτίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

• ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, 

• καταστροφή των καταφυγίων, 

• ψεκασμός, κ.λ.π. 

9.5. Να λαμβάνονται μέτρα παρεμπόδισης της διασποράς μικροαπορριμμάτων 

εκτός του ενεργού χώρου διάθεσης. 

9.6. Να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

 

10. Παρακολούθηση – Επιτήρηση (Monitoring) 

10.1. Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η επιτήρηση του Χώρου Διαχείρισης 

Αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα III της ΚΥΑ Η.Π. 

29407/3508/16.12.2002 «Μέτρα και όροι για την Υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων», όπως ισχύει, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω όρους. 

10.2. Να υπάρχει: 

• ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου, 

σύστημα παρακολούθησης του και βάση δεδομένων παρακολούθησης. 

• πρόγραμμα επεμβάσεων (χωματουργικά έργα) σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν αλλαγές στην αρχική διαμόρφωση του έργου. 

• πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και της Πυροσβεστικής. 

• πρόγραμμα εξασφάλισης κατάλληλης ποιότητας των υπογείων υδάτων σε 

περίπτωση αστοχίας του έργου. 

Το πρόγραμμα ασφάλειας και οργάνωσης του έργου να κατατεθεί στην 
αρμόδια Δ/νση Περ/ντος Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ. 

10.3. Το φορτίο των εισερχόμενων απορριμματοφόρων οχημάτων, να ελέγχεται 

οπτικά, πριν αυτό εναποτεθεί στο χώρο διάθεσης. Περιοδικά, αλλά και κατά 

περίπτωση, όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο, να εκτελούνται 

δειγματοληψίες στο φορτίο των απορριμματοφόρων. 

10.4. Να εξασφαλιστεί η λειτουργία κινητών μονάδων μέτρησης της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι 

κινητές μονάδες κατά το δυνατόν και κατά προτεραιότητα, να μετρούν στους 

πλησιέστερους οικισμούς λαμβάνοντας υπόψη τους επικρατούντες ανέμους. Το 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

344 

είδος των προς μέτρηση ρύπων, η μέθοδος και τα χαρακτηριστικά μέτρησης 

πρέπει να είναι αυτά του Εθνικού Δικτύου μέτρησης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

10.5. Να γίνονται μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού 

περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία εντός του χώρου του έργου. 

10.6. Οι αναλύσεις των στραγγισμάτων να πραγματοποιούνται από αρμόδιο 

κρατικό φορέα ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο ή κατάλληλο εργαστήριο 

εντός του έργου. Οι παράμετροι που θα αναλύονται οπωσδήποτε είναι: pH, COD, 

BOD, οσμές, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, As, Cd, Cu, Hg, Zn, 

πτητικά κυανίδια φθορίδια, ολικός φώσφορος αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, 

αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά. Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει το 

φορέα λειτουργίας του έργου. 

10.7. Τα συστατικά του βιοαερίου που πρέπει να μετρούνται σε μεθάνιο, διοξείδιο 

του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζόλιο, 

χλωροαιθάνιο. 

10.8. Για τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και 

απαγωγής βιοαερίου να γίνονται σε τακτά διαστήματα έλεγχοι με κατάλληλη 

φορητή συσκευή, η οποία θα ελέγχει την παροχή, την θερμοκρασία, την πίεση, 

όπως επίσης και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, οξυγόνο και 

διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του 

ποσοστού του κατώτερου ορίου έκρηξης. 

10.9. Να γίνεται έλεγχος της ποιότητας των υπογείων υδάτων με γεωτρήσεις 

στον υδροφόρο ορίζοντα ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ/Υ, τουλάχιστον 2 φορές 

ετησίως. 

Οι παράμετροι που θα μετρούνται κατ' ελάχιστον είναι το BOD5, το COD, S04, ΝΗ4, 

Οργανικό Ν, Cl, F, TOC, φαινόλες, φωσφορικά και βαρέα μέταλλα, αγωγιμότητα, 

η στάθμη και το pH. Η παρακολούθηση κρίνεται αναγκαία ακόμη κι όταν δεν 

υπάρχει υδροφορία. Για τον έλεγχο των επιφανειακών υδάτων να υπάρχει 

ανάλογη πρόβλεψη. Τα σημεία παρακολούθησης να είναι τουλάχιστον τρία, ένα 

ανάντη του ΧΥΤΑ/Υ και τα δύο κατάντη αυτού. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων θα τηρούνται σε αρχείο και θα κοινοποιούνται στη Δ/νση Υγείας της 

Ν.Α. Μαγνησίας. 

