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ΟΡΟΛΟΓΟΣ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά από συνεργασία με την 16η Γενική

Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανέλαβε να
εκπονήσει μία μελέτη

- πραγματογνωμοσύνη

για τις αναγκαίες δράσεις στον τομέα

της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα μέχρι το έτος

2005.

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στο ΤΕΕ από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και του Ταμείου Συνοχής, μετά από σχετικές συζητήσεις και με τις ε λληνικές αρχές.

Με την εργασία αυτή καταρτίζεται ένα πλαίσιο αναφοράς με αντικειμενικά κριτήρια

χρήσ ιμο για τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις τόσο της Κοινότητας όσο και της
Ελληνικής πολιτεί ας για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας στην Ελλάδα.
Για την εκπλήρωση των σκοπών της μελέτης το Τε)(ΙΙ1κό Επιμελητήριο της Ελλάδας
κατάρτισε μία ομάδα μελέτης υψηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας και ανέθεσε
τον συντονισμό του έργου στον κ. Σπύρο Παπαγρηγορίου . Στην ομάδα μελέτης η
Επιτροπή των Ε.Κ. όρισε εκπροσώπους της τον κ . Γιώργο Γιαννούση από την 16η
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής , τον κ. Claυde Pleineνaυx από την

11 η

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ενώ διέθεσε ένα διεθνή εμπειρογνώμονα, τον

καθηγητή

Frank

Conνery για να προσφέρει την εμπειρία του .

Επί πλέον τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ όρισαν τους εκπροσώπους
τους στην ομάδα μ ελέτης.
Το ΤΕΕ με το έργο του αυτό, που συγχρηματοδότησε μαζί με την 16η Γενική
Διεύθυνση των Ε.Κ. κατά
αποδοχής

που θα

50%, φιλοδοξεί

χρησιμεύσει

να προσφέρει μία βάση αναφοράς ευρείας

κατά την κατάρτιση

των πολιτικών

και

των

προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Με την πεποίθηση ότι το ΤΕΕ υποστηρί ζει τις βέλτιστες αποφάσεις της ελληνικής
πολιτείας

για

την

προστασία

του

περιβάλλοντος

μέσα

από

τον

ρόλο

του

θεσμοθετημένου τεχνικού της συμβούλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 16 η
Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή των, και ειδικώτερα τους
κυρίους Landabυru ,

Gaudenzl

και

Mc Kenna,

τις ελληνικές αρχές καθώς και τους

ειδικούς επιστήμονες που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης με αποτέλεσμα να διαθέτει
η )(ώρα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις αναγκαίες δράσεις προστασ ί ας
περιβάλλοντος στην Ελλάδα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
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ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΕΣ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον κ . Επαμεινώνδα Τολέρη χημικό μηχανικό και

μεταλλειολόγο μηχανικό ΕΜΠ για τη συμβολή του στην επεξεργασία των δεδομένων
της μελέτ ης,

στην

κ. Κωνσταντίνα Πολυχρονίου

χημικό μηχανικό ΕΜΠ

συμβολή της στην επεξεργασία των στοιχε ίων του υδατικού περιβάλλοντος ,

για τη
στον

κ . Κωνσταντ ίνο Βογιατζή Δρα πολιτικό μηχανικό ΕΜΠ και στον κ. Κυριάκο Ψύχα
αρ)(1τέκτονα ΕΜΠ,

M.Sc.

για την συμβολή τους στον τομέα του ακουστικού

περιβάλλοντος.

Ευχαριστίες εκφράζονται ακόμα στα στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΠΕΡΠΑ) καθώς και των
άλλων Υπουργείων που βοήθησαν με την παροχή στο ιχείων και πληροφοριών.

Η εργασία αυτή δεν θα ήταν 6υνατον να γίνει χωρίς τη συνδρομή της κας Ρούλας
Χαλψούρδα που ανέλαβε την παραγωγή και επιμέλεια των κειμένων.

Ο συντονιστής της μελέτης
Σπύρος Παπαγρηγορίου

ΠΕΡΙΛΗ•Η ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΛΣΜΑΤΑ

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι αναγκαίες δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Κριτήρια για την αναγκαιότητα των δράσεων αποτελούν οι θεσμικές προβλέψεις ,
εθνικές,

κοινοτικές

και

διεθνείς,

οι

πολιτικές

περιβάλλοντος ,

καθώς

κα ι

οι

αντικειμενικές ανάγκες.
Για την προσέγγιση των αναγκών έγινε πρώτα διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης
και των υποδαμών που ήδη υπάρχουν ή βρί σκονται σε εξέλιξη μέχρι και το έτος

1993.

Μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο
έλλειμα σε υποδαμές έργων για την προστασία του περιβάλλοντος , αλλά και σε
συγκρότηση επαρκών μηχανισμών τόσο για την παρακολούθηση της κατάστασης του
περιβάλλοντος όσο και για την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας.
Στον συγκεντρωτικό Πίνακα

1

παρουσιάζεται μία εκτίμηση του κόστους των

υποδομών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με κοινοτική

συγχρηματοδότηση

για τους τομείς που εξετάσθηκαν.

επενδύσεις της τάξης των

240

κυρίως

Εκτιμάται ότι έγιναν

δισ. δραχμών που κάλυψαν κυρίως τρεις τομείς :

προστασία υδατικού περιβάλλοντος , διαχεί ριση στερεών αποβλήτων και προστασία

της φύσης, των δασών και του εδάφους .

Οι αναγκαίες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζονται ως προς
εννέα τομείς αναφοράς:
ο

υδατικό περιβάλλον

ο

στερεά και τοξικά απόβλητα

ο

ατμοσφαιρικό περιβάλλον

ο

ακουστικό περιβάλλον

ο

φυσικό περιβάλλον , δάση, έδαφος

ο

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και παγκόσμια προβλήματα

'

ο

μηχανισμοί διοίκησης, παρακολούθησης και εφαρμογής

ο

θεσμοί

ο

δαμημένο περιβάλλον

Στον

Πίνακα

2

παρουσιάζεται

μία

συνολική

προτεινομένων μέτρων . Οι προτάσεις περιλαμβάνουν

εκτίμ ηση

του

120 περίπου

κόστους

μέτρα

-

των

δράσεις

τα οποία και αναλύονται σε δελτία ταυτότητας και παρουσίασης του κάθε μέτρου.
Η προτεραιότητα εφαρμογής περιλαμβάνει δύο κυρίως κλίμακες , τα μέτρα αμέσου
προτεραιότητας

1994-1999 και μεσομακροπρόθεσμης προτεραιότητας μέχρι το έτος

2005.

11
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1:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΟΠΟΣ

(π οσοστό%)

(σε εκατ. δρχ.)

1.
2.
3.
4.
5.

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΑΚΟΥΠ Ι ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

69.000

(28,8)

400
1.980

(0,8)

239.103

(100)

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

7.
8.

(30,3)
(30,4)
(8,2)
(1,3)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ , ΔΑΣΗ
ΚΑΙΕΔΑΦΟΣ

6.

72.484
72.600
19.539
3.100

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

(Ο,2)

θΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Μπορεί να παρατηρηθεί

980 δισ.δρχ.

ότι τα μ έτρα αμέσου προτεραιότητας

εκ των οποίων εκτιμάται ότι τα

έχουν ύψος

780 δισ . δρχ. αφορούν μέτρα εφαρ μογής

κοινοτικής ν_ομοθεσίας και πολιτικής .

Τα μεσομακροπρόθεσμα μέτρα

630

εκτιμάται

ότι έχουν κόστος της τάξης των

δισ.δρχ. Δηλαδή το σύνολο των αναγκαίων μέχρι το έτος

ανέρχεται σε

2005 δράσεων
1,6 τρισ. δρχ., ποσό δηλαδή κατά 6,7 φορές μεγαλύτ ε ρο (σε τιμές 1992)

από το ήδη επενδεδυμένο για τους αντίστοιχους τομείς .

Ακόμα έγινε μία προσπάθεια προσέγγισ ης του δομημένου περιβάλλοντος τόσο ως
προς τις υπάρχουσες υποδομές όσο και ως προς τις αναγκαίες δράσεις. Αυτή η
προσπάθεια

κατέδειξε

τις

εξαιρετικά

μεγάλες

ανάγκες

που

αφορούν

τον

πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή των πολεοδομι κών
σχεδίων και των παρεμβάσεων ανάπλασ ης, ανάδε ιξης και αναβάθ μισης των πόλεων,
στις οποίες και κατο ικεί η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της )(ώρας.
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2:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ σε εκατ . δρχ.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Α,

<

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7.
8.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ , ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ

+ ~
1999)

151.800
297.320
165.750
12.000
264.750

(15,5)
(30,4)
(16,9)
(1,2)
(27,1)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Α1

ΜΜ

(έτος

+~+

ΜΜ

96.300
120.350
63.680
1.000
292.750

(15,3)
(19, 1)
(10, 1)
(0,2)
(46,3)

248.100
417.670
229.430
13.000
557.500

Α,

+~

(έτος

2005}

(15,4)
(25,9)
(14,3)
(Ο,8)

(34,7)

1999)

148.800
295.120
160.500
1.450
109.050

(19,1)
(37,7)
(20,6)
(0,2)
(14,Ο)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

22.755 (2,3)
63.850 (6,5)

8.000 (1,3)
48.450 (7,7)

30.755 (1,9)
112.300 (7,0)

6.500 (0,8)
58.850 (7,6)

978.225 (100)

630.530 (100)

1.608.755 (100)

780.270 (100)

733.800

539.300

1.273.100

367.550

θΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

9.

(ποσοστό%)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(έτος

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1992

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Τα κόστη

1,3

που προσεγγίστηκαν

για το δομημένο περιβάλλον ανέρχονται σε

2005,

δισ.δρχ. περίπου μέχρι το έτος

εκ των οποίων

730

δισ . δρχ. περίπου

μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αμέσου προτεραιότητας .
Μπορεί ακόμα να παρατηρηθεί ότι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος κύρια

έμφαση πρέπει να δοθεί στους τομείς των στερεών και τοξικών αποβλήτων και στην
προστασία του φυσικού περι βάλλοντος των δασών και του εδάφους, στους οποίους
και εκτιμάται αναγκαίος ο τετραπλασιασμός περίπου των μέχρι τώρα διατιθεμένων
πόρων για την μέχρι το

1999 περίοδο .

Στον τομέα του υδατικού περιβάλλοντος (όπου δεν εξετάσθηκαν τα Βιομηχανικά
απόβλητα) οι ανάγκες παραμένουν υψηλές αλλά ήδη έχουν γίνει σημαντικές
επενδύσεις και οι αντίστοιχες ανάγκες είναι διπλάσιες περίπου αυτών που μέχρι τώρα

καλύφθηκαν.
Εξαιρετικά

μεγάλες

ανάγκες,

συγκριτικά

με

τις

μέχρι

τώρα

προσπάθειες,

παρουσιάζονται στους τομείς της προστασίας του ατμοσφαιρικού περι6άλλοντος,
του ακουστικού περιβάλλοντος κσι της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Για όλους τους τομείς αναφοράς για το περιβάλλον έγιναν ορισμένες υποθέσεις
εργασίας που αφορούν τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν (η . χ. πληθυσμός

που θα εξυπηρετείται από επεξεργασία λυμάτων, μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων
κλπ) . Οι στόχοι αυτοί παρουσιάζονται κατά τομέα αναφοράς και έχουν ως άξονα την
σημαντική μείωση του ελλείματος υποδομών, σε σύγκριση με τις περισσότερο

αναπτυγμένες )(ώρες της Κοινότητας, μέχρι το έτος
Ιδιαίτερη

έμφαση

δίνεται

στην

ανάγκη

2005.

ανάπτυξης

και

εκσυγχρονισμού

των

μηχανισμών διοίκησης, παρακολούθησης και εφαρμογής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των προτεινομένων μέτρων, επενδύσεων και
παρεμβάσεω.ν κινδυνεύουν να μείνουν ανενεργά, και μετά την εφαρμογή τους αν δεν

συνοδευτούν από μία εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια σύγχρονης οργάνωσης του
τομέα προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Φαίνεται αναγκαία η διάκριση τριών

λειτουργιών:
ο
ο

διαμόρφωση και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής (Υπουργείο)
επιστημονική

παρακολούθηση της κατάστασης

του

περιβάλλοντος

και

οργάνωση μελετών των δεδομένων και των αναγκαίων δράσεων (Υπηρεσία ή

Ινστιτούτο)
ο

έλεγχος εφαρμογής των μέτρων (Σώμα ελέγχου)

Σημαντικός είνα ι ακόμα ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και της
ευαισθητοποίησης του κοινού που αποτελεί τον μακροπρόθεσμο σύμμαχο στην
διαμόρφωση και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών περιβάλλοντος .

ν

Ακόμα αναδεικνύεται η ανάγκη εκπαίδευσης ειδικού τεχνολογικού προσωπικού για
τη λειτουργία και συντήρηση των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Προτε ίνεται επίσης η δημιουργία Ταμείου Περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση
για την προστασία του περιβάλλοντος των πόρwν που θα προκύψουν από την

εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής . Αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία προκειμένου οι πόροι αυτοί να μην αποτελέσουν αφορμή γενικής
αύξησης των φορολογικών εσόδwν αλλά να αποκτήσουν περιβαλλοντική ταυτότητα .

Στον τομέα των θεσμών παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση που με τον βασικό
νόμο

1650/86 για το περιβάλλον βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα κάλυψης ενώ

φαίνεται μία σημαντική προσαρμογή στην κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Προτείνονται ορισμένες νέες ρυθμίσεις που θα κάνουν ουσιαστικό εργαλείο
πρόληψης τον θεσμό των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Παράλληλα προτείνονται ρυθμίσεις που ευνοούν την σωστή πληροφόρηση του πολίτη

για το περιβάλλον και διευκολύνουν τη νομική προστασία των θιγομένων από την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος .

Στα Παραρτήματα της μελέτης παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εμπειρίες και
πληροφορίες τόσο από τον τρόπο οργάνωσης της περιβαλλοντικής προστασίας στην
Ιρλανδία όσο και από τους τρόπους ελέγχου εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρwν
στις λοιπές κοινοτικές χώρες.

..

νι

ΤΟΜΕΑΣΟ

ΣΚΟΠΟΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ Ο :

ΣΚΟΠΟΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.

0.1

Σκοπός και πλαίσιο της μελέτης

0.1

0.2

Η ομάδα του έργου

0.2

0.3

Μεθοδολογία της μ ελέτης

0.3

0.3.1

Επιλογή τομέων αναφοράς

0 .3

0.3.2

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης ανά τομέα αναφοράς

0.4

0.3.3

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών ανά τομέα αναφοράς

0.4

0.3.4

Αναλυτική περιγραφή προτεινομένων μέτρων ανά τομέα

0.3.5

αναφοράς

0.5

Συνολικ ή ε ικόνα αναγκών ανά τομέα αναφοράς

0.5

0.1

ΣΚΟΟΟΣ ΚΑΙ ΠΜΙΣ!Ο ΤΗΣ ΜΕΛΕΙΗΣ
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός όΝ..Jν των αναγκαίων δράσεων στον τομέα
της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα μέχρι το έτος

2005.

Οι δράσεις αυτές αφορούν όλους τους τομείς του περιβάλλοντος και ενδιαφέρουν
τόσο τις

Ελληνικές αρχές που προγραμματίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές

προστασίας περιθάλλοντος, όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που χρηματοδοτεί
μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και μέσα από επί

μέρους κανονισμούς , δράσεις προστασίας περιβάλλοντος στην Ελλάδα .
Η μελέτη αυτή γίνεται την περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη οι επεξεργασίες για
την κατάρτιση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την αξιοποίηση του Ταμείου
Συνοχής.

Ο τομέας της προστασίας του περιθάλλοντος έχει ιδιαίτερη σημασία για μία ~ρα

σαν την Ελλάδα που βρίσκεται σε σημαντική καθυστέρηση ως προς την υποδομή
έργων και παρεμθάσεων περιβαλλοντικής προστασίας .
Σύμφωνα με τους σκοπούς της μ ελέτης οι αναγκαίες δράσεις παρουσιάζονται σε
επίπεδο μέτρων (ό)(Ι έργων) και όπου αυτό είναι δυνατόν παρουσιάζεται η χωρική

κατανομή των αναγκών .
Σε ορισμένους τομείς , ιδίως στα θέματα διοίκησης , παρακολούθησης και εφαρμογής

παρουσιάζονται και τα λειτουργικά κόστη, δεδομένου ότι αποτελούν σε αυτές τις
περιπτώσεις το κύριο εργαλείο δράσης και επίτευξης των στόχων .

Η μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση αυτών των μέτρων που συμβάλλουν στην μείωση
του ελλείματος σε περιβαλλοντικές υποδομές θέτοντας στόχους εφικτούς .
Δεν ήταν μέσα στους στόχους της μελέτης η εξέταση των τομ εακών πολιτικών και
των μέτρων που αυτές προί.iποθέτουν γιά την επαρκή άσκησή τους ως προς τις

περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Αποτελεί συνεπώς αντ1κείμενο ιδιαίτερης μελέτης
η εξέταση των εξής πολιτικών ως προς το περιθάλλον και η συναγωγή των αναγκαίων

μέτρων:
βιομηχανία
γεωργία

τουρισμός
ενέργεια

μεταφορές
Ηταν όμως μέσα στους σκοπούς της μελέτης η εξέταση των αναγκαίων δράσεων για
την επαρκή πρόβλεψη και

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που

συνεπάγονται έργα και δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Κο ινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Γι' αυτό το λόγο και περιελήφθησαν οι τομείς των θεσμών και των

μηχανισμών διοίκησης, παρακολούθησης και εφαρμογής .

0.1

0.2

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ,

0

ΣΥΝΤΟΝ ΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

μηχ. Περtβόλλοντος, Dίpl., M.Sc.,
οικονομ . περιβάλλοντος,
Μελετητής

FRANK CONVERY

ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

(ENVECO

σύνθεση
0

M.litt.

Συντονισμός , μεθοδολογία,
Υδατικό περιβάλλον

Α.Ε.)

0

Π ρογραμματισμός

Enνironmental lπstitute

0

Δlοίκηση

Πολιτικός μηχανικός ΑΠθ,

0

Καθηγητης

Unίv.

College

Dublίπ,

Υγειονομική Σχολή Αθηνών,

Στερεό και τοξικό
απόβλητα

Δ/ντής Τ.Υ. ΕΣΔΚΝΑ

ΙΩΑΝΝΗ Σ ΖΙΩΜΑΣ

Φυσικός

B.Sc., Ph.D.,

0

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠθ

ΒΑΣ ΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. Ν . Δικηγόρος

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
κσι παγκόσμια προβλήματα

0

θεσμοί, διοίκηση

0

Ατμοοφαφικό περιβόλλον

0

Δομημένο περιβάλλον

0

Στερεό και τοξικα σnόβλητα

•

Φυσικό περιβάλλον

0

Γρσμματειακή υποστήριξη

Διδάκτωρ Πανεnιστημίοu Παρισίων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΣ

Μη χανικός (Μ :

Aero.E, Ph.D.)

Μελετητής (ΜΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΑΝΤΑΖΗΣ

Αρχπέκτονας Μηχ.ΕΜΠ,
πολεοδόμος

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗ Σ

Ph.D., Μελετητής

Δρ. Χημικός Μηχανικός,
Σύμβουλος Αντιπροέρδοu Κυβέρνησης

ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟ Σ

Φυσικός, Δρ Οικολόγος,
Λέκτωρ Ε ΜΠ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΧΟΙ ΝΑ

Οικονομολόγος

ΕΚΠΡQΣΩΠΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

εκπρόσωπος ΧVΙης Γεν. Δ/νσης Περιφερ1:1ακής Πολιτικής
Ευρωπαϊ κής Κοι νότητας

CLAUDE PLEINEVAUX

εκπρόσωπος Χl ης Γεν. Δ/νσης Προοτασίας Π εριβόλλοντος, προοτασίας

καταναλωτή και πυρηνικής ασφόλ1:1ας Ευρωπαϊκης Κοινοτητας
ΗΛJΑΣ ΚΑΙΝΑΔΑΣ

εκπρόσωπος ΥΠΕθΟ

ΠΑΡΙ Σ ΖΗΚΟΣ

εκπρόσωπος ΥΠΕΧΩΔΕ

0.2

0.3

ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

0.3. 1

Επιλογή τομέων ανα.οράς

Οι

αναγκαίες

δράσεις

για

την προστασία του

περιβάλλοντος

στην

Ελλάδα

αντιμετωπίστηκαν ως προς εννέα τομείς αναφοράς. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν τόσο
τους φυσικούς αποδέκτες όσο και προβλήματα που αποτελούν διακεκριμένες
ενότητες.

Ιδιαίτερα εξετάζονται οι θεσμικές πλευρές και οι ανάγκες νέων ρυθμίσεων, ενώ
ξεχωριστό βάρος δίνεται στους αναγκαίους μηχανισμούς διοίκησης για την
προστασία της κατάστασης του περιβάλλοντος και ελέγχου των εφαρμοζομένων

μέτρων.
Εξετάσθηκε ακόμα ως διακεκριμένος τομέας αναφοράς το δομημένο περιβάλλον και
επιχειρείται η κοστολόγηση των αναγκών ρύθμισης και αναβάθμισής του . Στον π ίνακα

3.1

που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τομείς αναφοράς που εξετάσθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ

3.1

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ

1.
2.
3.
4.

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

5.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ , ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ

6.

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ

7.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

8.

θΕΣΜΟΙ

9.

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

0.3

0 .3.2

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης ανά τομέα αναtοράς

Κάθε τομέας αναφοράς του Πίνακα

3.1, διερευνήθηκε

όσον αφορά την υπάρχουσα

κατάσταση ως προς :

•

τις υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό
και διεθνές επίπεδο . Καταγράφησαν οι νόμοι και οι κανονιστικές πράξεις της

ελληνικής νομοθεσίας, οι οδηγίες, κανονισμοί, στόχοι και πολιτικές των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα .

•

τις υφιστάμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις όπου καταγράφησαν αυτά
που

θα

υλοποιηθούν

μέχρι

τέλους

του

1993

με

έμφαση

σε

όσα

συνχρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

•

την

οικονομική

εκτίμηση

και

την

χωρική

κατανομή

των

υφισταμένων

υποδομών, έργων και παρεμβάσεων σε επίπεδο περιφερειών της )(ώρας.

0 .3.3

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών ανά τομέα ανα,οράς
Μετά

τη

διάγνωση

της

υπάρχουσας

κατάστασης

κάθε

τομέας

αναφοράς

διερευνήθηκε όσον αφορά τη διάγνωση των περαιτέρω αναγκών ως προς :

•

την κατηγορία των προβλημάτων που υφίστανται σήμερα και για τα οποία
απαιτείται να ληφθούν μέτρα

•

τον στόχο των παρεμβάσεων των προτεινομένων μέτρων

•

τις απαιτούμενες υποδομ ές που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίλυση ή
βελτίωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι απαιτούμενες υποδομές, έργα

ή παρεμβάσεις χωρίστηκαν σε εκείνες που πρέπει να υλοποιηθούν την

χρονική περίοδο
περίοδο

1994-1999
2000-2005

και σε εκείνες που πρέπει να υλοποιηθούν την

•

το κόστος των απαιτουμένων υποδομών σε τιμές

•

τη χω ρική κατανομή του κόστους σε επίπεδο περιφέρειας της )(ώρας

•

την προτεραιότητα υλοποίησης κάθε μέτρου η οποία σχετίζεται και με την

1992

ετοιμότητα του αρμοδίου φορέα που θα υλοποιήσει το μέτρο . Τα μέτρα
διαχωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά τον δείκτη προτεραιότητας

0.4

υλοποίησης, σε:

- αμέσου προτεραιότητας (με διαβάθμιση Α 1 και ~)
- μεσομακροπρόθεσμα ΜΜ
•

την νομοθεσία που αντιστοιχεί και επιβάλλει την υλοποίηση κάθε μέτρου
διακρινόμενη σε ελλην~κή (Ε), κοινοτική (Κ) και διεθνή (Δ) .

Με βάση τα παραπάνω προτείνονται επί μέρους μέτρα προς εφαρμογή σε κάθε
τομέα αναφαράς τα οποία και παρουσιάζονται συνοπτικά σε συγκεντρωτικούς
Πίνακες της μορφής του Πίνακα

0.3.4

3.2.

Αναλυτική περιyραtή προτεινομένων μέτρων ανά τομέα αναtορός
Για κάθε προτεινόμενο μέτρο σε κάθε τομέα αναφοράς συμπληρώθηκε το ειδικό
έντυπο του Πίνακα 3.3. Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία κάθε
μέτρου και δίδεται η αναλυτική εικόνα και περιγραφή της πρότασης .

0.3.5

Συνολική εικόνα αναyκων ανά τομέα αναtοpάς
Στο τέλος κάθε τομέα αναφοράς παρουσιάζονται μ ε τη μορφή πί νακα τα συνολικά

κόστη των προτεινομένων μέτρων.
Ιδιαίτερα εμφανίζονται για την περίοδο

1994-1999

τα μέτρα που η επιβολή τους

προβλέπεται από το Κοινοτικό δίκαιο και τις Κοινοτικές πολιτικές.

0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ

3.2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ

(η.χ . ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(η.χ . ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

(1)

(2)

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

εκστ.δρχ.

μέχρι το έτος

εκστ.δρχ.

μέχρt ΤΟ έτος

(τιμές

1999

(3)

(τιμές

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

1992)

ί:Ι>

(*)

Ε: ελληνική,

Κ; κοινοτική,

Δ: διεθνής σύμβαση,

Α:. απουσία νομοθετικού πλαισίου

Πι»

Νομο-

τι;.

θεσ ί α

ρσι-

Διοικητική
ενότητσ(1)

ο

(7)
%
(2)

ότητσ(β)

(*)
(9)

ΠΙΝΑΚΑΣ

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ

1.

Τίτλος

2.

Στό)(Qς παρέμβασnς

3.

ΝgμQθεσία που πρ9βλέπει ό επιβάλλει τον υλ9π9ίηση τ9υ μέτρ9υ

4.

Περινραφό μέτρ9υ

5.

Τόπ9ς (JαιΙρικό κατανομή) παρέμβασης

6.

Αναμενόμενο όφελQς

7.

ΦQρέας υλQnοίησnς μέτρ9υ

8.

Ετ9ιμότητα uλQπgjnσnς τ9υ μέτρ9υ

9.

Πρ9τεραιότητα

r--,
ι

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11 .

Χωρική κατgγ9μή κόστ9υς

12.

Πρ9τεινόμεν9 )(ρQνQδιάνρqμμα υλ9n9jησης

13.

Παρατηρήσεις

1992)

0.7

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΟ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.

1.

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

1.1
1.2
1.3

Υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις

1.4

Χωρική κατανομή των υφισταμένων υποδομών, έργων και

Υφιστάμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις
Οικονομική εκτίμηση των υφισταμένων υποδομών, έργων
και παρεμβάσεων
παρεμβάσεων σε κλίμακα περιφέρειας

1.5

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

2.1

1.24

1.35
1.35

Στοιχεία για την οικονομ ική εκτί μηση των απαιτουμένων

υποδομών, έργων και παρεμβάσεων

3.

1.16

Διάγνωση των απαιτουμένων υποδομών, έργων και
παρεμβάσεων

2.2

1.14

Αναλυτική περιγραφή των υφισταμένων υποδομών, έργων

και παρεμβάσεων

2.

1.1
1.1
1.3

1.43

Συνοπτική παρουσίαση των απαιτουμένων υποδομών, έργων και
παρεμβάσεων

1.49

4.

Αναλυτική περιγραφή των προτεινομένων μέτρων

1.63

5.

Συνολική εικόνα αναγκών

1.78

1.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

1. 1

Υtιστόμενες νομοθετικές προβλt,εις

Στο κεφάλαιο αυτό, και ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί , κατηγοριοποιούνται
οι

ισχύουσες

νομοθετικές

ρυθμίσεις

(εθνικές

και

κοινοτικές),

οι

πολιτικές

περιβάλλοντος (εθνικές και κοινοτικές), καθώς επίσης και οι ισχύουσες διεθνείς
συνθήκες, συμβάσεις, πρωτόκολλα κλπ. Η εν λόγω κωδικοποίηση γίνεται για κάθε
επιμέρους αντικείμενο ως ακολούθως :

Γεν~κά περί υδατικού περιβάλλοντος
θαλάσσιο περιβάλλον και ατυχήματα
Υπόγεια νερά
Επιφανειακά νερά
Πόσιμο νερό
Χημικές

- τοξικές ουσίες στα νερά

Υγρά απόβλητα (αστικά, βιομηχανικά)
Οσον αφορά την πληρότητα και την επάρκεια της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να
σημειωθεί ότι είναι αρκετά ικανοποιητική και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες
της χώρας στα θέματα του υδατικού περιβάλλοντος . Υπάρχει όμως το πρόβλημα της
αλληλοεπικάλυψης και σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων και των
εποπτευομένων Φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ , Υπ. Υγείας, ΥΕΝ, Υπ. Γεωργίας).
Στον Π ίνακα

1.1 που

ακολουθεί δίδονται οι κύριες θεσμικές προβλέψεις .

1.1

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.1

1. Γεν~κα περί
υδατικού
περιβάλλοντος

ΚΥΡΙΕΣ θΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

- Ν . 1650/86 ·περί προστασίας του πφβάλλοvτος·
- Ν.1739/87 °Διαχείριση υδατικών πόρων"
- Χρηματοδοτικό μέσο ΊΙFΕ'
- Ίτόχος η αειφορία·: Πρόγραμμα της ευρωπαΊκής κοινότητας σχετικά με την πολιτική
και την δράση

'f1CI

το πφβόλλον και την αειφόρο ανάπτuειJ

- Πρόγραμμα Περιφερaακής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Βασικές κατευθύνσεις; (ΚΕΠΕ, Οκτώβριος 1992)
2. θαλάσσιο
περιβάλλον
και ατυχήματα

- Ν.743/77 ·περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος'
- Ν. 1269/82. Κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης 1973 ·πρόληψη της ρύπανσης της
θάλασσας anό πλοία" και του πρωτοκόλλου 1978 (MARPOL 73/78)
- Αποφοσεις; του Συμβουλίου τωνΕ.Κ. 77/585,81/420, 83/101, 84/132 καινόμοf 855/78,
1147/ 81 , 1634/ 86 (Κύρωση της Συνθήκης της Βαρκελώνης •περί προστασ ίας της
Μεσογείου θαλάσσης' και των επί μέρους πρωτοκόλλων)

- Απόφαση 86/85/ΕΟΚ "Σύστημα πληροφόρης σχετικά με την ρύπανση της θάλασσας
από υδρογονάνθρακες η άλλες επικίνδυνες ουσίες•.

