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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρών Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Κεφαλονιάς, συντάσσεται 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Ιούνιος-Ιούλιος 2015)   και προωθεί την 

αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.  

Η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της 

εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας οικονομικής και 

φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.  

Συνοπτικά:  

� Υιοθετεί και ενσωματώνει, στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία 

2008/98/ΕΕ.  

� Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί 

απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.  

� Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας  

� Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της 

ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην 

επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ.  

� Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα 

δημοτικά τέλη.  

� Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού εξοικονομεί τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.  

� Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι, 

επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.  

� Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των 

απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης. 

� Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι τα τοπικά σχέδια 

διαχείρισης, οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδιασμών και του εθνικού σχεδιασμού, 

που, σύμφωνα με το ν. 4042/2012, περιλαμβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, 

ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.  

Οι στόχοι ενός τοπικού σχεδίου αφορούν:  
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• Στην ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων.  

• Στην μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.  

• Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες.  

• Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.  

• Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ θα μπορεί να αναθεωρηθεί 

εφόσον προκύψουν αλλαγές στον Εθνικό ή Περιφερειακό σχεδιασμό ή διαπιστωθούν ελλείψεις ή 

προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή του στο Δήμο. 

 

 

1.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

H επιτυχής ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων προϋποθέτει (α) την κατάλληλη 

επιλογή τεχνολογιών, (β) την ευελιξία χειρισμών στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες (τεχνολογικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές, χωροτακτικές, οικονομικές),(γ) ικανοποιητική παρακολούθηση και 

έλεγχο, και (δ) ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού ρίσκου.  

Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να 

αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία (ν. 4042/2012) η οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη 

διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη 

(Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Ανάστροφη πυραµίδα ιεράρχησης σταδίων διαχείρισης των απορριµµάτων.  
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1.3. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

Ο σχεδιασμός που λαμβάνει χώρα στην παρούσα έκθεση, λαμβάνει ως βάση τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, 

αλλά ταυτόχρονα συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, όπως ο Νόμος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, η αναθεώρηση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων. 

Πιο αναλυτικά, οι νέες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα εξής: 

Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 

Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

Με το Νόμο, τροποποιείται ριζικά η τρέχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα και ενθαρρύνεται 

σημαντικά η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων. Μερικές ουσιαστικές αλλαγές 

που προκύπτουν είναι οι εξής: 

1. Ιεράρχηση των αποβλήτων. Εφαρμόζεται μια νέα ιεράρχηση αναφορικά με τις 

προτιμώμενες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για τις επιλογές 

που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντικής απόψεως, όπως π.χ. 

μεθόδους επεξεργασίας που συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά ανάκτησης υλικών ή ενέργειας. Η 

ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, που εισάγεται, είναι η εξής: 

(α) πρόληψη-αποτροπή δημιουργίας απορριμμάτων (προτιμώμενη επιλογή) (β) 

επαναχρησιμοποίηση 

(γ) ανακύκλωση 

(δ) ανάκτηση (συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής ανάκτησης) (ε) ασφαλής εναπόθεση (ως 

ύστατο μέτρο) 

2. Νέοι ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Καθιερώνεται ως το 2015 

χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί και 

ενθαρρύνεται η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων. Επίσης, ως το 2020 θα πρέπει, να 

έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω στόχοι: 

α) Η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως 

τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως 

άλλης προέλευσης, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των 

νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50%, και 
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β) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης, όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την 

υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, 

εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 70%. 

3. Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Τίθεται νέος στόχος ότι έως το 2015, το ποσοστό 

χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 5% του 

συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10% του συνολικού τους βάρους. 

 Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατο σχέδιο νόμου για την « Ενίσχυση της ανακύκλωσης  και   

βελτίωση  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων»   προτείνεται  η  τροποποίηση  του  στόχου  του  

ποσοστού  χωριστής  συλλογής  των  βιολογικών  αποβλήτων που τίθεται (στο ν . 4042/ 2012) έως το 

2020 κατ’ ελάχιστο, σε 20% του  συνολικού τους βάρους (από 10%).  

4. Σχέδια διαχείρισης και πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Θεσμοθετείται η κατάρτιση 

σχεδίων και προγραμμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τα οποία όμως θα 

εστιάζονται πλέον στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών. 

5. Ειδικό τέλος ταφής. Καθιερώνεται από το 2014 (αναβλήθηκε η εφαρμογή του έως 

31.12.2015) το ειδικό τέλος ταφής για τις κατηγορίες αποβλήτων που κατατάσσονται στους 

παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 

20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 

17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 

όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Το ειδικό τέλος 

ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται ορίζεται σε 35 €/τόνο και αυξάνεται ετησίως και 5€/τόνο 

έως του ποσού των 60€/τόνο. 

6. Παρακράτηση ποσών. Θεσπίζεται η παρακράτηση των ποσών, που επιβάλλονται ως 

χρηματικά πρόστιμα στη χώρα μας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά τη διαδικασία 

κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα, τα οποία 

χρησιμοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ή στα οποία υπάρχουν ανενεργοί 

αλλά μη αποκατεστημένοι τέτοιοι χώροι, ή/και τα οποία επανειλημμένως και σκοπίμως ή όχι 

εμποδίζουν ή ματαιώνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 

 

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων  
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Στην αναθεώρηση του ΕΣΔΑ ενσωματώνεται το σύνολο των νέων δεδομένων με βάση την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το  Νόμο Πλαίσιο 4042/2012 και 

υιοθετείται ενιαία στρατηγική σε εθνικό επίπεδο για όλο το φάσμα της παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων. Παράλληλα καθορίζονται οι προοπτικές διαχείρισης για τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με 

τις τάσεις που διαγράφονται στην ΕΕ και σήμερα προσεγγίζονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», 

την πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το Χάρτη Πορείας για την 

αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και την προγραμματιζόμενη «επανεξέταση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής και νομοθεσίας για τα απόβλητα». 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων η εθνική 

πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: τα 

κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να 

εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική 

μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η 

υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 

30% του συνόλου των ΑΣΑ. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, οι άξονες της πολιτικής που καλείται να εξυπηρετήσει το 

παρόν ΕΣΔΑ είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας πολιτικής βιώσιμης 

ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με όρους αειφορίας. 

2. Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της επικράτειας σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις δράσεις του εθνικού 

στρατηγικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων, με επίτευξη συμβατότητας των σχεδιασμών διαχείρισης 

αποβλήτων με το χωροταξικό πλαίσιο και ειδική αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων των 

απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών. 

3. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με επίτευξη 

της αυτάρκειας της χώρας σε κατάλληλα και επαρκή δίκτυα και υποδομές συλλογής, ανάκτησης και 

διάθεσης των αποβλήτων, με ολοκληρωμένη καταγραφή παραγωγής και ενίσχυση ελέγχων σε όλο το 

πλέγμα διαχείρισης. 

4. Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και με κοινωνικά δίκαιο 

τρόπο, με κατά προτεραιότητα προώθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαπόβλητων και ενίσχυση της 

εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη διαχείριση αποβλήτων προς υποστήριξη 
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του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών, τα οποία λαμβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν 

την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. 

5. Αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων προς τους πολίτες 

και τους παραγωγούς αποβλήτων, ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των 

πολιτών μέσω εκτενούς διαβούλευσης και μέσω συμμετοχής στις δράσεις διαχείρισης μικρής 

κλίμακας και κοντά στην παραγωγή των αποβλήτων. 

6. Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονομικά βιώσιμων 

και περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, καθώς και της υποστήριξης 

περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και της καινοτομίας, με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων 

από διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση, κοινωνικό έλεγχο και με το ελάχιστο κόστος για τους 

πολίτες. 

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι οι 

εξής: 

1. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων 

- Κατάρτιση εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στο οποίο 

καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι εθνικοί στόχοι αναφορικά με τον τρόπο πρόληψης 

παραγωγής αποβλήτων, διαμορφώνεται η στρατηγική πρόληψης, η οποία συνίσταται στον 

καθορισμό των απαραίτητων ληπτέων μέτρων και δράσεων που εξειδικεύονται στα ΠΕΣΔΑ και σε 

τοπικά δημοτικά σχέδια διαχείρισης. 

- Κατάρτιση ειδικών εθνικών σχεδίων, τουλάχιστον για τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και 

ειδικότερα για τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, ως επιχειρησιακών σχεδιασμών για 

τα ρεύματα αυτά. 

- Αναθεώρηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), κυρίως των μη επικίνδυνων 

αποβλήτων, ως επιχειρησιακών σχεδιασμών για τα ρεύματα αυτά και εξειδίκευσή τους σε επίπεδο 

δήμου, οργανωμένης κοινότητας, ομάδας, δραστηριότητας και επιχείρησης . 

- Εναρμόνιση πλαισίων σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων με τον εθνικό και περιφερειακό 

χωροταξικό σχεδιασμό. 

- Καθορισμός της υποχρέωσης των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια 

αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών 

σχεδιασμών.  Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα 

διασφαλίζουν την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης 

διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν: 
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- το περιεχόμενο και τη διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων 

στα ΠΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων συντονισμού και συνδιαχείρισης μεταξύ όμορων 

Δήμων. 

- τη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου 

σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας. 

- τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος 

- τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης, εντός του πολεοδομικού ιστού 

- την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των 

αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης 

- Τέλος, την δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μόνον για την διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση 

μεταξύ Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον τα 

απόβλητα εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση. 

2. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

- Ενίσχυση – ανάπτυξη του κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων 

παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα από την 

παραγωγή έως τον τελικό προορισμό τους. Ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου υποδομών ανάκτησης και 

διάθεσης αποβλήτων. 

- Αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων. 

- Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποτροπή της εξαγωγής αποβλήτων, καθώς αυτό συνεπάγεται 

σημαντική απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτόχρονα ευκαιριών ανακύκλωσης και ανάκτησης στη 

χώρα, εκτός αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές στη χώρα. Η προσπάθεια αφορά ιδιαίτερα στην 

αποτροπή της εξαγωγής ΑΣΑ, καθώς πρόκειται για πρακτική που συντηρεί τη λογική της παραμονής 

τους σε σύμμεικτη μορφή και αντιστρατεύεται την προδιαλογή των υλικών. 

- Εξάλειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, για την ανάπτυξη μεταξύ άλλων και 

υγιούς και περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότητας στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 

- Ενίσχυση ελέγχων - επιθεωρήσεων και μηχανισμών επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τη νομοθεσία. 

3. Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής με σκοπό την 

επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων: 

- Καθιέρωση πανελλαδικά χωριστής συλλογής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν τα αναγκαία 

ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Χωριστή συλλογή καθιερώνεται 
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τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ 

’ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως 

το 2020. 

- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου 

συστήματος διαχείρισης, για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των 

διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 

40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το 2020. Επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων 

βιοαποβλήτων με στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την 

περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. 

- Υιοθέτηση μέτρων και δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων ή/ και Κέντρων Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ως στοιχείων του τοπικού σχεδίου, με χωροταξικά 

και πληθυσμιακά κριτήρια. Σε δήμους με πληθυσμό περισσότερο από 2.000 κατοίκους ένα 

τουλάχιστον Πράσινο Σημείο ή/ και ΚΑΕΔΙΣΠ. Στα Πράσινα Σημεία θα εξασφαλίζεται με κατάλληλο 

τρόπο η ενσωμάτωση και της άτυπης συλλογής 

- Υιοθέτηση μέτρων ώστε να επιτευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 

2020 σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων 

- Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και 

επανασχεδιασμός τους, στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστικού φορέα για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου με στόχο την βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε άλλα υλικά, 

στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστικού φορέα (με αναβάθμιση του ΕΟΑΝ). Τα έσοδα των ΣΕΔ 

αποτελούν δημόσιο πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός τους μέσω κρατικού λογιστικού 

συστήματος για να αποτελέσουν επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη των συστημάτων της νέας 

διαχείρισης αποβλήτων. 

- Συμπληρωματική χρήση μεθόδων ανάκτησης ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν 

τους στόχους προδιαλογής και ανάκτησης υλικών 

- Προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάκτηση υλικών, έναντι της παραγωγής δευτερογενών καυσίμων, 

στα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων. 