10.10. Όλες οι προαναφερόμενες θέσεις δειγματοληψίας να διαθέτουν κατάλληλη 

υποδομή για ευχερή και ασφαλή πρόσβαση από τις ελεγκτικές αρχές και τους 

εργαζόμενους στην εγκατάσταση. Οι υπεύθυνοι επί των δειγματοληψιών 

ορίζονται από το φορέα λειτουργίας του έργου και θα πρέπει να διαθέτουν 

επαρκή εμπειρία. 

10.11. Στην περίπτωση κτιρίων που κατασκευάζονται σε απόσταση μικρότερη 
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από 50μ. από τα όρια του χώρου ταφής, να υπάρξει μέριμνα για την προστασία 

των κτιρίων αυτών από τυχόν διαφυγή του βιοαερίου 

10.12. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση: 

• του συστήματος συλλογής ομβρίων (κυρίως καθάρισμα από προσχώσεις και 

φερτά υλικά), 

• του οδικού δικτύου 

10.13. Να υπάρχει πρόγραμμα μετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή και 

διαφορικών) του ΧΥΤΑ/Υ. Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η 

διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της 

οριακής τιμής του εξαμήνου. 

10.14. Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του έργου και τυχόν σημαντικές 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις 

διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις 

Υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και στη 

ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης επανορθωτικών 

μέτρων και η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. Ο υπεύθυνος φορέας 

λειτουργίας του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απόφαση των 

αρμοδίων υπηρεσιών περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και της Περιφερειακής Ενότητας 

για το είδος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων. 

10.15. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου κατά τις 

δειγματοληψίες / μετρήσεις / αναλύσεις, την καταχώρηση στοιχείων και τη 

διατήρηση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις (κατασκευή, λειτουργία, 

αποκατάσταση) του έργου. 

10.16. Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, 

ελέγχου και παρακολούθησής του, (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών 

στοιχείων). 

Επίσης ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διαβιβάζει σε ετήσια βάση 

το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με την 117266/27.5.03 

εγκύκλιο τα απαιτούμενα στοιχεία και προς τη Δ/νση ΕΑΡΘ Τμήμα Βιομηχανιών 

του ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 96/61 IPPC. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται στο προηγούμενο έτος και θα 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοινοτικών υποχρεώσεων αναφοράς της 

ρύπανσης από τις δραστηριότητες του παραρτήματος II του άρθρου 5 της υπ’ 

αριθμ. Η.Π. 15393/2332) 2002 ΚΥΑ (Β’ 1022) όπως ορίζονται (Οδηγία 96/61 

IPPC). 

Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαετία. 
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Η συγκέντρωση στοιχείων αφορά: 

• γενικές αρχές παραλαβής αποβλήτων (ποσότητες, είδος, σύνθεση, οπτικός 

έλεγχος) 

• έλεγχοι λειτουργίας μονάδας (χρονική διάρκεια λειτουργίας και παύσεων της 

μονάδας, βλάβες μονάδας, αιτίες αστοχιών, μέτρα αποκατάστασης, είδος και 

έκταση μέτρων συντήρησης μονάδας) 

• μετρήσεις και έλεγχοι όγκου και της σύστασης των απορριμμάτων, οσμών 

στην περιμετρική ζώνη, θορύβου και σκόνης. 