3 . Υπόγεια Νερά

- Οδηγια 00/68/ΕΟΚ •περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από ορισμένες
επικίνδυνες ουσίες·

- Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ •περί προστασίας των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης·

4. Επιφανειακά Νερά

- Οδηγία 76/160/ΕΟΚ Νερά κολύμβησης•
- Οδηγία 78/659/ΕΟΚ "Ποιότητα των γλυκών νερών Υlα τη διατήρηση της ζωής των
0

ιχθύων"

- Οδηγία 79/9'13/ΕΟΚ ·ποιότητα των νερών 'f1CI οστρακοοδή'
- ΚΥΑ 46399/86 (εναρμόνιση με τις παρaπόνω οδηγίες)
- Οδηγία 9 1/676/ΕΟΚ •περί προστασίας των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωρΥΙΚής
προέλευσης'

5.

Πόσιμο Νερά

- Οδηγία 75/440/ΕΟΚ ·ποιότητα των εnιφaνειακών νερών 'f1CI παραγωγή ποσίμου
ύδατος·

- Οδηγία Ί9/896 °Μέθοδοι μετρήσεως, συχνότητα δειγμστοληψκ;ιν και αναλύσεων των
επιφανειακών νερών που nροσρίζονται

'f1CI

πόσιμα'

- ΚΥΑ 46399/ 86 (εναρμόνιση με τκ; παραπάνω οδηγίες)
6. Χημικές - τοξικές
ουσίες στα νερά

- Οδηγία 91 /ι:;Ί6/ΕΟΚ ·περί προστασίας των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης·

- Οδηγιες 76/464, 86/200, 88/ 347, 82/ 176, 84/ 156, 83/ 153, 84/ 491 •ρύπανση υδάτων
από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες προερχόμενες από την βιομηχανική δραστηριότητα'

7. Υγρά απόβλητα

- Ε1 β/221 /65 υγειονομική διάταξη •περί διαθtσεωc; λυμάτων και βιομηχανικών

(βιομηχaνικά

αποβλήτων"

και αστικά)

- Οδηγία 271 / 91 /ΕΟΚ Ύια την επεξεργασία αστικών λυμάτων"

Ειδtκότερα

'f1CI

0

- Οδηγίες 76/464, 86/200, 88/ 347 της ΕΟΚ περί ρύπανσης υδάτων από επικίνδυνες

τα βιομηχaνικά

ουσίες προερχόμενες από την βιομηχaνική δραστηριότητα"

απόβλητα ισχύουν

- Οδηγίες 82/176, 84/ 156 της ΕΟΚ περί Όπaρρiψα.ιν Hg από τον βιομηχανικό τομέα•
- Οδηγία 83/153/ΕΟΚ Όπορρίψεις Cd από τον βιομηχανικό τομέα"

ΟΙ οδηγίες:

- Οδηγία84/491 /ΕΟΚ Όπορρίψε1ς εξαχλωροκυκλοεξανίου από τον βιομηχανικό τομέα"

1.2

1.2

Υ•ιστόμενες υποδομές, tρyα και παρεμβάσεις

Το κεφάλαιο

1.2

για κάθε επί μέρους αντικείμενο του τομέα Υδατικό Περιβάλλον

περιλαμβάνει :
α)

Κωδικοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από τις ισχύουσες νομοθετικές
ρυθμίσε ις , τις πολιτικές περιβάλλοντος, τις διεθνείς συμβάσεις κλπ .

β)

Υπάρχο υσες

υποδομές

που

καλύπτουν

τις

παραπάνω

ανάγκες,

συμπεριλαμβανομένων των έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη

μέχρι τέλους του έτους
γ)

1993.

Τους στόχους των παρεμβάσεων

Οσον αφορά την γενική εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης παρατηρείται μεγάλο
πλήθος επί μέρους έργων και παρεμβάσεων που καλύπτουν αποσπασματικά πολλές
σημαντικές ανάγκες.

Είναι διακριτή όμως η ανάγκη συνολικής πολιτικής και

ανάπτυξης αντίστοιχων προγραμμάτων και έργων για την παρακολούθηση και

βελτίωση του υδατικού περιβάλλοντος .

1.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1

θεσμικές προβλέψεκ;

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

Υποδομές και

Στόχοι πσρεμβόσι::ων

Κωδικοποίηση αναγκών

Παρεμβάσεκ;
(μέχρι τέλους

α. Νόμος;

1650/86

1993)

- Παρακολουθηση της ΠΟfό.

- Η προστασία των επιφα

- Εγκστόστοση ι:θνικοίι

τηταc; των νερών σε επιπεδο

νειακών και υπογειων νε

δικτύου ποιότητοc; επιφα

χώρας

ρών, ακτών,θαλασσών κλπ

νειακών νερών

-Ο καθαρισμός της επιθυ

-

μητής και επιτρεπόμενηc;

ποιότηταc;

-

Επιβολή μέτρων στις πηγές

ρύπσνσης των υδάτων

ποιόrητοc;

των

φυσικών

οποδα<τών

Παρακολούθηση

σιου

του

της

θαλάσ

περιβόλλοντοc;

(MEDPOL)
Σημείωση: Τα πσραπσνω
εμφανίζονται

πίνακα
β. Νόμος;

17'39/ 87

-

Κστόρτιση

ανάmυξης
των

προγραμμάτων

και

uδστικών

και

στον

1.2.4

Χάραξη εθνικής υδατικής

-

οξιοποιησης

πολιτικής που θα στηρίζc

uδστικών

πόρων

ται

του

ρου. Είναι πρόγραμμα εν

'υδατικός

εξελίξει, δεν tχει ολο

της

χώραc;

στη

διαχείριση

συστηματοc;
πόροc;

-

χρήση του'

Μελέτη

διαχείρισης

πόρων

κληρωθεί

και

Ηπεί

στοχεύει

στην επιλογή του βέλ τr
στου σεναρίου γιο την
ανόπτυξη και αξιοποίηση

των uδστικών πόρων του
υδατικού διαμερίσμοτοc;
της Ηπείρου

-

Δημιουργiο

θεσμ~κοu

και

-

Εκδοση Π.Δ. και Υπ.

οργσνωτικau πλαισίου γιο την

λnοφόσα.ιν σε &Ι(Ίελεοη

ορθολογ1κή άσκηση της διαχει

του Νόμου**

ptσης των uδστικών πόρων της
χώραc; σε κεντρικό και περιφο.
ρε:ιακό επιπεδο.
γ.

'UFE'

- Εκπόνηση και ανάmυξη τι;.

Συμβολη στην ανάπτυξη

χνικών συλλογής, αποθηκω

και στην εφαρμογή

της

ναχρησιμοποίηση

σηc;, ανακύκλωσης και δtόθε

Κοινοτικής

και

γα.ιpγ1κών

σηc; των αποβλήτων, tδ!αίτερα

νομοθεσίαc;

τομέα

στην περtαχή Αμολιόδαc;

των τοξικών και ε:mκίνδuνων

του περιβάλλονται;, μέσω

• Πρόγραμμα ολοκληρω

καθώc; και των λuμότων.
Προτεραιότητα 1993: δρόσι:ιc;

της χ ρημστοδότησ ης δρό

μένης δρόσηc; γιο την

σεω ν

προτεραιότητας

διαχείριση

επίδειξης

στον τομέα του περιβάλ

αrισβλήτων

λονται; στην Κοινότητα.

νησιά

που

αποσκοπούν

στον περιορtσμό των αποβλή

πολιτικής
στον

• Επεξεργασία και mο
των

αποβλήτων

των
στα

υγρών
Ιόνια

των, ειδικότερο δε οι δρόσι:ιc;

•

σνακύκλωσης

κών πόρων και αηοι<ατό

-

Μείωση της σπόρptψηc; στο

Διαχείριση των uδστr

στοση

των

υπόγειων

υδάτινο ηερtβόλλον των ρuπσν

υδροφορέων στην περιο

τικών, ανθα<τικών

χή του Αργουc;

& τοξικών

ουσιών που είναι δυνατόν να
είναι βισσυσσωρεύσιμεc;

&

των

θρmτικών ουσιών

Συνεχίζεται

1.4

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.1 (συνέχεια)

• Προστασία και διατήρηση
των υπόγειων και επιφανειακών
γλυκών υδότων.

Προτεραιότητα 1993: δράσεις
επίδοξης για την ολοκληρω
μένη δtαχείρ40η των λεκανών

αnόχυσης, συγκεκριμένα στις
παραμεθόριες; περιοχές, δρά
σεις σχετικό με καινοτομίες;

στον

τομέα

εξοικονόμησης

ύδατος και στην εnαναχρησ1μοποίηση λυμάτων

• Εξοtκονομηση εnαρκούc;

δ. Προyραμμα
'Στόχος η αειφορία"

ποσότητα.ς

νερού ικαν<>

ποιητικήc; ποιότητας χωρίς
να διαταραχθεί η φυσική
ισορροπία

του

περιβάλ

λοντος

•

Πρόληψη της ρύπανσης

των επιφανειακών

&

υnό

γειων νερών με ιδιαίτερη

έμφαση την πρόληψη της
ρύπανσης στις πηγές της

• Εnαναφορό των φυσικών
υπογειων

&

επιφανειακών

νερών σε οικολογικό καλή
κατάστσοη, εξσοφαλίζον

ταc; ετσι τους κατάλλη
λους

υδατικούς

πόρους

'{Ια την άντληση πόσιμου
νερού
· Ορθολογικότερη χρήση &
διαχείρtση

των υδατικών

πορων

ε. Προyραμμα

• Αποχέτευση και καθαρtσμόc;

Προστασια του περιβάλ

Εμφανίζονται

Περιφερειακής

των υγρών αποβλήτων

λοντος

πίνακες;

Αναπτυξιακής

-

Πολιτικής

ση των θαλασσίων και εσωτε..

νέων δραστηριοτήτων και

(ΚΕΠΕ)

ρικών υδάτων

βιωσιμότητας των υφιστα

Προστασια και αποκατάστα

ως

προϋπόθεση

κοινωνικής

αποδοχής

και

στους

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4

1.2.7

μενων

ΕιδJκότερα σε εφαρμογή του Ν. 1739/87, έχουν εκδοθεί τα παρακάτω Π.Δ. και Κ. Υ.Α. με στόχο τη δημιουργία

του κατάλληλου οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου γιο την ορθολογική άσκηση της διαχείρ40ης των υδατικών

πόρων τr,ς χώρας :
Π .Δ. 256/ 87 (ΦΕΚ 121/Α/11~) "Αδεια Χρήσης νεροu•
Κ.Υ Α Φ16/5813/β9 (ΦΕΚ 383/Β/2~) "Αδοα εκτέλεσης έργου"
Κ.ΥΑ Φ16/6631 /β9 (ΦΕΚ 174/Β/2&-3-89) "Προσδιαρtσμοc; κατωτάτων κ01 ανωτάτων ορίων των αναγκαίων
ποσοτήτων για την ορθολο'{Ική χρήση νερού στην αρδεuση"
Κ.Υ .Α. Δ 11 /Φ 16/β500/91 (ΦΕΚ 174/ 8 / 26-3-91) "Προσδιορ40μοc; κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των ανσyκαίων
ποσοτήτων για την ορθολογική χρηση νερού στην ύδρευση·

Π .Δ.
Π .Δ.

504/88 (ΦΕΚ 226/Α/10- 1 ()..ββ) "Σύσταση Δ/νσεων Διαχείρισης υδατικών πόρων Ηπείρου και Κρήτης•
412/89 (ΦΕΚ 175/Α/1&&$) "σύσταση Δ/νσεων Διαχείρισης υδατικών πόρων Δυτικής, Κεντρικής ,

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης·

1.5

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.2

θεσμικές προβλέψεις

θΑΜΣΣΙΟ ΠΕΡ1ΒΑΜΟΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κωδικοποίηση σναγκών

Στόχοι παρεμβάσεων

Υποδομές κσι
Παρεμβάσεις

(μέχρι τέλους

α. Νόμος

743/77

- Συλλαvfl

των πετρελaιοειδών
καταλοίπων, νερών έρματος αnό

σιου περιβάλλοντος (λι

υποδοχής και επεξεργα

πλοία, δεξαμενόπλοια

μένων, ακτών, ανοtκτής

σ ίας πετρελαιοειδών κατα

θάλασσας) από τη ρύ

λοίπων

πανση την προκαλούμε::

λιμόνια της χώρας•

νη αnό πλοία, δεξαμε

· Προμήθεια υλικών και μέ

νόπλοια και εγκατασ τά

σων προστασίας του θα

-

Αντιμετώπιση

περιστατικών

ρύπανσης της θάλασσας

Προστασία του θαλάσ·

1993)

• Εγκαταστάσεις ευκολιών

στα

κυριότερα

σεις φορτοεκφόρτωσης

λασσίου περιβάλλοντος••

πετρελαιοειδών

- Κατασκευή πλωτού μηχα

ή

επι

σκευής πλοίων

VΙΚού μέσου για τον καθα
ρισμό του κόλπου Θεσσα

λονίκης

• Ανόπτυξη και ε:φαρμογή
μεθόδου

ταυτοποίησης

πετρελαιοκηλ ίδων στη θά
λασσα

τον

&

στις ακτές για

έγκαιρο

εντοnισμό,

καταπολέμηση και πιθανό

καταλογισμό ευθυνών

β. Ν. 1269/82
Κύρωση Διεθνούς

Συνθήκης MARPOL

- Υποχpα;ισεις των πλοίων που

Πρόληψη της ρύπανσης

Εγκαταστάσεις

μεταφέρουν πετρελαιοειδή ή υγρές

της

υποδοχής

θάλασσας

αnό

τοξικές ουσίες χύδην

πλοία είτε σκόπιμα, είτε

- Ελεγχος ρύπανσης της θάλασ·

από αμέλεια, είτε από

σας αnό τα πλοία

ατύχημα

-

ευκολιών

(αναφtρετα1 στην παρ. ο)

Κατασκευή ευκολιών υποδοχής

στους σταθμούς φόρτωσης πετρε..
λοίου ή εκφόρτωσης πετρελαιο
ειδών καταλοίπων και στα λιμάVΙΟ
με επισκευαστικές βάσεις

γ. Αnοφόσεις του

. Συμβουλίου των ΕΚ:

• Από

κοινού μεταξύ των συμβαλ

λομένων μερών επεξεργασία σχε

81/420, 83/ 101, 84/132 δίων έκτακτης ανάγκης & μέτρων
για την καταπολέμηση της ρύπαν
- Ν.855/78
σης της Μεσογείου
• Ν . 1147/81
- Ν . 1638/86
- Συvεργασίσ για την περισυλλαvι'Ι
(Κύρωση της Συνθήκης των επιβλαβών ουσιών σε περιπτώ
της Βαρκελώνης

σεις σοβαρού κινδύνου αnό μεγά

"προστασία της Μεσο λες πασότητες ιιδρογονανθρόκων
γείου θαλάσσης από
ή άλλων επιβλαβών ουσιών προερ
την ρύπανση'

χομένων

και των επιμέρους

συσσώρευαη μικρών απορρίψεων

από

ατυχήματα

ή

τη

Πρωτοκόλλων)

- Συνεργασία για την ανάπτυξη
προτύπων για αγωγούς, την επε
ξεργασία των αποβλήτων από χερ
σαίες πηγές, την χρησιμοποίηση
του θαλασσινού νερού, τον έλεγχο
και την υποκατάσταση επικίνδυνων

προϊόντων κλπ.

Συνεχίζεται

1.6

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.2 (συνέχεια)

δ. Απόφαση 86/85/ΕΟΚ

- Κατάρτιση καταλόγου των μt..

Καθιέρωση

σων καταnολέμησηc; της ρύπαν

συστήματος πληροφόρη

σης της θάλασσας αnό υδρο.

σης γκι τον έλεγχο και

γονάνθρακε:ς

την μείωση της ρύπαν

-

Κατάρτιση καταλόγου εeνικών

σης

nou

κοινοτικού

προκαλείται

και πολυteνικών σχεδίων γκι

από την απόρριψη υδρο.

την καταπολέμηση τηι:; ρύπαν

γονανθράκων και άλλων

σης από υδρογονάνθρακες

επικίνδυνων ουσιών στη

-Συλλογή στοιχείων σχετικά με

θάλασσα

τις ιδιότητες & την συμπεριφορά
των υδρογονανθράκων καθώς

και των μεθόδων επεξεργασίας
τους

- Κατάρτιση καταλόγου των
μέσων καταπολέμησης άλλων

επιβλαβών ουσιών

απορ

nou

ρίπτονται στη θάλασσα
ε. Πρόγραμμα

Αναnτύσσεταιστονπίνακα

1.2.1

Περιφερειακής

Αναπτύσσεται στον
πίνακα 1.2.1

Εργα απορρύπανσης του
Πατραϊκού Κόλπου

Αναπτυξιακής
Πολιτικής
(ΚΕ ΠΕ)

Πρόκειται γ~α πλωτές ευκολίες υποδοχής nou καλύπτουν τις ανάγκες συλλογής και επεξεργασίας των
πετρελαιοειδών καταλοίπων και νερών έρματος από πλοία/δεξαμενόπλοια, στα πλαίσια εφαρμογής του
Ν .743/77 και τηςΔιteνούι:; Σύμβασης MARPOL Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούν μονάδες στον
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Σύρο και Καβάλα, ενώ προγραμματίζονται στα πλαίσια του κοινοτικού
χρηματοδοτικού προγράμματος

ENVIREG

εγκαταστάσεις στα κυριότερα λιμάνια της χώρας

Υπόψη ότι στα μέσα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος περιλαμβάνονται και

ΥΕΝ για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

1.7

12 συνολικό σκάφη του

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.3

θεσμικές προβλέψεις

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Κωδικοποίηση αναγκών

Στόχοι παρεμβάσεων

Υποδομές και
Π αρφβόσειι;
(μέχρι και το

α. Νόμοι;

1650/ 86

1993)

· Παρακολούθηση τηι; ποιό-

•

Η προστασία των mιφα-

..Παρακολούθηση τηι; ποιό

τηται; των νερών σε mί

νι:ιακών και υπόγι:ιων νt;

τηται; των υπόγι:ιων νερών

πι:δο χώροι;
- Επιβολή μέτρων στις πη
γές ρύπανσης των υδάτων

ρών,ακτών ,θαλασσών κλπ
-Ο κοeοριομόι; της mιθυ

(δειγματοληψίες; ,

μητήι; και
nοιότηται;

κές θέσεις. Πρόκειται για

mιτρmόμενηι;
των
φυσικών

σnοδε:κτών

αναλύ

σεις) σε αντιπροσωπευτι
μελέτη η οποία έχει ανατG

θι:i από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο

Ε ΜΠ & το Παν/μιο Αθηνών

- Υπαρξη πλήθους γεωτρή
σεων

που

έχουν

κατα

σκευασθεί από το ΙΓΜΕ &
το Υπ.Γεωργίας που όμως

δεν

tχουν

αξιοοοtηθεί

όσον αφορά τα ποσοτικό

σταχεία αλλά και τιι;
ποιοτικές παραμέτρουι;.
· Καταγραφή τηι; υnάρχοο
σαι; κατάστασης σεεν~αία
μορφή, στα πλαίσια

του

Κανοτικού Προγράμμστοι;

STRIDE.
1η φάση:

καταχώρηση

ποσοτικών

παραμέτρων

των υπόγι:ιων νερών

Μελλοντική

φαση :

προσθήκη των nοιοτικών
παραμέτρων
β. Οδηγία θΟ/68/ΕΟΚ

• Απορρίφε:ιι:ς ορισμένων
ι:mκίνδυνων
υnόyεια

ουσιών

νερό,

μετό

στα
από

χορήγηση σχετικής όδι:ιας

•

Διενtρyοα nροκαταρκη

κήι; tρι:υναι;, η οποία περι
λαμβάνει και υδρογεωλοy~

κή μελέτη τηι; αντίσταχηι;
ζώνηι; πριν από τη χορήγη.
ση τηι; σχετικής άδι:ιαι;

y. Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ
Αναmύσσεται στον

επόμενο πίνακα 2.6
"Χημικές

• Τοξικές

ουσίι:ι; στα νερό"
δ. Πρόγραμμα

Περιφερaακής

Ανσnτύσσεται στον πινακα

Αναmύσσcται στον πίνακα

Ερyα περιφερι:ιακήι; πρ<>

1.2.1

1.2.1

στασίαι; των υπόyι:ιων ΥG

Αναmυξιακήι;

ρών τηι; περιοχής κανοτή

Πολιτικής

των Πλουσ ίτου, Σουνίου,
Σελίνου, Κούτσου

1.8

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.4

θεσμικές προβλέψεις

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

Κωδικοποίηση αναγκών

Στόχοι παρεμβάσεων

Υποδομές και
Παρεμβάσεις

(μέχ ρι και το

α. Νερά κολύμβηαης

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ

• Ελεγχος της ΠΟfότητσς

Μείωση της ρύπανσης των

Ανάπτυξη δικτύου συστηματ~

των νερών κολύμβησης

νερών

κής

κολύμβησης

και

παρακολούθησης

της

Λήψη των αναγκαίων μέ

προστασία από περαιτέρω

ποιότητας των νερών κολύμβη

τρων ώστε η ποιότητα να

ρύπανση για λόγους προ

σης (δειγματοληψίες, αναλύ

είναι σύμφωνη με τις ορια

στασίας

δημόσιας

σεις)

κές τιμές της οδηγίας

υγείας
βελτίωση

•·

για

•

β. Οδηγία 78/659/ΕΟΚ

1993)

•

Καθορισμός των περιο

της

Προστασία

ή

υδάτων

Ανάπτυξη

εθν1κού

δικτύου

χών για τις συγκεκριμένες

των

την

ποιότητας επιφανειακών νερών

χρήσεις

διατήρηση της ζωής των

Σημ.: το ίδιο εμφανίζεται στον

• Ελεγχος της ποιότητας

ιχθύων

πίνακα

Διάσωση και προστασία
ορισμένων
πληθυσμών

• Παρακολούθηση ποιότητας

οστράκων

γματοληψίες, αναλύσεις)
Σημ.: το ίδιο εμφανίζεται στον
πίνακα 1.2.1

1.2.1

των νερών

γ. Οδηγία 79/923/ΕΟΚ

δ. ΚΥΑ 46399/86

θαλασσίου περιβάλλοντος (δ~

• Παρακολούθηση ποιότητας

(εναρμόνιση με τις

των επιφανειακών νερών όσον

παραπάνω α,β και γ

αφορό παραμέτρους που δεν
μετρά το εθV1κό δίκτυο.

οδηγίες)
ε. Νόμος

1650/86

Αναπτύσσεται στον πίνακα

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.2.1

1.2.1

• Τα παραnόνω αναφερόμενα
• Εγκατάσταση διασυνοριακών
σταθμών συνεχούς

παρακο

λούθησης στις εισόδους των
ποταμών

Νέστου,

Εβρου,

Στρuμώνα και Αξιού

•

Μελέτη σχετικά με τις επ~

πτώσεις από την διασυνοριακή
ρύπανση του Νέστου ποταμού
Ε πιβάρυνση του οικοσυστή

•

ματος Στρυμώνα • Κερκ ίνη<;
από βαρέα μέταλλα ,θρεπτι κά
άλατα

•

&

ραδιενεργά στοιχεία

Ελεγχος ρύπανσης ποταμού

Εβροu
· Μελέτη σχετικά με τις περιφε..
ρειακές επιπτώσεις σε επιφα
νειακά νερά στις διασυνορια
κές μεταξύ Ελλάδας

&

Αλβα

νίας περιοχές
στ.Πρόγραμμα
Περιφερειακής

Αναπτύσσεται στον πίνακα

Αναπτύσσεται στον πίνακα

•

1.2.1

1.2.1

εξυγίανση και αξιοποίηση της

Μελέτη εφαρμογής για την

Αναπτυξιακής

λίμνης Καστοριάς

Πολιτικής

·

Μελέτη προστασίας και δια

χείρισης ακτών Ν.Εβρου
ζ. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.2.6

1.9

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.5

θεσμικές προβλέψεις

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Κωδικοποίηση αναγκών

Στόχοι παρεμβάσεων

Υποδομές και
Παρεμβάσεις
(μέχρι και το

α. Οδηγία 75/440/ΕΟΚ
β. Οδηγία 79/ΡΑ39/ΕΟΚ
γ. ΚΥΑ

46399/86

- Ταξινόμηση των πηγών

Εξασφάλιση της ποιότητας

Το έργο των ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ,

των επιφανειακών υδάτων

των εmφανειακών νερών

ΟΥθ

που προορίζονται για την

που προορίζονται για την

ποιότητας πόσιμου νερού

παραγωγή πόσιμου νερού

παραγωγή ποσίμου νερού

με

σε σχ έση

βάση

την

ποιότητά

με

ορισμένα

(Εχε~ εναρμονιστεί

τους, σε τρε~ς κατηγορίες,

πρότυπα και βελτίωση

με τις παραnάνω

όπως

της ποιότητας των νερών

οδηγίες)

οδηγία (α)

-

προβλέπεται

στην

αυτών

Καθορισμός προγράμμα

τος δράσης για την βελ

τίωση

των εmφανειακών

αυτών υδάτων
δ. Οδηγία

f'IJ/ 778/ EOK

Αφορά

τον

ποιότητας

ε. Υ.Α. AS/288/23-1-«.
(Εχε~ εναρμονιστεί με
την παραπάνω οδηγία)

1993)

έλεγχο
του

νερού, από τις

μικές

της

πόσιμου
υγε~σνο

υπηρεσίες,

στο

σημείο που τούτο τίθεται

στη διάθεση καταναλωτή

1.10

για

παρακολούθηση

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.6

θεσμικές προβλέψεις

ΧΗΜ ΙΚΕΣ

-

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ

Κωδικοποίηση αναγκών

Υποδομές και

Στόχοι παρεμβάσεων

Παρεμβάσεις
(μέχρι και το

α. Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ

Προσδιορισμός
νερών

που

των

εnηρεόζονται

από την ρύπανση νιτρικών
θέαπιαη κώδικα ορθής

Μείωση της ρύπανσης και
πρόληψη

της

ρύπανσης

περαιτέρω

των

νερών

1993)

Μελέτη γtα την εφαρμογή
προγράμαμτος παρακολοι>

θησηςτης

ποιότητας

των

(υπόγειων και γλυκών εn~

υπόγειων νερών με μετρή

γεωργtκής πρακτικής

φανειακών) που προκαλεί

σεις δειγμάτων σε αντιπρο

-

ται άμεσα ή έμμεσα αnό

-

Εκπόνηση προγραμμάτων

δράσης

όσον αφορά τις

ευπρόσβλητες περιοχές

-

νιτρικά

προέλευσης

Κατάρτιση προγράμματος

σwnεuτικtς θέσεις σε όλη

γεωργtκής

°τη χώρα. Η μελέτη ανατέ

(αζωτούχα

θηκε αnό το ΥΠΕΧΩΔΕ στο

ιόντα

λιπάσματα, ζωϊκά λύματα)

παρακολούθησης των νιτρι

ΕΜΠ και στο Πανεnιστήμιο

Αθηνών, στα πλαίσια του

κών ιόντων στα εnιφανεια

Ε. Ε.Π. για το περιβάλλον,

κά και υπόγεια νερά

το δε

πρόγραμμα

ικανο

ποιεί ως ένα βαθμό και τις
απαιτήσεις της εξεταζόμι;.
νης Οδηγίας γtα την νιτρορ

ρύπανση στα υπόγεια νερά.
Σημ. : Το ίδιο εμφανίζεται

και στον πίνακα
β. Οδηγία 76/464/ ΕΟΚ

Καθορισμός οριακών τ~

1.2.3

Μείωση της ρύπανσης των

Αναγνώριση τοξικών

μών για τις βιομηχaν~κές

εnιφανειακών

ουσιών στα νερό.

86/280/ΕΟΚ

απορρίψεις των ουσιών των

και

88/347/ΕΟΚ

καταλόγων της οδηγίας

καθώς

82/176/ΕΟΚ

-

84/156/ΕΟΚ
83/491 /ΕΟΚ
84/491 /ΕΟΚ

μείωσης της ρύπανσης των

ανθεκτικές

αποδεκτών, τα οποία περ~

βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες

Παράγωγεc; οδηγίες :

-

Ανάπτυξη προγραμμάτων

λαμβάνουν

χορήγησης

διαδι1<ασ ί α

έγκρισης

γtα

όλες τις απορρίψεις, σύμ

φωνο με τα πρότυπα ειmομ
πής, τα οποία πρέπει να
βασίζονται στους ποtοτ~
κούς

στόχους

αποδέκτες

και

για

τους

ot οποίοι

ποιοτικοί στόχοι · πρέπει να
συμφωνούν με τις οδηγίες

1.11

εσωτερικων

παράκτιων

υδάτων

υδάτων

και των υπόγειων
από

φσμένες

τοξικές

και

Σημ.:

το ίδιο εμφανίζεται

στον πίνακα

1.2.7

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.7

θεσμικές προβλέψεις

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΤΙ ΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ)

Κωδικοποίηση αναγκών

Στόχοι παρέμβασης

Υποδομές και
Παρεμβάσεις

(μέχρι και το

α. Πρόγραμμα
Περιφερειακής

Αναπτύσσεται

στον

πίνακα

1.2.1

1993)

Αναπτύσσεται στον

Εyκαταστόσεις

πίνακα

σίας

1.2.1

επεξεργα

- βιολογικοί καθαρι

Αναmυξιακής

σμοί των αστικών λυμάτων

Πολιτικής

σε επίπεδο χώρας

(ΚΕΠΕ)

/65

Επεξεργασία και διάθεση των

Προστασία του ηεριβόλ

Υγειονομική διάταξη

αστικών λυμάτων και βιομηχα

λοντος

νικών αποβλήτων

ύδατα

β. Ε1 β/221

·

(επιφανειακά
κλπ)

και

της

δημόσιας υγείας

- Τα παρσηάνω αν~
μενα

- Σύστααη φορέα υποατήρι
ξης των μονάδων επεξ~
γασίας αστικών λυμότων
στις περιοχές του Κοινοτι
κού προγράμματος

(ENVIAEG)
- Κέντρο ελέγχου

και τεχνι

κής στήριξης των υπαρχου

σών εyκαταατόσεων εm>
ξεργασίας αποβλήτων των
ΟΤΑ και ξενοδοχείων

Κρήτης

- Ανάnτυξη τεχνογνωσίας
στην εφαρμογή/ επεξεργα
σία αατικών λυμάτων για

όρδεuση
σε

Προστασία του υδατικού

- Αξιολόγηση επάρκειας

Επεξεργασία αστικών

όλους τους οικισμούς, σύμ

περιβόλλοντοι; και ιδιαί

των εyκαταστόσεων επε

λυμάτων

φωνα με ΤΟ χρονοδιάγραμμα

τερα

ευαίσθητων

ξεργασίας αατικών λυμό

της οδηγίας και ανάλογα με

ζωνών από τις αρνητικές

των, με βάση τα χαρακτη

τον ιπ.