- Τέλος, περιορισμός της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής στα μη ανακτήσιμα απόβλητα 

(ιδίως των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων). 

4. Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, με στόχο τη θεσμοθέτηση 

ανταποδοτικού οφέλους προς τον πολίτη από την ανακύκλωση. 
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- Υποστήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, και της καινοτομίας, που θεωρούνται σημαντικά και 

για τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, όπου μάλιστα διαφαίνονται αξιόλογες 

αυξητικές τάσεις, για την προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων. 

- Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά των Πράσινων Σημείων από τους Δήμους για την 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. 

- Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) μόνον για την εκπαίδευση και διαλογή στην πηγή των 

αποβλήτων μόνο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με δήμους, εντός των διοικητικών ορίων 

των δήμων. 

- Προώθηση εθελοντικών δράσεων-συμφωνιών σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και την 

προμήθεια βιώσιμων/ πράσινων προϊόντων. 

- Βελτίωση των όρων εργασίας και εξάλειψη επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών στον τομέα της 

διαχείρισης αποβλήτων 

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων προς τους πολίτες και τους παραγωγούς 

αποβλήτων, ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσω εκτενούς 

διαβούλευσης και μέσω εφαρμογής των δράσεων διαχείρισης (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, 

κομποστοποίηση, υπόλειμμα) κοντά στην παραγωγή των αποβλήτων 

- Κατάρτιση εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

στον τομέα των αποβλήτων, για το ευρύ κοινό και επιλεγμένες ομάδες-στόχους. 

- Ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού διαφάνειας, συστηματικής ενημέρωσης, υποστήριξης και 

κατάρτισης των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. 

- Βελτίωση πρόσβασης στην πληροφορία των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

- Θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν όλο το φάσμα των 

δράσεων των τοπικών σχεδίων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης διάθεσης των 

ανακτήσιμων υλικών και ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας τους καθώς των λοιπών φορέων 

διαχείρισης αποβλήτων 

- Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και συμμετοχή των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

των τοπικών δημοτικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης. 

- Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη 

διαχείριση αποβλήτων, με στόχο επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων. 

5. Ανάκτηση Ενέργειας- Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων 
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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων 

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2008/99/ΕΚ, η οποία έχει ως όραμα την αποσύνδεση της 

οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή των αποβλήτων και την πρόκληση αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο στοχεύοντας σε μια οικονομία μηδενικών 

αποβλήτων, έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (Ιούλιος 2014), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων. 

Η Οδηγία πλαίσιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλητα, στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι ως 

«πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 

απόβλητα, επιτυγχάνοντας α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων β) Τη μείωση 

των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

γ) τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα 

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης 

Παραγωγής Αποβλήτων θέσπισε ποιοτικούς στόχους για τους ακόλουθους τομείς και ρεύματα 

αποβλήτων: 

• Απόβλητα τροφίμων / κουζίνας 

• Υλικά / απόβλητα συσκευασίας 

• Χαρτί 

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2.1.1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου Κεφαλονιάς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1. Πληθυσμιακά δεδομένα Δήμου Κεφαλονιάς 

 

 

Απογραφή ΕΣΥΕ 

1991 
Απογραφή ΕΣΥΕ 2001 

Απογραφή ΕΣΥΕ 

2011 

Δήμος 

Κεφαλονιάς 
29.392 36.404 35.801 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Κεφαλονιάς, τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός ανέρχεται στους 50.000 κατοίκους με 

κορύφωση τον Αύγουστο που φθάνει τους 80.000. 

 

2.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα των θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων της Π.Ε. 

Κεφαλληνίας για την περίοδο 1970 - 1989, με βάση στοιχεία της ΕΜΥ από τον Μετεωρολογικό 

σταθμό του Αργοστολίου. 

Πίνακας 2. Θερμοκρασιακά δεδομένα και βροχοπτώσεις στην Π.Ε. Κεφαλληνίας. 

ΜΗΝΑΣ Θερμοκρασία σε °C Υετός σε mm Αριθμός  ημερών με 

 Μέση Max Min Σύνολο Μax 

24h 

Υετό Βροχή Χιόνι 

Ιανουάριος 11,7 14,4 8,7 122,4 67,2 14,9 14,7 0,2 

Φεβρουάριος 11,7 14,3 8,8 119,1 112,5 13,5 13,4 0,1 

Μάρτιος 13,1 15,9 9,7 81,4 51,0 10,9 10,6 0,3 
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ΜΗΝΑΣ Θερμοκρασία σε °C Υετός σε mm Αριθμός  ημερών με 

Απρίλιος 15,4 18,4 11,6 57,6 46,0 9,1 9,1 0 

Μάιος 19,4 21,5 14,2 17,9 49,0 4,2 4,2 0 

Ιούνιος 23,2 25,1 17,5 11,5 67,4 1,3 1,3 0 

Ιούλιος 25,5 27,3 19,5 6,2 47,6 0,9 0,9 0 

Αύγουστος 25,7 27,7 19,9 10,1 26,8 1,8 1,8 0 

Σεπτέμβριος 23,6 27 19,1 34,3 125,2 4,1 4,1 0 

Οκτώβριος 19,6 22,9 15,9 107,6 112,9 10,0 10,0 0 

Νοέμβριος 15,6 18,6 12,4 150,1 100,3 12,9 12,9 0 

Δεκέμβριος 13 15,7 10 114,6 104,9 13,2 13,2 0 

ΣΥΝΟΛΟ  832,8  96,8 96,2 0,6 

Για τα ελληνικά δεδομένα το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων θεωρείται αρκετά υψηλό, και φθάνει 

τα 832,8 mm. Η παράμετρος της βροχόπτωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή επηρεάζει την 

ποσότητα των παραγόμενων στραγγισμάτων και τη γενικότερη λειτουργία του χώρου διάθεσης. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΨΟΥΣ ΥΕΤΟΥ
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Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του ύψους υετού σε ένα έτος. 

Σημαντικό, από την άποψη των έργων διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, είναι η διακύμανση του 

ύψους του υετού, που από 6,2 mm τον μήνα Ιούλιο φθάνει τα 150,1 mm τον Νοέμβριο. Αξίζει επίσης 

να επισημανθεί η "κοιλιά" που σημειώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Σεπτέμβριο.  
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2.2.2. ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της Νήσου Κεφαλληνίας για 

την περίοδο 1970 - 1989, με βάση στοιχεία της ΕΜΥ (Μετεωρολογικός σταθμός Αργοστολίου). 

Πίνακας 3. Ανεμολογικά δεδομένα για τη Νήσο Κεφαλληνίας. 

BEAUFORD Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Ηρεμία ΣΥΝΟΛΟ 

0         23,950 23,95 

1 1,265 0,282 0,486 0,949 2,439 2,066 2,507 0,836  10,83 

2 4,460 1,366 1,378 2,902 3,828 3,150 2,541 4,991  24,62 

3 5,126 1,445 1,174 2,631 2,721 1,570 1,479 5,883  22,03 

4 4,099 0,858 1,028 1,649 1,491 0,384 0,440 3,952  13,90 

5 0,734 0,248 0,542 0,644 0,418 0,068 0,034 0,531  3,22 

6 0,192 0,078 0,316 0,237 0,169 0,011 0,011 0,079  1,09 

7 0,011 0,034 0,102 0,068 0,034 0 0 0,011  0,26 

8 0 0,023 0,034 0,011 0,011 0,011 0 0  0,09 

9 0 0 0,011 0 0 0 0 0  0,01 

10 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

>11 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

ΣΥΝΟΛΟ 15,887 4,334 5,071 9,091 11,111 7,260 7,012 16,283 23,950 100,00 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
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Διάγραμμα 2. Ετήσια συχνότητα κατεύθυνσης του ανέμου. 

Με βάση τα ανεμολογικά δεδομένα της ΕΜΥ διαπιστώνουμε ότι η νηνεμία εμφανίζεται με 

συχνότητα 23,95%, ενώ επικρατούντες άνεμοι είναι οι βόρειοι (συχνότητα εμφάνισης 15,887%) και 

οι βορειοδυτικοί (16,283%).  

 

2.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα γεωλογικά στοιχεία και υδρογεωλογικά στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από την μελέτη 

του Ι. Ε. Κουμαντάκη, "Έρευνα υπόγειας υδροφορίας Κεφαλονιάς", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Αθήνα 1992. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραπάνω μελέτης, λαμβανομένου υπόψη του ενεργού 

πορώδους και της υδροπερατότητας των διαφόρων πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών που 

δομούν το νησί και ενοποιώντας όσους απ' αυτούς έχουν παρεμφερή συμπεριφορά ως προς την 

κατείσδυση και την ροή των υπόγειων νερών, διακρίνονται οι εξής ομάδες: 

• 1η ομάδα - Υδροπερατοί σχηματισμοί 

Σε αυτήν ταξινομούνται όλα τα συμπαγή πετρώματα στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί 

δευτερογενές πορώδες, λόγω κερματισμού ή/και καρστικής διεργασίας, οι τιμές του οποίου 

είναι δυνατόν να κυμαίνονται ευρύτατα, με αποτέλεσμα η υδροπερατότητα των πετρωμάτων 

αυτών να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. 

Μπορεί σε μεγάλου όγκου συμπαγείς βραχομάζες πετρωμάτων της κατηγορίας αυτής οι τιμές 

της υδροπερατότητας να είναι πολύ μικρές, όμως δεν είναι σπάνιες και τιμές πολύ μεγάλες, 

κυρίως λόγω μεγάλων καρστικών αγωγών. 
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Στην ομάδα αυτή υπάγονται τα ασβεστολιθικά πετρώματα, ασχέτως γεωτεκτονικής - 

στρωματογραφικής ζώνης και ηλικίας. Στην ίδια ομάδα ταξινομούνται και οι δολομίτες, παρότι 

έχει διαπιστωθεί σε μεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση με τους ασβεστόλιθους, συμπεριφορά 

αυτών περίπου ως στεγανών πετρωμάτων. 

• 2η ομάδα - Ημιπερατοί σχηματισμοί 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί στους οποίους εναλλάσσονται 

υδροπερατά με υδατοστεγανά πετρώματα, κατά την κατακόρυφη ή και την οριζόντια έννοια. Τα 

πάχη των στρωμάτων είναι ασταθή και οι αποσφηνώσεις συχνές. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα εναλλασσόμενα στρώματα ψαμμιτών, μαργών, αργίλων, 

κροκαλοπαγών και μαργαϊκών ασβεστόλιθων του Μειόκαινου, Πλειόκαινου και Πλειστοκαίνου 

(Υποομάδα α). Επίσης, στην ίδια ομάδα μπορούν να ταξινομηθούν οι χερσαίες τεταρτογενείς 

αποθέσεις, δηλαδή τα αλλούβια, οι κώνοι κορημάτων, οι αποθέσεις χειμάρρων και τα πλευρικά 

κορήματα (Υποομάδα β). Σημειώνεται ότι στις αποθέσεις αυτές η "αταξία" των υλικών είναι ο 

κανόνας και οι συχνές εναλλαγές, ενώ αποσφηνώσεις μπορεί να παρατηρούνται σε αποστάσεις  

λίγων μέτρων.  

Στα υλικά της ομάδας αυτής μπορεί να αναπτύσσονται υπό πίεση υδροφόροι ορίζοντες, ή και 

ελεύθεροι, όταν η υδροφορία αναπτύσσεται σε κοκκώδεις σχηματισμούς, οι οποίοι δεν 

καλύπτονται από υδατοστεγανά υλικά. 

• 3η ομάδα- Αδιαπέρατοι σχηματισμοί 

Σ' αυτήν ταξινομούνται οι πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί και πετρώματα, όπως το μίγμα 

αργίλου-λατυποπαγών-γύψων και οι νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις, στις οποίες 

επικρατούν τα αργιλικά, μαργαϊκά και ιλυώδη συστατικά. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις περιοχές εξάπλωσης των πετρωμάτων της κατηγορίας αυτής, 

μπορεί να αναπτυχθούν φτωχές υπόγειες υδροφορίες, είτε στο μανδύα αποσάθρωσής των, είτε 

σε υδροπερατά σώματα μικρού όγκου που άλλοτε επίκεινται και άλλοτε παρεμβάλλονται στο 

υδατοστεγανό σύνολο και έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτηθούν με απ' ευθείας κατείσδυση ή 

πλευρικά. Πολλές από τις μικροπηγές της Κεφαλονιάς αποστραγγίζουν τέτοιας μορφής φτωχές 

υδροφορίες. 