• την τεχνολογία (συστήματα στεγάνωσης και διαχείρισης στραγγισμάτων και 

βιοαερίου) 

• τους κανόνες ασφάλειας του ΧΥΤΑ/Υ 

• το σχέδιο λειτουργίας της μονάδας 

• τα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου (μετεωρολογικά στοιχεία, ποιότητα 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθιζήσεις, παραμορφώσεις, 

θερμοκρασία στην βάση του ΧΥΤΑ/Υ) 

• προγράμματα μετρήσεων (παράμετροι και κανόνες μετρήσεων, σχέδια 

συντήρησης οργάνων μέτρησης, σχέδια δειγματοληψίας, σημεία μετρήσεων) 

• δομή και ογκομέτρηση του ΧΥΤΑ/Υ (επιφάνεια καλυπτόμενη από τα 

απόβλητα, όγκος και σύνθεση των αποβλήτων, μέθοδος απόθεσης, χρόνος και 

διάρκεια απόθεσης, υπολογισμός της εναπομένουσας διαθέσιμης 

χωρητικότητας). 

Οι ανωτέρω εκθέσεις να κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. και την 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας. 

10.17. Το πρόγραμμα ασφάλειας και οργάνωσης του ΧΥΤΑ/Υ να κατατίθεται στη 

Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και να περιέχει: 

− ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ασφάλεια της ποιότητας του ΧΥΤΑ/Υ, το 

σύστημα παρακολούθησής του και της βάσης δεδομένων παρακολούθησης, 

− πρόγραμμα επεμβάσεων (χωματουργικά έργα) σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής διαμόρφωσης του ΧΥΤΑ/Υ, 

− πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και της Πυροσβεστικής. 

− πρόγραμμα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε 

περίπτωση αστοχίας του έργου. 
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10.18. Να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση ο προσδιορισμός των παρακάτω 

παραμέτρων: 

Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης Πρότυπα εργαστηριακών 
ελέγχων 

Περιεκτικότητα σε βιομάζα % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15440:2011 

Περιεκτικότητα σε πτητική 
ύλη 

% κ.β. (ξηρή βάση) EN 15402:2011 

Υγρασία % κ.β. CEN/TS 15414-1:2010 

Περιεκτικότητα σε τέφρα % κ.β. EN 15403:2011 

Θερμιδική αξία kJ/Kg EN 15400:2011 

Χλώριο, Cl % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15408:2011 

Υδράργυρος, Hg mg/kg, (ξηρή βάση) EN 15411:2011 

10.19. Οι δειγματοληψίες και οι μέθοδοι ανάλυσης των παραπάνω παραμέτρων 

θα ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 15442:2011 και EN 

15443:2011. 

10.20. Κατά τη λειτουργία της ΜΕΑ να τηρούνται οι παρακάτω επιλογές 

σχεδιασμού: 

α) Όλες οι διαδικασίες μηχανικής διαλογής να γίνονται σε κλειστό χώρο, 

εξοπλισμένο με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, αποκονίωσης και απόσμησης.  

β) Όλες οι εσωτερικές μεταφορές υλικών εντός της Μονάδας να 

πραγματοποιούνται μηχανικά. Η τροφοδοσίας των γραμμών επεξεργασίας να 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση φορτωτών, με μηχανικά μέσα 

δοσομέτρησης διαλείποντος, ημιδιαλείποντος ή συνεχούς έργου ή συνδυασμού 

αυτών. 

γ) Οι κύριες διεργασίες της μηχανικής επεξεργασίας να είναι αυτοματοποιημένες 

με σκοπό τη μέγιστη λειτουργικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου από σύστημα 

αυτοματισμών, συνδεδεμένο με Η/Υ.  

δ) Η διάταξη του εξοπλισμού να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση για 

επιθεώρηση και συντήρηση. 

10.21. Στο χώρο υποδοχής να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών ώστε τα οχήματα 

να προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης των 

απορριμμάτων. 
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10.22. Ο χώρος υποδοχής των απορριμμάτων να είναι κλειστός, να εξαερίζεται και 

να διαθέτει σύστημα αποκονίωσης για την αντιμετώπιση της σκόνης. Ο χώρος 

εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων να διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που να 

εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα. 

10.23. Ο σχεδιασμός των υποδοχέων να εξασφαλίζει ότι τα απορρίμματα 

βρίσκονται υπό αερόβιες συνθήκες ώστε να αποφεύγονται σηπτικές 

καταστάσεις. 