- Δευτεροβάθμια επεξεργασία

επιπτώσεις των ανεπα~
κώς
επεξεργασμένων

-

για τα αστικό λύματα πριν την

αστικών

κτών (ευαίσθητες και μη

γ. Οδηγία 271/91 /ΕΟΚ

-

Αποχετευτικοί

αγωγοί

των

λυμάτων,

αnόρριψή τους.σύμφωνα με το

λυματολάσπης,

χρονοδιάγραμμα της οδηγίας

επίσης

ανάλογα

χανικών αποβλήτων

με

τον

ιπ.

των

οικισμών

και

της

καθώς

των βιομη

ριστικό του αnοδέκτη
Αξιολόγηση των αποδε

ευαίσθητες

nεριοχές) σε

σχέση με την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων και

- Προσδιορισμός των ευαίσθη

με κριτήρια δυνατότητας
αυτοκαθορισμού, βιογενε

των περιοχών, σύμφωνα με τα

τικής ποικιλότητα; κλπ

κριτήρια της οδηγίας

(εκκρεμεί η ανάθεση στον

- Τριτοβόθμια

επιλεγέντα ανάδοχο)

των

αστικών

επεξεργασία
λυμάτων που

αnορρίπτονται στις ευαίσθη

τες ζώνες, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα της οδηγίας
και για ιπ. όνω των 10.000
- Πρωτοβόθμια επεξεργασία

για τα αστικά

λύματα που

απορρίπτονται στις λιγότερο
ευαίσθητες ζώνες, ανάλογα
με τον ι.π. των οικισμών

Συνεχ ίζεται

1.12

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.7 (συνέχεια)

- Επαναχρησιμοποίηση της
λυματολάσπης

- Χορήγηση άδειας για τα βιο
μηχανικά απόβλητα που διοχι;.
τεύονται στο δίκτυο αποχέ

τευσης ή στους
επεξεργασ ίας

σταθμούς

των

αστικών

λυμάτων

- Χορήγηση άδειας ή θέσπιση
κανόνων για τα απόβλητα των
βιομηχmnών που καθορίζει η
οδηγία και τα οποία απορρί
πτονται

κατ'

ευθείαν

στον

εκάστοτε αποδtκτη

-

Παρακολούθηση

των στα

θμών επεξεργασ ίας και της
διάθεσης της λυματολάσπης

- Παρακολούθηση των απορ
ρίψεων στους σ ταθμούς επε..
ξεργασίας αστικών λυμάτων,
της

διάθεσης

λάσπης

στα

της

λυματο

επιφανειακά

ύδατα, καθώς και των υδάτων
που δtχονται τις απορρίψεις
δ. Ειδικότερα για τα
βιομηχανικά απόβλητα

Αναπτύσσεται

στον

πίνακα

1.2.6

Αναπτύσσεται στον

Αναγνώριση τοξικών

πίνακα

ουσιών στα νερά

1.2.6

ισχύουν:

Σημ.: Το ίδιο qιφανίζεται

η οδηγία 76/464/ΕΟΚ

στον πίνακα

και οι παράγwγες

Πρόι<ειται

οδηγίες

οποία μεταξύ των άλλων

1.2.6

για

μελtτη

η

86/280/ΕΟΚ

περιλαμβάνει

88/347/ΕΟΚ
82/ 176/ΕΟΚ

ανωτάτωνεπιτρεnτώνορίων

84/ 156/ΕΟΚ
83/ 153/ΕΟΚ
84/491 /ΕΟΚ

των τοξικών ρύπων στα βιο

καθορισμό

ως προς την περιεκτικότητα

μηχανικά απόβλητα. Επίσης
τον καθορισμό της ενδεδει
γμtνης μεθόδου επεξεργα
σίας των αποβλήτων

1.13

1.3

Οικονομική εκτίμηση υtισταμtνων υποδομών, tρyων και παρεμΡάσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των οικονομικών
στοιχείων των μέχρι τέλους του έτους

1993 έργων, υποδομών και παρεμβάσεων που

έχουν συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικές πηγές. Συγκεκριμένα δίνεται, σε τιμές

1992, το κόστος των έργ~ν, υποδομών και παρεμβάσεων σε επίπεδο )(ώρας για κάθε
επιμέρους

αντικείμενο

/ του τομέα υδατικό περιβάλλον .

Τα

ιδιωτικά

έργα

επεξεργασίας αποβλήτων δεν παρουσιάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού, το

93%, έχει

διατεθεί για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Ο συνοπτικός Πίνακας

1.3 που ακολουθεί αναλύεται στην παράγραφο 1.5.

1.14

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΣ 1993)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓ>ψΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

θέμα

Κόστος (εκ.δρχ.)

Γενικές δράσεις

1.
2.
3.

Υπόγεια νερά

4.

Επιφανειακά νερά

5.
6.
7.

Πόσιμο νερά

θαλάσσιο Περιβάλλον και Ατυχήματα

Χημικές

-

1.290
3.149

595

τοξικές ουσίες στα νερά

Υγρά απόβλητα

46
67.404

ΣΥΝΟΛΟ

72.484

1.15

1.4

Χωρική κατανομή υtισταμένων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων σε
κλίμακα περιtέρειας

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τη χωρική
κατανομή των έργων, υποδομών και παρεμβάσεων που σχετίζονται με το θαλάσσιο
περιβάλλον και τα ατυχήματα, τα επιφανειακά νερά και τα υγρά απόβλητα.
Στον πίνακα 1.4.1 δίνονται οι θέσεις εγκατάστασης
πετρελάιοειδών καταλοίπων σε κλίμακα περιφέρειας.
Στον πίνακα

ευκολιών

υποδοχής

1.4.2 δίνονται οι θέσεις εγκατάστασης εργαστηρίων του εθνικού δικτύου

ποιότητας νερών σε κλίμακα περιφέρειας .
Στον

Πίνακα

1 .4 .3. α

καταχωρούνται

ονομαστικά

όλες

οι

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας αστικών αποβλήτων κατά περιφέρε ια
Στον Πίνακα 1.4.3.β εμφανίζεται ο πληθυσμός της )(ώρας ο οποίος εξυπηρετείται από
τις ήδη υπάρχουσες ή υπό κατασκευή ευρισκόμενες μονάδες επεξεργασίας αστικών
λυμάτων ανάλογα με το πληθυσμ ιακό μέγεθος των ΟΤΑ.
Στον Πίνακα 1.4 .3.γ υπολογίζεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τις μονάδες
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων κατά περιφέρεια

1.16

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ θΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.4.1

ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠέτΡΕΜΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Περιφέρεια

Αν. Μακεδονία

Πλήθος θέσεων

• Θράκη

Πόλη

Καβάλα
Θεσσαλονίκη

Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ηnεφος

Θεσσαλ ία

Βόλος

Ιόνιο Νησιά

Κέρκυρα

Δυτική Ελλάδα

Πάτρα

Στερεά Ελλάδα
Αττική

2

Πειραιά<;, Ελευσίνα

2

Ρόδοc;,Σύρος

Πελοπόννησος
β. Αιγαίο
Ν . Αιγαίο

Ηράκλειο

Κρήτη

1.17

ΠΙ ΝΑΚΑΣ 1.4.2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ θΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΕθΝ ΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΛΗθΟΣ θΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΗ

Αν. Μακεδονία - θράκη

Αλεξανδρούπολη

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

Δυτική Μακεδονία
Ηπειρος

Ιι.ιάννινα

Θεσσαλ ία

Λάρισα

Ιόν10 Νησιά

Δυτική Ελλάδα

Πάτρα

Στερεά Ελλάδα

Λεlβαδιά

Αττική

Αθήνα
Καλαμάτα

Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο

Μυτιλήνη

1
2

Ερμούπολη, Ρόδος
Ηράκλειο

Κρήτη
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ΠΙ ΝΑΚΑΣ 1 .4.3.ο ΚΑΤΑΝ ΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΥΣ

1993

Ηπεφος

Αν.Μακεδονία

Κεντρική

Δυτική

/Θράκη

Μακεδονία

Μακεδονία

- Αλεξανδρούπολη
(ENV)
- Ν .Πέρομος Καβάλος
(ENV)
- Παναγία
- Ποταμιά Θάσου
Καβάλος (ENV)
- Ξάνθη (ENV)
- Ευρύτερη περιοχή

- 4η Γεωργική Ενότητα

- Π τολεμοϊδο (ΠΕΠ)
- Αμύνταιο Φλώρινας
- Καστοριά

Δοξάτου (ΠΕΠ)

• Καβάλο (ΠΕΠ)
- Δ.Κομοτηνής (ΠΕΠ)
- Νευροκόπι Δράμας
• Χρυσούπολη

θεσσΟλονίκηc;(ΕΝV)

- Αν.Σύν.Κοσσάνδρος
Χαλκιδικής (ENV)
• ΟΤΑ Ανατ. Ακτής
θεσσαλονίκηc;(ΕΝV)

-

Σερρών

-

Κοιν. Ν . Κερδυλλ ίων

-

Μετομόρφwση

Πιερίας;

Ροδόnης

Πλήθος ΟΤΑ

14

Μέτσοβο
Ανήλιο Ηπείρου
(ΠΕΠ)
Λούρος Ν .Πρεβεζης

• Σκιάθος (ENV)
- Γλώσσα Σκοπέλου
Μαγνησ ίας (ENV)
- Λάρισα
· Βόλος

-

Τρίκαλα
Καρδίτσα

Ηγουμενίτσα
Φιλιάτες
Θεσπρωτίας

Πλήθος ΟΤΑ

6

Θεσπρωτίας

(ENV)
(ENV)

Χαλιοδικής

- Κ.

(ENV)

lωάWΙνα (ΠΕΠ)

• Πορομυθtά

(ENV)

Κοινότ. Κορινού

Αρτα

- Πρέ~ο

•
-

(ENV)

-

Καβάλος

- Λιμένας Θάσου
- Καριονή Καβάλος
- Οικισμός Κτηματικής

(ENV)

Κοινότ. Αμφίnολ ης

Σερρών

Ελευθερούπολη

3

Δ. Κασσάνδρας
Χαλκιδικής

-

Καβάλος

-

Ασπροβάλτο

Πλήθος ΟΤΑ

•
-

θεσσολίο

Πλήθος ΟΤΑ

9

(ENV)

Ν . Καλλικράτειος

Χαλκιδικής

(ENV)
- Κοιν. Πευκοχωρίου
Χαλκιδικής (ENV)
- Κοιν. Ποτίδοιος
Χαλκιδικής (ENV)
- Κοιν. Πολυχρόνου
Χαλκιδικής (ENV)
- Κατερίνη (ΜΟΠ)
- Κοιν. Χαρωπού
Σερρών (ΜΟΠ)

-

Κοιν. Σιτοχωρίου

-

Κοιν. Πεντάnολης

-

Κοιν. Ανω Πορροϊων

-

Κοιν. θερμών

Σερρών (ΜΟΠ)
Σερρών (ΜΟΠ)
Σερρών (ΜΟΠ)

Σερρών (ΜΟΠ)

- Θεσσαλονίκη (*)
- Κουφάλια θεσ /νίκης
- Αιγίνιο Πιερίας
- Ιερισσός Χαλκιδικής
- Ορμυλίο Χολκιδ!κής
- Ουρονούπολη
Χαλκιδικής

• Ν . Μουδονιά
Χαλκιδικής

-

Σιδηρόκαστρο
Σερρών

- Αλεξάνδρε:ιο Ημοθ.
Πλήθος ΟΤΑ

28
Συνεχίζεται

(*)

Το συγκρότημα θεσσολονικηc; έχει ληφθεί υπόψη σαν
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(1) ΟΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 .4.3.α (σuνtχεια)

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Δ. ΕΜΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕλλΑΔΑ

ΑΠΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

· Αργοστόλι

• Κοιν. Καται<ώλοu
Ηλεiσς (ENV)
- Δ. Κροοταίνων
Ηλεία; (ENV)
• Αίγκι Αχαϊας (ENV)
• Πύργος Ηλείας

• Λαμία (ENV)
- Χαλκίδα (ENV)

• Δ. Μαραθώνα (ENV)
• Δ. Μαρκόπουλου
(ENV)
• Ν. Μάι<ρη (ENV)
• Περιοχή Μεγάρων
(ENV)
• Λαύριο (ΠΕΠ)
• Κι:ρατtσ (ΠΕΠ)
• Ψυπόλεισ (ΠΕΠ) (•)

• Αργοc; (ENV)
• Καλαμάτα (ENV)
• Κόρινθοc; (ENV)
• Αστροc; Αρκαδίας
(ENV)

· Δ.

• Δ.

Κεφαλληνίας (ENV)

•

Λεuκίμη Κερκύροc;

(ENV)
•

Ληξούρι
Κεφαλληνίας

(ENV)

• Αγ. Μάρκος
Κtρκuροc; (ENV)
• Κοιν. Γαϊοu Π~ών
(ENV)
• Κοιν. Γαστοuρίοu
Κερκύροc; (ENV)
• Κοιν. Νuδρίοu
Λευκάδα<; (ENV)
• Λεuι<όδσ

Πλήθος ΟΤΑ θ

(ΠΕΠ)

• Αμαλtόδο Ηλεiας
(ΠΕΠ)

• Μεσολόγγ!
• Αιτωλιι<ό
• Κότω Αχαϊό
- Αμφιλοχία Αιτ/νiας
• Κλειτοριό Αχαία;
• Ερuμόνθεlα λχαϊας

Πλήθος ΟΤΑ

11

• Δ.

Αλιβερίοu

Εuβοία; (ENV)

• Αντίι<uρα Βοιωτίας
(ENV)
• Δ. Αταλάντης
Φθιώτιδας (ENV)
• Ιστιαία Ευβοία;
(ENV)
• Καμμtνσ Βούρλα
(ENV)
• Λουτρό Αιδηφού
(ENV)
• Δ. Νtας Αρτακης
Ευβοίας (ENV)
- Δ. Στυλίδας
Φθιώτιδας (ENV)

• Κ. Αγ.Κωνσταντίνοu
Φθιώτιδας (ENV)

• Κ.

Κίρρσς Φωκίδας

(ENV)
• Κοιν. Μαλεσ ίνα;
Φθιώτιδας (ENV)
• Οινόφυτα Βοιωτία;
(ENV)
- Λειβοδtό
· Βάγια Βοιωτίας

• Πέτρα Βοιωτίας
• Αμφισσα Φωκίδας
• Ιτtσ Φωκίδας

Ερυθρών (ΠΕΠ)

- Νήσος Αίγ~νσ (ΠΕΠ)
• Μεiζων περιοχή
Αθηνών(•)

Πλήθος ΟΤΑ

10

· Γύθειο Λαι<ωνίας

(ENV)
-

Κιάτο Κορινθίας

(ENV)
Κραν~δίοu

Αργολίδας

(ENV)

· Πόρτο Χέλι
Αργολίδας (ENV)
• Ξυλόκαστρο
Κορινθία; (ENV)
• Δ. Πύλου
Μεσσηνίας (ENV)
• Κοιν. Ερμιόνης
Αργολίδας (ENV)
• Κοιν. θερμησίας
Αργολίδας (ENV)
• Κοιν. Νεάπολης
Λακωνίας (ENV)
• Κοιν. Επιδαύρου
Αργολίδας (ENV)
• Κοιν. Π.Εmδαύροu
Αργολίδας (ENV)
- Σπάρτη
• Κυπαρισσία Ηλείας
(ENV)

· Ορχομενός Βοιωτίας

•

Λαφύστιο Βοιωτίας
Πλήθος ΟΤΑ

17

Πλήθος ΟΤΑ 21

Συνεχίζεται

(•)

Η εγι<ατόσταση της Ψυπόλασς όπως κ01 η μεiζων nεριοχη Αθηνών (εγκατάσταση Μεταμόρφωσης) έχει ληφθεί uηόφη
ως (1) ΟΤΑ

1.20

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 .4.3.α (συνέχεια)

Β. ΑΙΓΑΙΟ

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

• Δ.

• Δ. Μανδρακίου

Καρλοβασίου

Σόμοu

(ENV)

• Δ. Πλωμαρίου
Λέσβου (ENV)
• Πυθαγόρε:w Σάμου
(ENV)
• Μυτιλήνη Λέσβου
(ENV)
• Πορτοκάκιο Σάμου
(ENV)

• Κ. Σκάλας Καλλονης
Λtσβου

•
•

• ΡΙ:θuμνο (ENV)

Νισ ύρου

• ΧΟVΙΟ (ΜΟΠ)

Δωδα<ανήσου(ΕΝV)

•

Αγ. Νικόλαος

•

Αγ. Γεωργιος

• Ανδρος Κυκλάδων
(ENV)
• Δ. Κάσου
Δωδεκανήσου(ΕΝV)

•

Δ. Λειψών
Δωδα<ανήσου(Ε ΝV)

Λασιθίου
Λασιθίου

• Ανώγεια Ρεθύμνου
• Ζωνιανό Ρεθύμνου
• Σητεια Λασηθίου

• Δ. Τήνου Κυκλάδων
(ENV)
· Καλλονή Τήνου

(ENV)

Πλατύ Λέσβου
Μήθυμνα Λήμνου

Πλήθος ΟΤΑ

ΚΡΗΤΗ

θ

Κυκλάδων (ENV)
• Μάρπισσα Πάρου
Κυκλάδων (ENV)
• Κοιν.Αφάντου Ρόδου
(ENV)
• Κοιν.Εμπωνα Ρόδου
(ENV)
• Κοιν. θήρας
Κυκλάδων (ENV)
• Κοιν. Καρδόμαινας
Ν . Κω (ENV)

• Κ.

Πλήθος ΟΤΑ

7

Λειβάδι Σερίφου

•

Κυκλάδων (ENV)
Κοtν. Λtνδου Ρόδου

•

Κοιν. Μαρίτσ ες

(ENV)
Ρόδου (ENV)
• Πάρος Κυκλάδων
(ΜΟΠ)

• Πόλη Ρόδου (ΜΟΠ )
· Πάτμος

• Σύνδ. Κρqιαστής •
Παραδείσου Ρόδου

(INTEREG)

• Ν . Χίος (ΜΟΠ)
• Ερμούπολη Σύρου
(ΜΟΠ)

•
.

Γλ ινάδοu Νάξου

•

Αρχιλόχου Πάρου

Αγ. Αρσενίου

Γλtνάδοu Νάξου
· Κάστρου

Αnολλωνίας Σί φνου

• Κτικάδου Τήνου
• Δύο Χωρίων Τ(\νου
• Κοιν.Αρνόδοu Τήνου
Πλήθος ΟΤΑ

27

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

1.21

Ο Τ Α

169

ΠιΝΑΚΑΣ 1 .4.3. β ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

Κατηγορίες ΟΤΑ

1993 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤ1ΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑθΕ ΒΑθΜΙΔΑΣ

Σύνολο
ΟΤΑ

(1)

(2!

Κότω των

Σύνολο

320
66
68

2.826.000
885.000
429.000
5.600.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.976

9.740.000

αnογραφή

Εξυnηρε.
τούμενος;
nληθvσμός

(4)

5.522

(*)

Πληθvσμός

μονάδες

(*)
(3)

2.000
2.00Q..5.000
Από 5.000-10.000
Αvω των 10.000
Από

Αρ.ΟΤΑ
Υπάρχουσες

πληθυσμού

(5)

(6)

38

57.000
158.000
160.000
4.714.000

37.000
103.000
104.000
3.064.000

169

5.089.000

3.~.000

60
46
25

1981

~!::!Μt;ΙΩ~!::!:
Στ η στήλη

{1)

εμφανίζονται οι κατηγορίες των δήμων και κοινοτήτων της )(ώρας

ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Στην κατηγοριοποίηση αυτή ελήφθη υπόψη η οδηγία

της ΕΟΚ

91 / 271

Στη στήλη

(2)

για τα αστικά απόβλητα .

παρουσιάζεται το συνολι κό πλήθος ΟΤΑ της )(ώρας, ενώ στη στήλη

(3)

εμφανίζεται ο συνολικός πληθυσμός κατά κατηγορία ΟΤΑ .
Στη στήλη (4) παρουσιάζεται το πλήθος των ΟΤΑ στους οποίους είναι
εyκατεστημένες ή βρίσκονται υπό κατασκευή μονάδες επεξεργασίας αστικών
αποβλήτων, ενώ στη στήλη (5) παρουσιάζεται ο πληθυσμός που αντιστοιχεί στους
ΟΤΑ αυτούς (απογραφή 1981)
Στη στήλη

(6) παρουσιάζεται

ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις

επεξεργασίας και ο οποίος αποτελεί το

/

/

1.22

65%

του πληθυσμού της στήλης

(5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 .4.3.γ ΧΩΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Πεp1φέρεισ

ΤΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν. Μσκεδονίσ-θρόκη
Κεντρ. Μσκι:δονίσ

Σύνολο

Πληθuσμός

(3)

(2)

15
25

Δυτ. Μσκεδονίσ

3

Ηπ~ρος

9

θεσσσλίσ

6
8

Ιόνια νησιά

ΠΛΗθΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑθΕ

190.000
745.000
45.000
92.000
252.000
23.000
95.000

Εξυπηι»

Ποσοστό επί

τούμενος

του συνολικού

πληθυσμός

πληθυσμού

(4)

123.000
484.000
29.000
60.000
164.000
15.000
62.000

(5)

21%
30%
10%
18%
23%

Δυτική Ελλάδα

13

Στερεά Ελλάδα

21

172.000

112.000

9

3.100.000
135.000

8%
9%
21%
59%
15%
18%
26%
11%

34%

Απική
Πελοπόννησος

Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο

Κρήτη

ΣΥΝ ΟΛ Ο

7

85.000

2.015.000
88.000
26.000
75.000
55.000

169

5.089.000

3.308.000

16
8
29

40.000
115.000

1.23

ΑΠΟ

ΒΑθΜ ΙΔΑΣ

1981)

ΟΤΑ

(1)

ΑΣΤΙΚΩΝ

1.5

Αvαλυτική περιyρα•ή των υ•ισταμtνων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων
Στους

συγκεντρωτικούς

πίνακες

που

ακολουθούν

εμφανίζεται

αναλυτικά

η

υπάρχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες και τις εν εξελίξει μέχρι
τέλους του έτους

1993 υποδομές ,

έργα και παρεμβάσεις .

Οι πίνακες αυτοί , για κάθε μία από τις κατηγορίες του υδατικού περιβάλλοντος ,
περιλαμβάνουν τις ισχύουσες νομοθετικ ές ρυθμίσεις και πολιτικές περιβάλλοντος

(εθνικές και κοινοτικές), τους στόχους των παρεμβάσεων, το πρόγραμμα απο το
οποίο χρηματοδοτούνται , το κόστος , καθώς και την χωρική κατανομή του κόστους
σε επίπεδο Περιφέρειας.

1.24

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γενικό περi υδατικού nεριβάλλοντοc;

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάyνωση unάρχοuσας κατάστασης

1.5.1

Νομοθετικές προβλέψεις,

κοινοτικές πολιτικές,

Στόχοι nορqιβόσεων

άΜΙ<ές νομοθετικέc;

Πρόγραμμα

Κόστοc;

Χωρική κατανομή σε

μέχρι ΤΟ έτος 1993

χρηματοδότησης

σε εκατ.δρχ.

mίnεδο ηεριφtραας

(3)

(4)

Υnόρχοuσεc; υnοδομέc;

nροβλέφεκ;

(6)
(2)

(1)

(5)

Διοικητική

%

ενότητα
α. Νόμος 1650/ 86

β. Νόμοι;

Ϊ\>

UI

1739/87

- Η προστασία των mφανοακών και

- Εγκατάσταση Εθνικού Δικτίιοu

υnόγεtων νερών, ακτών, θαλασσών
κλπ

ποιότητας mιφανειακών νερών
• ΠαροκολοVθηση της ποιότητας του

• Ε.Ε.Π. '{10 το
περιβάλλον •
• Ε.Ε.Π . για ΤΟ

- Ο καθορισμό<; της εmθuμητής και

θαλασσιοu περιβάλλοντα; (MED POL)

nεριβάλλον

εnιτρε:nόμενης ποιότητας των

Σημ.: Τα nαραnανω qιφανίζονται και

φυσικών αnοδεκτών

στον πίνακα

Χάραξη εθνικής υδατικής πολιτικής

- Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων

Ε.Ε.Π. για το

που θα στηρίζεται στην ορθολογική

Ηπείρου. Είναι πρόγραμμα εν εξελ ίξει,

περιβάλλον

διcιχεiριση του συστήματα;

δεν έχα ακόμα ολοκληρωθεi και

•υδατικός nόροc;

στοχεύει στην ατιλοyή του βέλτιστου

- χρήση του"

555

Επιnεδο Χώρο<;

100

140

Επίπεδο χώρος

100

80

Ηπειροc;

100

220

Αμαλιάδα

100

1.5.4

σεναρίου γιο την ανάπτυξη και
αξιοποίηση των υδατικών πόρων του

υδατικού διαμερίσματα; της Hnεiρou
γ.

UFE

Συμβολή στην ανόmvξη και στην

- Επεξεργασια και εnαναχρησιμοnοιηση

εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής

των γεωργικών αnσβλήτων στην περιοχή

και νομσθεαίας στον τομέα του

Αμαλιάδας

πε:ριβάλλοντοc;, μέσω της

- Πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης

χρηματοδότησης δράαεων
προτεραιότητας στον τομέα του

'(1Q την διcιχεiριση των υνρών
αnοβλήτων στα Ιόνια νησιά

περιβάλλοντα; στην Κοινότητα

- Δισχεiριση των υδατικών πόρων και
αnοκατόσταση των uηόyεtων

-UFE

(Δυτ.Ελλάδα)

- UFE

220

Ιόνια Νησιά

100

- UFE

75

Αργοc;

100

(Πελοnόννησοc;)

υδρaφορέ:ι.ιν στην πι:ριοχή του Αργοuc;

Σημ.: Τα παραπάνω προγράμματα tχουν
εγκριθεί από την Κοινότητα στα πλαίσιο
του UFE, δεν έχουν όμως υnογραφεί
τα σχετικό συμβόλαια.
Συνεχίζεται

Δεν υφίσταται κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά σταθμό

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑηκο ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡ\Α

Γενu<ά περi υδατικού περtβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση unόρχουσος κατάστασης;

1.5.1

Νομοθετικές προβλbjιεις,
κοινοτικές πολιτικές,

Στόχοι παρεμβάσεων

Υπάρχουσες υποδομές

εθVΙκές νομοθετικές

μέχ pι ΤΟ έτος

1993

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

χρηματοδότησης;

σε εκατ.δρχ.

επίπεδο περtφέρειας

προβλέφεις

(1)

(6)

(2)

(3)

('4)

(5)

Διοικητική
ενότητα

δ. Π ρόγραμμα

Προσ τασία του περιβάλλοντος ως

Εμφανίζεται στους Π ίνακες
1 .5Α και

Περtφερεκικής

προϋπόθεαη κοινωVΙκής αποδοχής

Αvοπτuξιακής

νέων δρaατηριοτήτων και

Πολιτικής

βιωσιμότητας των υφισταμένων

1.5.2, 1.5.3,

1.5.7

(ΚΕΠΕ)

~

ΣΥΝΟΛΟ

1.290

"

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑηκο ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

θαλάσσιο περιβάλλον ΚΟΙ ατυχήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.2

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

Νομοθετικές προβλέψεις,
κοινοτικές πολιτικές,

Στόχοι παρεμβάσεων

Υπάρχουσες υποδομές

εθνικές νομοθετικές

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

μέχρι το έτος 1993

χρηματοδότησης

σε αιστ.δρχ .

DΊίπεδο περιφέροσς

(3)

(4)

προβλέψεlς

(6)

(1)

(2)

(5)

Διοικητική

%

ενότητα

α. Νόμος 743/Π

Προστασ ία τΟΙJ θαλάσσιου

- Κατασκευή ευκολιών υποδοχής κ01

περιβάλλοντος (λιμένων, ακτών,

DΊεξερyσσίσς πετρελαιοειδών καταλοί-

ανοικτής θάλασσας) από την

πων στα κυριότερα λιμάvlσ της χώρας

ρύπανση την προκαλούμενη σπο

-

πλοία

προστασίας τΟΙJ θαλάσσιου

/

δεξαμενόπλοια και

Προμήθεια υλικών και μέσων

εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης

περιβάλλοντος

πετρελαιοειδών ή επισκευής πλοίων

-

Κατασκευή πλωτού μηχανικού μέσου

1.750

Ελλάδα

100

ENVIREG

102

Κ. Μακεδονία

100

ENVIREG

97

Ελλάδα

100

ΠΕΠ

1.200

Δυτική Ελλάδα

100

ΣΥΝΟΛΟ

3.149

ENVIREG

ENVIREG

yισ τον κσθσρισμό τΟΙJ κόλΠΟΙJ της

Ν

--ι

Θεσσαλονίκης

- Ανάπτυξη

και εφαρμογή μεθόδου

ταυτοποίησης πετρελαιοκηλίδων στη

.