Από υδρογεωλογικής άποψης, η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στην υδρογεωλογική ενότητα 

ασβεστόλιθων της βόρειας Παλικής. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους Κρητιδικούς και 

Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους που απλώνονται δυτικά του τεκτονικού βυθίσματος της Θηνιάς. 
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Η προς τα νότια επέκταση των ασβεστόλιθων διακόπτεται από το τεκτονικό βύθισμα που συνδέει 

τον όρμο της Ορθολιθιάς (παραλία Πετανών) με το έλος του Λιβαδιού και είναι πληρωμένο με 

νεογενή. Από όλες τις άλλες πλευρές η ασβεστολιθική ενότητα εφάπτεται με την θάλασσα, η οποία 

αποτελεί και το επίπεδο αναφοράς του καρστικού υδροφορέα. 

Βόρεια του Αθέρα, μέσα σε ένα πολύ στενό επίμηκες βύθισμα έχουν διασωθεί από την διάβρωση 

μειοκαινικές μάργες. Είναι το μόνο στεγανό πέτρωμα σε ολόκληρη την ενότητα, το οποίο όμως δεν 

παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών. 

Τα υπόγεια νερά των ασβεστόλιθων - και για την περίπτωση αυτής της ενότητας - εύκολα και 

γρήγορα αποστραγγίζονται στην θάλασσα ή στις παραθαλάσσιες ζώνες από πλήθος πηγών και 

διάσπαρτων αναβλύσεων. 

Μια τέτοια παραθαλάσσια ζώνη, αποτελεί η χαμηλή έκταση του έλους του Λιβαδιού, η οποία 

δέχεται τις αποστραγγίσεις των βόρεια αυτού ασβεστολιθικών μαζών. Τα νερά είναι υφάλμυρα και 

ανάλογα με την στάθμη της θάλασσας, κατά την άμπωτη και πλημμυρίδα, παρατηρείται ροή από το 

έλος προς την θάλασσα ή και το αντίστροφο. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υδρογεωλογικό χάρτη της περιοχής, την περιοχή ενδιαφέροντος 

αποτελούν ασβεστόλιθοι, κυρίως του ανώτερου Κρητιδικού και αρκετούς του Ηωκαίνου (δυτική 

Παλική, Θηνιά, Πύλαρος, νότια Σάμης) με υποκείμενους δολομιτικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες 

(ΝΔ των παρυφών του Αίνου και στην ευρεία περιοχή Άσσου). Συνήθως, οι σχηματισμοί αυτοί 

χαρακτηρίζονται από υψηλή υδροπερατότητα λόγω τεκτονισμού και καρστικής διεργασίας, σε 

αρκετές όμως περιπτώσεις μπορεί να είναι απόλυτα στεγανοί. 

Οι μεγάλες καρστικές ενότητες Αίνου-Αγίας Δυνατής, Ατρους-Σάμης, Ερύσσου, Βόρειας και Δυτικής 

Παλικής, Αργοστολίου-Λακύθρας και Νότιας Κεφαλονιάς (Μεγάλης Ράχης) είναι ανοιχτές προς την 

θάλασσα επί μετώπου πολλών χιλιομέτρων και οι υπόγειες υδροφορίες των απειλούνται από 

διείσδυση αλμυρών νερών. 

Η εκτόνωση των υδροφόρων αυτών πραγματοποιείται από πολυάριθμες παραθαλάσσιες και 

υποθαλάσσιες υφάλμυρες καρστικές πηγές και διάσπαρτες αναβλύσεις (πηγές Καραβόμυλου, Αγ. 

Ευφημίας, Πόρου, Κουρουκλάτων, έλους Λειβαδιού, Γερογκόμπου, Κουτάβου). Η μόνη 

ενδιαφέρουσα καρστική πηγή με νερό καλής ποιότητας είναι της Μεγάλης Αβύθου με παροχή 

κυμαινόμενη από 35 έως 600 m
3
/hr. 

 

2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2000), η χώρα υποδιαιρείται σε τέσσερις 

ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι, II, III και IV, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη 

Επικινδυνότητας της Ελλάδας. Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας, αντιστοιχεί μία τιμή 

σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους A=a∙g (g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 4. Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (2000) 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι II III IV 

α 0,12 0,16 0,24 0,36 

 

Όμως, σύμφωνα με την Δ17α/115/9/ΦΝ215 «Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού ΕΑΚ-2000, λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας» η χώρα 

υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, Π, III, τα όρια των οποίων καθορίζονται 

στον Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος. 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα 4.5 εκτιμάται σύμφωνα με τα 

σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Α.Κ., ο Νομός Κεφαλληνίας ανήκει στη ζώνη υψηλότερης σεισμικής 

επικινδυνότητας IΙΙ. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή 

είναι α=0,36. 
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Διάγραμμα 3. Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

3.1. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

3.1.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Σήμερα, στον Δήμο Κεφαλονιάς παράγονται ετησίως περίπου 20.000 τόνοι στερεών αποβλήτων, 

όπως προκύπτει  από την παρακολούθηση των εισερχόμενων φορτίων στον εν λειτουργία ΧΥΤΑ 

Κεφαλονιάς (ζυγολόγια). Σε αυτά περιλαμβάνονται τα οικιακά και τα προσομοιάζοντα με αυτά 

απορρίμματα, καθώς και σημαντικές ποσότητες άλλων κατηγοριών αποβλήτων (ογκώδη, ελαστικά, 

κ.λ.π) και ιλύς από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του νησιού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα οι ποσότητες των 

εισερχόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς από τον Δήμο Κεφαλονιάς. 

Πίνακας 5. Ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς 

ΜΗΝΑΣ 2009 2010 2011 2012 2013 

ΓΕΝΑΡΗΣ 1506 1240 1132 988 1120 

ΦΕΒΡ 1181 1109 934 885 985 

ΜΑΡΤΗΣ 1365 1260 1151 1250 1100 

ΑΠΡΙΛΗΣ 1798 1383 1509 1590 1374 

ΜΑΗΣ 1922 1587 1673 1645 1622 

ΙΟΥΝΗΣ 2340 1818 1959 1740 1933 

ΙΟΥΛΗΣ 2976 2212 2365 2635 2.639 

ΑΥΓΟΥΣΤ 4074 3146 3.080 3.083 3.308 

ΣΕΠΤ 2496 1717 1580 1645 2158 

ΟΚΤ 1928 1469 1331 1578 1452 

ΝΟΕΜ 1291 1210 983 1230 1226 

ΔΕΚΕΜ 1442 1093 1025 1095 1133 

ΣΥΝΟΛΟ 24.319 19.244 18.722 19.364 18743 

ΟΓΚΩΔΗ  2162 1013 1066 737 

Γ.ΣΥΝΟΛ 24.319 21.406 19.735 20.430 19.480 

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, υπήρξε κατά την τελευταία πενταετία μια σημαντική 

μείωση στην παραγωγή απορριμμάτων, προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Για τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης, θεωρήθηκε ότι: 

• οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα ανασχεθούν, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

κατανάλωσης 
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• λόγω των δράσεων πρόληψης που θα εφαρμοστούν κατά τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί η 

κατ’άτομο παραγωγή απορριμμάτων. 

Έτσι, θεωρείται ότι μέχρι το 2020 οι δύο αυτοί παράγοντες θα συντελέσουν έτσι ώστε να μην 

υπάρξει σημαντική μεταβολή στην ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων σε σχέση με την 

σημερινή, ήτοι περίπου 20.000 τόνους/ έτος. 

 

3.1.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα υπάρχοντα δεδομένα για τη σύνθεση των οικιακών απορριμμάτων, είναι γενικώς φτωχά και 

παρουσιάζουν ανομοιογένεια ως προς τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων. 

Επίσης, δεν υπάρχουν αξιόπιστες χρονοσειρές δεδομένων που να επιτρέπουν την εξαγωγή 

ποσοτικών εκτιμήσεων για την μελλοντική εξέλιξη της σύνθεσης των αποβλήτων. Ο κύριος λόγος 

είναι ότι δεν έχει ζητηθεί υποχρεωτικά από τη Διοίκηση να εκτιμάται η ποιότητα κατά περιοχή και οι 

μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα γίνονταν τυχαία και αποσπασματικά στα πλαίσια 

κυρίως κάποιου ερευνητικού προγράμματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων η σύνθεση των παραγόμενων 

αστικών αποβλήτων στην χώρα μας είναι η ακόλουθη: 

 

Διάγραμμα 4. Σύνθεση αστικών στερεών αποβλήτων. 

Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σχεδίου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σήμερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν υπάρχουν 

μετρήσεις της σύνθεσης των απορριμμάτων. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχει ζητηθεί υποχρεωτικά 

από τη Διοίκηση να εκτιμάται η ποιότητα κατά περιοχή και οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
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έως τώρα γίνονταν τυχαία και αποσπασματικά στα πλαίσια κυρίως κάποιου ερευνητικού 

προγράμματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. 

Στην εξεταζόμενη περιοχή τα απορρίμματα που αποτίθενται στον ΧΥΤΑ Νομού Κεφαλληνίας είναι 

κατά βάση οικιακά. Η ακριβή σύνθεση των απορριμμάτων δεν είναι γνωστή, δεδομένου ότι για την 

ευρύτερη περιοχή δεν έχουν διεξαχθεί μετρήσεις σχετικά με την σύνθεση των απορριμμάτων και τα 

φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά. Επομένως, δεχόμαστε τη σύνθεση του παραπάνω 

διαγράμματος. 

Έτσι, θεωρώντας ετησίως παραγωγή απορριμμάτων 20.000 tn, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας, στον 

οποίο παρουσιάζονται οι ποσότητες των απορριμμάτων έκαστου ρεύματος. 

Πίνακας 6. Ποσότητες απορριμμάτων ανά ρεύμα 

Κατηγορία  Ποσοστό Ποσότητα 

Βιοαπόβλητα 44% 8.868,53 

Χαρτί/Χαρτόνι 22% 4.436,68 

Πλαστικά 14% 2.777,77 

Μέταλλα 4% 779,32 

Γυαλί 4% 859,19 

Άλλα 11% 2.278,50 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

 

3.1.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η διαχείριση των σύμμεικτων αστικών ΑΣΑ  γίνεται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ο 

οποίος βρίσκεται στην θέση Παλλοστή και λειτουργεί σαν χώρος διάθεσης των απορριμμάτων της 

Κεφαλονιάς από το 1980. Πήρε, σύμφωνα με την τότε υφιστάμενη Νομοθεσία (Υγειονομική Διάταξη  

Ε1β 301/10.2.1964) άδεια από το Νομάρχη Κεφαλληνίας.  Η άδεια εκδόθηκε αφού συγκροτήθηκε η 

κατά τον νόμο επιτροπή, εξέτασε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για διαφορετικούς χώρους και τελικά 

γνωμοδότησε θετικά για τον χώρο αυτό. Στην συνέχεια ο χώρος χωροθετήθηκε ως χώρος διάθεσης. 

Ο  χώρος αυτός λειτούργησε χωρίς να πληρούνται ωστόσο οι προϋποθέσεις της υγειονομικής ταφής 

(χωρίς στεγάνωση, διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου). Στην έκταση αυτή έγιναν μόνο τα έργα 

περίφραξης, διάνοιξης του δρόμου προσπέλασης των απορριμματοφόρων, προμήθεια ενός φορτωτή 

για τη διάστρωση των απορριμμάτων και ξεκίνησε η εναπόθεση αρχικά των απορριμμάτων των 

Δήμων Ληξουρίου και Αργοστολίου και στη συνέχεια, με την ίδρυση της Διαδημοτικής Επιχείρησης 

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς και των υπολοίπων Κοινοτήτων. Τα 

απορρίμματα συσσωρεύονταν και κατά καιρούς καλύπτονταν από αδρανή υλικά.  