10.24. Η διάνοιξη των σάκων των απορριμμάτων να πραγματοποιείται κατάντη 

της μονάδας δοσομέτρησής τους. Η διάταξη διάνοιξης των σάκων να διαθέτει την 

ευελιξία αυτόματης απεμπλοκής και διοχέτευσης της ροής, σε περίπτωση 

εμπλοκής. 

10.25. Το όλο σύστημα να διαθέτει διάταξη απομάκρυνσης των ανεπιθύμητων 

αντικειμένων που μπορεί να βρίσκονται στη μάζα των τροφοδοτούμενων σάκων. 

10.26. Τα ανακτήσιμα υλικά να δεματοποιούνται αυτόματα και να 

αποθηκεύονται κατάλληλα. 

10.27. Τα άχρηστα υλικά που διαχωρίζονται από όλες τις διεργασίες του 

τμήματος μηχανικής διαλογής και του τμήματος εξευγενισμού να οδηγούνται στο 

Χ.Υ.Τ.Υ. 

10.28. Τα άχρηστα υλικά από τα συστήματα αντιρρύπανσης της Μονάδας (π.χ. 

σκόνη από τα σακκόφιλτρα και βιόφιλτρα) να μεταφέρονται σε κατάλληλη 

μορφή και να διατίθενται στο παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Υ., τηρούμενων των 

προδιαγραφών λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειάς του. 

10.29. Για την ταχεία βιοσταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος που 

προέρχεται από τη Μονάδας Μηχανικής Διαλογής να εφαρμοστεί τεχνολογική 

λύση των κλειστών βιοαντιδραστήρων. 

10.30. Με ευθύνη του φορέα του έργου να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις για 

τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου compost.  

10.31. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και 

πυρόσβεσης σε όλα τα τμήματα και τις εγκαταστάσεις της μονάδας, σύμφωνα με 

τις υφιστάμενες διατάξεις. 

10.32. Σε κάθε περίπτωση να ισχύουν τα αναφερόμενα στο κείμενο BREF σχετικά 

με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμών Τεχνικών για την Επεξεργασία 

Αποβλήτων (BREF - Waste treatment industries, 2006). 

10.33. Η μονάδας θα πρέπει να αξιοποιεί με βέλτιστο δυνατό τρόπο τα 

παραγόμενα δευτερογενή προϊόντα, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. 
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10.34. Όλα τα σημεία υδροληψίας που θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 

αναγκών σε νερό της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένα για 

τις συγκεκριμένες χρήσεις. 

10.35. Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων και εφαρμογή των μέτρων του 

προγράμματος παρακολούθησης για την προστασία των υδάτων, ώστε κατά τη 

λειτουργία της μονάδας να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μην 

επηρεάζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι των επιφανειακών υδάτων και 

υπόγειων συστημάτων, όπως έχουν καθοριστεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του σχετικού Υδατικού Διαμερίσματος. 

10.36. Ο φορέας του έργου υποχρεούται στη μελλοντική αποκατάσταση της 

επιφάνειας επέμβασης που έγινε στις δημόσιες δασικές και χορτολιβαδικές 

εκτάσεις εμβαδού περίπου 189 στρεμμάτων, είτε μετά το πέρας λειτουργίας του 

("κορεσμού" του), είτε σταδιακά (εφόσον αυτό είναι εφικτό) με σχετική μελέτη 

αναδάσωσης - αποκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8, 

9 & 12 του άρθρου 45 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’/18-10-1986), όπως ισχύει. 

11. Αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. 

11.1. Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ/Υ θα ξεκινούν αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών κάθε φάσης διάθεσης χωριστά και θα εξελίσσονται 

σταδιακά, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

Α. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ 

Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης 

πάχους τουλάχιστον 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 

15cm, που εφαρμόζεται με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού 

αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΑ/Υ με περιορισμό της 

κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων. 

Β. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ, μετά την σταθεροποίηση των 

καθιζήσεων του απορριμματικού αναγλύφου το οποίο περιλαμβάνει (από κάτω 

προς τα πάνω): 

− Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30cm από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 

16/32mm με ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο του 20%, και με τιμή 

υδροπερατότητας Κ= 1 x 10-3 m/sec. 

− Γεωύφασμα διαχωρισμού καταλλήλων αντοχών και εν συνεχεία 

συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 50cm και χαμηλής 

υδροπερατοτητας (Κ=1 x 10-9 m/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος 

συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του 

συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα του ΧΥΤΑ/Υ. 