θάλασσα και στις ακτές για τον έyκ01ρο
εντοπισμό, καταπολέμηση και πιθανό
καταλογισμό ευθυνών

Πρόληψη της ρύπανσης της

Εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχης

Κύρωση Διεθνούς

θάλασσας απο πλοία, είτε σκόπιμα

(σνσφέρεται στην παρ. α)

Σύμβασης

είτε από σμέλDΟ είτε από ατύχημα

β. Ν . 1269/82

MARPOL

y. Πρόγραμμα

Εμφανίζεται στον πίνακα

1.5.1

Ερyσ σπορρύπσνaης Πατραϊκού κόλπου

Περιφερειακής
Ανσπτυξισκής

Πολιτικής (ΚΕΠΕ)

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπόγειο νερό

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

1.5.3

Νομοθετικές προβλέψεις,
κοινοτικές πολιτικές,

Στόχοι nαρq.ιβάσεων

Υπάρχουσες υποδομές

εθνικές νομοθετικές

μέχρι το έτος

1993

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

χρηματοδότησης

σε D<ατ.δρχ.

επίπεδο περιφέρειας

(4)

(5)

προβλέψεις

(1 )

(6)
(2)

(3)

Διοικητική

%

ενότητα
α. Νόμος

1650/ 86

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.5.1

-

Παρακολούθηση της ποιότητας των

υπόγειων νερών (δειγματοληψίες,

Ελλάδα

Ε.Ε.Π . για το

24

περιβάλλον

Σημειώνεται

αναλύσεις) σε αντιπροσωπευτικές

ότι το ποσόν

θέσεις. Πρόκειται γ~α μελέτη η οποία

αυτό nερι-

έχε1 ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο

λαμβάνεται

ΕΜΠ και στο Πανεnιστήμιο Αθηνών

στο σύνολο

ί\)

- Υπαρξη πλήθους γεωτρήσεων που

των

Q)

έχουν κατασκευασθεί από το ΙΓΜΕ και

δρχ. του

το Υπ.Γεωργίας, που όμως δεν έχουν

εθνικού

αξιοnοιηθεί όσον αφορά τα ποσοτικά

δικτύου

555 D<.

100

Ελλάδα

στοιχεία αλλά και τις ποιοτικές

παραμέτρους

- Καταγραφή της υπάρχουσας

STRIDE

Ελλάδα

ΠΕΠ

Αν.Μακεδονία

κατάστασης σε εν~αίσ μορφή, στα
πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος

STRIDE
1η φάση: καταχώρηση ποσοτικών
παραμέτρων των υπόγειων νερών

Μελλοντική φάση: Προσθήκη nοt0τικών
παραμέτρων
β. Πρόγραμμα

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.5.1

Εργα περιβαλλοντικής προστασίας

Περιφερειακής

των υπόγDων νερών της περιοχής

Αναπτυξιακής

κοινοτήτων Πλοuσίτοu , Σουνίου,

Πολιτικής

Σελίνου, Κούτσου

Θράκη

-

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εmφα\ΙQΟJ<ά νερά

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση υnάρχοuσαc; κατάστασης

1.5.4

Νομοθετικές προβλέψεις,
κοtνοτικές πολmκές,

Στοχοt πορεμβάσεχ.ιν

Υπάρχουσες υποδομές

εθνικές νομοθετικές

μέχρι το έτος

1993

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

χρηματοδότησης

σε εκατ.δρχ.

επίοοδο περιφέρεκΙc;

(4)

(5)

προβλέψεις

(2)

α. Νερά κολύμβησης

Μείωση της ρύπονσης των νερών

Ανάπτυξη δtκτύου συστηματικης

Ε. Ε.Π . γtα το

κολύμβησης και προστασία από

παρακολούθησης της ποιότητας των

περιβάλλον

περαιτέρω ρύπανση για λόγους

νερών κολύμβησης (δειγματοληψίες,

προστασίας της δημόσιας υγείας

αναλύσε~ς)

Προστασία η βελτίωση των υδάτων

- Ανάπτυξη

για την διατήρηση της ζωής των
ιχθύων

επιφανειακών νερών

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ

~

(6)

(1)

β. Οδηγία 78/923/ΕΟΚ

(3)

εθνικού δικτύου ποιότητας

Διοtκητική
ενότητα

%

270

Ελλάδα

100

Ε .Ε.Π. για το

Εμφαν ίζεται

Ελλάδα

100

περιβάλλον

στον πίνακα

Ελλάδα

100

Ελλάδα

100

Σημ.: Το ίδιο φφανίζεται στον πίνακα

1.5.1

1.5.1
γ. Οδηγία 79/923/ΕΟΚ

Διάσωση και προστασια ορισμένων

-

πληθuσμων οστράκων

περιβάλλοντος (δογματοληψίες,

Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσ ίου

Ε .Ε.Π. για το

Εμφανίζεται

περιβάλλον

στον πίνακα

σναλύσας)

1.5.1

Σημ.: Το ίδιο qιφανίζεται στον πίνακα

1.5.1
δ. ΚΥΑ 4W':13/ 00
(εναρμόVΙΟη με τις

-

Παρακολούθηση της ποιότητας των

πορσnάνω σ, β και γ

επιφανειακών νερών όσον αφορά
πορcψέτρους που δεν μετρά το εθνlκο

οδηγίες)

δίκτυο

Ε.Ε.Π. γtα το

35

περιβάλλον

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.5.4

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Εmφανειακά νερά
Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

Νομοθετικές προβλέψεις,
κοινοτικές πολιτικές ,

Στόχοι rιαρqJβάσεων

Υπάρχουσες υποδομές

μέχρι ΤΟ έτος

εθνικές νομοθετικές

1993

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

χρηματοδότησης

σε εκατ.δρχ.

επίπεδο περιφέρειας

(6)

προβλέψεις

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

Διοικητική

%

ενότητα

ε. Νόμος 1650/ 86

ΑναπτύσσεταJ στον πίνακα

1.5.1

•
-

Τα παραπάνω αναφερόμενα

Ε.Ε.Π . γ~α το

Εγκατάσταση διασυνοριακών σταθμών

περιβάλλον

140

Αν.Μακεδ.-θράκη
Κεvτρ.Μακεδονiα

50
50

συνεχούς παρακολούθησης στις
εισόδους των ποταμών Νέστου, Εβροu,
Στρυμώνα και Αξιού

-

Μελέτη σχετικά με τις επιmώσεις σnό

INTEREG

50

Αν.Μακεδ.-θράκη

100

INTEREG

34

Κεvτρ.Μακεδονία

100

INTEREG
INTEREG

11

Αν.Μακεδ.-θράκη

100

ΠΕΠ

50

Δυτ. Μακεδονία

100

ΜΟΠ

5

Αν.Μακεδ.-θράκη

100

ΣΥΝΟΛΟ

595

τη διασυνοριακή ρύπανση του Νέστου

~

ποταμού

- Επιβάρυνση του οικοσυστήματος
Στρuμώνσ • Κερκίνης από βαρέα
μέταλλα, θρεπτικά άλατα και
ραδιενεργά στοιχεία

• Ελεγχος ρύπανσης ποταμού Εβροu
- Μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές

Ηnειρος

σιιmώσεις σε σιιφανειακά νερά στις
διασυνοριακές μεταξύ Ελλάδας και
Αλβανίας περιοχές
στ. Πρόγραμμα

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.5.1

• Μελέτη εφαρμογής για την εξuγίσναη

Περιφερειακής

και αξιοnοίηση της λίμνης Καστοριάς

Α ναπτuξιακής

• Μελέτη προστασίας και διαχείρισης

Πολιτικής

των ακτών Ν. Ε βρου

ζ, Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.5.6

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πόσιμο νερό

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστσσης

1.5.5

Νομοθετικές προβλέψεις,

κοtνοτικες πολιτικές ,

Στόχοt πσρεμβάσεων

εθνικές νομοθετικές

Υπάρχουσες υnοδομές
μέχρι ΤΟ έτος

1993

Πρόγρcψμσ
χρηματοδότησης

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

σε εκστ.δρχ.

επίπεδο nερtφέρειας

προβλέψεις

(1)

(6)
(2)

(3)

(4)

(5)

Διοικητική
ενότητα

α. Οδηγία 75/440/ΕΟΚ

Εξασφάλιση της Ποtότητας των

εmφσνειοκών υδάτων

nou

προορίζοντ01 για την πσρσyωyή
πόσιμου ύδατος σε σχέση με
ορισμένα πρότυπα και βελτίωση της
ποιότητας των υδάτων αυτών

~

β. Οδηγία 79/ PR3/ EOK
γ. ΚΥΑ 46399/ PR>
(Εχει εναμμσνισθεί
με την πσραπάνω

οδηγία)
δ. Οδηγια
ε. Υ Α

f'IJ/778/ EOK

AS/ 288/ 23.1.86

(Εχει εναρμονισθεί

με την πσραπάνω
οδηγία)

Σημείωση:

Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό έγιναν κυρίως από εθνικούς πόρους

μέσω των ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΥθ κλπ.

"'

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑηκο ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χημικές

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διόyνωση υπάρχουσας κατάστασης

1.5.6

- τοξικές ουσiει:; στα νερά

Νομοθετικές προβλέφεlς,
κοινοτικές πολιτικές,

Υnόρχουσει:; υποδομές

Στόχοι παρεμβάσεων

εθνικές νομοθετικές

μέχρι ΤΟ έτος

1993

Πρόγραμμα

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

χρηματοδότησης

σε εκατ.δρχ.

επίπεδο nεριφέρειαc;

προβλέψεις

(1)

(6)

(2)

(3)

(5)

(4)

Διοικητική

%

ενότητα

α. Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ

Μείωση της ρύπανσης και πρόληψη

Μελέτη γ~α την εφαρμογή

Ε .Ε.Π. για το

Εμφανίζεται

της περαιτέρω ρύnανσης των

προγρόμματοc; παρακολούθησης της

περιβάλλον

στον π ίνακα

υδάτων (υπόγειων και γλυκών

ποιότητας των υπόγειων νερών με

επιφανειακών) που προκαλεiται

μετρήσεις δειγμάτων σε

άμεσα ή έμμεσα από vtτρικά ιόντα

ανττnροσωnευτικές θέσεις σ' όλη τη

yεωργ~κήc; προέλευσης (αζωτούχα

χώρα. Η μελέτη ανατέθηκε από το

λιπάσματα και ζωικά λύματα)

ΥΠΕΧΩΔΕ στο ΕΜΠ και στο

Ελλάδα

100

Ελλάδα

100

1.5.3

Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πλαίσια του

~

Ε.Ε.Π . για ΤΟ περιβάλλον, ΤΟ δε

πρόγραμμα ικανοποιεί ως ένα βαθμό και
τις απαιτήσε:1ς της εξεταζόμενης

Οδηγίαc; για την vtτρορρύnανσ η στα
uπόyεια νερά
Σημ.: Το iδο εμφανίζεται και στον

πίνακα

β. Οδηγία 76/464/ΕΟΚ
Παράγωγει:; οδηγiει:;:

Μείωση της ρύπανσης των

1.5.3

Αναγνώριση τοξικών ουσιών στα νερά

επιφανειακών εσωτερικών και

86/820/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
82/176/ΕΟΚ

ανθοrτικέc; τοξικές και

84/ 156/ΕΟΚ

βιοσυσσωρεύσιμει:; ουσίει:;

Ε.Ε.Π. γ~α το

4δ

περιβάλλον

παράκτιων υδάτων καθώc; και των

Σημ.: Το ίδιο εμφανίζεται στον πίνακα

υπόγεκ.ιν υδάτων από ορισμένει:;

1.5.7

83/153/ΕΟΚ
84/491 /ΕΟΚ
ΣΥΝΟΛΟ

4δ

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡ1Α

Υγρά σnόβλητα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση υπόρχοuσας κατάστααης

1.5.7

Νομοθετικές προβλέφας,

κοινοτικές πολπικές,

Στοχοι παρq.ιβάσα.ιν

Απαπούμενεχ; υnοδομές

εθνικές νομοθετικές

μέχρι ΤΟ

/ υnάpχουσες
1993

Πράγρcψμα

Κόστος

Χωρική κατανομη σε

χρηματοδότησης

σε εκατ.δρχ.

αιίπεδο περιφε:ρaας

προβλί:φεις

(1)

(6)
(2)

(4)

(3)

(5)

Διοικητική

%

ενότητα

α. Πρόγραμμα
Περtφερειακής

Αναπτύσσεται στον πίνακα

1.5.1

Ανοnτuξισκής

Εγκαταστάσεις επεξεργασ ίας

-

ENVIREG

βιολΟ'(Ικοί καθαρισμοί των αατικών

ΜΟΠ

λυμάτων σε επίπεδο χώρας

ΠΕΠ

Πολιτικής (ΚΕΠΕ)

67.000

Εθνικοί Πόροι

Αν.Μακεδ.-θράκη

5,β

Δυτ.Μακεδονίσ

ΚΜακεδονία

2,5
30,5

Ηπεφος

3,β

Θεσσαλία

10,5

Ιόνια Νησιά

1 ,β

Δυτική Ελλάδα

4,2
6,4
22,5
5,6

Στερ.Ελλάδα

~

Απική
Πελοnόννησος

β. Ε1β/221/65
Υγειονομική δΚπαξη

Προστααία του nερtβάλλοντος

· Τα παραnόνw αναφερόμενα

(αιιφανειακά ίιδατα κλπ) και της

- Σύστααη φορέα υποστηptξης των

δημόσιας υγειας

μονάδων αιεξεργααίσς αστικών

Β. Αιγαίο

1,β

Ν. Αιγαίο

Κρήτη

2,0
2,6

ENVIREG

120

Ελλάδα

100

ENVIREG

130

Κρήτη

100

ENVIREG

108

Ελλάδα

100

λυμάτων, στtc; περιοχές του Κοινοτικοiι

προγράμματος (ENVIREG)

-

Κέντρο ελεγχοu και τεχνικής στήριξης

των υnαρχουσών εγκαταστάσεων
αιεξεργασίας αποβλήτων των
ξενοδοχείων της Κρήτης

- Ανάmυξη τεχνογνωσίας στην
εφαρμογή αστικών λυμάτων για
άρδευση

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υγρά αnόβλητα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση υπάρχουσας κατόστασης

1.5.7

Νομοθετικές προβλέψεις,
κοινοτικές nολπικές ,

Στόχοι nαρq.ιβόσεων

Υπάρχουσες υποδομές

μέχρι ΤΟ έτος

εθνικές νομοθετικές

1993

Πρόγραμμα

χρηματοδότησής

Κόστος

Χωρική κατανομή σε

σε εκατ.δρχ .

επίπεδο περιφέρεκχ;

προβλέψεις

(1)

(6)
(2)

(3)

(4)

(5)

Διοtκηnκή

%

ενότητα

γ. Οδηγία

271 / 91 /ΕΟΚ

Επεξεργασία
αστικών λυμάτων

Προστασ ία τοu uδατικού

- Αξιολόγηση επάρκειας των

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών

των ευαίσθητων ζωνών από τις

λυμάτων, με βάση τα χαρακτηριστικά

αρνητικές επιπτώσεις των

λυματολάσnης, καθώς επίσης και

TOU αποδέκτη
- Αξιολόγηση των αποδεκτών
(ευαίσθητες και μη ευαίσθητες
περιοχές) σε σχέση με την

των βιομηχανικών αnοβλήτων

εnεξερyααια των αατικών λυμάτων

ανεnαρκώς επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων, της

ENV1REG

13

Ελλάδα

100

33

Ελλάδα

100

Ελλάδα

100

ENV1REG

και με κριτήρια δυνατότητας

~

αuτοκαθαριαμοV, βιογενετικής
ποικιλότητα<; κλπ
Αναγνώριση τοξικών ουσιών στα νερά

Ε. Ε . Π. για το

Εμφανίζεται

βιομηχανικά αnοβλητα

Σημ.: Το ίδιο εμφανίζεται στον π ίνακα

περιβάλλον

στον πίνακα

ισχύουν:

1.5.6

η οδηγία 75/4δ4/ΕΟΚ

Πρόκειται για μελέτη η οποία μεταξίι

και οι παράγωγες

των άλλων περιλαμβάνει καθορισμό

οδηγίες:

ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ως προς

δ. Ειδικότερα για ΤΟ

Αναπτύσσεται στον πί νακα

1.5.6

1.5.6

86/200/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ

την περιεκτικότητα τοξικών ρίιπων στα

82/176/ΕΟΚ

καθορισμό της ενδε&:ιγμtνηc; μεθόδου

&4/1 56/ΕΟΚ
83/153/ΕΟΚ
&4/491 /ΕΟΚ

εnεξερyααίας των αnοβλήτων

βιομηχανικά αnόβλητα. Επίσης τον

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

67.404

ΣΥΝΟΛΟ

72.484

2.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΟΝ
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

•

Διάγνωση των απαιτούμενων υποδομών , έργων και παρεμβάσεων σε σχέση με
τις ανάγκες που προκύπτουν από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, τις
πολιτικές περιβάλλοντος και τις διεθνείς υποχρεώσεις .

•

2.1

Οικονομική εκτίμηση των παραπάνω

Διόyνωση των απαιτυυμένων υποδομών, έργων και παρεμΡόσεων
Στους

πίνακες

2.1 .1 - 2.1.7

παρουσιάζονται

οι

αναγκαίες

υποδομές

και

συσχετίζονται με τις θεσμικές προβλέψει ς και τις ανάγκες .

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο κεφάλαιο αυτό καλύπτουν το μεγαλύτερο
μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσί α (ελλην~κή και
κοινοτική) ή από τις πολιτικές περιβάλλοντος (ελληνικές και κοινοτικές). Δίνεται
έμφαση στα σημεία εκείνα για τα οποία είτε δεν υπάρχει καθόλου υποδομή ή άλλου
είδους παρέμβαση είτε η υπάρχουσα υποδομή είναι ανεπαρκής .
Ετσι, για παράδειγμα, προτείνεται να επεκταθεί το δίκτυο των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας αστικών αποβλήτων καθώς και τα δίκτυα αποχέτευσης ώστε να

καλύψει κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού τη ς )(ώρας ,
λαμβάνοντας

υπ '

όψη

ταυτόχρονα

και

τα

κριτήρια της

πρόσφατης

οδηγίας

91 / 271 /ΕΟΚ.
Επίσης προτείνονται:
δημιουργία κέντρων στήριξης και εξυπηρέτησης λειτουργίας συστημάτων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημοσίων και ιδιωτικών έργων
παρεμβάσεις στον το μέα των υπογείων υδάτων στα οποία η υποδομή που
υπάρχει σήμερα είναι υποτυπώδης
προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων
προγράμματα αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών
προγράμματα διαχείρισης υδατικών πόρων

προγράμματα παρακολούθησης των υγρών αποβλήτων στις πηγές ρύπανσης
προγράμματα καθαρισμού παρακτίων ζωνών
προγράμματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης μεγάλων πόλεων

1.35

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1.1

θεσμικές προβλtψεκ;

α. Νόμος

1650/ 86

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ

Απσιτούμι:νες Υποδομές και Παρεμβάσεις

-Δίκτυο nαρακολούθησης των υγρών αποβλήτων στις πηγές ρύπανσης

- Εθνlκό δίκτυο παρακολούθησης της nοtότητας του uδατικού
περιβάλλοντος

β. Νόμος 1Τ39/87

-

Εκnόνηση μελετών διαχείρισης uδατικών πόρων και γιο τσ uδατικό

διαμερίσματα:
Δυτ.Πελοπόννησος

Αν. Πελοπόννησος
Βορ. Πελοπόννησος
Δυτ.Στερώ Ελλάδα

Ανστ. Στερεό Ελλάδα
Απική
Θεσσαλία

Αν. Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία
Κι:ντρ. Μακεδονία

Θράκη
Κρήτη
Νήσοι Αιγαίου

- Ολοκλήρωση της έκδοσης των Π.Δ. και Υποοργικών Αποtόσεων
γ.

"UFE"

- Εκnόνηση προγρσμμότων σχετικό με δρόσ&1ς ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων

-

Εκnόνηση μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων στις παρσμεθόριει;

περιοχές. η.χ. Μακεδονίο, Θράκη

1.36

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1.2

θΑΜΣΣΙΟ Π ΕΡΙΒΑΜΟΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

θεσμικές προβλέψεις

Απαιτούμενες Υποδομές και Παρεμβάσεις

α . Νόμος

Οι προγραμματιζόμενες ευκολίες υποδοχής και οι ήδη εγκατεστημένες

743/77

(πίνακας

1.4.6)

θεωρείται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ότι καλύπτουν

πλι')ρως τις ανάγκες της χώρας.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του ΥΕΝ, δεν θεωρούνται
αnαραίτητες οι εγκαταστάσεις για χημικές ουσ ίες , δεδομένου ότι ot
ποσότητες που διακινούνται είναι μικρές και ως εκ τούτου δεν

δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα.
β. Ν. 1269/82

Ισχύει το ίδιο με την παρ. α

Κύρωση Διεθνούς

Παρ' όλα αυτά όμως εκτιμάται ότι είναι αντικείμενο περαιτέρω μελέτης

Συνθήκης

η εξειδικευμένη διάγνωση αναγκών προστασίας

MARPOL

του θαλάσσιου

περιβάλλοντος και πρόληψης ή καταστολι')ς ατυχημάτων
γ.

-

Αποφάσεις του

Συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομί:νων μερών για την εnεξεργασία

Συμβσυλίου των Ε.Κ.

των αντιστοί χων σχεδίων και καταλόγων

77/585
81 / 420
83/ 101
84/ 132
- Ν.855/78
- Ν. 1147/81
- Ν. 1638/86
(Κύρωση της Συνθήκης
της Βαρκελώνης
"προστασία της
Μεσογείου θαλάσσης
από την ρύπανση"

και των εnί μέρους
Πρωτοκόλλων)

δ. Απόφαση 86/85/ΕΟΚ

Ισχύει το ίδιο όπως στην παράγραφο γ

1.37

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1.3

θεσμικέ<; προβλέψεlς

α. Νόμος

1650/86

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Απαιτούμενες Υποδομές και Παρεμβάσεις

-

Σχεδιασμό<; και οργάνωση εθνικού δικτύου παρακολούθησης των

υπόγειων νερών της χώρας

-

Ενταξη της υπάρχουσας υποδομής στο εθνικό δίκτυο ποιότητας

περιβάλλοντος

- Εκπόνηση σχεδίου εντοπισμού των αιαίσθητων περιοχών της χώρας
(που κινδυνε\ιουν από υπερβολική εκμετάλλευση των αποθεμάτων ή

από έντονες και μακροχρόνιες ρυπογόνες δραστηριότητες)

- Οργάνωση προγραμμάτων επέμβασης για την προστασία, διατήρηση
και

αnοκατάαταση

υποβαθμισμένων

nααοηκά

ή/και

υδροφορtων της χώρας
β. Οδηγία θΟ/68/ΕΟ~

Ισχύει το ίδιο με την nαρόγραφο α

γ. Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ

Αναπτύσσεται στον επόμενο πίνακα

"Χημικές

δ. Πρόγραμμα
Περιφερειακής

- Ω<;

1.2.6

- ταξικές ουσίες στα νερά"

ανωτέρω περίπτωση α

- Εργα καθαρισμού υγρών αποβλήτων και οtκΙΟΚών λυμάτων

ΑναnτυξΙΟΚής
Πολιτικής (ΚΕΠΕ)

1.38

nοιοηκά

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1 .4

θεσμικές προβλέψεις

α. Νερό κολύμβησης

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

Απαιτούμενα; Υποδομες και Παρq.ιβόσεις

Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η ανάπτυξη και συνtχιση της

λειτουργίας του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του
υδατικού περιβάλλοντος

β. Οδηγία 78/659/ΕΟΚ

Ισχύει το ίδιο με την παρσγραφο α

γ. Οδηγία Ί9/9Ί.3/ΕΟΚ

Ισχύει το ίδιο με την παρόγραφο α

δ. ΚΥΑ

Ισχύει το ίδιο με την παρόγραφο α

46399/86

(εναρμόνιση με τις
παραπάνω α, β και γ
Οδηγίες)

ε. Νόμος

1650/ 86

στ. Πρόγραμμα

Ισχύει το ίδιο με την παρόγραφο α

• Εκπόνηση προγράμματος εξuyίσνσης και σποκατόστασης των

Περιφερειακής

ευαίσθητων

Ανσπτυξιακής

μακροχρόνιες ρυπογόνες δραστηριότητες (η.χ. λίμνη Βεγορίτιδα)

Πολιτικής

•

ζ. Οδηγία 91 /676/ΕΟΚ

περt0Χών

της

χώρας,

οι

οποίες

κινδυνεύουν

από

Καθαρισμός παρακτίων ζωνών

Συστηματική πόρακολοίιθηση των νιτptκών ιόντων στα υπόγεια και
επιφανειακά νερά στα πλαίσια του εθνικού δικτίιοu παρακολούθησης

του uδαnκού περιβάλλοντος

1.39

. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.5

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

θεσμικές nροβλέφεκ;

Αnσπο(ιμενε:ς Υποδομές κα~ Πορε:μβόσε:ιc;

α. Οδηγία 75/440/ΕΟΚ

- Παρακολούθηση της nοιότητοc; των mιφονειακών και υπόγειων
υδάτων οnό το Εθνικό Δiκτυο παρακολούθησης της nοιότητοc; του
nερtβόλλοντοc;

β. Οδηγία
γ. ΚΥΑ

79/f!/39/EOK

46399/86

Ισχύει το ίδιο με την παράγραφο α
Ισχύει το Ιδιο με την παράγραφο α

(Εχει ενορμον10θεi
με τις rιaροnόνω
Οδηγίε>ς)

δ. Οδηγία 00/778/ΕΟΚ

-

Διαχείριση

δικτύων

ύδρευσης,

παρακολούθηση του πόσιμου νερού

ε. ΥΑ Α5/288/23. 1 .θ6

Ισχύει το ίδιο με την παράγραφο δ

(Εχει ενοpμοVΙΟθεί
με την nοροnόνω
οδηγία)

1.40

μείωση

διαρροών,

ποιοτική

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1.6

ΧΗΜΙΚΕΣ

-

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ

θεσμικές προβλέψεις

Απαιτούμενες Υποδομές και Παρεμβάσεις

ο. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ

Συστηματική παρακολούθηση των νιτρικών ιόντων στο uπόγεtο και

επιφσνειοκά νερά στο πλαίσιο του εθν!κού δικτύου παρακολούθησης
των

επιφονεισκών

υδάτων

που

βρίσκεται

σε

εξέλιξη

και

προτεινόμενου εθνικού δικτύου παpακολούθησης των υδάτων

β. Οδηγία 76/464/ΕΟΚ

Ισ χύει το ίδιο όπως στην παράγραφο α

Παράγωγες οδηγίες:

ΟΟ/2ΡΙJ/ΕΟΚ

88/ '347/ΕΟΚ
82/ 176/ΕΟΚ

84/156/ΕΟΚ
83/153/ΕΟΚ
84/491 /ΕΟΚ

1.41

του

ΠΙΝΑΚΑΣ

2.1.7

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΙΚΑ)

θεσμικές προβλέψε1ς

Απαιτούμενες Υποδομές και Παρεμβάσεις

α. Πρόγραμμα

• Ολοκλήρωση

Περιφερε~ακής

της εγκατόστασης μονάδων επεξεργοαίας αποβλήτων,

ώστε να εξυπηρετηθεί κατά το δυνατόν και ο υπόλοιπος πληθυσμός

Αναπτυξιακής

της χώρας

Πολιτικής (ΚEriE)

•

Κέντρα

στήριξης

εξυπηρέτησης

KOJ

λειτουργίας

συστημάτων

mεξεργοσίας υγρών αποβλήτων δημοσίων KOJ ιδιωτικών έργων
β. Ε1β/221/65
Υγειονομική διάταξη

γ. Οδηγία 271/91/ΕΟΚ

· Τα παραπάνω αναφερόμενα (παράγραφος α)

• Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου
Εξαιρετικά επείγουσα είναι η μελέτη προσδtοριαμου των ευαίσθητων

Επεξεργασία

αποδεκτών προκειμένου να καταρτισθεί το πρόγραμμα mεξεργασίας

αστικών λυμάτων

αποβλήτων σύμφωνα με τις εθVΙκές ανάγκες και με την σχετική οδηγία.

Η έλλειψη αυτή

εμποδίζει τον ορθολογικό προγραμματισμό

και

σχεδιασμό.
Η ολοκλήρωση της εγκατόστασης των μονάδων της παραγράφου (α),

προτείνεται

να

γίνει

ως

εξής,

λαμβάνοντας

υπ'όψη

και

τις

προτεραιότητες της οδηγίας :

• Εγκατόατοαη μονάδων βιολογικού κσθσριαμού σταυς ΟΤΑ με
πληθυσμό άνω των

•

5.000 κατοίκων

Εγκατάστοαη μανάδων βιολογικού κσθσρισμού στο 40% των ΟΤΑ με

πληθυσμό 2.Q00.5.000 κατοίκους και στο 30% των ΟΤΑ με πληθυσμό
κάτω των

2.000

κατοίκων (λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης ή

αποχέτευσης σε ευαίσθηταυς αποδέκτες)
· Εγκατάσταση μανάδων mεξεργοσίος στο60% των ΟΤΑ με πληθυσμό
από

•

2.QOO. 5.000

Κέντρα

κατοίκους

στήριξης

και

εξυπηρέτησης

λειτουργίας

συστημάτων

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημοσίων και ιδιωτικών έργων

δ. Ειδικότερα για τα

·Δίκτυο παρακολούθησης των υγρών αnοβλήτων στις πηγές ρύπανσης

βιομηχανικά απόβλητα

• Σχεδιασμός και οργάνωαη του εθV1κού δtκτύου παρακολούθησης του

ισχύουν:

υδατικού περtβάλλοντος της χώρας

η Οδηγία 76/464/ΕΟΚ
και οι παράγωγες

οδηγίες
86/280/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
82/176/ΕΟΚ

84/156/ΕΟΚ
83/153/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ

1.42

2.2

Στοιχεία για την οικονομική εκτίμηση των απαιτουμένων υποδομών, έργων
και παρεμβάσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται στοιχεία και υποθέσεις εργασίας για τον

προσδιορισμό του κόστους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.
Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στον πίνακα
2 .2 . 1 .α δίδονται οι υποθέσεις εργασίας . Ενω στον πίνακα 2.2.1.β υπολογίζεται το
κόστος αναλυτικά κατά κατηγορία ΟΤΑ (για ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των

10.000
10.000 κατοίκων, με πληθυσμό μεταξύ 2.000
και 5.000 κατοίκων και με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων}, λα~βάνοντας υπ' όψη
κατοίκων, με πληθυσμό μεταξύ 5.000 και

την πρόσφατη οδηγία 91 /271 /ΕΟΚ για τα αστικά απόβλητα.
Επίσης στον πίνακα 2 .2. 1.δ υπολογίζεται το κόστος των προτεινομένων μονάδων

επεξεργασίας αστικών αποβλήτων ανά Περιφέρεια, με βάση τα στοιχεία του πίνακα
2. 2 . 1 .γ στον οποίο υπολογίζεται, για τους μεγάλους ΟΤΑ (άνω των

5.000 κατοίκων).