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 25 
 

Προφανώς δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων, ο οποίος θα πληρούσε τα κριτήρια που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις σχετικά με τους ΧΥΤΑ και ο οποίος θα κάλυπτε τις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. Έτσι το 1997 ολοκληρώθηκαν τα έργα και ξεκίνησε η λειτουργία 

του Α’ κυττάρου του ΧΥΤΑ. Στο Α’ κύτταρο, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εκσκαφές και 

διαμορφώθηκε ο πυθμένας της λεκάνης απόθεσης , με τις ηπιότερες κατά το δυνατόν κλίσεις και με 

κατάλληλη στεγάνωση. Παράλληλα, ο χώρος στον οποίο βρισκόταν ο ΧΑΔΑ καλύφθηκε απλώς με 

χωματισμούς και σήμερα τοποθετούνται εκεί χύδην τα ογκώδη απορρίμματα.  

Το Α’ κύτταρο καταλαμβάνει έκταση περίπου 27,3 στρεμμάτων, ο όγκος των αποθέσεων είναι 

περίπου 360.000  m
3
 και η κλίση του πλατώ είναι της τάξης του 1:3. Για τη διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων του χώρου έχει διανοιχθεί τάφρος ομβρίων και κατασκευάστηκε σύστημα συλλογής 

στραγγισμάτων, βάσει του υδατικού ισοζυγίου του ΧΥΤΑ. Τα στραγγίσματα μέσω του δικτύου 

συλλογής συγκεντρώνονται στη δεξαμενή στραγγισμάτων. Μόλις η δεξαμενή γεμίσει με 

στραγγίσματα, αυτά επανεκτρέπονται μέσω αντλίας λυμάτων σε τάφρο που έχει κατασκευαστεί 

στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις υποδομές για την διαχείριση του βιοαερίου, 

έχει εγκατασταθεί πυρσός καύσης.  

Η εναπόθεση απορριμμάτων στο Α΄ κύτταρο σταμάτησε το 2008, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Β’ 

κυττάρου, το οποίο έχει χωρητικότητα για δέκα έτη, δηλαδή έως το 2018. Έχουν γίνει οι απαραίτητες 

εργασίες για την διαμόρφωση του πυθμένα της λεκάνης απόθεσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

συλλογή των στραγγισμάτων και να υπάρχει η απαιτούμενη ευστάθεια των στεγανοποιητικών και 

αποστραγγιστικών στρώσεων, έναντι αστοχίας. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί έργα 

στεγανοποίησης και συλλογής στραγγισμάτων, τα οποία οδηγούνται στην συνέχεια στην Μονάδα 

Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων περιλαμβάνει τη δεξαμενή βροχοστραγγιδίων, το 

αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, τη βιολογική βαθμίδα, τη δεξαμενή χλωρίωσης, τον παχυντή ιλύος, το 

αντλιοστάσιο λάσπης και το κτίριο υποστήριξης της εγκατάστασης. 

Στο χώρο του ΧΥΤΑ λειτουργεί από το 2009 και Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων. Η μονάδα είναι κλειστού τύπου και αποτελείται από δύο στάδια, την μηχανική 

προεπεξεργασία και την αερόβια βιοσταθεροποίηση. Έτσι, με το υφιστάμενο  σύστημα 

προεπεξεργασίας εξασφαλίζεται:  

o η μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε 

υγειονομική ταφή,  

o η μείωση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στον ΧΥΤΑ- προκειμένου να 

συμβάλλει η Κεφαλονιά στους στόχους μείωσης που τίθενται από την ΚΥΑ 29407/2002  

o η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή,  
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o η μείωση της περιεχόμενης υγρασίας, ώστε τα επεξεργασμένα απορρίμματα να είναι 

εύκολα διαχειρίσιμα και συμπιέσιμα και να μην έχουν οσμές. 

Εικόνα 2. Κελιά κομποστοποίησης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεφαλονιάς 

 

Σε ότι αφορά στα  έργα υποδομής του ΧΥΤΑ, έχει κατασκευαστεί εσωτερικό δρομολόγιο, για τη 

σύνδεση της οδού πρόσβασης με το μέτωπο εργασίας. Ως οδός πρόσβασης στο γήπεδο του ΧΥΤΑ, 

παρέμεινε ο παλαιότερος αγροτικός δρόμος, βελτιώνοντας αυτόν με ασφαλτική στρώση 5cm.   

Υπεύθυνος φορέας για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων είναι η Εταιρεία 

Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. (Ε.Δ.Α.-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.). 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας η συλλογή των απορριμμάτων υλοποιείται με την χρήση των 

ακόλουθων απορριμματοφόρων: 

Πίνακας 7. Υφιστάμενα απορριμματοφόρα συλλογής ΑΣΑ 

Τύπος Χωρητικότητα (m3) Αριθμός 

Πρέσσας 24 2 

Πρέσσας 16 12 

Μύλου 12 1 

Επιπλέον, οι υπάρχοντες κάδοι για την συλλογή των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων είναι 

2.800 και έχουν χωρητικότητα 1100 L. 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 27 
 

Αναφορικά με τα ανακυκλώσιμα η συλλογή τους γίνεται με την χρήση 3 απορριμματοφόρων 

τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3, ενώ οι διαθέσιμοι κάδοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 8. Κάδοι συλλογής ανακυκλωσίμων 

Είδος αποβλήτων Χωρητικότητα (L) Αριθμός 

Χαρτί 1.100 350 

Λοιπές συσκευασίες 1.100 350 

Τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται από τα 

απορριμματοφόρα και μεταφέρονται στο 

γήπεδο του ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς, όπου έχει 

εγκατασταθεί σταθμός μεταφόρτωσης 

ανακυκλωσίμων, Εκεί, πραγματοποιείται η 

μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων σε 

containers τα οποία απομακρύνονται με 

ευθύνη της ΕΕΑΑ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. ΣΜΑ Ανακυκλωσίμων 

 

 

3.2. ΙΛΥΣ 

Η παραγόμενη ιλύς προέρχεται από τις τρεις λειτουργούσες εγκαταστάσεις (βιολογικός 

Αργοστολίου, βιολογικός Ληξουρίου, βιολογικός Σάμης), ενώ θα προστεθεί η ιλύς των Πόρου Σκάλας 

(υπό δοκιμαστική λειτουργία) και Φισκάρδου (υπό μελέτη). Οι αναμενόμενες ποσότητες ιλύος  

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 9. Αναμενόμενες ποσότητες ιλύος από τους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου. 

Εγκαταστάσεις 

βιολογικού 

καθαρισμού 

Ισοδύναμος 

πληθυσμός 

(χειμώνας) 

Ισοδύναμος 

πληθυσμός 

(θέρος) 

Ιλύς 

kg/d 

(χειμώνας) 

Ιλύς  

kg/d 

(θέρος) 

Ιλύς ετησίως 

kg/y 

Αργοστόλι 10.000 30.000 450 1.650 270.000 

Ληξούρι 5.00 10.000 225 550 110.250 

Σάμη 3.000 8.000 135 440 76.050 

Πόρος-Σκάλα 4.000 12.000 180 660 108.000 

Φισκάρδο 1.000 5.000 45 275 36.900 

Ιθάκη 1.500 5.000 67,5 275 42.975 

ΣΥΝΟΛΟ 23.000 65.000 1.035 3.575 601.200 

 

3.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, κατά το έτος 2011 

παρήχθησαν στην Ελλάδα 67.000 τόνοι ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. Λόγω έλλειψης στοιχείων, για 

τον υπολογισμό της αντίστοιχης ποσότητας θεωρείται ότι ο πληθυσμός του Δήμου είναι το 0,3 % του 

συνόλου της χώρας, άρα η παραγωγή ΑΗΗΕ είναι περίπου 201 τόνοι. 

 

3.4. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κύριες πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες καθώς και 

οι βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων ενώ αντίστοιχα κύρια πηγή κτηνοτροφικών αποβλήτων 

αποτελούν τα μαντριά. 

Ο κλάδος της γεωργίας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στη Νήσο Κεφαλληνίας, κυρίως λόγω της 

γεωμορφολογίας αυτής. Οι κυριότερες πηγές γεωργικών αποβλήτων από της γεωργική παραγωγή 

είναι τα προϊόντα κλαδέματος καθώς και τα αποσυρόμενα φρούτα. 
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Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ(2011), η παραγωγή του 2006 των κυριότερων κατηγοριών 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 10. Παραγωγή σε τόνους ανά κατηγορία γεωργικών εκμεταλλεύσεων το έτος 2006 (ΕΣΥΕ, 2011) 

Κατηγορία Παραγωγή 

(τν/έτος) 

Ελαιόδεντρα 7.889 

Άμπελοι-Σταφιδάμπελοι 6.492 

Αχλαδιές 135 

Μηλιές 70 

Βερικοκιές 54 

Ροδακινιές 21 

Συκιές 75 

Λοιπά οπωροφόρα 103 

Λεμονιές 528 

Πορτοκαλιές 550 

Μανταρινιές 145 

Λοιπά εσπεριδοειδή 8 

Για την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων των προϊόντων κλαδέματος, έγιναν οι ακόλουθες 

παραδοχές, οι οποίες βασίσθηκαν σε βιβλιογραφικούς δείκτες που εκφράζουν το λόγο αποβλήτων 

από κλαδέματα προς τα παραγόμενα προϊόντα ανά καλλιέργεια (ΚΑΠΕ, 2007). Οι δείκτες αυτοί 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 11. Δείκτες αποβλήτων από κλαδέματα 

Κατηγορία Δείκτης (Kg 

αποβλήτου/kg 

παραγωγής) 

Ελαιόδεντρα 1,02 

Άμπελοι-Σταφιδάμπελοι 0,83 

Αχλαδιές 0,79 

Μηλιές 0,83 

Βερικοκιές 0,35 

Ροδακινιές 0,4 

Συκιές 0,37 

Λοιπά οπωροφόρα 0,3 

Λεμονιές 0,45 

Πορτοκαλιές 0,34 

Μανταρινιές 0,65 

Λοιπά εσπεριδοειδή 0,39 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας στον οποίο υπολογίζεται η παραγωγή 

κλαδευμάτων από τις διάφορες κατηγορίες καλλιεργειών. 

Πίνακας 12. Υπολογισμός παραγωγής κλαδευμάτων 

Κατηγορία 

Ετήσια 

ποσότητα 

κλαδευμάτων 

Ελαιόδεντρα 8.125,7 

Άμπελοι-Σταφιδάμπελοι 5.388,4 

Αχλαδιές 106,7 

Μηλιές 58,1 

Βερικοκιές 18,9 

Ροδακινιές 8,4 

Συκιές 27,8 

Λοιπά οπωροφόρα 30,9 

Λεμονιές 237,6 

Πορτοκαλιές 187,0 

Μανταρινιές 94,3 

Λοιπά εσπεριδοειδή 3,1 

ΣΥΝΟΛΟ 14.286,7 

Επομένως, συνολικά η ετήσια ποσότητα κλαδευμάτων από τις κυριότερες γεωργικές καλλιέργειες 

ήταν κατά το έτος 2006 14.286,7 τόνοι. 

Στην κατηγορία των γεωργικών αποβλήτων ανήκουν και τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά. 

Θεωρώντας, βάσει του Κανονισμού 1580/07, ότι δεν ξεπερνούν το 5% του όγκου της παραγωγής που 

διατίθεται στον εμπόριο και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων καθώς και το 

γεγονός ότι στη Νήσο παρήχθησαν το έτος 2006 2.549 τόνοι λαχανικά, προκύπτει ότι η ετήσια 

ποσότητα αποσυρόμενων φρούτων και λαχανικών είναι 930 τόνοι. 

Αναφορικά με τα κτηνοτροφικά απόβλητα, η ποσότητα και η μορφή αυτών εξαρτώνται από το είδος 

σταβλισμού, το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και το είδος της παρεχόμενης τροφής. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ζώων τα οποία 

εκτρέφονταν στο Δήμο Κεφαλονιάς το έτος 2010. 

Πίνακας 13. Ζωικό κεφάλαιο Δ. Κεφαλονιάς 

Είδος Αριθμός  

Βοοειδή 3.018 

Αιγοπρόβατα 23.000 
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Είδος Αριθμός  

Χοίροι 380 

Πτηνά 8.000 

Ιπποειδή 68 

Για τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές μονάδες θεωρήθηκαν οι 

ακόλουθοι συντελεστές. 