− Στρώση αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, πάχους 30cm, από χαλικώδες 
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υλικό, διαβάθμισης 16/32mm και με τιμή υδροπερατότητας Κ= 1 x 10-3 m/sec. 

− Γεωύφασμα διαχωρισμού καταλλήλων αντοχών και τέλος 

− Στρώση από φυτόχωμα πάχους 1m για τη φύτευση του χώρου. Οι φυτεύσεις 

γίνονται σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΑ/Υ που 

προβλέπεται για φύτευση να πληροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των 

φυτών. 

11.2. Μετά το τέλος των φαινομένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του 

ΧΥΤΑ/Υ να είναι κατ' ελάχιστον 5% αλλά να μην υπερβαίνει την τιμή 1:4 (υ:β). 

 

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων 

Οι όροι της παρούσας ισχύουν για δέκα (10) έτη με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα 

τηρούνται με ακρίβεια. Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα πρέπει να 

εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως 

αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας 

απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της 

ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003, όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού, ο 

φορέας υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αν κατά την κατασκευή ή τη 

λειτουργία του έργου καθώς και από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 

παρακολούθησης των παραμέτρων της περιοχής ενδιαφέροντος διαπιστωθεί η 

ανάγκη τροποποίησης των όρων της απόφασης ή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του έργου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 

περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και 

της τεχνικής στον τομέα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων 

και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπομένων στις 

διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 4 του Ν. 3010/2002. 
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Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την 

υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα με τη 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την 

έκδοση νέας, ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο 

υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα 

εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

ΣΤ. Διαθεσιμότητα στοιχείων 

Η παρούσα απόφαση, καθώς και οι ανωτέρω ΚΥΑ όπως και οι μελέτες που τις 

συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και θα 

επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης 

πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή 

διεύθυνση , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011, 

καθώς και στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012). 

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του 

Υπουργού Π.ΕΝ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 

2503/1997, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 9269/470/2007. 
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13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

13.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν 

προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης ειδικών μελετών.  

 

13.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ 

Για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν 

προέκυψαν προβλήματα ή δυσκολίες.  
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14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η φωτογραφική τεκμηρίωση της μελέτης παρατίθεται στο Παράτημα VI. 
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15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Οι χάρτες και τα σχέδια της μελέτης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII. 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  
“Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου” 

355 

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

2. ΚΥΑ 22445/2-8-1995 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ Βόλου 

3. ΚΥΑ οικ. 132124/27.03.2003 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΧΥΤΑ Βόλου 

4. ΚΥΑ οικ. 100959/2-2-2006 περί «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 

έργου συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο του 

χώρου διάθεσης απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου’’, 

5. ΚΥΑ ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 105482/23.06.2008 Ανανέωση-κωδικοποίηση των α) ΚΥΑ 

οικ. 132124/27-3-2003 περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 

«Χώρος Διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Βόλου στο Ν. 

Μαγνησίας» και β) ΚΥΑ οικ. 100959/2-2-2006 περί «Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας από το βιοαέριο του χώρου διάθεσης απορριμμάτων Π.Σ. Βόλου’’, 

στη θέση ‘’Κάκκαβος’’ της Δ.Ε. Αισωνίας, του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας 

6. ΚΥΑ οικ. 3888/248029/ΠΕ2014/10-9-2015 Απόφασης Τροποποίησης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

7. ΚΥΑ 36060/115/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 και έλεγχος της 

ρύπανσης )» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 

Νοεμβρίου 2010  

8. ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β) σχετικά με τα μέτρα και όρους για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων που δέχονται απόβλητα άνω των 10 τόνων 

ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων, εκτός από τους 

χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων». 

9. ΚΥΑ 56366/4351/12-12-2014 (ΦΕΚ Β 3339) «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». 