το ποσοστό του μη εξυπηρετούμενου πληθυσμού κάθε μιας Περιφέρειας σε σχέση
με τον μη εξυπηρετούμενο πληθυσμό όλης της χώρας.
Στον πίνακα 2 .2.1.ε δίδονται τα ποσοστά του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της
χώρας από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για τα έτη

1993, 1999 και

2005.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων, περίπου
για

την

εγκατάσταση

μονάδων

επεξεργασίας

200.000 εκατ.δρχ., διατίθεται

αστικών

αποβλήτων

(κυρίως

δευτερογενούς) και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων πρωτογενούς
σε δευτερογενή επεξεργασία (η.χ. Ψυπάλεια).

Από το ποσόν αυτό το μεγαλύτερο μέρος,

113.000 εκατ.δρχ. , διατίθεται για τους
5.000

βιολογικούς καθαρισμούς των μεγάλων Δήμων και Κοινοτήτων (άνω των

κατοίκων) και το υπόλοιπο κιιρίως στις τουριστικές και ευαίσθητες περιοχές.
Επισημαίνεται επίσης ότι κρίνεται ως απαραίτητη η κατασκευή του απαιτούμενου
αποχετευτικού δικτύου, το οποίο θεωρείται ως περιβαλλοντ ική επένδυση, δεδομένου

ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Tli δίκτυο των συστημάτων επεξεργασ ί ας
λυμάτων χωρίς το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης.

1.43

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. 1.α

ΟΤΑμε

:

Υnοθέσαι; εργασίας VΚ1 την επεξερyοσία υγρών αποβλήτων

Είδος επεξερyοσίος

Ποσοστό εξυπηρετούμενου πληθυσμού

πληθυσμό (χ)

μtχρι
έτος
χ~

5.000

2.000

$ χ

< 5.000

1999

οπό tτος

2000

συνολικό μtχρι

έως έτος

2005

έτος

2005

βιολογική

70%

30%

100%

βιολογική

20%

20%

100%

κοτό μέσο όρο

60%

αντιστοίχιση σε

ενδιόμεσης απόδοσης
συστήματα
επεξεργοαίος
χ

s 2.000

βιολογική

15%

1.44

15%

30%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 .β ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗθΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατηγορίες

ΟΤΑ

Σύνολο

Εξυπηρι;.

Μη εξuπηρι;.

Εξunηρετού-

Κόστοc;

πληθυσμού

τούμενοc;

τούμενοc;

τούμενοc; πλη-

(δισ.δρχ . )

πληθυσμός

πληθυσμός

θuσμός από νέες

(2) - (3)

εγκαταστόσεις

(1)

(2)

Κάτω των

2.000

(3)

(4)

(5)

837.000
782.000
325.000

(6)

Ανω των

2.826.000
885.000
429.000
5.600.000

37.000
103.000
104.000
3.100.000

2.789.000
782.000
325.000
2.500.000

2.~.000

33
20
13
100

ΣΥΝΟΛΟ

9.740.000

3.344.000

6.396.000

4.444.000

166

Από 2.000 - 5.000
Από

5.000 - 10.000
10.000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑθΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΠΑΛΕΙΑ,

ΙΣ.ΠΛΗθ.

24

θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ ,

ΙΣ.ΠΛΗθ.

8

3.000.000
1.000.000
ΙΣ.ΠΛΗθ. 150.000

ΒΟΛΟ,

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

199

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Για τον υπολογισμό του κόστους έγιναν οι εξής παραδο)(ές :

α)

Ολοι οι ΟΤΑ με πληθυσμό πάνω από

5.000

κατοίκους, θα πρέπει να εγκαταστήσουν

μονάδες βιολογικού καθαρισμού

β)

Επίσης μονάδες βιολογικού καθαρισμού θα πρέπει να εγκατασταθούν και στο
των ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των
πληθυσμό από

2.000-5.000

κατοίκων καθώς και στο

2.000

40%

30%

των ΟΤΑ με

κατοίκους, λόγω είτε αυξημένης τουριστικής κίνησης

κατά τους θερινούς μήνες είτε διάθεσης των αποβλήτων σε ευαίσθητους υδάτινους
αποδέκτες
γ)

Το υπόλοιπο

60%

των ΟΤΑ με πληθυσμό από

2.000-5.000

κατοίκους θα πρέπει να

εγκαταστήσει μονάδες επεξεργασίας που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε μονάδες

ενδιάμεσης απόδοσης
δ)

Οι μονάδες καθαρισμού στην Ψυττάλεια, Θεσσαλονίκη και Βόλο , που διαθέτουν
μόνον πρωτοβάθμια επεξεργασία, θα επεκταθούν σε δευτεροβάθμια επεξεργασία

ε)

Επίσης

θεωρήθηκε

καθαρισμού

είναι

ότι

το

20.000

κόστος

δρχ.

ανά

της

εγκατάστασης

ισοδύναμο κάτοικο,

μονάδας
ενώ το

εγκατάστασης επεξεργασίας που κατά μέσο όρο αντιστοιχεί
απόδοσης είναι

12.000 δρχ.

ανά κάτοικο.

1.45

βιολογικού
κόστος της

σε ενδιάμεσης

nιΝΑΚΑΣ

2.2. 1.y ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΠιΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΛΗθΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΣΤιΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑ ΤΑ ΜΕΓΜΑ ΑΣΤ1ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
(ΟΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

Περιφtρεια

5.000 ΚΑΤΟιΚΩΝ)

Συνολικά;

Εξυπηρετού-

Μη εξυπηρε..

πληθυσμός

μενος

τσVμενοc;

εξυπηρετσVμενου

πληθυσμός

πληθυσμός

πληθυσμού mί

(ΟΤΑ άνω τc.ιν

5.000)

Ποσοστό μη

του συνολικσV

(1)

Αν.Μακεδονία

-

Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία
Ηπεφος;
Θεσσαλ ία

ιόV10 Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεό Ελλόδα
Αmκή

Πελοnόννησοc;;
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο

Κρήτη

ΣΥΝΟΛΟ

(2)

(3)

(4)

(5)

260.000
960.000
106.000
85.000
327.000
60.000
272.000
174.CXX>
3 .260.CXX>
175.000
30.000
121 .000
207.000

113.000
460.000
28.000
53.000
160.000
9.000
55.000
90.CXX>
2.042.CXX>
73.000
16.000
51.000
52.000

147.000
500.000
78.000
32.000
167.000
51.000
217.CXX>
84.000
1.218.CXX>
102.000
14.000
70.000
155.000

5
17
3
2
6
2
8
3
40
4
2
3
5

3.202.000

2.835.000

100

6.037.000

ΣΗΜΕ!ΟΣΕΙΣ:
Ο πίνακας

αυτός

είναι

απαραίτητος

για την )(Wρική

κατανομή

εγκατqστάσεων βιολογικού καθαρισμού των μεγά>.ων πόλεων (άνω των

του

κόστους των

5.000 κατοίκων) σε

επίπεδο Περιφέρειας, με την παραδοχή ότι η κατανομή θα γίνει ανάλογα με τα ποσοστά της
στήλης

(5).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 .δ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕιΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠιΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕιΕΑΣ (ΣΕ εκ.δρχ.)

ΟΤΑ όνω των

Πι:ριφtραα

5.000

κατ.

ΟΤΑ μεταξύ

ΟΤΑ μεταξύ

ΟΤΑ κάτω

2.000-5.000

2.000.5.000

των

(3)

(4)

2.000 κατ.

Μεγάλες

Σύνολο

εγκατο-

στόοας

(1)

(2)

Αν. Μακεδονία

- Θράκη

κεντρ. Μακεδονία
Δuτ. Μακεδονία
Ηnειρος
Θεσσαλία

Ιόνιο Νησιά
Δuτ. Ελλόδα

Στερ. Ελλόδα
Απική
Πελοπόννησος
Β. Alγaio

Ν.

Alyaio

Κρήτη

ΣΥΝΟΛΟ

5.600
19.200
3.400
2.300
6.800
2.300
9.000
3.400
45.200
4.500
2.300
3.400
5.600

113.000

860
2.270
440
490
900

(5)

530
960
270
300

8.000

1.000

550
8.250

980
800
1.200
1.570
1.000
1.060
1.450

170
600
490
730
530
180
220
470

14.000

6.000

33.000

9θΟ

(6)

24.000
8.250
8.250
8..250

33.000

(7)

6.990
30.430
4.110
3.090
9.250
11.700
10.580
4.690
71 .130
6.600
11.730
12.930
15.770

199.000

ΣΗΜι;ΙQΣΗ:
Ο πίνακας αυτός προέκυψε με βάση τα στοιχεία και τις παραδοχές του Πίνακα 2.2 . 1 . β ,
καθώς επίσης και με βάση τις παρακάτω παραδοχές :

α)

Το κόστος των μονάδων βιολογικού καθαρισμού στους μεγάλους Δήμους και
Κοινότητες, άνω των 5.000 κατοίκων (στήλη 2, κόστος 113.000 εκ.δρχ.), κατανέμεται
ανάλογα με το ποσοστό του μη εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε κάθε Περιφέρεια
(πίνακας 2 .2 . 1 . γ, στήλη

β)

5)

Το κόστος των μονάδων βιολογικού καθαρισμού στους ΟΤΑ με πληθυσμό μεταξύ
2.000 και 5.000 κατοίκω11(στήλη3, κόστος 14.000 εκ . δρχ.) κατανέμεται ανάλογα με
τον συνολικό πληθυσμό κάθε περιφέρειας εξαιρουμένων των πολεοδομικών
συγκροτημάτων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Βόλου , για το

70% του συνολικού
70% των 14.000 εκατ.δρχ.). Το υπόλοιπο 30% του συνολικού ποσού
ισόποσα (5% του συνολικού κόστους) σε κάθε μία από τις ακόλουθες

κόστους (δηλ. το
κατανέμεται

περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα (Κρήτη,
Ν .Αιγαίο , Ιόνια Νησιά, ΚΜακεδονία, Πελοπόννησος και Β .Αιγαίο) .
γ)

δ)

Το κόστος των μονάδων επεξεργασίας που αντιστοιχεί κατά μέσο όρα σε ενδιάμεσης
απόδοσης στους ΟΤΑ με πληθυσ μό μεταξύ 2.000 και 5.000 κατοίκων (στήλη 4,
κόστος 6.000 εκ. δρχ.) κατανέμεται ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας
εξαιρουμένων των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Βόλου .
Το κόστος των μονάδων βιολογικού καθαρισμού στους ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των

2.000

κατοίκων (στήλη

5,

κόστος

33.000

εκ .δρχ.) κατανέμεται ισόποσα στις κατ'

εξοχήν τουριστικές Περιφέρειες (Κρήτη, Ιόνια Νησιά , Ν . Αιγαίο και Β . Αιγ~ίο) .

1.47

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 .2. 1 . ε

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΤΟΣ

1993
1999 .
2005

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΛΗθΥΣΜΟΣ

ΠΛΗθΥΣΜΟΥ

3.344.000
5.896.000
7.788.000

34
61
80

1.48

3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡοΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά τα μέχρι στιγμής

εκτεθέντα στοιχεία για τις προτεινόμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις.

Ο Πίνακας

3.1 περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υποδομές (άμεσες και μεσο

μακροπρόθεσμες) σε σχέση με τις κατηγορίες των προβλημάτων που πρέπει να

αντιμετωπιστούν, τους στόχους των παρεμβάσεων, το κόστος τους και τη χωρική
κατανομή του κόστους σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς επίσης και την νομοθεσία
που καλύπτουν (Ε: ελληνική,

Κ: κοινοτική,

1.49

Δ : διεθνής).

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω σvογκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβόσεων

Απαιτούμενες unοδομές

Κόστος σε

Αnσιτούμενεχ; υποδομές

Κόστος σε

μέΧρt ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

μέΧρt ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.
(τιμές 1992)

1999

(τιμές

(1)

(3)

(2)

2005

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρtκή κατανομή
κόστοvς

(7)

Ορθολογική

Εκπόνηση μελετών

προστασίας και

διαχείριση TOU

διαχεiρισης υδαηκών

Αν.Πελ/νησος
Δυτ.Πελ/νησος

αξιοποίησης των

συστήματος

πόρων για τα uδατικά

Β. Πελ/νησος

υδατικών πόρων

·υδατικός πόρος,

διαμερίσματα:

Αν.Στ.Ελλάδα

της χώρος

ποιότητα

~

-

1.500

χρήση του•

Δυτ. Στ. Ελλάδα
Αν.,Δυτ., Β.Πελ/νησος,

Απική

Αν.,Δυτ.Στ.Ελλάδα,

Κρήτη

Απική
θεσσαλια, Κρήτη

Θεσσαλία

Εκπόνηση μελετών
διαχείρtσης για τα
uδατ1κό διαμερίσματα:

1.0CO

Νομο.

τε.

θεσία

ρaι-

Διοικητική
ενότητα(1 )

1.1 Ανόπτυξη

Πρcr

Αν.Μακεδονία
Δυτ.Μακεδονία
ΚΜακεδονία
Ηπειρος

Αν.,Δ.,Κεντρ.Μακεδονία,

Θρόκη

Θράκη, Νήσοι Αιγαiοu

Νήσοι Αιγαίου

"'

ότη-

(2)

τα(β)

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Α1

16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5

ΜΜ

(9)
Ε
κ

Ε
κ

Συνεχ ίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι πσρε:μβόσεων

Απαιτούμενες υnοδομέι;

Κόστος σε

Απαπούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος 2005

εκατ.δρχ.

1999

(πμέc;

(1)
1.2

-

υι

Ρύπανση των

• Πρόληψη της ρίιπσν-

&nlfΟΥ&ΚJΚών και
υπόγειων υδάτων

σης των επιφανaακών

και υπόγεlων νερών

παραμέτρων των υγρών

από τα απόβλητα

με ιδιαίτερη έμφαση

αποβλήτων στις πηγές

ρυπογόνων

στην πρόληψη της

ρίιπανσηc; (κυρίως

δραστηριοτήτων

ρίιπσνσηc; στις πηγές

βι0μηχανiεc;)

(βιομηχανίες, αστική

της

(50%

δραστηριότητσ κλπ)

-

Επιβολή μέτρων στις

(4)

(3)

(2)

Εγκατόσταση σταθμών
μέτρησης των

(πμές

1992)

(6)

(5)

500

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

Προ.

Νομο-

τε-

θε:ο ία

ραι-

%
(2)

ότη-

ενότητα(1)
Επίπεδο χώραc;

100

Az

Διοικητική

(9)

τα(β)

Ε

κ

δημόσια και

κοινοτική συμμετοχή)

πηγές ρίιπσνσηc;

Εγκατάσταση σταθμών

500

Επίπεδο χώραc;

100

ΜΜ

Ε

μέτρησης των
παραμί:τρων των υγρών

κ

αποβλήτων στις πηγές
ρύπανσης (κυρίως

βιομηχανiες)

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΩΝ

2.000

1.500
Συνεχ ίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑηκο ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ3. 1

θΑΛΑΣ.ΣJΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ ΚΑΙ Α1ΎΧΗΜΑΤΑ

Κατηγορία προβλημάτων

Διάγνωση περαιτέρω ανσ'{Κών

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υnοδομές

Κόστος σε

Αnαιτούμενες υnοδομtς

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

μέΧ ρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.
(nμές 1992)

1999

(nμές

(1)

(3)

(2)

1992)

(4)

(5)

2005

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

Ρίιnονση τηc;

-

θάλασσας σnό

ρύnονσης της

πετρελαιοαδή Kat

θάλασσας σnό τσ

άλλες 011βλαβείς

πλοία

χημικές ουσίες

- Αντιμετώπιση και

προς μελέτη

Ελε'{)(ος τηc;

Προ-

Νομο-

τε-

θεσίσ

..

ρα

Διοικητική
ενότητα(\)

2.

(7)
%
(2)

ότιr
τα(θ)

(9)
Ε
κ
Δ

καταπολέμηση
περιστατικού

~

ρύnανσης της

θάλασσας

-

Συλλογή των

πετρελαιοειδών
καταλοίπων, νερών
έρματος από πλοία

/

δεξαμενόnλοια

Συνεχίζετcι

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΏΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗ ΓΟΡιΑ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

ει<ατ.δρχ.

μέχρι το έτος

ει<ατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)
3.

-

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)

(4)

(5)

Παρακολούθηση της

Η προστασία,

Πρόγραμμα

Το κόστος

Συνέχιση

ποιότητας των

δκπήρηση και

παρακολούθησης

του μέτρου

προγράμματος

υπόγειων νερών

αποκατάσταση των

των υπόγε1ων νερών

συμπεριλαμ-

της χώρας

υποβαθμισμένων

της χώρας

βάνεται

Υποβάθμιση των
υπόγειωνυδροφορέων

υπόγειων νερών

στον τομέα

της χώρας

"Μηχαν1-

(6)

Χωρtκή κατανομή
κόστους

(7)

1992)

Προ-

Νομο-

τεr

θεσία

ρα1-

"'(2)

ότη-

ενότητα(1)

Ελλάδα

100

Α1

Διοtκητική

(9)

τα(Β)

Ε
κ

σμοί"

~

ΚΟΣ ΤΟ Σ

ΜΕ Τ Ρ ΩΝ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

: ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ3.1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

: Διάγνωση περαιτέρω σνσγκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι πορεμβόσεων

Αnαιτούμενεχ; υποδομές

Κόστα; σε

Αηοιτούμενεχ; υποδομές

Κόστα; σε

μέχρι ΤΟ έτοc;

εκατ.δρχ .

μέχρι ΤΟ έτοc;

εκατ.δρχ .

1999

(πμές

(1)

(2)

(τιμές

1992)

(4)

(3)

2005

(5)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

(6)

%

ότη-

ενότητα(1 )

(2)

τα(β)

100

Α1

Εξυγείανση και

2.000

Δ.Μακεδονία

αποκατάστααη της

αρχική

(Βεγορίτις)

υδάτων από

υδάτων σε καλή

λί μνης Ιkyορίτιδας

εκτίμηση

ρunογόνες

οικολογικά

δραστηριότητες

κατάσταση

~

θε:σ ία

Διοικητική

Εποναφορά των

επιφανειακών

Νομο-

τε;.

ραι.

φυσικών επιφανειακών

4.1 Υποβάθμιση

Προ.

(9)
Ε

κ

Εξυγείανση και

7.000

αποκατάσταση

αρχική

υποβαθμισμένων

εκτίμηση

Ελλάδα

100

ΜΜ

Ε
κ

επιφανειακών υδάτινων
συστημάτων της χώρας

4.2

Υποβάθμιση

Μείωση ρύπανσης

Καθαρισμός παρακτίων

παράκτιων ζωνών

παρακτίων ζωνών και

ζωνών μήκους

500

Ν.Αιγαίο

6.000

Κm

Κ.Μακεδονία

20
30
20
20

Ιόνια Νησιά

10

Ν.Αιγαίο

15
15
15
15
15
15
10

Κρήτη

νερών κολίιμβησης

Απική

Καθορισμός πορακτίων

ζωνών μήκους

12.000

1.000 Κm

Κρήτη
Ιόνια Νησιά
Αmκή

Κ.Μακεδονίσ
Πελοπόννησοc;

Δ.Ελλάδα

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΤΡΩΝ

8.000

Α,

κ
Ε

ΜΜ

κ
Ε

19.000
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ3.1

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρq.ιβόσε:ων

Αnαlτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος 1999

εκστ.δρχ .

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ.

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρική κστσνομή
κόστους

(7)

1992)

Μείωση δtαρροών,

Διαχείριση δ!κτύων

υδατικών πόρων της

ποιοτική

ίιδρευσης

προγράμματος

χώρας όσον αφορά

παρακολούθηση

Μείωση δ!αρροών,

σε επίπεδο χώρας

τα δίκτυα ύδρευσης

3.000

Σuνέχκιη

3.000

Διοικητική

Απική
Κ. Μακεδονία

Κρήτη

ποιοτική

Θεσσαλία

παρακολούθηση

Δ.Ελλάδα
Πελοπόννησος

Αν.Μακ.-θράκη

8:

Ηπειρος
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΩΝ

3.000

Νομ<>

τε-

θι:σία

ρα~

ενότητα(1)

5. Αξtοn0ίηση των

Προ.

%
(2)

ότη-

37
13
12,5
12,5
6
6,5
6,5
6

Α1

(9)

τα(β)

Ε

ΜΜ

3.000
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚλΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑ ΝΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ3. 1

ΔJάγνωση περσιτέρω σνσγκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοt παρqJβάσεων

Αnαιτοίιμενι:ς υποδομές

Κόστος σε

ΑπαJτοίιμενι:ς υnοδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

μtχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

2005

(2)

(3)

(4)

κόστους

(πμές 1992)

(nμές 1992)

(1)

Χωρική κατανομή

(5)

(6)

Συστηματική
παρακολούθηση των

αναπτίισσε-

ΙJΠόνοων υδάτων

πρόληοιιη της

νιτρικών ιόντων

τομέα

από νιτρικά προϊόντα

περαιτέρω ρύπσνσης

στα εmφανειακά και

'Μηχανι-

υπόγεια νερά

σμοί'

Ρύπσνση των γλυκών

Μείωση της

~ώνκαι

ρύnσνσης και

yεωpy1κής προέλω-

Προ.

Νομο-

τε-

θεσία

ραι.

Διοικητική

ενότητα(1)

6.

m

%
(2)

ότη-

(9)

τα(θ)

Α1

κ

ΜΜ

κ

ται στον

σης (αζωτοοχα
λιπάσματα, ζωικά

8:

λιnόσματα)

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΩΝ

Συστηματική

αναπτίισσε-

παρακολούθηση των

ται στον

νιτρικών ιόντων

τομέα

στα εf11φαΥεΚD<ά και

'Μηχανι-

υπόγεια νερά

σμοί'

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡ1ΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαπέρω σνσγκών

3 .1

Κατηγορία προβληματων

Στόχοι πaρqJβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απα1τούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ .δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)
7.1

~

(3)

(2)

(τιμές

1992)

{4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή

κόστους

(7)

1992)

%

ότη-

ενότητα(1)

(2)

τα(θ)

Α1

Προστασία του

Βιολο'{Ικοί καθαρισμοί:

Αττική

40

υδατίνου

α) Για ΟΤΑ άνω των

ΚΜακι:δονiα

17

από αστικό και

περιβάλλοντος (κ01

βιομηχανικό

ιδιαίτερα των

5.<XXJ
J ο 70%

Δ.Ελλόδα
Θεσσαλία

απόβλητα

ευαίσθητων ζωνών)

Κρήτη

από τις αρνητικές

Αν. Μακ.-Θρόκη

επιπτώσεις των

Πελοπόννησος

aνεπaρκώς

Στ.Ελλόδα

επεξεργασμένων

Δ.Μακεδονία

αστικών λυμάτων

Ν.Αιγαίο

και βιομηχανικώ ν

Ιόνια Νησιά

2

αποβλήτων

Ηπεφος

2

Β.Αιγαίο

2

β) Για ΟΤΑ από 2.<XXJ Το

20%

του πληθυσμού

7.<XXJ

Κρήτη

10

Ν.Αιγαίο

θ

Ιόνια Νησιά

7
11
16
7
6
6
7
9

Πελοπόννησος
ΚΜακεδονία
β.Αιγαίο

Αν.Μακ.-θρόκη
Στ.Ελλόδα
Δυτ.Ελλόδα
Αττική

Ηπαρος

4

Θεσσαλία

6
3

Δυτ .Μακεδονία

(9)
Ε
κ

θ

6
5
5
4
3
3
3

5.<XXJ

θεσία

Διοικητική

υδάτινων αποδεκτών

του πληθυσμού

Νομο.

ρα1-

Ρύnανση των

79.<XXJ

Προ.
τι;.

Α2

Ε
κ

Συνεχ ίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

3.1

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

: Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

(τιμές

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

γ) Για ΟΤΑ κάτω των

16.500

ΔιοικητΙΚή

Κρήτη
Ιόνια Νησιά

του πληθυσμού

Β .Αιγαίο
Ν.Αιγαίο

~

Νομο-

τι;

θεσία

ραι-

ενότητα(1 )

2.000
Το 15%

Προ.

δ) Ψuπάλεια

24.αχJ

ε) Θεσσαλονίκη

β.000

Κ.Μακεδοvία

στ) Βόλος

1.000

Θεσσαλία

Απική

%
(2)

ότη-

25
25
25
25

Az

100
100
100

Α1

(9)

τα(β)

Ε
κ

Ε
κ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

1.4

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)
(5)

(4)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

34.000

καθαρισμοί

Διοtκητική

Το

Απική
ΚΜακεδονία

5.000

Δ.Ελλάδα

30% του πληθυσμού

Θεσσαλία

Για ΟΤΑ άνω των

Κρήτη
Αν.Μακ.-θράκη
Πελοπόννησος

Στ. Ελλάδα

iB

Δuτ . Μακεδονία
Ν. Αιγαίο

Ιόνια Νησιά
Ηπειρος

·

Β. Αιγαίο
β) Συστήματα

6.000

Απική

ότη-

40
17
8
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2

ΜΜ

ΜΜ

Κ Μακεδονία

12
16

μέσο όρο αντιστοιχούν

Αν.Μακ.-θράκη

9

σε ενδιάμεσης

Δ. Μακεδονία

4

απόδοσης

Θεσσαλία

9

2.000 - 5.000

Ηπειρος

Το

Δuτ.Ελλάδα

5
10

Στ. Ελλάδα

8

Ιόνια Νησ ιά

Ν. Αιγαίο

3
9
3
4

Κρήτη

8

60% του

πληθυσμού

θεσία

%
(2)

εnεξεργασίας που κατά

'f10 ΟΤΑ

Νομ<>

τεροι-

ενότητα(1 )
α) Βιολογικοί

Προ-

Πελοπόννησος
β. Αιγαίο

(9)

τα(β)

Ε
κ

Ε
κ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡtΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κστηγορiα προβλημάτων

Στόχοι πορqιβόσεων

Αποιτοίιμεwς υποδομές

Κόστος σε

Αηοιτοίιμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ tτος

εκστ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)
(5)

(4)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

""(2)

ότη-

ΜΜ

Κρήτη

10

καθαριαμοi νια ΟΤΑ

N.Aιyoio

8

2.0CIJ - 5.0CIJ
Το 30% του πληθυσμοίι

lόVΙΟ Νησιά

7

Πελοπόννησος

11
16

Βιολογικοί

7.0CIJ

Κ.Μακεδονία

~

Β. Αιγαίο

7

Αν.Μακ.-θράκη

6
6

Στ. Ελλόδο

Δ.Ελλόδο
Ηηι:φοι;

7
9
4

Θεσσαλία
Δ.Μακεδονία

6
3

Κρήτη

25
25
25
25

Απική

δ) Βιολογικοί

16.500

καθαριαμοί νια ΟΤΑ
κάτω των 2.0CIJ

lόVΙΟ Νησιά

Το

Ν. Αιγαίο

15%

του ηληθυσμοU

Νομοθεσία

ραι-

Διοικητική
ενότητα(1)

y)

Προ.
ΤΙ>

Β. Αιγαίο

(9)

τα(β)
Ε

κ

ΜΜ

Ε
κ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ .

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρtκή κατανομή
κόστους

(7)

1992)

υδάτων

·
•

Εμμεσα:

-

Προστασία του

Υπερχειλίσε1ς

υδατικού περιβόλ·

βόθρων

λοντος και της

Υγειονομικές

δημόσιας υγείας από

συνθήκες

τις αρνητικές

Κατασκευή

προς

αποχετευτικού δ!κτύοu

προσδιο-

Νομο-

τι;.

θεσία

ρα~

Διοικητική
ενότητα(1)

7.2 ·Ρύπανση υπογείων

Προ.

%
(2)

ότη-

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

Αι

(9)

τα(θ)

ρισμό

επιπτώσε1ς των

βοθρολυμάτων και

~

από τις επιπτώσεις
των υγρών αποβλήτων

7.3

Ρύπναση των

Προστασία του

Κέντρα στήριξης

υδατί νων αποδεκτών

υδατικού περιβόλ·

και εξυπηρέτησης

από αστικά λύματα

λοντος από τις

λε1τοuργίας

Ιόνια Νησιά

και βιομηχανικά

αρνητικές επιπτώσ&Ις

συστημάτων

Πελοπόννησος

απόβλητα

1.300

Συνέχιση
προγράμματος

1.300

Κρήτη
ΝΑιγαίο

των ανεπαρκώς

επεξεργασ ίας υγρών

ΚΜακεδονία

επεξεργασμένων

αποβλήτων δημοσίων

Αν.Μακ.-θράκη

αστικών λυμάτων

και ιδ!ωτικών έργων

Δ.Μακεδονία

και βιομηχανικών

(ιδιωτικά έργα,

Β .Αιγαίο

αποβλήτων

δημόσια και κοινοτική

Στ. Ελλάδα

συμμετοχή)

Δ.Ελλάδα

50%

Απική

Ηnε:ιρος
Θεσσαλία

κ
Ε

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω σνσyκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

(1)
7.4

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.
(τιμές 1992)

μέΧpt ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(3)

(2)
- Περιορισμός των

Ανακuκlιωση και

2.(ΧΧ)

ρυπαντικών ουσιών

αποβλήτων

mσναχρησιμοποίηση

αρχική

στους υδάτινους

-

των υγρών αποβλήτων

εκτίμηση

αποδέκτες από τα

φυσικών πόρων

Εξοικονόμηση

(τιμές

(5)

(4)

Συσσώρευση

2005

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

(6)

Προ-

Νομο-

τε-

θεσία

ρο~

"'

ότη-

ενότητα(1 )

(2)

τα(θ)

Ελλάδα

100

Αι

Διοικητική

(9)
κ
Ε

20%

υγρά απόβλητα
διαφόρων
δραστηριοτήτων

~

ΑνακUκλωση και

8.000

επαναχρησιμοποίηση

αρχική

των υγρών αποβλήτων

εκτίμηση

80%
Κ ΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΩΝ

138.800

72.800

Ελλάδα

100

ΜΜ

κ
Ε

4.

ΑΝΜΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ•Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1.63

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.1

1.