Πίνακας 14. Συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού ανά είδος ζώου  

Είδος Παραγωγή αποβλήτων 

(kg/ζωο έτος)  

Βοοειδή 1825 

Αιγοπρόβατα 492,75 

Χοίροι 149,65 

Πτηνά 18,25 

Ιπποειδή 1533 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ο κάτωθι πίνακας. 

Πίνακας 15. Υπολογισμός παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Είδος Ποσότητα 

αποβλήτων 

(τόνοι/έτος) 

Βοοειδή 5.507,85 

Αιγοπρόβατα 11.333,25 

Χοίροι 56,87 

Πτηνά 146,00 

Ιπποειδή 104,24 

ΣΥΝΟΛΟ 17.148,21 

Γενικά, η διαχείριση αυτών των ρευμάτων γίνεται εντός των μονάδων παραγωγής, κυρίως για την 

κάλυψη διάφορων αναγκών αυτών (πχ εδαφοβελτιωτικό), ενώ οι παραγόμενες ποσότητες είναι 

μικρές, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται ζητήματα υπερσυσσώρευσης αυτών και ανάγκης 

διαχείρισής τους εκτός των μονάδων παραγωγής ως απόβλητα, έτσι η διαχείρισή τους δεν 

απασχολεί την παρούσα μελέτη. 

 

3.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
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Η  κατηγορία  των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαμβάνει το 

σύνολο των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΚΑ, και συγκεκριμένα: 

• απόβλητα  από  την  οικοδομική  δραστηριότητα  (ανεγέρσεις,  κατεδαφίσεις,  

ανακαινίσεις, επισκευές κ.λπ.), 

• απόβλητα από τεχνικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων κατασκευής, 

συντήρησης, ανακαίνισης ή αποξήλωσης οδικών αρτηριών, κ.λπ), 

• απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες), 

• ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιομηχανικές περιοχές, 

• βυθοκορήματα (υποθαλάσσιες εκσκαφές), 

• κατασκευαστικά στοιχεία και μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, η παραγωγή ΑΕΚΚ στο 

σύνολο της χώρας το 2015 εκτιμάται σε 480.000 τόνους ετησίως, ενώ το 2020 αναμένεται να φτάσει 

τους 690.000 τόνους. 

Λόγω έλλειψης στοιχείων, για τον υπολογισμό της αντίστοιχης ποσότητας θεωρείται ότι ο 

πληθυσμός του Δήμου είναι το 0,3 % του συνόλου της χώρας, άρα η παραγωγή ΑΕΚΚ είναι περίπου 

2.070 τόνοι. 

Αξίζει να τονισθεί ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία 

των κατεδαφίσεων των κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφισθέα έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που 

έπληξαν την Κεφαλονιά τον Ιανουάριο του 2014. Κατά συνέπεια, θα προκύψουν σημαντικές 

ποσότητες ΑΕΚΚ άμεσα, οι οποίες θα πρέπει να υποστούν την κατάλληλη διαχείριση.  
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ 

Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο νέο Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε κατηγορία, καθώς και οι   

προτεινόμενες δράσεις. 

4.1.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

• Πλήρης εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για τα ΑΣΑ. 

• Θέσπιση   των   ακόλουθων  ποσοτικών   στόχων  διαχείρισης  των   ΑΣΑ,  ως  ελαχίστων,  

σε συμφωνία με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 

Ρεύμα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

Βιοαποδομήσιμα 

Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 

29407/3508/2002) 

2020 Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε 

υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα 

επίπεδα παραγωγής του 1997 (*) 

2015 5% Βιοαπόβλητα 

(Ν. 4042/2012) 
2020 40 % 

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή 

2015 Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για 

χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Η χωριστή 

συλλογή σε λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων 

μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, 

τεχνική και οικονομική. Για τα Πράσινα Σημεία τα 

ρεύματα αποβλήτων θα είναι περισσότερα. 

Χρώμα κάθε ρεύματος πανελλαδικά. (πορτοκαλί 

γυαλί, κίτρινο χαρτί- χαρτόνι, κόκκινο πλαστικά-

μέταλλα ή μπλε για μέταλλα, καφέ 

βιοαποδομήσιμα, πράσινο ή γκρι μεταλλικό 

σύμμεικτα. 

Ανακυκλώσιμα  υλικά 

2020 65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

& ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για 

χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί 
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● Μικρής   κλίμακας   μονάδες   επεξεργασίας   υπολειμματικών   συμμείκτων,   με   σκοπό   την 

περαιτέρω ανάκτηση. 

● Κάλυψη του συνόλου της χώρας με υποδομές υγειονομικά ασφαλούς διάθεσης. 

 

4.1.2. ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

● Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

● Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: 

-Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

-Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

● Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος. 

● Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες 

ορθής διαχείρισης. 

 

4.1.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

● Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ. Υλοποίηση 

έργων υποδομής. 

● Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από 

τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία. 

 

4.1.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

● Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων 

● Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων 

στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

● Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας 

μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων. 

● Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων 

κατά προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης 

● Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου 

είδους ανάκτησης 

● Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των 

βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης. Ανάπτυξη συνεργασιών με 
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Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών προς την 

κατεύθυνση της ανάκτησης. 

4.1.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΠ 

 

o Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που 

υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης 

κοινού 

o Αποτροπή της ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισμοί 

δεξαμενών καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) και διαχείρισή τους σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση. 

o Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού 

ρεύματος. 

o Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην 

εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

o Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και  λοιπών εμπλεκόμενων, 

σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 

 

4.1.4. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

● Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για  την ανάκτηση επ’ ωφελεία  της γεωργίας, την  παραγωγή προϊόντων  (π.χ. 

ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

● Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης  με 

έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας 

● Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών. 

 

4.1.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

● Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5 του Ν.  2939/01), τα  οποία 

κατ΄ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν: μέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη / βελτίωση ποσοτικών 

στόχων, μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. 
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● Πανελλαδική κάλυψη από δίκτυα διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας 

● Προώθηση άμεσα της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικού. Η 

χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 

αυτό τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική. 

● Επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

● Υιοθέτηση και τήρηση προδιαγραφών για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας ανά υλικό 

(ΚΔΑΥ-Πράσινων Σημείων, ΚΑΕΔΙΣΠ). Χρώμα κάθε κάδου, το ίδιο πανελλαδικά. 

● Απαγόρευση ή περιορισμός της χρήσης υλικών στις συσκευασίες, τα οποία μειώνουν ή 

εμποδίζουν τις δυνατότητες ανάκτησης και παροχή κινήτρων για την προώθηση υλικών που 

προάγουν  την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακυκλώσιμη φύση της συσκευασίας 

● Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών  που  εμπεριέχουν κατάλοιπα 

επικίνδυνων ουσιών. 

● Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, είναι οι ακόλουθοι κατ’ ελάχιστον: 

 

Ανακύκλωση Ανάκτηση 

Min Max 

60% 55% 80% 

 

Απόβλητα συσκευασίας 

(ΚΥΑ 9268/469/2007) Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης  

60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι 

60% κ.β. γυαλί 

50% κ.β. μέταλλα 

22,5% κ.β. πλαστικά 

15% κ.β. ξύλο 

 

 

4.1.6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

● Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

● Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε 

απόβλητα εξοπλισμού  ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαμπτήρων 

φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ). 

● Προετοιμασία  για  επαναχρησιμοποίηση  των  ΑΗΗΕ,  των  κατασκευαστικών  τους  στοιχείων 

των συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται. 

● Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή είναι: 
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 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από 

τις παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο 

βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει 

του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, 

εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε 

κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα. 

● Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους των 

ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των 

ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

● Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση 

υλικών και ενέργειας. 

 

4.1.7. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) 

• Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές. 

• Επέκταση   του   δικτύου   ανάκτησης   σε   επιχειρήσεις   –   παραγωγούς   μερών   

οχημάτων (συνεργεία, μάντρες μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών) 

• Επεξεργασία  του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ για  την ανάκτηση υλικών 

και ενέργειας. 

• Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ. 

• Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015  θα  πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι 

ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι: 

� επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% 

� επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 

 

4.1.8. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ 

 

• Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους 

οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία. 

• Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με  πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα. 

• Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων)  περιορισμών για την  αγορά  αναγεννημένων  λιπαντικών 

ελαίων. 
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4.1.9. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: 

� Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

� Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών 

ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

� Ποσοτικός στόχος συλλογής: μέχρι 26-9-2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., 

εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος 

όρος της τελευταίας τριετίας). 

β) Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας: 

o Συλλογή του συνόλου (100%) των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

o Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες: 

• ανακύκλωση του 65%  κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

• ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του  περιεχομένου  καδμίου  στον  

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

• ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

 

4.1.10. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

• Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών. 

• Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο 

εφαρμογής του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες 

κατηγορίες ελαστικών. 

 

4.1.11. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

(ΑΕΚΚ) 

• Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ. 

• Εφαρμογή  της  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  στα  δημόσια  και  ιδιωτικά  έργα,  με  την 

προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται. 
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• Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών. 

Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία 

εξαιρούνται από τους στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος που 

προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια  των  αποβλήτων  εκσκαφών 

που προέρχονται από τα δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά 

καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να 

περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων έργων, όπως 

προκήρυξη, συμβάσεις κλπ. 

• Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

• Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που 

οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και  ανάκτηση  και 

είναι οι εξής: 

o Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015. 

o Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020. 

Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και μεταφορά (με 

αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα. Επίσης να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα. 

 

4.1.12. ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χωριστή συλλογή των  ΜΠΕΑ. Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή). 

 

4.1.13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ 

 

Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του μεταλλικού υδραργύρου.  Υλοποίηση  

στοχευμένων  δράσεων  για  ενημέρωση  – ευαισθητοποίηση των κατόχων οργάνων και  συσκευών  
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4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.2.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες δράσεις από τον Εθνικό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Αποβλήτων που σχετίζονται με τα αστικά στερεά απόβλητα καθώς και η εξειδίκευση 

τους στον Δήμο Κεφαλονιάς. 

Πίνακας 16. Προτεινόμενες δράσεις  

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 Δίκτυα χωριστής συλλογής και επεξεργασίας: 

Καθιέρωση και ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων 

για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, 

ρευμάτων αποβλήτων της εναλλακτικής διαχείρισης, 

ρευμάτων βιοαποβλήτων και μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων ουσιών  στα αστικά στερεά απόβλητα. 

Επιπλέον μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι 

συλλογής αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση/ 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση (πχ έπιπλα, 

ρουχισμός και παρεμφερή). 

- Υιοθέτηση μέτρων και δημιουργία νέου 

δικτύου Πράσινων Σημείων ή/ και Κέντρων 

Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) ως στοιχείων του τοπικού σχεδίου, με 

χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Σε δήμους με 

πληθυσμό περισσότερο από 2.000 κατοίκους ένα 

τουλάχιστον Πράσινο Σημείο ή/ και ΚΑΕΔΙΣΠ. Στα 

Πράσινα Σημεία θα εξασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο 

η ενσωμάτωση και της άτυπης συλλογής 

Λόγω της μορφολογίας και της χωροταξικής 

ανάπτυξης του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία 

τριών (4) πράσινων σημείων: 1 Δ.Ε. Αργοστολίου, 1 

Δ.Ε. Ληξουρίου, 1 Δ.Ε. Σάμης και 1 Δ.Κ. Σκάλας . Στα 

Πράσινα Σημεία θα  γίνεται συλλογή ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων, 

ρουχισμού, παλιών επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, 

ογκωδών αντικειμένων, ΜΠΕΑ, βρώσιμων ελαίων, 

κλαδευμάτων κτλ.  

Για την ακριβή χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων 

και τον προσδιορισμό των ρευμάτων όπου θα 

συλλέγονται σε αυτά θα εκπονηθεί μελέτη. 

Για την μεταφορά και διαχείριση αυτών θα 

αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των 

αντίστοιχων ΣΕΔ. Ειδικά τα κλαδεύματα, θα 

τεμαχίζονται, θα αναμιγνύονται με τα 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και θα οδηγούνται 

προς κομποστοποίηση. 

Επιπροσθέτως, στο γήπεδο του ΧΥΤΑ και πλησίον 

του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλωσίμων θα 

κατασκευαστεί Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης 

για την Διαλογή στην Πηγή, το οποίο θα είναι 

εντάσεως εργασίας Εντός αυτού θα 

πραγματοποιούνται εργασίες διαλογής των 

ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται, 

προκειμένου να παραχθούν υλικά υψηλής 

καθαρότητας, τα οποία θα αποφέρουν σημαντικά 

έσοδα στο Δήμο από την εμπορική εκμετάλλευσή 

τους. 