10. Νόμος 4042/2012 (ενσωμάτωση της Οδηγίας – Πλαίσιο 98/2008 για τα 
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απόβλητα)  

11. ΚΥΑ 29407/3508 (ενσωμάτωση της οδηγίας 99/31 για την εκτροπή των 

βιοαποδομήσιμων από την ταφή) 

12. ΚΥΑ 114218/1997 ΦΕΚ 1016/ Β /1997)  «Κατάρτιση πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων» 

13. ΚΥΑ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24.08.2010)  

14. ΚΥΑ υπ.αρ.5328/122 (ΦΕΚ Β’ 386/20.03.2007)  

15. ΚΥΑ οικ. 47393/4273/13-10-2016, (ΦΕΚ Β’ 3299 2016) Κύρωση ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

16. Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 - Καθορισμός κανόνων, όρων και 

προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξειςΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 

1418/Β/1-10-2003) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2007 

(ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

17. Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

8ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 

σε εξωτερικούς χώρους 

18. Π.Δ. 82/2004, (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της κ.υ.α 

98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»Π.Δ. 82/2004 

(ΦΕΚ 64/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων των λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». 

19. 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, όπως ισχύει 

20. 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 ισχύει. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3730&cat_id=927
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21. Η.Π 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β’) με την οποία καθορίζονται 

οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ 

του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

όπως ισχύει 

22. ΚΥΑ 9238 (ΦΕΚ 405Β 27/2/2004) «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές 

ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα», όπως 

ισχύει, 

23. ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της 

εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ, όπως 

ισχύει, 

24. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων, όπως 

ισχύει 

25. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 

πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 

αμιάντου, όπως ισχύει, 

26. Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΠΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 

125Α/5.6.02), «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 

ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του 

αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, όπως ισχύει, 

27. 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», όπως ισχύει 

28. 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 

29. ΚΥΑ 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 «Έγκριση τύπου ΕΕ για την 

οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου» 

30. ΚΥΑ Α5/2375/88 ωΦΕΚ 689/Β/18-10-88 «Περί της χρήσης κατασιγασμένων 

αεροσφυρών» 

31. ΚΥΑ 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21-02-91 «Περί καθορισμού οριακών τιμών στάθμης 

θορύβου υδραυλικών πτύων κ.λ.π» 

32. ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003: περί «Καθορισμού μέτρων και ορίων για τις στάθμες 

εκπομπής θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
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εξωτερικούς χώρους», όπως ισχύει 

33. ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/25.9.2009) «Καθορισμός μέτρων 

για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την 

υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ, όπως ισχύει 

34. ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), 

35. ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την ΚΥΑ 191002/2220/2013 

36. ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις 

βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους 

αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών ιδρυμάτων και μέτρα για τις ανοιχτές εστίες 

καύσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

37. Κ.Υ.Α Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 

12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων» (604 Β)» 

38. Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

39. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(1), και ιδίως το άρθρο 16 και το 

παράρτημα ΙΙ, 

40. ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός», όπως έχει 

επικαιροποιηθεί και ισχύει 

41. Ν. 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

42. Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 με 

τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

43. Κ.Υ.Α. 21398/2012 - Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6537&cat_id=927
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ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των 

αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α 

του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), 

44. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid= 922&language=el-GR 

45. ΦΙΛΟΤΗΣ Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση, 

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/ ?category=1&geo_code=3%2C0%2C0  

46. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards/

index_en.htm   

47. http://greenagenda.gr  

48. https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/782/ 

 
 
  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=%20922&language=el-GR
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/%20?category=1&geo_code=3%2C0%2C0
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards/index_en.htm
http://greenagenda.gr/
https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/782/
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17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

Παράρτημα Ι  Στοιχεία και άδεις ΔΕΥΑΜΒ 

Παράρτημα ΙΙ  Σχέδιο Ασφάλειας & Οργάνωσης Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου 

Παράρτημα ΙΙΙ Δικαιολογητικά Βιοενέργεια ΑΕ 

Παράρτημα IV Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

Παράρτημα V  Υπεύθυνη Δήλωση και μελετητικό πτυχίο 

Παράρτημα VΙ Φωτογραφίες 

Παράρτημα VIΙ Σχέδια & Χάρτες 

Παράρτημα VIIΙ Δικαιολογητικά Μ.Ε. Α.Ε.Κ.Κ. 

Παράρτημα IX Αποτελέσματα προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