Τίτλος: Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων

2.

Στό'χοc παρέuβασος: Ορθολογι κή διαχείριση του συστήματος "υδατικός πόρος

•

χρήση του•

3.

Νοuοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίοσn του uέτρου :
α) Ν.1739/87 "για την διαχείριση των υδατικών πόρων" (ελληνική νομοθεσία)

6)

Χρηματοδοτικό μέσον ΊΙFΕ' (κοινοτική νομοθεσία)

γ) Πρόγραμμα "ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙ Α" (κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος)

4.

Περιγραφή ιιέτρου: Το ζητούμενο από τις μελέτες αυτές είναι τα υδατικά ισοζύγια
στα οποία καταλήγουν (διαθέσιμοι πόροι

• απαιτήσ εις

για τις διάφορες χρήσεις) για

κάθε υδατικό διαμέρισμα και σε τελευταία ανάλυση μια σειρά σεναρίων ανάπτυξης

και αξιοποίησης των υδατικών πόρων και των αVτίστοιχων περιο)ι'ών από τα οποία θα
επιλεγεί το βέλτιστο.

5.

Τόπος (wρικό κατανοιιή) παρέιιβασοc:
Ολα τα υδατικά διαμερίσματα της )(ώρας, ήτοι :

Δυτ. Πελοπόννησος, Αν. Πελοπόννησος , Β . Πελοπόννησος, Δυτ. Στερ.Ελλάδα,
Αν. Στερ. Ελλάδα,

Απική ,

θεσσαλiα ,

Αν.

Μακεδονί α,

Κεντρ.

Μακεδονία ,

Δυτ . Μακεδονiα , Θράκη , Κρήτη , Νήσοι Αιγαίου, Ηπειρος

6.

Αναιιενόιιενο όφελος:

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

(ύδατος)

και

προστασία

ποιότητας νερών

7.
8.

Φορέας υλοποίοσος ιιέτρου : Υ.Β.Ε.Τ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας
Ετοιιιότnτα υλοποίησης του ιιέτρου : Σχετική (λόγω αδυναμίας Υπηρεσιών, έλλειψη
προσωπι κού κλπ)

9.

ΠρQτξίρgιΩτοτς;ι :

r- - ,
Αι

ιχ
ι

1

__ J

r--1

Az

ιχ
ι

1

__ J

r--1
lf4
ι

__ J

10.

ΚΩστQς (τιιιέc

11 .

Χωρικό κατανQιιό κΩστους :

12.

ΠρQτξίινΩιιξίνQ χρQνQδιάγρς:ιιιιιΩ υλQΠQίοσος :

1992): 2.500

ε κατ.δρχ.

7 ,1%

για κάθε υδατικό διαμέρισμα

Για τις μελέτες προτεραιότητας Α 1 κόστους

1500

εκατ. δρχ.:

αρχές

1994 •

αρχές

1996

Για τις μελέτες προτεραιότητας Α2 κόστους 1000 εκατ.δρχ. : τέλος

1.64

1996 ·τέλος 1999

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΤΕΙ Ν ΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.2

1.

Τίτλος: Παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων στις πηγές ρύπανσης

2.

Στόχος nαοέu βασπς :
α) Πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών με ιδιαίτερη έμφαση
στην πρόληψη της ρύπανσης στις πηγές της
β) Επιβολή μέτρων στις πηγές ρύπανσης

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλε ι τον υλοποίηση του μέτρου :

α) Ν.1650/86 •για την προστασία του περιβάλλοντος•
β) Προγραμ μα Κοινοτικής πολιτικής "ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

4.

Περιγραφή uέτρου: Πρόκειται για εγκατάσταση σταθμών μέτρησης των παραμ έτρων
των υγρών αποβλήτων στην έξοδό τους από τις πηγές ρύπανσης (η .χ. κυρίως
βιομηχανίες) και πριν από τη διάθεσή τους στον αποδέκτη. Στο μέτρο θα ενταχθούν

400 σημειακές πηγές ρύπανσης με συνολικό κόστος ανά πηγή 5 εκατ . δρχ. (1992)

(50%

δημόσια και κοινοτική συμμετοχή) .

5.

Τόπος ιχωρικό καταγομό) παρέμβασης: Επίπεδο )(ώρας

6.

Αναμενόμενο όφελος: Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών, ακτών,
θαλασσών

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου: Ιδιωτικός τομέας (κυρίως βιομηχανίες)

8.

Ετοιμότητα υλοποίnσοc του μέτρου : Σχετική

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

1χ
ι

10.

Κόστος /τιμές

1
__ J

ltl

1χ

1

1992): 1000 εκατ.δρχ.

Το κόστος αυ τό καλύπτει τη δημόσια και κοινοτικκη συμμετοχή

(50% της επένδυσης)

επειδή πρόκειται για ιδιωτικά έργα .

11.
12.

Χωρι κό καταγομό κόστους : Το

100%

σε επίπεδο )(ώρας

Προτεινόμενο χρονοδιάyραuμα υλοποί ησης :
Στο

μέτρο

προτεραιότητας

~

θα ενταχθούν 200 σημειακές
1997 - τέλος 1999
Στο μέτρο π ροτεραιότητας ΜΜ θα ενταχθούν 200 σημειακές
χρονοδ ιάγραμμα εφαρμογής αρχές 2000 - τέλος 2005.

π ηγές

με

πηγές

με

χρονοδ ιάγραμ μα εφαρμογής αρχές

1.65

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

2

1.

~:

2.

Στόχος παρέuβασος : Προστασία και αντιμετώπιση από τη θαλάσσια ρύπανση

3.

Ελενχος της θαλάσσιας ρύπανσης

Νομοθεσία που ποοβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτοου:

- Ν.743/77 "Συλλογή των πετρελαιοειδών καταλοίπων, νερών έρματος από πλοία κλπ"
• Ν.1269/82 Κύρωση Διεθνούς Συνθήκης MARPOL
- Αποφάσεις του Συμβουλίου των Ε.Κ 81 / 420, 83/ 101 , 84/1 32,
Ν .855/78, Ν . 1148/81 , Ν . 1638/86

-

Απόφαση 86/85/ΕΟΚ για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από

υδρογονάνθρακες

4.

ΠερινοοΦό μέτοου :

5.

Τόποc l~ρικό κατανομή) παρέμβασης

6.

Αναμενόμενο όφελος

7.

Φορέας υλοποίησης μέτοου

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτρου

9.

Προτεοοιότοτg

r--,
Αι

1
ι

__ J

Προς μελέτη

r--,
Αι

1__ J1

ι

r--,
ι

__ J

10.

Κόστος (rιμές 1992)

11.

Χωρικό κατανομή κόστους

12.

Ποοτεινόμενο χρονοδιάγοομμα υλοποίησης

1.66

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

3

1.

~: Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών της χώρας

2.

Στόχος παρέμβασης: Η πραστασία και διατήρηση των υπόγειων υδάτων και η

αποκατάσταση των υποβαθμισμένων

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποί οσn του μέτρου :

Ν.

1650/86

(ελληνική νομοθεσία)

Πρόγραμμα Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής (ελληνική νομοθεσία)

Χρηματοδοτικό μέσον ΊΙFΕ' (κοινοτικό πρόγραμμα)

_

Πρόγραμμα 'ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ' (κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος)

4.

ΠερινοοΦό μέτρου:
α) Σχεδιασμός, οργάνωση

και

εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της

ποιότητας των υπόγειων νερών της χώρας

β) Ενταξη της υπάρχουσας υποδομής στο δίκτυο
γ) Εχπόνηση σχεδίου εντοπισμού των ευαίσθητων περιοχών της χώρας (που
κινδυνεύουν από υπερβολική εκμετάλλευση των αποθεμάτων ή από έντονες και
μακροχρόνιες ρυπογόνες δραστηριότητες)
δ) Οργάνωση προγράμματος επέμβασης για την πραστασία , διατήρηση και
αποκατάσταση υποβαθμισμένων ποσοτικά ή/ και ποιοτικά υδροφορέων της χώρας

5.

Τόπος lχωρικό κατανομή) παρέμβασος : Επίπεδο χώρας

6.

Αναμενόμενο όφελοc: Διάγνωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, εξασφάλιση των
κατάλληλων υδατικών πόρων για την άντληση πόσιμου νερού

7.

Φορέας υλοποjοσος uέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοαοίοσnς του μέτρου : Σχετική

9.

Προτεραιότοτα :

r-- 1
lf4

1__ J1
ι

10.

Κόστος άιμές

11.

Χωρικό κατανοuό κόστους :

1992): 10.000

εκατ.δρχ.

Το κόστος κατανέμεται σε όλες τις υδρογεωλογικές λεκάνες της χώρας σχεδόν
ομοιόμορφα .

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγοαμμα υλοποίοσnς :
Για το πρόγραμμα προτεραιότητας Α : αρ)(ές

1

13.

1994 - τέλος 1999

Παρατορόσεις : Το κόστος του μέτρου συμπεριλαμβάνετα ι στον τομέα Μηχανισμοί

/ Σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης της ποιότητας περιβάλλοντος / Υδατικό
περιβάλλον.

1.67

ΤΟΜΕλΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 4.1

1.

Τιτλοc : Αποκατάσταση ευαίσθητων περιο)(Wν της )(Wρας

2.

Στό~ παρέuβασος : Επαναφορά των φυσικων επιφανειακών υδάτων σε οικολογικά
καλή κατάσταση

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου:

α) Πράγραμμα Περιφερειακής Αναmυξιακής Πολιτικής (ελληνική νομοθεσία)

Β) nρόγραμμα "ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ" (κοινοτική πολιτική περιΒάλλοντος)

4.

Περινραφή μέτοου : Εκπόνηση προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης των
ευαίσθητων περιοχών

της

)(Wρας

οι οποίες

κινδυνεύουν από

μακροχρόνιες

ρυπογόνες δραστηριότητες (Βιομηχανικά απόΒλητα, αστικά λύματα, γεωργικές
δραστηριότητες) όπως π .χ. η λίμνη Βεγορίτιδα , Λαγκαδά

5.

Τόπος (Χ\ιιρική κατανομή) παρέμβασης: Επίπεδο χώρας

6.

Αναμεγόμενο όφελος :

Προστασία και διατήρηση των επιφανειακών υδάτων ως

προϋπόθεση κοινωνικής αποδοχής νέων δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας των ήδη
υφισταμένων

7.

Φορέας υλοποj οσnς μέτοου : ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποjοσnς του uέτοου : Χαμηλή (δεν υπάρχουν καθόλου μελέτες, δεν
έχουν καν εντοπισθεί οι υποΒαθμισμένες αυτές ζώνες)

9.

OρQifίPΩIQIDIQ :

r--,
Αι

ιχ
ι

10.
11.

__ J

r--,

r --1
Λίμνη

Αι

Βεγορίτιδα

ΚόστQc lτιμέc

ι

1992): 9.000 εκατ . δρχ.

lt4

__ J

ιχ
ι

1

__ J

).οιrή

χΨα

(προς μελέτη)

Χωρική KQTQYQμή κόστQυς :

2.000
7.000
12.

1

εκατ . δρχ. για τη Βεγορίτιδα
εκατ.δρχ. για την υπόλοιπη )(Wρα

ΟοοτfίινΩμfίΥQ ΧΡQΥQδιάγρgμμς;ι υλοπQίοσnς:
Για τα έργα προτεραιότητας Α 1 : από τέλος
Για τα έργα προτεραιότητας ΜΜ

:

1994 - τέλος 1996
2000 • τέλος 2005

από αρχές

1.68

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 4.2

1.

Τίτλοc: Καθαρισμός παρακτίων ζωνών

2.

Στό'ίQς παDέuβασnς : Καθαρισμός των παρακτίων ζωνών που προσελκύουν ικανό
αριθμό λουομένων (τουριστών και μη) και συνακόλουθα μείωση της ρύπανσης των
νερών κολύμθησης

3.

Προστασία ακτών

•

Νοuοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου:

• Ν.1650/86 για την προστασία του περιθάλλοντος
• DIR 76/ 160/ΕΟΚ για την πο ιότητα των νερών κολύμθ ηση ς
4.

ΠερινραΦό

uέτρου :

Καθαρισμός

με

μηχανικά

μέσα

παρακτίων

ζωνών

που

προσελκύουν ικανό αριθμό λουομένων καθώς και παρακτίων ζωνών τουριστικών

περιοχών. Το μέτρο σαν άμεση παρέμθαση περιλαμθάνει τον καθορισμό και συλλογή
των απορριμμάτων 500 Κm παρακτίων ζωνών τουριστικών περιοχών και σαν
μεσομακροπρόθεσμη παρέμθαση τον καθαρισμό και συλλογή των απορριμμάτων σε
1000 Κm παρακτίων ζωνών.

5.

Τόπος ()(!ι!ρ1κό κατανομόΊ παρέμβασης : Το μέτρο αφορά τις περιφέρειες Ν .Αιγαίο ,
Κρήτη, Απική, Κ.Μακεδονiα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δ . Ελλάδα

6.

Αναμενόμενο όΦελοc :

Βελτίωση του περιθάλλοντος των παρακτίων ζωνών και της

ποιότητας των νερών κολύμθησης

7.

Φορέας υλοποjησnc μέτρου: ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτρου: Ικανοποιητική

9.

Προτεραιότητα :

"ι

10.

r--,
IX__ J1
ι

"z

r--,
!tl

ι

Υπ . Εσωτερικών

/Χ__ J/

6doo

εκατ . δρχ.

12.000

εκατ .δρχ.

Χωρικό κατανομή κόστους :

Αμεσης προτεραιότητας

Μεσομακροπρόθεσμης προτεραιότητας

Ν.Αιγαίο

20%

Ν .Αιγαίο

Κρήτη

~

Κρήτη

Απική

20%
20%
10%

Κ. Μακεδονία

Κ.Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Δυτ . Ελλάδα

12.

/

ι

Μεσομακροπροθεσμη ς προτεραιότητας

11 .

ΕΟΤ

r--,

1__J/

Κόστος (τιμές 1992):
Αμέσου προτεραιότητας

/

Προτεινόμενο χρογοδιάγραμμα υλοποjησης :

Αμεσης προτεραιότητας
Μεσομακροπρόθεσμα

1994· 1999
2000-2005

1.69

15%
15%
15%
15%
15%
10%

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.

METPQ 5

Ι!ΙΔQ!;: Διαχείριση δικτύων ύδρευσης. Μείωση διαρραjν, ποιοτήτων παρακολούθησης
(και ανακαίνιση με νέες τεχνολογίες)

2.

Στόχος παρέuβασοc: Ελα}(Ιστοποίηση των διαρpα;ιν που παρατηρούνται στα δίκτυα
και άρα εξοικονόμηση υδατικών πόρων για άλλες ωφέλιμες χρήσεις. Μείωση της
καταναλισκόμενης ενέργειας. Ελεγχος της ποιότητας του νερού στα εσωτερικά
δίκτυα.και καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η μείωση των διαρροών πρέπει
από

3.

40-45% που είναι σήμερα να μειωθεί στο 20%.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποjοσο του μέτρου:

DIR 75/440/ ΕΟΚ και
DIR 79/896/ΕΟΚ για την ποιότητα και

μεθόδους μετρήσως επιφανειακών νερών που

προορίζονται για πόσιμα και την

ΚΥΑ

46399/86 (εναρμόνιση με τις παραπάνω οδηγίες)

Ν.1650/86 για την προοτασία του περιβάλλοντος

4.

ΠερινραΦό μέτρου: Οι οργανισμοί ύδρευσης θα πρέπει να προβούν σε ορθολογική
διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της αρμοδιότητάς τους για την αντιμετώπιση των
φαινομένων της λειψυδρίας και την προστασία των υδάτινων πόρων από άσκοπη

σπατάλη. Με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης οι οργανισμοί πρέπει να
προβούν σε μία σειρά ενέργειας που περιλαμβάνουν: Αποτυπώσεις με επιτόπου

έρευνες, χαρτογραφήσεις και κατασκευή μαθηματικών ομοιομάτων για την ανάλυση

της λειτουρyίας του δικτύου, μετρήσεις για επαλήθευση του ομοιώματος,
συστηματικές έρευνες για τον εντοπισμό των διαρροών, εγκατάσταση καταγραφικών

οργάνων, εκπαίδευση προσωπικού στις νέες τεχνικές διαχείρισης, τοποθέτηση
τηλεμετρικών συστημάτων και συστηματική επισκευή και αντικατάσταση τμημάτων
τι.ιν δικτύων. Με την εγκατάσταση ενός κατάλληλου μαθηματικού ομοιώματος θα
ελέγχεται με ακρίβεια και η κατανομή των χr~μικών και μολυσματικών παραμέτρων σε
όλα τα σημεία του δικτύου (Χλώριο, ιχνοστοιχεια κλπ).

5.

Τόπος (χwρικό καταγοuό) πaρέμβασοc:
ΟργανισμοίΥδρευσης

ΔΕΥΑ - ΕΥΔΑΠ

- ΟΥθ

Οργανισμοί διάσπαρτοι σε όλη τη ~ρα
Επιλέγονται

8

πόλεις και δύο τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Σύνολο εξυπηρετουμένου πληθυσμού

6.

800.000

κάτοικοι

Αναμενόμενο όφελος:
Περιβαλλοντικό
Κοινωνικό

- εξοικονόμηση υδατικών πόρων και ενέργειας , δημόσια υγεία
- αντιμετώπιση επιπτώσεων λειψυδρίας (δελτίο κλπ

βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών

Οικονομικό

1.70

7.

Φορέας υλοποjnσος uέτοου:

Οι ίδιοι οργανισμοί . Συντονιστικό ρόλο μπορεί να παίξει η Ενωση ΔΕΥΑ ή κάποιο
Υπουργείο (ΠΕΧΩΔΕ ή Εσωτερικών)

8.

Ετοιuότοτα

υλοποjnσος του μέτρου :

Προϋποθέσεις για

την υλοποίηση

του

χρονοδιαγράμματος είναι: Στελέχwση οργανισμών και εκπαίδευση προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες (απαιτείτα ι ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού

1

ή

2

εξειδικευμένα στελέχη) . Να προηγηθεί αποτύπωση των δικτύων. Οι περισσότεροι
οργανισμοί δεν γνωρίζουν ούτε την κατάσταση ούτε τη θέση των δικτύων τους . Η
αποτύπωση απαιτεί τοπογραφήσεις, καταγραφές, τη σταθερή βάση υλοποίησης του
μέτρου.

9.

ΠQQΤξ;QΩιQΙΟ!Ω

Αι

r--,
ιχ
ι

r--,
Az

1

__ J

ι

__ J

10.

Κόστος Uιμές

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους :
Για έργα Α

1

r--,
ΜΜ

1992) : 6.000

ιχ
ι

1
__ J

εκατ.δρχ.

προτεραιότητας:

1.500 εκατ . δρχ.
1.100 εκατ .δρχ.
Θεσσαλονίκη
400 εκατ .δρχ.
έργα ΜΜ προτεραιότητας: 3.000 εκατ.δρχ. (1992)
8

πόλεις (ΔΕΥΑ)

Αθήνα

Για

επιμερισμένα σε επί πεδο

χώρας. Κατά περιφέρεια το κόστος κατανέμεται ως ακολούθως :
Απική

Κ.Μακεδονία
Κρήτη
Θεσσαλία

12.

37%
13%
12,5%
12,5%

Δ . Ελλάδα

6%

Πελοπόννησος
Αν. Μακεδονία-Θράκη

6,5%
6,5%

Ηπειρος

6%

Προτξ;ινQuξ;νΟ χρονοδιάγραμμg υλοποίnσος :
Αποτυπώσεις : Αρχές
Εφαρμογή:

13.

Μέσα

1994 · μέσα 1994
1994 ·τέλος 1996

Πgρgτορόσεις :

α)

Η εφαρμογή του μέτρου προτείνεται σε

10 περιπτώσεις .

Σε

8

από τις πλέον

προβληματικές από άποψη ύδρευσης πόλεις της )(ώρας. (Αν απαιτηθεί μπορεί
να τεθούν αντικειμενικά

κριτήρια επιλογής) .

Στις πλέον προβληματικές

περιοχές από άποψη διαρροών της Αθήνας και Θεσσαλονiκης με κατ'
εκτίμηση εξυπηρετούμενο πληθυσμό
β)

300.000

και

100.000 αντίστοιχα.

Αν στην υλοποίηση του μέτρου προστεθεί και η επισκευή (αντικατάσταση) των
αγωγών με νέες τεχνολογίες χωρίς εκσκαφή (no-dίg) τότε η δαπάνη του
μέτρου μπορεί να διπλασιασθεί και το χρονοδιάγραμμα να περιέχει και φάση

εφαρμογής τεχνολογιών no-dίg από αρχές

1.71

1995 • τέλος 1997.

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΩΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΩ

1.
2.

6

Ιί.!Δ2!;: Παρακολούθηση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά
Στόχοc παρέuβασοc : Μείωση της ρύπανσης και πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης
των υδάτων (υπόγειων και γλυκών επιφανειακών) που προκαλείται έμμεσα ή άμεσα
από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης (αζωτούχα λιπάσματα, ζωικά λύματα)

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου:

Οδηγία 91 /676/ ΕΟΚ

4.

Περινοοιό μέτοου: Συστηματική παρακολούθηση με δειγματοληψίες και αναλύσεις

των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά στα πλαίσια του εθνικού

δικτύου παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων που Βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη
και του προτεινόμενου εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

5.

Τόπος (γωοικό κατανουό) παρέμβασης : Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

6.

Αναμενόμενο όφελοc :

Η προστασία και διατήρηση των υπόγειων και γλυκών

επιφανειακών υδάτων

7.
8.

Φορέας υλοποίησης μέτοου: ΥΠΕΧΩΔΕ

Ετοιμότητα υλοποίοσοc; του μέτοου:

9.

Για τα επιφανειακά νερά υπάρχει ικανοποιητική ετοιμότητα
Για τα υπόγεια νερά υπάρχει σχετική ετοιμότητα

ΟQ.Qτξ;pgιΩτο1g :

r--,
°'1

10.

ιχ
ι

1

__ J

Κόστος (τιμές

"'ι

1992):

r-- 1
1
__ J

r--,
1χ 1
__ J

lt4

ι

ι

Εντάσσεται στο κόστος του προγράμματος:

εθνικό δίκτυο

παρακολούθησης των νερών που αναφέρεται στον τομέα Μηχανισμοί .

11 .

Χωρικό κgτ(]Υομό κόστουc;:

12.

ΠQ.Qτεινόμενο χρονοδιάνρgμμg υλοποίοσοc;:
Για τις ενέργειες προτεραιότητας Α : από αρ)(ές 1994 - τέλος 1999

1

Για τις ενέργειες προτεραιότητας ΜΜ

13.

:

από αρ)(ές

2000 - τέλος 2005

Πgρατορόσεις : Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να εντα)(θεί κατά το μέρος των υπόγειων
νερών στο μέτρο υπ ' αρ.

2 που

αναφέρεται συνολικά στα υπόγεια νερά
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ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

7.1

1.

Ιί.ΙΔQς: Εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και δίκτυα αποχετεύ σεων

2.

Στόχος παρέμβασης : Προστασία του υδατικού περιβάλλοντος (και ιδιαίτερα των
ευαίσθητων ζωνών) από τις αρνητικές επιπτώσεις των ανεπαρκώς επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτοου :

Ειβ/221 /65 Υγειονομική διάταξη (ελληνική νομοθεσία)

·

Οδηγία 91 /271 / ΕΟΚ 'Επεξεργασία αστικών λυμάτων" (κοινοτική νομοθεσία)
Πρόγραμμα

Περιφερειακής

Αναπτυξιακής

Πολιτικής

(Ελληνική

Πολιτική

Περ ιβάλλοντος)

4.

ΠερινοαΦό

uέτρου :

Προβλέπει

την

εγκατάσταση

μονάδων

επεξεργασίας

πρωτογενούς ή δευτερογενούς για τους ΟΤΑ εκείνους που δεν εξυπηρετούνται από
τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή τις υπό κατασκευή μέχρι τέλους

1993

ευρισκόμενες, ως εξής:
α) Για ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των

κατοίκων, δευτερογενή επεξεργασία

5.000

β) Για ΟΤΑ με πληθυσμό από 2.000·5.ΟΟΟ κατοίκους,

60% αυτών επεξεργασία

ενδιάμεσης απόδοσης και 40% δευτερογενή (λόγω αυξημένr.ς τουριστικής κίνησης
ή αποχέτευσης σε ευαίσθητους αποδέκτες)

γ) Για ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοί κων, δευτερογενή επεξεργασία σε ένα
ποσοστό

5.

30%

αυτών λόγω ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης

Τόπος lχωρική κατανοuή\ παρέμβασnc; :
α) Για τους ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των

5.000 κατοίκων,

η κατανομή θα γίνει σε όλες

τις περιφέρειες της χt;ιρας, ανάλογα με τον πληθυσμό

β) Για τους ΟΤΑ με πληθυσμό μεταξύ

2.000-5.000

κατοίκων, η κατανομή θα γίνει

επίσης σε όλες τις περιφέρειες ανάλογα με τον πληθυσμό , το τουριστικό ενδιαφέρον
κάθε μιας και την ευαισθησία των αποδεκτών

γ) Για τους ΟΤΑ με πληθυσμο κάτω των 2.000 κατοίκων, η κατανομή θα γίνει ισόποσα
στις περιφέρειες με κατ' εξοχήν τουριστικό ενδιαφέρον (Κρήτη , Ν . Αιγαίο, Β.Αιγαί ο ,
Ιόνια Νησ ιά)

6.

Αγαμενόμενο όΦελοc; : Προστασία και διατήρηση των υδάτινων αποδεκτών σε
οικολογικά

καλή

κατάσταση,

προϋπόθεση

για

την

κοινωνική

αποδοχή νέων

δραστηριοτήτων και βιωσιμότητα των ήδη υφισταμ ένων

7.

Φορέαc; υλοποίnσnc μέτοου : Υπουργείο Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ

-

Γ. Γ. Δ . Ε. για

ορισμένες μεγάλες εγκαταστάσεις (η .χ. Ψυπάλεια)

8.

Ετο ιμότητα υλοποίnσnc; του μέτρου : Σχετικά ικανοπο ιητική ετοιμότητα . Υπάρχουν

προβλήματα, ως προς τη δυνατότητα των ΟΤΑ να ανταποκριθούν στο ρόλο το υς, δεν
έχουν επίσης καθοριστεί οι ευαίσθητες ζώνες .

1.73

9.

Οροτεοαιότnτα :

r--,
Αι

ιχ
ι

10.

Κόστος (τιμές

r--,

r--1

Αι

1

__ J

ιχ
ι

ΜΜ ιχ 1

1

__ J

ι

__ J

1992): 135.000 εκατ.δρχ .

για έργα αμέσου προτεραιότητας και

63.500

εκατ. δρχ. για μεσομακροπροθέσμου προτεραιότητας έργα

11.

~!ι.!ι;!Ι!Sό ISW:~Ql.lό KQQTQUς:
Απική

Κ.Μακεδονία
Δυτ. Ελλάδα
Θεσσαλία
Κρήτη
Αν. Μακεδονία-Θράκη
Δυτ . Μακεδονί α

12.

3,3%
2,3%
6,5%
5,9%
1,6%
6,0%

Στερ. Ελλάδα
Ν . Αιγαίο
Β.Αιγαίο
Ηπειρος
Ιόνια Νησιά

ΟggτεινΩμενQ 'Χ()Qνοδιάγι;ιαu~,ια ι,ιλ()πgίnσn ς:.
Για τα έργα προτεραιότητας Α 1

:

Για τα έργα προτεραιότητας Α

2 :

Για τα έργα προτεραιότητας ΜΜ:

13.

Πελοπόννησος

35,7%
15,3%
5,3%
4,6%
7,9%
3,5%
2,1%

Αρχές

1994 - αρχές 1996
1996 - τέλος 1999
Αρχές 2000 - τέλος 2005
Τέλος

Παοmnι;ιόσεις :
α}

Οι βιολογικοί καθαρισμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν χwρίς το αντίστοιχο

αποχετευτικό δίκτυο. Το αποχετευτικό δίκτυο ως προτεινόμενο μέτρο περιγράφεται
ξεχwριστά.

β)

Στο

κόστος του

μέτρου δεν περιλαμβάνονται οι

αγωγοί

και

εγκαταστάσε ις διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στους αποδέκτες.

1.74

γενικά οι

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

7 .2

Τίτλος : Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Στό:tσς παοέμβασnς : Εμμεσα, προστασία του υδατικού περιβάλλοντος και ειδικότε ρα
των υπόγειων υδάτων από τις αρνητικές επιπτώσεις των αστικων λυμάτων

3.

Νοuοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει την υλοποίηση του μέτοου: Ειβ /221 /65
Υγειονομική Διάταξη (ελληνική νομοθεσία)

4.

Περινραφό μέτρου : Σύστημα αγωγών και αντλιοστασίων που συνδέουν το κάθε
νοικοκυριό με την μονάδα Βιολογικού καθαρισμού

5.

Τόπος (Χwοικό κατανοuό) παρέμβασης : Η κατανομή θα γίνει σ' όλες τις Περιφέρειες
εκτός της Απικής και της πόλης της Θεσσαλονί κης

6.

Αναμενόμενο όφελος: Προστασία της Δημόσιας Υγείας

7.

Φοοέαc υλοποίησης μέτρου: Υπουργείο Εσωτερικών , ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποί ησης του μέτρου : Σχετικά ικανοποιητική ετοιμότητα

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Α.ι.

1__ J1
ι

r-- 1
~

1
ι

1

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους:

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάyρgμμg υλοποίησης: Αρχές 1994 - τέλος 1999

13.

Παρατηρήσεις : Οπως σημειώνεται και στο μέτρο

1992):

προς προσδιορισμό

7.1,

οι εγκαταστάσεις βιολογικών

καθαρισμών δεν μπορούν να λειτουργήσουν χwρίς το αντίστοιχο αποχετευτικό
δίκτυο . Και

βεβαίως, υπάρχει ο αντίλογος, ότι μπορεί να λειτουργήσουν με

βοθρολύματα. Ομως, στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της
ρύπανσης των υπογε ίων υδάτων λόγω μη στεγανότητας των βόθρων, καθώς επίσης
και το πρόβλημα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από υπερχειλίσεις αυτών .

Εξ αιτίας των παραπάνω θεωρούμε την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ως
περιβαλλοντική επένδυση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των μονάδων

βιολογικού καθαρισμού .
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ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.