Επιπλέον, στον χώρο αυτό μπορεί να γίνεται η 

εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πχ 

Ρομά), οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε 

κάποιες κατηγορίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων με κατάλληλη, εκπαίδευση, 

πιστοποίηση, εξοπλισμό κλπ με την συμβολή 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και την 

παροχή κινήτρων, με σημαντικά οφέλη για τις 
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κοινωνικές ομάδες αυτές. 

 

Στόχος: Μείωση της υγειονομικής ταφής σε 

λιγότερο από 30% των παραγόμενων ΑΣΑ έως το 

2020, ήτοι λιγότερο από 6.000 τόνους ετησίως θα 

οδηγούνται προς ταφή. 

Συνεισφορά στην επίτευξη στόχων για επιμέρους 

ρεύματα. 

2 Βιοαπόβλητα 

Εντατικοποίηση των δράσεων οικιακής/ επιτόπιας 

κομποστοποίησης, εκτροπής οργανικών αποβλήτων 

νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές και χωριστής 

συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων 

και λιπών. 

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 

και ανάκτηση σε μονάδες επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των 

υφιστάμενων περιφερειακών σχεδιασμών, καθώς και 

σε μονάδες δημοτικής κομποστοποίησης μικρής 

κλίμακας χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τα Τοπικά 

Δημοτικά Σχέδια διαχείρισης. 

Θα αναπτυχθεί δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων, 

παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο συλλογής 

σύμμεικτων και υλικών συσκευασίας. Για το σκοπό 

αυτό πρέπει να γίνει προμήθεια του απαιτούμενου 

αριθμού καφέ κάδων καθώς και επιπλέον 

απορριμματοφόρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στη συλλογή βιοαποβλήτων από περιοχές 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (τουριστικές περιοχές, 

νοσοκομεία, σχολεία κτλ.), όπως επίσης και από 

καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος.   

Επιπλέον, συλλογή βιοαποβλήτων καθώς και 

βρωσίμων ελαίων θα πραγματοποιείται στα 

Πράσινα Σημεία. 

Για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων βλέπε 

κατωτέρω. 

 

Στόχος: Χωριστή συλλογή 40% του συνολικού 

βάρους των βιοαποβλήτων έως το 2020, ήτοι 

περίπου 3.550 τόνοι ετησίως. 
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3 Απόβλητα συσκευασιών 

Εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής αποβλήτων 

συσκευασιών για την πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη της 

χώρας και με στοχευμένες ενέργειες στους μεγάλους 

παραγωγούς και τις νησιωτικές περιοχές. 

Εφαρμογή της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, 

μετάλλων και πλαστικού από το 2015, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 

2008/98, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας 

ανακύκλωσης. 

 

Στο Δήμο υφίσταται ήδη δίκτυο χωριστής συλλογής 

χαρτιού και λοιπών συσκευασιών. Σε συμμόρφωση 

με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία θα 

επεκταθεί το δίκτυο με επιπλέον κάδους και 

απορριμματοφόρα, προκειμένου να είναι εφικτή η 

χωριστή συλλογή γυαλιού, μετάλλων και 

πλαστικού. 

Επίσης, για την συλλογή γυαλιού από τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου 

παρατηρείται και η σημαντικότερη παραγωγή, θα 

τοποθετηθούν σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ μπλε 

καμπάνες πλησίον αυτών. 

 

Στόχος: Ανακύκλωση  60% του συνολικού βάρους 

των αποβλήτων συσκευασιών  έως το 2020. Ανά 

ρεύμα οι ποσότητες είναι οι ακόλουθες: 

Κατηγορία  

Στόχος 

ανακύκλωσης 

Ποσότητα 

(τν/έτος) 

Χαρτί/Χαρτόνι 60% 2.662,01 

Πλαστικά 23% 625,00 

Μέταλλα 50% 389,66 

Γυαλί 60% 515,52  

4 Δίκτυο επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ 

πρόβλεψη παράλληλης διακριτής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας συμμείκτων.  

Θα προστεθεί γραμμή κομποστοποίησης των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην υφιστάμενη 

Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων. Ειδικότερα, η 

επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Είσοδος στο γήπεδο του ΧΥΤΑ Κεφαλονιά 

και ζύγιση 

• Εκφόρτωση των αποριρμματοφόρων σε 

κατάλληλο χώρο υποδοχής εντος της ΜΕΑ 

(νέο έργο) 

• Μηχανική προεπεξεργασία των 

βιοαποβλήτων με στόχο το άνοιγμα των 

σάκων και απομάκρυνση τυχόν προσμίξεων 

(υφιστάμενη μονάδα) 

• Κομποστοποίηση σε ειδικούς κλειστούς 

κομποστοποιητές-container (νέα γραμμή) 

• Ωρίμανση σε ανοικτά σειράδια  

• Ραφιναρία (υφιστάμενη μονάδα) 

Στη γραμμή αυτή θα οδηγούνται και τα πράσινα τα 

οποία θα συλλέγονται στα πράσινα σημέια, θα 

αναμιγνύονται με τα προδιαλεγμένα βιο-απόβλητα 

και θα συν-κομποστοποιούνται, με στόχο την 

παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας το οποία θα 

μπορεί να διατεθεί για εδαφικές χρήσεις. 

 

Στόχος: Μείωση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
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που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο 35% 

κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997. 

 

5 Δίκτυο διάθεσης αστικών αποβλήτων 

Δέσμη οριζόντιων μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων 

πλημμελούς λειτουργίας, όπως αναβάθμιση Μονάδων 

Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, συστηματικοί έλεγχοι 

από ΕΥΕΠ, διάθεση λογισμικού εσωτερικού ελέγχου σε 

όλους τους φορείς λειτουργίας και on line διασύνδεσή 

τους με ΥΠΑΠΕΝ και ΕΥΕΠ μέσω δημιουργίας βάσης 

δεδομένων, τεχνική υποστήριξη και πρόγραμμα 

κατάρτισης προσωπικού φορέων, χρηματοδότηση 

έργων, σχέδια διευθέτησης, προγράμματα οργάνωσης 

βάσει προδιαγραφών, υποχρέωση προεπεξεργασίας 

πριν την ταφή κ.α. 

Επέκταση όπου είναι εφικτό ή κατασκευή νέων ΧΥΤ 

για τους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής 

που αναμένεται να κορεσθούν έως το 2020 και 

εφόσον αυτό απαιτείται βάσει των αναθεωρημένων 

ΠΕΣΔΑ. 

 

Το υφιστάμενο κύτταρο ξεκίνησε την λειτουργία του 

το 2008 και έχει χρόνο ζωής 10 έτη. Η επέκταση του 

χρόνου ζωής του μέχρι και πέρα από το 2020 είναι 

εφικτή με εργασίες τακτοποίησης και βελτίωσης των 

υφιστάμενων αποθέσεων. 

Επιπλέον. κρίνονται απαραίτητα για την 

περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας του τα 

ακόλουθα έργα:  

• Έργα συλλογής των παραγομένων 

στραγγισμάτων 

• Επέκταση και αναβάθμιση της Μονάδας 

Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με την 

προσθήκη μονάδων υπερδιήθησης και 

αντίστροφης όσμωσης 

• Υποδομές άντλησης βιοαερίου Α’ κυττάρου  

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

(on-line αναλυτές βιοαερίου και υπογείων 

υδάτων, κεντρικό σύστημα τηλε-ελέγχου) 

• Έργα υποδομής (οικίσκος ελέγχου, 

ηλεκτρονική πύλη, έργα απορροής ομβρίων 

κτλ) 

Επίσης, θα προστεθεί στο τμήμα μηχανικής 

επεξεργασίας της υφιστάμενης μονάδας 

επεξεργασίας απορριμμάτων χειροδιαλογή με στόχο 

την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από το 

χονδρόκοκκο κλάσμα των σύμμεικτων 

απορριμμάτων και κατ’επέκταση την μείωση του 

υπολείμματος που οδηγείται προς ταφή και την 

αύξηση του χρόνο ζωής του κυττάρου. 

 

Στόχος: επέκταση χρόνου ζωής υφιστάμενου 

κυττάρου μέχρι τουλάχιστον το 2020, 

περιβαλλοντική αναβάθμιση λειτουργίας 

υφιστάμενου ΧΥΤ 

 

6 Επικίνδυνα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) 

Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής των 

μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων από τα 

υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ. 

Για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, καθώς και τους λαμπτήρες φθορισμού 

που εμπεριέχονται στο ρεύμα  των  αποβλήτων  

ηλεκτρονικού  ηλεκτρικού εξοπλισμού, οι επιμέρους 

απαιτήσεις σε δίκτυα περιγράφονται σε ξεχωριστές 

ενότητες της παρούσας. 

 

Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων 

αποβλήτων σε Πράσινα σημεία. 

 

Στόχος :  εκτροπή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων 

αποβλήτων από το ρεύμα των μη επικίνδυνων και 

ξεχωριστή σύννομη διαχείρισή τους. 
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7 Θεσμοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα 

οργανώνουν τις τοπικές κοινωνίες και θα επιβραβεύουν 

την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ 

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

πολιτών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα σχολεία. 

 

Στόχος: πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων, 

επιτυχημένη εφαρμογή συστημάτων χωριστής 

διαλογής 

 

4.2.2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 Δημιουργία τουλάχιστον ενός δημοτικού σημείου 

συλλογής ΑΗΗΕ σε κάθε Δήμο της χώρας, στα πλαίσια 

συνεργασίας των Δήμων με τα ΣΕΔ 

 

Θα πραγματοποιείται συλλογή ΑΗΗΕ στα τέσσερα 

(4) Πράσινα Σημεία που θα δημιουργηθούν στο 

Δήμο Κεφαλονιάς.  

Η μεταφορά και διαχείρισή τους θα γίνεται από το 

αντίστοιχο ΣΕΔ. 

Στόχος: έως το 2019 ελάχιστο ποσοστό συλλογής 

65% του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που 

διατέθηκαν στην αγορά την προηγούμενη τριετία ή 

εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται 

κατά βάρος. 

 

4.2.3. ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 Δημιουργία ολιγάριθμων κεντρικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας ιλύος, οι οποίες συνδέονται με 

μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ, με σκοπό  κατά 

προτεραιότητα την ανάκτηση επ’ ωφελεία της 

γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

Διαχείριση μέσω των παρακάτω επιλογών: 

• Προώθηση  της  συγκεντρωμένης  ιλύος  σε  

μονάδες  παραγωγής  εδαφοβελτιωτικών  – 

ανάπτυξη μονάδων συνεπεξεργασίας 

ρευμάτων αποβλήτων οργανικής προέλευσης. 

• Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής βιοαερίου. 

• Ανάπτυξη μονάδων ηλιακής ξήρανσης και 

Μεταφορά ιλύος στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

αποβλήτων Κεφαλονιάς και συνκομποστοποίηση 

της με άλλα ρεύματα. 

 

Στόχος: Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. της 

παραγόμενης ποσότητα, ήτοι 571,4 τόνοι ετησίως 

ιλύος θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση 
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Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

αξιοποίησης της ξηραμένης ιλύος. 

Επιδιώκεται η αυτάρκεια σε υποδομές διαχείρισης 

ιλύος σε επίπεδο νησιού, εφαρμόζοντας κυρίως απλά 

συστήματα επεξεργασίας με στόχο την εδαφική 

αξιοποίηση (εμπλουτισμός εδαφών, εδαφοκάλυψη ΧΥΤ, 

κ.λπ). 

Επιδιώκεται η συνεπεξεργασία με παρόμοιας φύσης 

απόβλητα ιδιαίτερα στα ανεπτυγμένα νησιά. 

 

 

4.2.4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ 

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 
Προώθηση χωριστής συλλογής ΑΕ από οργανισμούς 

και πλοία. 

 

Δοχεία συλλογής αποβλήτων ελαίων σε Πράσινα 

Σημεία καθώς και σε χώρους παραγωγής αυτών. 

 

Στόχος: προώθηση χωριστής συλλογής αποβλήτων 

ελαίων από μεγάλους οργανισμούς, βιομηχανίες 

κτλ. 