2.

7 .3

Ιi!ΔΩ&: Κέντρα στήρ ιξης και εξυπηρέτησης λειτουργί ας συστημάτων επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (ιδιωτικά έργα)
Στόχος παρέuβασnς: Καλή λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων που συνεπάγεται προστασία του υδατικού
περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις των ανεπαρκώς επεξεργασμένων
αποβλήτων

3.

Νομοθεσία που ποοβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου :

- Ν . 1650/86 για το περιβάλλον
- DIR 85/ 337/ΕΟΚ και ΚΥΑ 69269/ 5387/ 90 για τις επιπτώσεις δημοσίων και ιδιωτικών
έργων στο περιβάλλον

- DIR 271 /91 / ΕΟΚ
4.

επεξεργασία αστικών λυμάτων

ΟερινραΦό μέτρου:
Δημιουργία 13 κέτνρων στήριξης και εξυπηρέτησης της λειτουργίας συστημάτων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημοσίων και 1διωτικών έργων που θα βρίσκονται
από ένα σε κάθε περιφέρεια της )\'ώρας. Στο μέτρο περιλαμβάνεται )\'ώρος

εγκατάστασης γραφείων

5.

- εργαστηρίων, αποθήκη , προσωπικό, εξοπλισμός

Τόπος ΟΟιιρικό κατανομή) παρέμβασης:

Δημ ιουργία ενός κέντρου σε κάθε περιφέρεια της )\'ώρας

6.

Αναuενόμεγο όφελος :

Μ ε ίωση των ρυπαντικών φορτίων στα υγρά απόβλητα

δημοσίων και ιδιωτικών έργων

7.

Φορέας υλοποίησης uέτρου :

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτρου :

9.

Ιδιωτικός φορέας

· Προτεραιότητα :

r--,
Αι

1χ 1
__ J
ι

10.

Ικανοποιητική

Κόστος (τιμές

r--,
ltt

1__ J1
ι

1992): Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 2.600 εκατ .δρχ., για έργα

αμέσου προτεραιότητας εκ των οποίων το δημόσιο κόστος ανέρχεται σε 1.300
εκατ . δρχ. για 6 χρόνια (50% της επιχορήγησης) . Το κόστος του μέτρου σαν
μεσομακροπρόθεσμο ανέρχεται στο ίδιο ποσόν.

11 .
12.

Χωρι κό κατανομό κόστους :
κόστους

Σε κάθ ε περιφέρεια τ ης )\'ώρας αναλογεί το

7,7%

του

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίnσπς: Επειδή ήδη λειτουργούν συστήματα
επεξεργασίας αποβλήτων, προτείνεται η άμεση ενεργοποίηση του μέτρου .

έναρξη 1994 - 1999
συνέ)(1ση 2000 - 2005
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ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Τίτλος : Ανακύκλωση υγρών αποβλήτων

2.

Στόχος παρέuβασnς : Περιορισμός των αποβλήτων

3.

7.4

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου :
α) Χρηματοδοτικό μέσον ΊΙFΕ' στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος
β) Πρόγραμμα της Κοινότητας: 'ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ '

γ) Οδηγία

4.

271 /91 /ΕΟΚ

(κοινοτική νομοθεσία)

Περιγραφή uέτρου : Εκπόνηση προγραμμάτων σχετικά με δράσεις ανακύκλωσης και

επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων και της λυματολάσπης

5.

Τόπος <χωρικό κατανομή) παρέμβασης : Επίπεδο χ-ώρας

6.

Αναμεγόμεγο όφελος: Εξοικονόμηση φυσικών πόρων {ύδατος)

7.

Φορέας υλοποjnσnς μέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσnς του μέτρου: Χαμηλή

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

1
ι

10.

__ J

Κόστος Ιτιμές

r--,
Αι

1Χ
ι

1 Το

__ J

zσ:ι

"4

TW

πρσγ~ τwν

r--1
1Χ 1
ι__ J

Το

8°"

TW

nρογJqλ!Ιότwν

1992): 10.000 εκατ. δρχ. (αρχική εκτίμηση) εκ
2.000 εκατ. δρχ. (αρχική εκτίμηση)

των οποίων για έργα

αμέσου προτεραιότητας

11.
12.

Χωρικό κατανομή κόστους: Το

100% σε

επίπεδο χ-ώρας

Προτεινόμενο χρογοδιάνραμμα υλοποίησης :
Τα προγράμματα προτεραιότητας Α2 : αρχές

Τα προγράμματα προτεραιότητας ΜΜ

:

'1

1

1.77

1996 ·τέλος 1999
2000 • τέλος 2005

αρχές

5.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ε!ΚΟΝΑ ΑΝΑΠ<ΩΝ

1.78

ΤΟΜΕΑΣ

1:

ΠΙΝΑΚΑΣ

5.1

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ (εκ.δρχ.

1992)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

θΕΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1
(έτος

1.
2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

+

Α,_

ΜΜ

1999)

2.000

θΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

(2.000)
( )

(έτος

2005)

1.500

3.500

-

ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

3.
4.
5.
6.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΧΗΜΙΚΕΣ-ΤΟΞΙ ΚΕΣ ΟΥΣΙ ΕΣ

(β)

(β)

(β)

8.000
3.000

(β.000)

-

( )

(β)

19.000
3.000

(β)

(β)

(β)

27.000
6.000
(β)

ΣΤΑ ΝΕΡΑ

7.

ΥΓΡΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ

138.800

(138.800)

72.800

211.600

ΣΥΝΟΛΟ

151.800

(148.800)

96.300

248.100

Σημείωση:

(α)

Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εφαρμογής
κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής

(β)

Το κόστος περιλαμβάνεται στον τομέα 'Μηχανισμοί'

1.79

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ

2 :

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.

1.

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Αστικά στερεά απορρίμματα

1.1.1

Υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις

•

Εθνικό Νοuοθεσjα

Σύνταγμα

Καθορίζει την υποχρέωση του Κράτους για την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (άρθρο

24,

παρ.1) για

την άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ σε τρόπο που να μην

εμποδίζει την ελεύθερη δράση τους (άρθρο

102, παρ. 1)

και για

την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση της
αποστολής των ΟΤΑ

Δη μοκοινοτικός Κώδικας (Π.Δ.323/89)

Καθορίζει το πλαίσι ο λειτουργίας των ΟΤΑ

και ορίζει τις αποκλειστικές και σuντρέχουσες αρμοδιότητές
τους

Ν.1622/86

θέτει τις βάσεις για τη δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση

Ν.1878/90

Αναπτύσσει το περιεχόμενο και καθορίζει τις διαδικασίες της
δευτεροβάθμιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

Ν . 2026/92

Αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της δημόσι ας διοίκησης

Ν.1650/86

για το Περιβάλλον. Καθορίζει το πλαίσιο και τους όρους για
την άσκηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής

ΚΥΑ

Αναφέρεται

495/86

στη

διαχείριση

των

στερεών

αποβλήτων

και

εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/444/ ΕΟΚ

Υ. Δ. Ε1 β/301

/64

Καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων καθώς και πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών

Υ. Α. 31784/90

για τους τύπους συσκευασίας των υγρών τροφίμων σε μια

πρώτη προσπάθεια αδύναμης παρέμβασης στον τομέα της
ανακύκλωσης

και

απορριμμάτων.

Εκδόθηκε

της

μείωσης

σε

των

παραγομένων

συμμόρφωση

της

οδηγίας

85/339/ΕΟΚ
Π.Δ .84/84

θέτει όρους και περιορισμούς στη βιομηχανική δραστ ηριότητα
της

Αττικής,

μαζί

και

στη

χωροθέτηση

εγκαταστάσεων

διάθεσης απορριμμάτων

Π . Δ.517 /91

για τις ιδιωτικές κλινικές. Τίθενται μερικά στοιχεία (ανεπαρκή)
που σχετίζονται με την εσωτερική διακίνηση και προσωρινή
αποθήκευση των μολυσματικών αποβλήτων

Υ.Α.69269/90

για το περιεχόμενο και τους όρους εκπόνησης .και έγκρισης

Υ .Α .75308/90

για τη διαδικασία δημοσιοποίησης των ΜΠΕ

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2.1

.Υ.Α. Α5/2280/β3

για την προστασία των νερών της Πρωτεύουσας, που θέτει
περιορισμούς

στη

χwροθέτηση εγκαταστάσεων διάθεσης

απορριμμάτων στην Απική
ΚΥΑ

•

80568/4225/91 που αναφέρεται στη μηχανική διαλογή και βιοσταθεροποίηση

Κοινοτικό Νοuοθεσία

Οδηγία ΕΟΚ
Οδηγία ΕΟΚ

75/442 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
91/156 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

τροποποιητική της

75/442/ΕΟΚ
Οδηγία ΕΟΚ
Οδηγία ΕΟΚ

85/339 για τις συσκευασίες των υγρών τροφίμων
86/278 για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως των εδαφών
κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία

Οδηγία ΕΟΚ

89/119 για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται
από

τις

υπάρχουσες

εγκαταστάσεις

καύσης

αστικών

απορριμμάτων

Οδηγία ΕΟΚ

89/369 σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
προέρχεται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών

απορριμμάτων

Οδηγία ΕΟΚ 81/972 Σύσταση για την επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιηθέντος
ανακυκλωθέvτος χαρτιού

SEC 89/934/τελικό

Ανακοίνωση της Επιτροπής για μία Κοινοτική στρατηγική για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων με άξονες την πρόληψη
(μείωση

παραγωγής

απορριμμάτων}

βελτιστοποίηση τελικής διάθεσης
και

τη

θεραπεία

•

(αποκατάσταση

• επαναξιοποίηση •

κανονισμό της μεταφοράς
και

εξυγείανση

παλιών

χωματερών)

SEC 89/1445/τελικό Εκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη
μέλη των οδηγιών της ΕΟΚ στον τομέα των αποβλήτων

COM 90/218/τελικό Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Πράσινο Βιβλίο για το
Αστικό Περιβάλλον•

COM 92/23/τελικό
Πρόταση Οδηγίας

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Άειφόρο ανάπτυξη"

COM 91/102/τελικό

για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων

2.2

1.1.2

Υφιστάμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις

Η 'καθαριότητα' είναι σήμερα μια από τις ελάχιστες αποκλειστικές αρμοδιτητες της
Τοπικης Αυτοδιοίκησης. Είναι όμως χαρακτηριστικό για την Ελλάδα φαινόμενο, ότι
το αντικείμενο αυτό καλείται να το διαχεριστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση κάτω από ένα
δυσμενές πλαίσιο, κύρια σημεία του οποίου είναι:

ο

Η θεσμική υποβάθμιση της Τ.Α., του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα, και πρώτα
απ' όλα έλλειψη δευτεροβάθμιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

ο

Η έλλειψη διοικητικής αυτοτέλειας της Τ.Α., που εκφράζεται κύρ ια με την
εξάρτηση των ΟΤΑ από τον οικείο Νομάρχη

ο
ο

Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ΟΤΑ
Η ανενεργός σε πολλά ακόμη σημεία νομοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος (Ν.1650/86)

ο
ο

Η ανεπαρκής νομοθεσία για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

Η έλλειψη εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
τεχνικών προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο

ο
ο

Η έλλειψη μιας εθνικής πολιτικής για την ανακύκλωση
Η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και διάχυση ευθυνών μεταξύ διαφόρων

υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών
ο

Η έλλε ιψη χwροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης σε εθνικό επίπεδο

Πέρα από τις δυσμενείς αυτές προϋποθέσεις, μια σειρά ακόμη αδυναμίες καθιστούν

δυσχερέστερο το έργο της Τ.Α. ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα της )(ώρας
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κλπ), όπως:
ο

Η

απρογραμμάτιστη διόγκωση των αστικών αυτών κέντρων,

χωρίς την

πρόβλεψη χwροθέτησης οχλουσών εγκαταστάσεων, όπως είναι αυτές που

σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων (εγκαταστάσεις διάθεσης,
κέντρα ανακύκλωσης, σταθμοί μεταφόρτωσης)
ο

Η διαμόρφωση ενός πυκνού πολεοδομικού ιστού με ανεπαρκείς οδικούς
άξονες, στενό οδικό δίκτυο, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, και ακόμη πιο
έντονο πρόβλημα χώρων στάθμευσης

Στην παραπάνω ζοφερή πραγματικότητα (και σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της) πρέπει
να προσθέσει κανείς και το σοβαρότερο πρόβλημα των κοινωνικών αντιδράσεων, που

εκδηλώνονται εναντίον της χwροθέτησης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που
σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τους κατοίκους των γετονικών
με την υποψήφια εγκατάσταση περιοχών. Οι αντιδράσεις αυτές, σε κάποιο βαθμό

δικαιολογημένες εξαιτίας (α) της έλλε ιψης πληροφόρησης και συμμετοχής της
' τοπικής κοινωνίας' στη διαδικασία εντοπισμού και επιλογής των υποψήφιων χώρων
(β) της ισχυρής δυσπιστίας απέναντι στις πραγματικές προθέσεις του κράτους κα ι

2.3

τη δυνατότητα της Τ.Α. να διασφαλίσει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις (γ) της
αναπόφευκτης σύγκρουσης του τοπικού συμφέροντος με το ευρύτερο κοινωνικό
συνεπικουρούμενες και από το πολιτικό κόστος που βαραίνει πάντα στην κρίση

αυτών που παρεμβαίνουν στο πολιτικό επίπεδο, τείνουν να αναδει~ούν τα τελευταία
χρόνια στον πιο καθοριστικό, για τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης,
παράγοντα.

Μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από τις ανεξέλεγκτες χωματερές, τους
ελεύθερους

σκουπιδοσωρούς στους δρόμους

των πόλεων,

την αυξανόμενη

επικιν~υνότητα των στερεών αποβλήτων και την ποσοτική τους διόγκωση.
Οι συνέπειες της επιδεινούμενης αυτής κατάστασης είναι σοβαρές και ποικίλες.

Πλήπεται το περιβάλλον (ρύπανση ατμόσφαιρας, ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών

νερών , πυρκαγιές δασών και δασικών εκτάσεων, αισθητική υποβάθμιση τοπίων,
επιβάρυνση και προσβολή οικοσυστημάτων), η δημόσια υγεία (επιδημιολογικές
εξάρσεις, υποβάθμιση νερών ύδρευσης, αθροιστική συσσώρευση τοξικών ουσιών
στον οργανισμό, η τοπική οικονομική ανάπτυξη . (μείωση τουρισμού, υποβάθμιση
χρήσεων γης, μείωση ποτάμιας ι~υοπαραγωγής, περιορισμός γεωργικής παραγωγής

και δασικής οικονομίας, υποβάθμιση φυσικών πόρων).
Ολη όμως αυτή η κατάσταση είναι κατ' αρχήν αναστρέψιμη:

ο

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
παρέχουν αξιόπιστα εργαλεία δράσης σε όλες τις φάσεις .

J:Ιροσωρινή

αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, διάθεση (με λιγότερη ίσως επιτυ)(iα),
παρακολούθηση εγκαταστάσεων και αποκατάσταση βλαβέντων τοπίων.
ο

Υστερα από πολλές αναζητήσεις και προσπάθειες στις αναπτυγμένες δυτικές

Χώρες, έχουν αναπτυ~εί σχετικά δοκιμασμένα σχέδια δράσης για τη μείωση
των παραγομένων απορριμμάτων, την σταθερά αυξανόμενη ανακύκλωση ~αι
επαναχρησιμοποίησή τους .
ο

Αποκαθίσταται μια γραμμή επ ικοινωνίας και αλληλοπληροφόρησης μεταξύ των
διαφόρων κρατών, κύρια των

12

της ΕΟΚ.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Κεντρική Διοίκηση αλλά και η Τοπικ ή Αυτοδιοίκηση της

Χώρας πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις, η κάθε πλευρά ανάλογα
με τις ευθύνες και το ρόλο της.
Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η πιο πάνω προσπάθεια δεν ξεκινάει από το
μηδέν. Διατίθεται ήδη μια υποδομή, ανεπαρκής βέβαια αλλά ό)(Ι αμελητέα; κύρια στον

τομέα αποκομιδής των απορριμμάτων (εξοπλισμός συλλογής) .

2.4

Στον Πίνακα

1.1.1 που ακολουθεί δίδονται συνοπτικά οι υφιστάμενες υποδομές , έργα

και παρεμβάσεις ανά τομέα περιβάλλοντος :

Γενικά (θεσμοί , νομοθεσία , διοίκηση , σχεδιασμός)
Σύνθεση, ποσότητες απορριμμάτων
Προσωρινή αποθήκευση , συλλογή, μεταφορά
Μεταφόρτωση
Υγειονομικ ή ταφή
Διαλογή στην πηγή
Μηχανική διαλογή, βιοσταθεροποίηση
Καύση

2.5
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69269/90 ιΕΧ67θβ/90
753W90 tεκθ91β/90

Ενερyοποίηαη διοτόfι:ι.ιν

ΚΥΑ

49541/86

ΚΥΑ 69269/90 yιο τις ΙΠ .
CW ιοστ ική ~ της

Evερyono ί ηαη
διοτόςι:ι.ιν

l:ATtf"CP!λ
θΟ4λ

λΣΤ!Κλ ΣΤΕΡΕλ λΓιΡΡ1"1ΑΤλ
Σίινθεση - r'οοάτητcς Αηορρ ι14'άπιν

ΠΙΝΑΙW: 1 .1. Ι

Σuνοπτ ι ι<ή οορσuσ ί αη "' '~ένuv uποδσμ(ιν, i:fιtw ιω ι ηφεμβάσο.ιv

Κοτηνφ ίcς φαβλrιιόπιν

κ.ιδ ιιωm ίrρη ~ με
ιc.οινοτ ι κ.έ:ς ιc.αι εθνικές

rα&ίmτα

Εn ι nτώσε ι c

Ανεnαρο:c ί ς aναλύοι: ι ς
Ελλειιή οτα ι χε ί σ

~ αφ ί βε ισ προοεγγ ίοαιν

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Σ τό)(ο ι ηφεμβάσο.ιv

πρσβλbιιε 1c

a-vν·.,ιν.,.

Μεθοδσλσy ί Q ωλ-

Σιιγ~<έντρucη ιmριών
σταιχι ίw γ ι ο την

-

n:χχ>ΤΙΙ(ή nορσyuνή, τη

-tορc ίς~

"'° ι κή οίινθΘ:η ""ι τα
λο ιrίJ χαραι< τηp ΙΟΤ 1kά

TW cn:ιρp Ι 14'άΤW

:...ι

Επφςής

-

Αvινερνο ί

-

λνεncιρο:c ί ς

δοΝ:ιf ίο ι:πεε ε:ρ-

(Θ<ΟΤ .δο>ι .

uποδσμ(ιν

1992)

Δ ιόγνucη

Συλλογή

οτο ιχe ίw
δ ιοχι ί ρισης

οτο ιχti uν

- tορc ί ς "" ' μεθο-

cm ιτοuιιέννν

ατοτ ι στιιαiν

'Hιrf(;. οτο ι χι ίw

yσσ ίσς στα ι χε ίw

Ν

y.v.....~

-

Κόστος urq>)(OUO(ιv ""1
υπό ε(έλ 1ξη υrοδσμύν

- λνσλύσι: 1ς
cn:ιρρ ι wάτw

ΚλΤΙfΊΙ'!Α

λΠ!Κλ ΠίΡΕΑ

θΕΜΑ

ιφοα.pινή CΠ>θήκeuαη - Συλλονή - Μετ"'°""
ΣΙΝΟΟΤΙ ιcή rqnιa ί οαη Uf ιστqιiννv ιmδαμίιν, ~ ICD ι πφq.C!άσι:uν

ΠΙ ΙCι\ΚΑΣ

1. 1. 1

AIU'Pl"4ATA

kι.ιδιιcmοίηαη ~ μ.:

Καπrιορ ί ες ηροβλιιJά1'1'1

κοινοτικές ιcαι εθlι ικές
ΠnnΑΙ.;. ~τα

Επιπ'!Υσει<

~ις

-

λνορθολσy ι κός τρόπσς

-

Οnτιιcή ρύrονοη σστι καύ

-

1
λ~ ία Rωt 1ng
Αιcατολλη><)τητα

-

πcρ ιβόλλαvτος
lbλλaWJa 1ιηJός μ 1ιφοcnορρ 1\4"'1τνν ( 1\tters)

-

μέαιν rιρcnιρινής

-

Επιδφια),αyικσί
κίνδυνοι

-

Αιcατόλ.\ηλις αΝθήι(ις
Υyιcινής ιcαι ~ισς

δής

crοθήκευιης

της φγσσίσς

Υλ Ε ιβ/301/64

ΥΠΟΔΟΗΕΣ
Σ τόχοι πφqιβάσεuν

..,.,,....,..,.,.
-

ΚΥΑ 49541/86
Οδηγία 84/631/Εα

Κιιθ 1tpuaη της

-

/\.)

YrUt.ιouaε:c

-

-

δής
()ρθο.Ισν 1OCOOD ίηαη

-

1

-

δής

-

(ει<ατ . δον .

uπάqιΗ

1992)

-Ε~ σε c ιδι-

2.800

Κιιλι~ ι κάδο ι
Ε ιδικά κιβ.:ιτια

-

Πcριοριφένσι

-

Ικσνα10ιητικά

-

Πcριοριφένσ

-

Οάχιατα

Οάχιστα

κές nερ ιπ'!Υσε ι ς

250
32.600

-

8.800

-

Ολαι<Ν'p.α]

- Enoι.T<DJ

Αnαρρ ι μμστ.,..;pσ

ΑνσνέωσJ

χιιρuνακτ ιιαic;

~μέαιν
rιρcnιρινής

cro ι τοuμένuν

(κσντα ίηνcρς)

τuν nρσγρσι.ιμότων

1
-Ε~

Ηeρικά

Διόγννση

ιn1 ~tλιεη uπάqιΗ

σιcατόλληΗ> ι

1.11J(ΟΥΙιαic;

-

δής

1
Αnαρρ ιμμστ.,..;pσ

- Ολαι<Ν'p.α]

540

~·ιαic;

~

i:D

Ε ι διιcαί σiιο<οι

Ιίόστος~ιcαι

ιmκσμ ιδής

-

Αnαρριμμσ~

-Ε~σε

38

cιδικές

εριητιι<ής

περιπτώσεις

nερ Ισσυλλονής

-

Αnαρρ 1μμστοφόρα-

-

Οχι. ι.'1ό ~tλιεη

-

300

-

Αnαρριμμσ~

Ανά!n>εη

-

cnά<T<DJ

φ,γe ία
( νσσοιι.αμε 1οκά)

-

Οχ•. ιn1 ~tλιεη

-

ΛiΊΟ

-

λνι:κ.τό

-

ΛiΊΟ

900

-

Δσιι ιμσστ ι κά

-

Ολαι<Ν'p.α]

4 .075

-

Επέκταση

αιτQ\ιστης

Cl10ιtαμ lδής

- Πλuντήρ ια κίΔΝ
- Αuτσιι ιναψινσ
σχήματα

-

Οχfιιστα ιιδιιαic;

- Enόι.T<DJ

750

χιήιης

rt1IW)

51.053

Ι:λΜΙΙ'ΙΑ

ΑΣΤΙΙ:λ Σ1ΙΙ'Ελ

θfW.

Ηεπ,.όρτucη

ΠΙΙW:ΑΣ 1 . 1 . Ι

Σuνοοτιιαi nφσuσ ί cχη "' ι στφέwν ιmδομ;ιν, ~ m ι ~

AIO'Pllt4ATA

Κοτηyφ ί ις~

Κωδικοοο iηcη ~με
κο ι νοτικές κα ι ι:θvιιιές

rνν-Αιήο~τα

-

Dά)(ιοτη ~της
μι:τ..:ιpnιιης

-

Επιπ'Τ'Ιd: ιc

- En ιβόρυlιοη ταu ιαιιV.οfOP ιαιωύ π.ιv ΟΟλεw

nραβλίφι: ις

ΥΠΟΔΟΗΕΣ
Στόχο ι nαρq4!άσε:w
......... fNl:C

- D'A

με nάγιις

-

όiJa μονόδες

rιλα< τpαιη)(!]ΥΟλο-

HcιcW1 nοοότηm

-

Ρίn:Jνα} αι~m.α ι ρας

Υ ιιιές εyκατα:πό-

τοννοχ ιλ ιαμέτρuν

-

Ο ι κοναμ ι ιαi ο ιμορρσv ία

οι ι ς

Διηιcιι ί ς ωνθήκις

Υ"""'~....,.

- D'A

μι κ ι νητό

λε 1rouρy ία; π.ιv χ'ιρcΝ

ιξαnλιαμό

διάθεσης

ηλήρωαης τuν

Κι\σrος ~ ""'

Διάyνucη

ιπ1 ιξίλ ι εη ιmδοψ.ι

cmιτοuμέwν

(εκοτ . δον.

ιmδοψ.ι

Σχιοταί

"· ιμ.pνης

1992)
3.000
400

-

Εηί:κτcχη

-

Ανάττuξη

.

θeαααλον ί ιcης ι οοο

οχι

"·

ΙQ(ρης

200

κανταίηνερς

- D'A
/\)

(ο

μι σ~ ' εuθεία;

- Ανάττufη

οχ ι

αηόρρ ι ..,
ΣΥΙC)(()

4.600

ΑΠ ΙΚΑ rnPEA AID'f'llt\AΤΑ
Υγι ι ονο1ι11ui ταφή
Σuνοοτιl(ή ποροuοίοση "'ιοτ~έννν "10δομιν , έργνν και οορqιβάοαι\Ι

ΚAJW(JllA

θΕΜι\

ΠΙΝι\ΚΑΣ

1. 1. Ι

Κοτηγcιρ ί α; nροβλιιιάτw

κα ι νοτ ικίς και dlvικέ:ς

Εn ι πτώοι: ι c

rιιχ>ΙΙλ* 1ς

Ακατω.ληλο ι χ\ιρο ι
Ανίιφr. τη ιn:ιδοΙή

- Ι\ιρκαγ 1έ:ς δοσ:Ν
- PinMη J.W1όνcινν νφ

~c ιρη λs ι rouρy i o

-

cmδοι.τ\ιν

-

Οπτι Ι(ή ρΟΟσνση,

- ~Τοση cηόιιοσης ΟΤΟ

Ιbοβλι'ωτο

-

Ανίιφr.τος έλογχος

-

ΡύπαΥ<η cπ ιροιακών

-

....

Επ ιπτώοι: ι ς στην πσνίδο
Πι:ρ ι ορ ιφόι; ~

Υ . Δ . Ε ιβ/301/64
ΚΥΑ 69541/ 86

-

Στόχοι~
Αaωίιuενιc

-

Οδηγία 75/442/ΕιJ::

Οδηγ ία 91/156/ΕιJ::
οuμβοίιλ ιο
αJ\(91)/ 102

~ιοη τοπ ί νν

~

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κι.ιδικαnοί ηοη~με

Ν . 1650/86

Ει<αιvχιχ>ν ιφός της

-

Σίινχρονο ι χ\ιρο ι

y............,.

-

UV• Ι ""CΙ'ιl(ής

(uyιcινής qής)

τ.,.,;ς

tν ι cλοyχφενη
δ ιάθΘ:η ή

Ολοκληρι.ιιιίνα;

σνtξέλεγκτη

μελέτα;

cnόρρι..~

Κοτάργηοη σνtξέλι:γκτw

-

Αnοκατά::Jτοση tξuyc i σνοη τw κατορ-

)('llJOTεf/,N

-

Δ ιάγlιucη

\rό tξέλ ιξη "1Οδομιν

ιn:J 1Ίαιιμέννν

(ιι<ατ .δοv .

"1Οδομιν

1992)

οχι

τι:λιl(ής διάθαης

-

Α..mτu(η

10.000

νούμεwν )(ψ!Τεf/,Ν

yης

-

ο

Επ ι δημιώογ ι κέ:ς
tξφχις

-~m ι πτώσε ις οτη δημά::J ια

-

uyo ia

Εn ιπτώοι: ι ς στην !"J)( ι l(ή

κα ι κο ι ννν ι l(ή ι:utξ ί α

-

.

Κόσ1Ος ιmρχοuσιΝ "" ι

600

OpyίM.uJ

Ι.nορ)(όvτΙΝ
ΧΥΤΑ

ΕππτUαι;ι ς στην τοο ι l(ή
α..mτuεη

ΣΥΝα\Ο

10.600

ι:πέιι.τοση

-

ΚΑΤΙΗΡΙΑ

ΑΣΤ ΙΚΑ ΣΤΕΡfΑ ΑΙU'Ι'Ι'"-\Τλ

θθ4Α

Διαλογή στην πηγή

nιΝΑΚΑΣ

Συνοπτική παpσuσiαιη uφιστ~έwν uποδφ:ιν, έfιιw και ~

1. 1. 1

Καττrιορiες ~-

Κωδ ι και~ ί ηση ~με
Ι<Q ι νοτ ικά;; κα ι εθν ικές

n..-.Rli..nro

Εn ιnτώοcιc

~ις

-

-

-

-

Η ι ιφή ποσότητα σναω-

Προχε ι ρότητα

-

~ ι κή οο ιότητο

~

-~το

Αnα11ασμη ικότητο

~

Ανορχ ίο αyορός

Ελλε ιφη ενημέρι.αις
te.O l voύ

ιύοαύμι:wν υλικών

q.mρεuοιμότηται;

Ν . 1650/86
Οδηy ίο 91/ 156/Ε!Χ

- ΚΥλ 49541/ 86
- Οδηy ίο 85/339/Ε!Χ
- Υ .Α . 31784/ 90
- SEC 89/934/τελικό

ΥΠΟΑΟΗΕΣ
Στόχο ι ~
a-·· ·ενι:c

-

Καθ ι φ..η της δ ιαλογής

-

Κόδο ι cmθήκευcης

-

στην rηyή γεν ι κό

-

κtντρο

- OXI

- Α~ ιw ι ιδών
aJOl<QJCIO ί αι;

-

Υ"""""" ~

αvοciιι<.Ιωcης

- ~τοδ ιο-

Δ ι φόρφω<η αΕ ιόn ιστης

αyορός

ι:.όστος
~ "" '
ιχιό ~ίλ ιfη uποδφ:ιν

Αιάyννση

(αcατ .δον .

uποδφ:ιν

-

οχι

-

ΟΧΙ

&40

.IDytiς n)ρτο-nόρτο

-

Χώροι cmθήκευcης
κο ι ~ιοης

cmιroψtνw

Λ ί yοι

ΣΥtΟΊΟ

!'>

1992)

840

Εnά<ταιη

ΚΑΤΙfΊ»~'!Α
θεΜΑ
ΠΙΗΑΚΑΣ 1. 1.!