 

4.2.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 Δίκτυα διάθεσης: Διερεύνηση δυνατότητας 

υλοποίησης νέων εγκαταστάσεων αποστείρωσης 

ΕΑΑΜ εντός των μεγάλων ΥΜ στις νησιωτικές 

περιοχές που καταγράφεται δυσκολία στη μεταφορά 

και όπου παρατηρείται έλλειμμα εξυπηρέτησης. 

Υφίσταται ήδη μονάδα αποστείρωσης στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, άρα δεν απαιτούνται 

επιπλέον υποδομές. 

 

4.2.6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

1 Δίκτυα ανάκτησης: Προτεραιότητα δίνεται στην 

αδειοδότηση χώρων υποδοχής κινητών μονάδων 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Στους χώρους αυτούς θα 

λειτουργεί, με ευθύνη του αντίστοιχου ΣΕΔ, μία κινητή 

μονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων του 

ενός νησιών της Περιφέρειας. 

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση κινητής 

μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο γήπεδο του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού πρέπει να γίνει 

άμεσα, διότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία των 

κατεδαφίσεων κτιρίων που επλήγησαν από τον 
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Α/Α Προτεινόμενες δράσεις από ΕΣΔΑ Εφαρμογή στο Δ. Κεφαλονιάς 

 σεισμό, με αποτέλεσμα την παραγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων ΑΕΚΚ. 

 

Στόχος: τουλάχιστον 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ 

ως το 2020 να οδηγούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτης, 

ήτοι 1.450 τόνοι ετησίως. 

2 Δίκτυα διάθεσης: Προτεραιότητα δίνεται στη 

δημιουργία νέου κυττάρου για την υποδοχή αδρανών 

σε ήδη λειτουργούντες ΧΥΤ ΑΣΑ, ενώ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα μη ενεργά λατομεία 

εντός λατομικών περιοχών 

Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης υπαρχόντων 

μη ενεργών λατομείων εντός των ορίων του Δήμου 

Κεφαλονιάς. 

 

4.2.7. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για τις λοιπές κατηγορίες αποβλήτων σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων δεν 

απαιτούνται κάποιες ενέργειες από την μεριά του Δήμου. 
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5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Από το νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αναμένονται έσοδα από τις ακόλουθες πηγές 

εμπορική διάθεση των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων. Επιπλέον από:  

• τη διάθεση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού προς όφελος της γεωργίας αλλά και για 

την κάλυψη αναγκών του Δήμου για αποκαταστάσεις τοπίων  

• την εξοικονόμηση δαπανών υλικού επικάλυψης ΧΥΤΥ  

Για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων δράσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια σειρά από 

πηγές όπως: 

• το ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΠ) και άλλες κοινοτικές πηγές  χρηματοδότησης όπως το 

πρόγραμμα LIFE 2014-2020  

• η χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου  

• τέλος η λειτουργία των σχεδίων μπορεί να χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη 

(ιδίους πόρους).  

Στην συνέχεια γίνεται μια εκτίμηση των πόρων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του 

σχεδίου αυτού. 

5.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

5.1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ο αριθμός των απαιτούμενων κάδων εξαρτάται από την ποσότητα των αποβλήτων καθώς και την 

συχνότητα των δρομολογίων συλλογής. Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται μια εκτίμηση του ελάχιστου 

απαιτούμενου αριθμού κάδων προκειμένου να γίνει μια αρχική εκτίμηση του κόστους προμήθειας. 

Πίνακας 17. Εκτίμηση αριθμού κάδων 

Κατηγορία  

Ποσοστό Ποσότητα 
Ειδικό 

βάρος 

Συχνότητα 

Δρομολογίων 

Χωρητικότητα 

κάδων 

Αριθμός 

απαιτούμενος 

κάδων 

Κόστος 

(€/κάδο) 

Συνολικό 

κόστος 

Βιοαπόβλητα 44% 8868,53 0,30 5 0,66 173 185 32.005 

Χαρτί/Χαρτόνι 22% 4436,68 0,10 3 0,66 431 185 79.735 

Πλαστικά 14% 2777,77 0,07 2 0,66 623 185 115.255 

Μέταλλα 4% 779,32 0,30 1 0,33 152 100 15.200 

4% 859,19 0,20 1 0,33 218 100 21.800 Γυαλί 

    1,1 50 330 16.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ        280.495 
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Κατηγορία  

Ποσοστό Ποσότητα 
Ειδικό 

βάρος 

Συχνότητα 

Δρομολογίων 

Χωρητικότητα 

κάδων 

Αριθμός 

απαιτούμενος 

κάδων 

Κόστος 

(€/κάδο) 

Συνολικό 

κόστος 

ΚΌΣΤΟΣ 

Επιπροσθέτως, για την συλλογή των χωριστών ρευμάτων, απαιτείται η προμήθεια τουλάχιστον 12 

ακόμη απορριμματοφόρων χωρητικότητας 16 m
3
 με κόστος 145.000 € έκαστο ή 1.740.000 € 

συνολικά. 

 

5.1.2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 

Ο Δήμος Κεφαλονιάς εξετάζει την υιοθέτηση ενός συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων 

υλικών με τη μέθοδο της υπογειοποίησης αποτελούμενο από υπόγειους κάδους (χωρ. 3m³ περίπου 

έκαστος), που θα εγκατασταθούν σε πολυσύχναστα σημεία με έντονη εμπορική δραστηριότητα 

(πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ.) και σε σημεία που χρήζουν αρχιτεκτονικής και αισθητικής 

αναβάθμισης-ανάπλασης. Για την αποκομιδή των εν λόγω υπόγειων κάδων θα χρησιμοποιηθούν  

δύο υπάρχοντα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας επί των οποίων θα προσαρμοστούν στην οροφή 

της κιβωτάμαξας των, ένας μηχανισμός υδραυλικού γερανού (παπαγαλάκι). 

Με την υιοθέτηση του παραπάνω συστήματος ο Δήμος προσδοκά την επίτευξη των παρακάτω 

στόχων και oφελειών : 

• Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος 

αντικαθιστά 3 κοινούς τροχήλατους κάδους, χάριν στην μερική αυτοσυμπίεση με την βαρύτητα, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το κόστος αποκομιδής καθόσον θα μπορούν να γίνονται λιγότερα 

δρομολόγια αποκομιδής. 

• Γενική αισθητική ανάπλαση-αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία 

εγκατάστασης όπου σήμερα  υφίστανται τροχήλατοι κάδοι. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος 

θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας (πεζοδρόμου) μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών 

διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας. Η αναβάθμιση του σημείου εγκατάστασης συμβάλλει στην 

καλύτερη ελκυστικότητα και τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας των γύρω καταστημάτων 

• Με την υπογειοποίηση, επιτυγχάνεται η μικρότερη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. 

• Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και επιτυγχάνεται ασφαλή 

αποθήκευση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα οσμών (στεγανότητα συστήματος, χαμηλότερες 

θερμοκρασίες στο υπόγειο τμήμα) και αποτροπή πρόσβασης στα έντομα, αδέσποτα ζώα κλπ. 

Επιτυγχάνεται η καθυστέρηση αερόβιων ζυμώσεων λόγω της διατήρησης χαμηλότερης 

θερμοκρασίας των απορριμμάτων με υπόγεια αποθήκευση. 
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• Oι υπόγειοι κάδοι έχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους χρήστες και ομάδες χρηστών 

(όπως τα ΑΜΕΑ) 

• Βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες εργονομίας εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για το 

προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας 

• Συγκριτικά υψηλότερη ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς,  φθορές και καλύτερη διαχρονική 

εμφάνιση 

• Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάζονται με πολύ απλά συστήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. 

Οι περιοχές τις οποίες θα εξυπηρετήσει το εν λόγω σύστημα καθώς και ο προσδιορισμός των 

τεχνικών προδιαγραφών αυτού θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης. Το συνολικό κόστος 

προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού αναμένεται να είναι 1.000.000 €. 

 

5.1.3. ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Η δημιουργία και ανάπτυξη Πράσινων Σημείων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση 

και εναλλακτική διαχείριση μιας σειράς υλικών θα έρθει να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην 

επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει ο Δήμος Κεφαλονιάς. 

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν κατάλληλα διαμορφωμένους, οργανωμένους, φυλασσόμενους 

χώρους, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό, ειδική σήμανση και εκπαιδευμένο προσωπικό 

όπου οι κάτοικοι μιας περιοχής (κατόπιν ενημέρωσης) μπορούν να μεταφέρουν όποια υλικά 

(χρήσιμα ή μη) δεν χρειάζονται (συσκευασίες, έντυπο υλικό, πράσινα κήπων, έπιπλα, μπάζα, 

επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, ΑΗΗΕ κλπ.) και τα οποία πιθανόν να μην συλλέγονται με τις 

υφιστάμενες μεθόδους αποκομιδής (πχ. μπλε κάδος). Εκεί τα παραδίδουν δωρεάν ή, σε κάποιες 

περιπτώσεις, με κάποιο κόστος (π.χ. παράδοση οικιακών μπαζών). Η απόρριψη και η προσωρινή 

αποθήκευση των υλικών πραγματοποιείται συνήθως σε ειδικούς ανά υλικό μεταλλικούς κάδους ή 

containers (ανοικτά ή κλειστά) ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη απόρριψη των υλικών και μεταφορά 

στη συνέχεια στον τελικό χρήστη (Βιομηχανία, έμποροι κλπ.), με ευθύνη του φορέα του 

προγράμματος μεταφέρονται. 

Ο φορέας διαχείρισης του ΠΣ μπορεί να προσφέρει (δωρεάν ή μη) προς τους δημότες και τις 

επιχειρήσεις της περιοχής υπηρεσίες παραλαβής και μεταφοράς των υλικών προς τα ΠΣ. 

Τα Πράσινα Σημεία συνήθως βρίσκονται σε αποθήκες, σε περιφερειακούς χώρους (πχ. στις εισόδους 

σταθμών μεταφόρτωσης ή/και χώρων διάθεσης απορριμμάτων) και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες 

όπως σε δημοτικά οικόπεδα κατά μήκος πολυσύχναστων οδών. Δεν απαιτείται μεγάλη έκταση (2-3 
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στρέμματα) , η οποία όμως εξαρτάται και από τις λοιπές δραστηριότητες που εκτελούνται στο χώρο. 

Δεδομένου ότι τα ΠΣ δεν δημιουργούν περιβαλλοντικές οχλήσεις, επειδή τα προσκομιζόμενα υλικά 

είναι καθαρά, η επιλογή της τοποθεσίας συνήθως δεν δημιουργεί αντιδράσεις των περίοικων 

Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου, όπου θα πραγματοποιούνται οι 

παρακάτω δραστηριότητες : 

• Κλασική δραστηριότητα του Πράσινου Σημείου: παράδοση από τους κατοίκους, 

επιχειρηματίες, υλικών και προϊόντων, που δεν χρειάζονται, τα οποία θα αποθηκεύονται 

προσωρινά σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα (skip, κλειστά και ανοικτά containers, κάδοι, 

κ.α.) και θα προωθούνται για περαιτέρω επεξεργασία, τελική διαχείριση, ανακύκλωση ή/και 

τελική διάθεση. 

• ΔσΠ βιοαποβλήτων : Παράδοση πράσινων απορριμμάτων δήμων ή/και ιδιωτών καθώς και 

οργανικά απόβλητα από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, νοσοκομεία κλπ. 

• Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές : Παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

από τους δημότες ή από επαγγελματίες, που είναι ακόμη σε καλή κατάσταση, μπορούν να 

ελέγχονται, να επισκευάζονται οριακές βλάβες και να μεταπωλούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση σε σχετικά χαμηλές τιμές στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Οι 

άχρηστες θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα παραδίδονται στο εγκεκριμένο ΣΕΔ για 

ανακύκλωση. 

• Συλλογή και Διαχωρισμός άλλων ειδών (έπιπλα, ρουχισμός, είδη οικιακής χρήσης κ.α.): 

Παράδοση από τους δημότες, ειδών όπως έπιπλα, ρουχισμός, είδη οικιακής χρήσης κ.α., 

που είναι ακόμη σε καλή κατάσταση, και μπορούν να επισκευαστούν και να μεταπωληθούν 

προς επαναχρησιμοποίηση σε σχετικά χαμηλές τιμές στο πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Η ακριβής χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων, ο προσδιορισμός των ειδών αποβλήτων που θα 

συλλέγονται καθώς και ο τύπος και ο αριθμός των μέσων συλλογής θα προσδιοριστούν ύστερα από 

μελέτη. Στη συνέχεια, γίνεται μια αρχική εκτίμηση των απαιτούμενων υποδομών και το κόστος 

αυτών για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

Ενδεικτικά, για την κατασκευή ενός πράσινου σημείου απαιτούνται: 

• Διαμόρφωση του χώρου 

•  περίφραξη του οικοπέδου 

• Γεφυροπλάστιγγα  

• Φυλάκιο ελέγχου  

• Δίκτυα ΟΚΩ 

• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
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• Container 10 m
3 

για την συλλογή βιοαποβλήτων και υλικών συσκευασίας (2 για κάθε 

κατηγορία) 

• Κάδοι συλλογής μπαταριών, ΜΠΕΑ κτλ 

• 1 κλαρκ  

• διαμόρφωση χώρων για την συλλογή ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, πρασίνων κτλ. 

• οχήματα με γάντζο για την μεταφορά των container 

• φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο 

• Κτίριο ή στέγαστρο (ανάλογα με τον σχεδιασμό) 

Το κόστος κατασκευής ενός πράσινου σημείου και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού 

εκτιμάται σε 350.000 € για έκαστο πράσινο σημείο ή 1.400.000 € και για τα τέσσερα που 

σχεδιάζονται στο Δήμο Κεφαλονιάς. 

 

5.1.4. Κ.Α.Ε.Σ.ΔΙ.Π. 

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στη Πηγή , σε αντίθεση με τις Μονάδες 

Μηχανικής Διαλογής, αποτελούν εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, με ελαφρύ εξοπλισμό για τη 

διαλογή των υλικών και εντάσεως εργασίας, αφού τα υλικά που επεξεργάζονται είναι καθαρά 

ανακυκλώσιμα υλικά από διαλογή στην πηγή και όχι σύμμεικτα απορρίμματα. 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να παραχθούν δευτερογενή υλικά, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πάλι από τους κατασκευαστές, τα οποία θα έχουν υψηλή ποιότητα και μειωμένες 

προσμίξεις με αποτέλεσμα: 

• την αύξηση των εσόδων από την εμπορική διαχείριση αυτών, καθώς υψηλότερης ποιότητας 

σημαίνει και μεγαλύτερης αξίας 

• την μείωση του κόστους μεταφοράς, καθώς θα μειώνονται οι ποσότητες των υλικών προς 

μεταφόρτωση-μεταφορά. 

Οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού θα καθορισθούν από ειδική μελέτη που θα εκπονηθεί και θα είναι 

σύμφωνες με την σχετική νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΑΠΕΝ. 

 

 

5.1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤ 

Τα έργα αναβάθμισης του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα: 

• Βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης της υφιστάμενης λεκάνης απόθεσης του ΧΥΤΑ 

• Έργα συλλογής των παραγομένων στραγγισμάτων 
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• Επέκταση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

• Υποδομές άντλησης και αξιοποίησης βιοαερίου Α’ κυττάρου  

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (αναλυτές βιοαερίου, υπόγειων υδάτων, 

κεντρικό σύστημα παρακολούθησης 

• Έργα υποδομής (φυλάκιο εισόδου, ηλεκτρονική πύλη, διαχείριση ομβρίων) 

Στο έργο αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί και η αναβάθμιση του τμήματος μηχανικής 

επεξεργασίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με την προσθήκη μιας μονάδας 

χειροδιαλογής. Στόχος της μονάδας θα είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και η μείωση τους 

υπολείμματος που οδηγείται προς ταφή. 

Σκοπός των έργων αυτών είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας του χώρου καθώς 

και η επέκταση του χρόνου ζωής του κυττάρου. Το συνολικό κόστος των έργων αυτών εκτιμάται 

σε 6.488.000 €πλέον ΦΠΑ. 

Για την υλοποίηση του έργου αυτού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα πρώτα βήματα, καθώς έχει 

εκπονηθεί σχετική μελέτη, στην οποία προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες. 

 

5.1.6. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς είναι εγκατεστημένη μονάδα μηχανικής και βιολογικής προεπεξεργασίας 

η οποία αποτελείται από δύο τμήματα: την μηχανική προεπεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει 

σχίστη σάκων και κόσκινο διαχωρισμού, και την κομποστοποίηση.  

Προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας από τα προδιαλεγμένα 

οργανικά, δεν πρέπει να αναμιχθούν με τα σύμμεικτα οργανικά. Κατά την μηχανική 

προεπεξεργασία αυτό είναι εφικτό, διότι τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα είναι τέτοιας 

δυναμικότητας, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν την επεξεργασία των σύμμεικτων 

απορριμμάτων σε 4 ώρες και τις υπόλοιπες ώρες να επεξεργάζονται τα προδιαλεγμένα 

οργανικά. Η μονάδα της κομποστοποίησης  αποτελείται από 4 κελιά έκαστο χωρητικότητας 405 

m3 περίπου τα οποία από άποψη δυναμικότητας δεν μπορούν να καλύψουν την ξεχωριστή 

επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών. 

Έτσι, για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 

προσθήκες στην υφιστάμενη μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας: 

• κατασκευή πλατείας υποδοχής-προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων οργανικών 

• εγκατάσταση αντιδραστήρων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 
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Λόγω της μικρής ποσότητας των προδιαλεγμένων οργανικών αλλά και της σημαντικής 

διακύμανσης της ποσότητάς τους μεταξύ χειμώνα και θέρους, προτιμάται οι αντιδραστήρες 

κομποστοποίησης να είναι μικρότερου μεγέθους έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτη η διαχείριση 

των εισερχόμενων ποσοτήτων. 

Έτσι, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος κομποστοποίησης με container, το οποίο έχει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα:  

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση της μονάδας.  Συναρμολογησιμότητα. Δεν 

απαιτούνται μεγάλα κτιριακά έργα.  

• Σχεδιαστική απλότητα για την εύρυθμη και αυτόνομη λειτουργία. 

• Χαμηλές απαιτήσεις σε συντήρηση.  

• Κατασκευή ενός συστήματος εύκολα επεκτάσιμου για την εξυπηρέτηση 

μεγαλύτερων ποσοτήτων απορριμμάτων. 

• Ευελιξία όσον αφορά στην ποσότητα των απορριμμάτων που υποδέχεται η μονάδα 

(διακύμανση μεταξύ χειμώνα και θέρους), εξαιτίας του ότι το συγκρότημα 

βιοσταθεροποίησης είναι διαμερισματοποιημένο.   

• Ελαχιστοποίηση κάθε αρνητικής επίπτωσης του έργου στο εξωτερικό περιβάλλον 

και την ευρύτερη περιοχή. 

• Ιδιαίτερα χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος 

• Επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος με τον πιο εφικτό τεχνοοικονομικά τρόπο. 

Ειδικότερα, η γραμμή κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα αποτελείται από 

τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Containers κομποστοποίησης   

• Container βιόφιλτρου  

• Όχημα μεταφορας container  

• Αναδευτήρας compost  

• Κλαδοθρυμματιστής  

Το συνολικό κόστος της γραμμής αυτής μαζί με τα απαιτούμενα έργα Π/Μ είναι 1.610.000 € πλέον 

ΦΠΑ, όπως προσδιορίστηκε από μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί. 

 

5.1.7. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ 
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Η μονάδα προορίζεται για την επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Τα υλικά 

εκσκαφών μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες ή άργιλος. Τα υλικά 

κατεδαφίσεων χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανομοιογένεια και περιέχουν συνήθως τεμάχια 

σκυροδέματος, σιδηρούς οπλισμούς, πέτρα, τούβλα, πορσελάνες, κεραμικά, μάρμαρα, ασβέστη, 

γυαλί και ξύλο. 

Ανάλογα με το είδος των προϊόντων κατεδαφίσεων ή εκσκαφών και τον σχεδιασμό της μονάδας, 

είναι δυνατό να επιτευχθεί η ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων σε βαθμό έως και 95%. 

Για την επεξεργασία τους, αρχικά πραγματοποιείται θραύση των εισερχόμενων αποβλήτων με 

σιαγόνες, για τον τεμαχισμό των μεγάλων τεμαχίων και την συμπίεση τυχόν μεταλλικών ράβδων 

οπλισμών. Ακολουθεί μηχανικός διαχωρισμός με στόχο την ανάκτηση κλασμάτων αδρανών υλικών 

διαφορετικής κοκκομετρίας. Στο σύστημα περιλαμβάνονται επίσης μαγνήτες τοποθετημένοι επί των 

μεταφορικών ταινιών, για την ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων. 

Τα συνηθέστερα προϊόντα που ανακτώνται από την προτεινόμενη μονάδα είναι τα κλάσματα των 

αδρανών υλικών, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε επιχώσεις, στην παρασκευή 

σκυροδέματος, ή ως βάση στην οδοποιία. Τα μέταλλα μπορεί να διατεθούν ως σκραπ, ενώ το ξύλο 

για την παραγωγή πριονιδιού. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του ΧΥΤΥ και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 50 τόνοι/ώρα, ανάλογα με τα υλικά της τροφοδοσίας 

και το επιθυμητό μέγεθος προϊόντος 

• Κατάλληλη ηλεκτρογεννήτρια  επί του μηχανήματος.  

• Δονητικός τροφοδότης με χοάνη τροφοδοσίας μεγάλων διαστάσεων ικανή να δεχτεί λίαν 

ογκώδη υλικά  

• Προδιαλογέας   

• Θραυστήρας τύπου σιαγώνας (κατάλληλος και για τα πλέον σκληρά υλικά)  

• Δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους του θραυστού υλικού 

• Ταινιόδρομος μεταφοράς θραυστού υλικού. 

• Ταινιόδρομος πλευρικής εξαγωγής. 

• Μόνιμος μαγνήτης για απομάκρυνση σιδηρούχων υλικών. 

Το συνολικό κόστος της μονάδας αυτής εκτιμάται σε 340.000 € πλέον ΦΠΑ. 
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5.1.8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μια εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

εφαρμογή ενός επιτυχημένου συστήματος πρόληψης παραγωγής και χωριστής συλλογής 

αποβλήτων. Η εκστρατεία θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις: 

1η φάση  

- Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου 

- Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα 

- Ενημερωτική αφίσα 

- Επιστολές του Δήμου προς τους πολίτες 

- Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου 

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

- Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.) 

2η φάση  

- Ενημέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με 

τους πολίτες 

- Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού - έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα 

- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες 

- Περίπτερο ενημέρωσης-stand, για την αναλυτική προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση 

3η φάση  

- Οι δράσεις καθορίζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της εκστρατείας. 

- Σχολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης. 

Το κόστος εκτιμάται ότι θα είναι 50.000 € κατά το πρώτο έτος και 10.000 € τα επόμενα, άρα σύνολο 

90.000 € μέχρι το 2020. 

 

5.1.9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

Α/Α Προτεινόμενη δράση Κόστος 

1 Προμήθεια εξοπλισμού ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων 2.020.495,00 € 

2 Υπογειοποίηση κάδων 1.000.000 € 

3 Πράσινα σημεία  1.050.000,00 € 

4 ΚΑΕΣΔΙΠ 550.000 € 
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Α/Α Προτεινόμενη δράση Κόστος 

5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση ΧΥΤ 6.488.000 € 

6 Τμήμα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 1.610.000,00 € 

7 Κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ 340.000,00 € 

8 Δράσεις ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης 90.000,00 € 

9 Απαιτούμενες μελέτες: μελέτη οργάνωσης ΔσΠ, Μελέτες και ΤΔ Πράσινων σημείων 100.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 
13.248.495,00 € 

 

 

 

 

Αργοστόλι 8/4/2016  
  Αργοστόλι 11/4/2016 

Ο Θεωρήσας 

Οι Συντάξαντες   Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

   της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος          Φιλιππάτος Γεράσιμος             Καλογερόπουλος Θεόδωρος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος 

Μηχανικός  

 

     Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε  
          Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

       Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας 

       Δελακάς Παναγής 

       Πολιτικός Μηχανικός 

 