ΑΠ ΙΚΑ rn:PEλ AID'PllllAΤΑ
"1χον•κι1 διαλογή - Βιοοταθι:ρσnο i ηση
Σιιναη ι κή nσροuσίαη "'ιοτqιί:νuν ~.

i:frfw

ιι.οι ~

.
Κοτηyφ j α; ψ:>βλιμΊπιν

Κιιδιιι.cn:> iηση ~με

κο ινοτικές ιι.ο ι ι9Ιι ι.κές
Επ ιπτώχ:ι r

""""''"~το

~ιc

~""

<Μι ιαοτική ονι.n:~ι>ε ίο

-

Π. Δ.

της μdΙόδοu

-

Οδηy ί ο 91/156/Ε()(

-

ΙC'λ 49541/ 86
Σiιοταη Σ~ iou
81/972/Ε()(
SEC 89/934/τελικό
Ε ιβ/301/64

-

Οδηy ί ο Ι!Ι!./278/Ε()(

'

1
1

-

84/84

- IC'A 805δ8/91

ΒελΤ ίωση ι:/ισfiΝ

-

οuτόνqια ή α
ουνδucη.ό με ιλίια;

-

β ιώοy ικοiι ιι.οθφ ιφαύ

~

1\)

-

Ιt>νΟΟcι; ΙΙ1)(Ο\Ι ι κής

-

Με ίωση εnι κ ι νδuνότητος

-

150

-

Πε ι ιηιατ ι κή

ονmτυεη

Ιt>νΟΟcι; iηxov ι κής
β ιοοτaθι:ρσnο ί ηση

-

Μί α neιιηιατι κή

.ηδ..:..

1992)

β ιοοταθι:ρσnο ί ηση

σναώκλωοης )(\11) ί ς

Μείωση TW υλ ι κών
npσς τcλ ι κή δ ιάθι:ση

-

( 11<.ΟΤ ,δοΥ ,

δ ι ερεύνηιη

uλικο(ι

-

Υ"'---

Διάyνucη
α~α ι τουμtwν

δ ιο>ον+ις με

rqx,yuγ,; ιcώο 1μσu

Ιt>νΟΟcι;
β ιοοταθι:ρσnο ί ηοης

ΧΥΤΑ

~

Κόοτος~ιι.οι
ιn) εξiλ ι fη ιmδομΝ

Υ Π ΟΔΟΜΕΣ

Σ'fό)(οι~

-

ΟΧΙ

ο

-

Υnό εfέλιεη

Πι:ιρψπική

δ ι ερεύνηιη
αvά1τuεη

1.000
ΣΠ«ΙΙ\Ο

--·

~-

-

στην κ.ολqιότσ

1.150

Πει ιηιατική
δ ιερεύνηιη

αvά1 τuεη

-

-

-

ΚΑΊ!Cα'ΙΑ

ΑΣΤ!ΚΑ ΣΤΕΡεΑ ΝΟ'ΡΙ"4ΑΤΑ

ΒΕ*

ΚαίιαJ

nιΗΑΚΑΣ

1.1.1

Συναττι κή ιq>συα ίαcη "'ιcnqιiνw ιmδομίιν, έrt'fW κο ι ηφεμβάσο.ιν

Κατηγορ ίες '1>0l!Nμ]tw

fbοβλιU!τα

Κυδ1κα10ίηαη ~με
κοινοτικtι; και εθvικtι;
ποοβλίικ ις

Enιnn:.xιc

~ιαστ ική ανά1τuΕη
της μd!όδου

-

Ν.1650/86

Π.Δ. 84/84
Οδηγία 89/119/E(J(
Οδηγ ίο

89/369/E(J(

"°'

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κάιπος
~
ιm ε(έλι εη ιιιοδομιΝ

Στό)(ο ι ηφεμβάσο.ιν

.

Ε~ σε ε ιδιιtές

περιπτώσεις (η.χ.
rdoyόva)

..,.,,....,,,,"

Υ~

-

ΚαίιαJ με σb.τηση

-

ΟΧ!

-

ΚαίιαJ Χ'ΙΡ ί ς σ.ιό-

-

υάχ ιοτες μσvάδε:ι;

(ειcατ .δρχ.

Διάywcη

ana ι τοuμόννν

1992)

'"1Οδιιιίν

ο

- Κατά

ενtρyειος

κτηση eνέρy•ιοc;

ηερίnτωαη

500

-

ΑνάtτuΕη
σε ειδικές

μικρού μεyέθοuc;

nεp ιπτiισεις

--

~

.....

ω

-

--

...

ΣYl«WJ

500

1.1.3

Οικονομική εκτίμηση υφιστάμενων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων

Στον Πίνακα

1.1.2 που

ακολουθεί εμφανίζεται η βάση δεδομένων που ελήφθη υπόψη

για την οικονομική αποτίμηση του Πίνακα

1.1. 1.

Πιο συγκεκριμένα στα οικονομικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται κατά μέτρο:

ο

Αποκομιδή στερεών αποβλήτων

(51 .050

εκατ .δρχ.)

20.000 ανηγμένοι κάδοι των 1100 λίτρων
100 αυτοσυμπιεστές στερεών αποβλήτων
1630 απορριμματοφόρα (80% 'μύλοι', 20% 'πρέσσες')
20 απορριμματοφόρα ερμητικής συλλογής
1 νοσοκομειακό απορριμματοφόρο
4 απορριμματοφόρα εμπροσθοπλάγιας αυτόματης αποκομιδής
30 οχήματα πλύσης κάδων
163 μηχανικά σάρωθρα
50 οχήματα ειδικής χρήσης
ο

Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων

(4.600

εκατ.δρχ.) .

Περιλαμβάνεται το

κόστος κτηριοδομικών παγίων εγκαταστάσεων, κινητού εξοπλισμού των
σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων

- ΣΜΑ:

ΣΜΑ Σχιστού
ΣΜΑ Ν. Σμύρνης

ΣΜΑ Θεσσαλονίκης (υπό κατασκευή)
ΣΜΑ Ν . Μάκρης (υπό ολοκλήρωση)

ο

Οργάνωση των υπαρχόντων κατάλληλων Χώρων ταφής απορριμμάτων

(600

εκατ .δρχ.)

Περιλαμβάνεται η κατασκευή μικρών έργων υποδομής και η προμήθεια
μηχανη μάτων στους Χώρους ταφής απορριμμάτων.
Α. Λιοσίων (Αττική)
Μεγάρων (Αττική)
Ταγαράδwν (Θεσσαλονίκη)
Ηράκλειου (Κρήτη)

Πάτρας κ.ά .
ο

Κατασκευή νέων Χώρων υγειονομική ς ταφής απορριμμάτων

(10.000).

Στην ουσί α πρόκε ιται για τους υπάρχοντες Χώρους ταφής ή/και απλής

απόρριψης απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα και ελάχιστων υπό διαμόρφωση .
Π ερ ιλαμβάνεται το κόστος των έργων υποδομής

(δρόμοι

πρόσβασης,

περίφραξη, χωματουργικές διαμορφώσεις) και των μηχανημάτων διάστρωσης
και επικάλυψης.

2.14

ο

Διαλογή στην πηγή (850 εκατ. δ ρχ.)
Περιλομβάνεται το κόστος
των κάδων

των οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφοράς
των σημείων αναμονής των κάδων

των κέντρων ποιοτικής αναβάθμισης των ανακτωμένων υλικών
της καμπάνιας ενημέρωσης του κοινού
ο

Μηχανική διαλογή

• Βιοσταθεροποίηση (1 .150 εκατ .δρχ.)

Περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής:

της πειραματικής μονάδας ανακύκλωσης του ΕΣΔΚΝΑ , και
της μονάδας κομποστοποίησης της Καλαμάτας
ο

Καύση απορριμμάτων (500 εκατ.δρχ.)
Περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής :

του αποτεφρωτήρα παθογόνων απορριμμάτων του ΕΣΔΚΝΑ
μερικών αποτεφρωτήρων σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες
μερικών αποτεφρωτήρων προϊόντων σφαγείων

Περιλαμβάνονται, τέλος, ομαδοποιημένες, μερικές άλλες υπό εξέλιξη υποδομές των
ΜΟΠ,

ΠΕΠ

και

ΕΑΠΤΑ που αφορούν το σύνολο των φάσεων διαχείρισης

απορριμμάτων, ύψους

3.800 εκατ.δρχ.

Η δαπάνη των πιο πάνω υπαρχουσών και υπό εξέλιξη υποδομών, συνολικού ύψους

72.550 εκατ.5ρχ. εκτιμάται ότι καλύφθηκε κατά 80% περίπου από εθνικούς πόρους
(58.050 εκατ'.δρχ. από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος καταβλήθηκε μέσω των
ανταποδοτικών τελών από την Τ.Α .) και κατά 20% από διάφορα ταμεία και
προγράμματα της ΕΟΚ

(14.500 εκατ.δρχ.) .
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ΤΟΜΕΑΣ

2 :

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.1.2

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΣ

1993)

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (εκατ .δρχ. 1992)

ΘΕΜΑ

1.
2.
3.

ΘΕΣΜΟΙ

- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5.

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ

&

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

51 .050

4.600

ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

6.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΜΗΛΩΝ

600

ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

10.000

ΤΑΦΗ Σ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

8.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

9.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

10.
11 .

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

ΚΟΡΕΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-

ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

850
1.150

500

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΟΠ

ΣΥΝΟΛΟ

- ΠΕΠ)

3.800

72.550
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1.2

Τοξικά απόΡλητα

1.2.1

Υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις

•

Εθνικό Νομοθεσία
Η κοινή Υπουργική Απόφαση

72/51 / 3054/ 22. 10.85

"Τοξικά και επικίνδυνα

απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροφαινυλiων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες τηςΕΟΚ
Η

κοινή

Υπουργική

χρησιμοποιημένων

Απόφαση

ορυκτελαίων·

78/ 319 και 76/ 403
71560/3053/23.10.85

σε

συμμόρφωση

"Διάθεση

προς

την

των

Οδηγία

7!5/539/ ΕΟΚ
Στις Υπουργικές Αποφάσεις διατυπώνονται οι ορισμοί για περισσότρες βασικές
έννοιες, πραιJθείται η ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα απόβλητα . Προβλέπεται

ο σχεδιασμός δtαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο .

Αρμόδια αρχή για τον σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ με σύμφωνη
γνώμη συναρμόδιων Υπουργείων και της ΚΕΔΚΕ (Κεντρικ ής Ενωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας).
Αρμόδια αρχή

σε περιφερειακό

επίπεδο είναι

οι

υπηρεσίες των

παραπάνω

υπουργείων.
Προβλέπεται η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διάφορα συλλογικά

όργανα ή γνωμΟδοτικές επιτροπές. Τέλος προβλέπονται αρκετά αυστηρές κυρώσεις
(ποινικές και διοικητικές) που γίνονται αυστηρότερες σε περίπτωση υποτροπής ή
διακεκριμένων μορφών προσβολής της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ν.743/77 "Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων"
Μετά των άλλων ορίζει ότι τα πλοία και δεξαμενόπλοια καταπλέοντα σε ελληνικούς
λιμένες ή προσεγγίζοντα σε αγκυροβόλια και όρμους υποχρεούνται όπως :
Παραδίδουν τα πετρελαιοειδή μίγματα και τα πάσης φύσεως απόβλητα στις
καθοριζόμενες υπό της αρχής ευκολίες υποδοχής καταλοίπων .

Παραδίδουν τα κατάλοιπα των μεταφερομένων δηλητηριωδών και τοξικών
ουσιών κατά τας υποδείξεις της Αρχής.

Αρμόδια υπηρεσία είναι η πλησιέστερη προς τον τόπο της παράβασης Λιμενική αρχή
ή η Λιμενική αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου μετά την παράβαση .
Κυρώσεις: ποινικές , διοικητικές και πειθαρχ~κές.
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Ν.1269/82

"Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης περί προλήψεως της

ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, του

73 και του πρωτοκόλλου του 78 που

αναφέρεται σ' αυτή τη σύμβαση". Παράρτημα ν. Απαγορεύεται η απόρριψη
αποβλήτων στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι ενεργούντες με πρόθεση τιμωρούνται
αυστηρά.

Ν .1650/86

για το Περιβάλλον.

θέτει το πλαίσιο αντιμετώπισης τοξικών

αποβλήτων.

•

Κοινοτικό Νομοθεσία

Οδηγία 75/439/ ΕΟΚ Διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Οδηγία 76/403/ ΕΟΚ Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωρο
διφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλiων

Οδηγία 78/319/ ΕΟΚ Περι τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων
Οδηγία

84/ 631 /ΕΟΚ Επιτήρηση και έλεγχος εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των
διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων

Οδηγία

87 / 217/ ΕΟΚ Περί προστασίας του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου
Οδηγία 87 / 101 / ΕΟΚ τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ
Οδηγία 91 /689/ΕΟΚ τροποποίηση της οδηγίας 78/319/ΕΟΚ
Οδηγία 91 / 157/ΕΟΚ Για

τις

ηλεκτρικές

στήλες

και

τους

συσσωρευτές

πο υ

περιέχουν ορ ισμένες επικίνδυνες ουσίες
Οδηγία 91 / 156/ΕΟΚ Τροποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ
Κανον1σμός

259/ 93

Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλενχο των μεταφορών
αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά τ ην

είσοδο και έξοδό τους.

•

Διεθνεjc Συνθήκες
Συνθήκες Βασιλείας

/ 89 για την παρακολούθηση διασυνοριακών μεταφο ρών

αποβλήτων

1.2.2

Υφιστάμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις

Τα τοξικά απόβλητα είναι κατάλοιπα κάποιας παραγωγικής διαδικασίας κατά την
εφαρμογή μεθόδων αV]ιρρύπανσης, π. χ. λάσπη από επεξεργασία, σκόνες από φίλτρα
κατακράτησης.
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Δυστυ)('ώς η

διαχείριση των τοξικών αποβλήτων στη )(ώρα μας δεν είναι η

επιβεβλημένη. Ενα μέρος από αυτά απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον ,
αποθηκεύονται σε ιδιωτικούς χώρους, διατίθεντα ι μαζί με τα λύματα ή μεταφέρονται
για επεξεργασία στο εξωτερικό .

Αν και στη )(ώρα μας το πρόβλημα ως προς την π οσότητα δεν είναι της τάξης που

παρατηρείται σε άλλες βιομηχανικά αναπτυγμένες )(ώρες, ο τρόπος διαχείρισής τους
μπορεί να προξενήσει ρύπανση εδαφών, ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών (θάλασσα,
ποτάμια) με κίνδυνο ρύπανσης και των υπόγειων νερών.

Ή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιομορφία σ' ό,τι αφορά
την δυναμ ι κότητα των μονάδων και την κατανομή τους στον εθνικό χώρο . Υπάρχουν
περίπου 20 μεγάλες βιομηχανίες και περισσότερες από 600 μεσαίες και μικρές

μονάδες που παράγουν τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Το 90-95% της συνολικής
ποσότητας των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων προέρχονται από τις μεγάλες
μονάδες.

Η συνολική ποσότητα των κάθε είδους στερεών τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

ανέρχεται περίπου σε

500.000 tfy.

Μέρος σχετικά μικρό της ποσότητας αυτής είναι

δυνατό να αντιμετωπισθεί με καύση. Στις ποσότητες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται
η γύψος

(- 2.000.000 t/ y)

των βιομηχανιών.

Η Ελλάδα δεν έχει εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εγκεκριμένους χώρους για

διάθεση των τοξικών αποβλήτων και λασπών. Οι μεγάλες βιομ ηχανίες δ ιαθέτουν τα

αnόβλf~τά τους σε ειδικούς χώρους ύστερα από σχετική άδεια της Νομαρ)(ίας ή τα
αποθηκεύουν προσωρινά. Ενα μικρό μέρος των τοξικών αποβήτων, μετ ά από
συμφωνία με αντίστοιχο Υπουργείο )(ώρας μέλους της ΕΟΚ, μεταφέρεται κα ι

διατίθεται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.
Εθνικόc και Περιιερειακός σχ.εδιασuός

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροτοξίας και Δημοσίων Εργων σε συνεργασία με
τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Υγείας) προγραμμάτισαν την ίδρυση δύο
κέντρων επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και λασπών. Τα κέντρα

αυτά θα καλύπτουν τις ανάγκες της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας.
Στη

Θεσσαλονίκη

μετά από συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, του αντίστοιχου

Ολλανδικού Υπουργείου, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, του ΣΕΒ, του
Οργανισμού Θεσσαλονίκης, του ΙΓΜΕ και άλλι.ιJν τοπικών φορέων προεπέλεξαν τον
κατάλληλο χώρο .

Παράλληλα εκπονήθηκαν και εκπονούνται μελέτες για όλη την Ελλάδα.

2.19

Επίσης Βρίσκεται στο τελικό στάδιο η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραγών για τη
διαχείριση των τοξικών αποΘλήτων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

72751/3054/84.

1.2.3

Οικονομική εκτίμηση υφισταμένων υποδομών, έργων και παρεμΒάσεων

Το κόστος των υφισταμένων υποδομών, έργων και παρεμΘάσεων όσον αφορά τα

τοξι κά και επικίνδυνα απόΘλητα δίδεται στον Πίνακα

1.2.1

και αφορά μόνο τη

συλλογή στατιστικών στοιχείων και θέματα αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς
τους. Το συνολικό κόστος για τις υπάρχουσες υποδομές , έργα και παρεμΘάσεις

ανέρχεται

στο

ποσό

των

50

εκατ.δρχ.

συνχρηματοδότησης.
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(1992)

και

αφορά

έργα

κοινοτικής

ΤΟΜΕΑΣ

2: ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.2.1

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΥΦ Ι ΠΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΣ

1993)

ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ

1.
2.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

-

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΤΙΠ Ι ΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

- ΣΥΜΟΓΗ 3.

ΚΟΠΟΣ (εκατ .δρχ.1992)

- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

50

ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

4.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ .
Δ ΙΑθΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

50
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2.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ

2.1

Αστικά στερεά απορρίμματα

Μ~ τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε μία προοπτική μέχρι το

2005. Ο

στόχος για

το χρονικό αυτό όριο είναι να εξυπηρετείται το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού (με
απόλκιση

όχι

μεγαλύτερη

του

10%)

από

ένα

αποδεκτό

τεχνολογικά

και

περιβαλλοντικά σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ως υπόθεση εργασίας

ετκιμάται ότι το 2005 το 10% των παραγομένων απορριμμάτων θα απομειούται
αξιοποιούμενο ως πρώτη ύλη μέσα από δράσεις διαλογής στην πηγή . Από την
απομένουσα ποσότητα το

60%

θα υφί σταται περαιτέρω ανάκτηση μέσω παγίων

εγκαταστάσεων μηχανι κής διαλογής απομειούμενο, ως εκ τούτου, τουλάχιστον κατά

50%.

Ενα ποσοστό 20% θα διατίθεται με καύση και το υπόλοιπο 20% θα οδηγείται

χωρίς επεξεργασ ί α προς τελική διάθεση.
Ως βασικότερη προϋπόθεση για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, θεωρείται η
ενίσχυση των δυνατοτήτων των φορέων του δημόσιου τομέα που εμπλtκονται με τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης όσο και
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοί κησης. Η ενίσχυση αυτή νοείται ως θεσμικ ή αναβάθμιση

της Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητες
απρόσκοπτης λειτουργίας , αλλά και ως αναβάθμιση των υπηρεσιών των συναρμόδιων
Υπουργείων, και κύρια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ζήτημα αυτό παράλληλα με την ανάγκη για
τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας και της ενεργοποίησής της πραγματεύεται το

μέτρο

1.1

(θεσμοί

-

Νομοθεσία

- Διοί ηση) .

Το μέτρο

1.2

επόμενη

(ιεραρχικά και χρονικά) προϋπόθεση για την επίτευξη του τελικού ,

(εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός) πραγματεύεται την αμέσως

ολοκληρωμένου στόχου . Πράγματι, η διαμόρφωση ενός εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και μιας εθνικής πολιτικής ,

ειδικότερα, στην ανακύκλωση, θεωρούνται ως τα πλtον απαραίτητα εργαλεία.
Μετά θα αναληφθούν ταυτόχρονες δράσεις σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των
απορριμμάτων αλλά όχι κατ ' ανάγκη με την ίδια ταχύτητα υλοποίησης. Η αποκομιδή
των απορριμμάτων (μέτρο

1.3)

θεωρείται αντικείμενο προτεραιότητας για πολλούς

λόγους :
Σε σημαντικό μέρος θα συνδράμει οικονομικά η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση
μέσα από τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της αποκομιδής
θα αυξηθε ί σημαντικά η απόδοση της εργασίας , οπότε σύντομα θα υπάρξει
και ένας ευνοϊκός οικονομι κός αντίκτυπος

2.22

Τα αnοτελέσματα (συνθήκες εργασίας, περιβαλλοντική προστασία , δημόσια
υγεία) θα γίνουν αμέσως αντιληπτά

Η ίδια η φύση του τεχνολογικού εξοπλισμού (πολλές μονάδες μικρού,
σχετικά, κόστους με δοκιμασμένα επί δεκαετίες αποτελέσματα) επιτρέπουν
τη μαζική του χρήση .
Παράλληλα προς εξοικονόμηση καυσίμων και εργατα.ιρών αλλά και για περιορισμό
των απαιτουμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

ή άλλων

εγκαταστάσεων διάθεσης, θα αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης

(μέτρο

1.4).

Πολύ σημαντικά αnοτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και της
οικονομικής ανάπτυξης (κύρια στις έντονα τουριστικές περιοχές) θα αποφέρει μια
επιτυχημένη παρέμβαση για την εξασφάλιση των ανεξέλεγκτων χωματερών και τη
δημιουργία σύγχρονων ΧΥΤΑ. Πρώτο βήμα γι ' αυτό αποτελεί η καταγραφή όλων των
χωματερών που λειτουργούν και το κλείσιμο όσων από αυτές βρίσκονται σε
ακατάλληλες θέσεις. Η φυσική επανένταξη των χώρων αυτών στο φυσικό τους
περιβάλλον, που θα υποβοηθηθεί με συγκεκριμένες τε)(V1κές παρεμβάσεις αnοτελεί
το αντικείμενο του μέτρου

1.5

(επανένταξη των ακατάλληλων χώρων αnόθεσης

απορριμμάτων).
Οσοι χώροι κριθούν κατάλληλοι θα πρέπει να συνε)(iσουν να λειτουργούν αλλά με
σύγχρονες , πλέον, προδιαγραφές, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του
μέτρου

1.6

(οργάνωση των υπαρχόντων κατάλληλων χώρων ταφή ς αnορριμμότων) .

Παράλληλα, όμως, θα πρέ πει να κατασκευάζονται νέοι ΧΥΤΑ ό)(Ι μόνο για την
αντικατάσταση των χώρων που κρίθηκαν ακατάλληλοι αλλά και για εκείνους που
στοδιακά θα γεμίζουν (μ έτρο

1.7:

κατασκευή νέων ΧΥΤΑ) .

Οι κορεσμένοι, πλέον, ΧΥΤΑ δεν θα εγκαταλείπονται ή απλώς θα διαμορφώνονται
μορφολογικά . Το μέτρο 1 .β (αποκατάσταση των κορεσμένων και προς κορεσμό
χώρων εναπόθεσης αnορριμμάτων) προβλέπει μια σειρά ενεργειών ώστε μετά την
πλήρωσή τους οι ΧΥΤΑ ό)(Ι μόνο να "δεθούν" με το περιβάλλον αλλά και να

αnοδοθούν στο κοινό για διάφορες χρήσεις . Μέχρι δε να καταστούν πλήρως
ανενεργοί θα παρακολουθούνται από ένα δίκτυο ελένχου.

Οι χώροι όμως δεν είναι ανεξάντλητοι . Γι' αυτό το λόγο, αλλά και για την
εξοικονόμηση φυσικών πόρων θα αναπτυχθεί μια σημαντική προσπάθεια διαλογής

χρήσιμων υλικών στην πηγή τα βασικά σημεία της οποίας καλύπτει το μέτρο

1.9

(διαλογή στην πηγή) .

Για του ς ίδιους λόγους, αλλά με άλλα εντελώς τεχνικά μέσα, θα αναπτυχθεί και η

2.23

τεχνολογία

της

μηχανικής ανακύκλωσης

(μέτρο

1.1Ο :

μηχανική

διαλογή

-

βιοσταθεροποί ηση) .
Τέλος, πολύ προσεκτικά λόγω iης φύσης και των ιδιομορφιών των απορριμμάτων στην

Ελλάδα, προβλέπεται να εφαρμοσθεί σε ένα μικρό (αλλά ό)(1 ασήμαντο) μέρος η
καύση των απορριμμάτων, όπως ειδικότερο αναλύεται στο μέτρο

1.11

(καύση) .

Πρώτης προτεραιότητας είναι η καύση των παθογόνων νοσοκομειακών.

2.2

Τοξικά αnόΡλητα

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύεται

η διαχείριση των τοξικών και

επικlνδuνων αποβλήτων σε επίπεδο )('ώρας σε μία προοπτική μέχρι το έτος

2005.

Οι

στόχοι των προτεινομένων παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθοι :
ο

να οργανωθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων
αποβλήτων, να εκπονηθεί πρόγραμμα Εθνικού Σχεδιασμού και να συλλεγούν
τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για την πλήρη παρακολούθηση του
προβλήματος (μέτρο

ο

2.1)

να συλλέγονται , αποθηκεύονται προσωρινά και μεταφέρονται τα τοξικά και
επικίνδυνα απόβλητα (μέτρο

ο

να εξυγειανθούν οι υφιστάμενοι )('ώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης τοξικών

αποβλήτων (μέτρο
ο

2.2)

2.3)

και

να κατασκευασθούν μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης των τοξικών
αποβλήτων (μέτρο

2.4).

2.24

3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΛΡΟΥΣΙΛΣΗ ΤΩΝ ΛΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΡΕΜΒΛΣΕΩΝ
Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά οι προτεινόμενες
υποδομές, έργα και παρεμβάσεις .
Συγκεκριμένα ο Πίνακας

3.1

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υποδομές, έργα και

παρεμβάσεις (άμεσες ή μεσομακροπρόθεσμες) σε ~ση με τις κατηγορίες των

προθλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν, τους στόχους των παρεμβάσ~ν.

io

κόστος αυτών και την χωρική κατανομή του κόστους σε επίπεδο περιφέρειας, καΘWς

επίσης και την νομοθεσία που καλύπτουν (Ε: ελληνική,

)2.25

Κ; κοινοτική, Δ : διεθνής).

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση nεραιτtρω σνογκών

2
3.1

Κατηγορία προβλημάτων

(1)

1\)

~

Απαιτούμενες unοδομές
μέχρι ΤΟ έτος 1999

Στόχοι nαρqιβόσεων

(2)

1.1 θεσμοί . Νομοθεσία
- Διαiκησrf'
- Ελλειψη αuτοδιοίκησης β' & '(βαθμού
· Αλληλεnικάλuψη

Η ενiσχuση των
δυνατοτήτων '{1α

Υnοuργεiων
- Ανεnαρκής οργάνωση

ποu εμπλέκονται με

της Δημόσιας Διοίκησης
- Α~ νοuοθεσ ία

Στερεών Αποβλήτων

Απαιτούμενες uποδομές

Κόστος σε

εκατ. δρχ.
(πμές 1992)

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

2005

Χωρική κατανομή

κόστους

(7}

(πμές 1992)

Πρ<>

Νομο-

τε-

θι:σία

ραι-

ότη-

ενότητα(1)

%
(2)

1.000

Αττική

100

Α1

Ε

2.000

Απική
Κ. Μακεδονία

20,9
14,9
7,4
5,1
5,4
7,3
4,6
6,2
7,4
7,6
3,7
3,1
6,3

Α1

Ε

(3)

(4)

(5)

(6)

Διαtκητική

(9)

τα(β)

αuσιασπκή nαρέμβαση των φορέων

δημόσιοu χαρακτήρα
την δtαχεiριση των

Υπομέτρο

Κεντι;ιιιs!] ΔιoiKQS!Q:

Διοίκηση

..

1.1.1
• Νομοθεσ ία

Κόστος σε

Λειτοup'(1κή Ι<.Δ. με αnοσαφηVΙΟμένες ευθύνες και
ρόλους

- Αναβαθμισμένες uπηρεσiες
- Αuτόνομη uπηρεσiα '{1α τη
δtαχεί ριση των ΣΑ
ΝΟ!JΟθοο ία:
Υnαρξη εξειδικευμένοu
νομοθετικού έργοu και
λειτοuρ'{Ικού

-

- Αραη της nολuναμίας
- Νομοθετική κάλuψη τοu ανηκείμενοu της ανακ\ικλωσης

Υnομέτρο

θεσμοί

1.1.2

Τοnική Αuτοδιοίκηση:

- θεσμική αναβάθμιση της ΤΑ
• Παραχώρηση αρμοδιοτήτων
στην ΤΑ

- Διασφάλιση

της διοtκητικής
αuτοτέλειας της ΤΑ

.. Σuγκρότηση ΕVΙΟίων
Σuνδέσμων ΟΤΑ σε επίπεδο
νομού

Αν.Μακεδονία
Δ.Μακεδονία
Ηπειρας

Θεσσαλία
Ιόνια Ν ησιά
Δ.Ελλάδα

Στ. Ελλάδα
Πελ/νησος
Β . Αιγαίο
Ν. Αιγαίο

Κρήτη

60%

Κ40%

... --.....

-·

τΟΜΈΑΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΙΤ1ΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Διάγνωση περαπέρω αvαyκών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

ι<στηγορiα Προβλημάτων

Στόχοιπαρενβόσεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Αnαττούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος 1999

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ tτος

εκατ.δρχ.

(ημές 1992)

'(1)

1

-·

(2)

-

1:2'Έθνlκ&; και

Η διαμόρφωση ιeν.κού

ΣΧΘδιασμός

σχεδιασμού στη
δtαχεiριση των ΣΑ

Π~ός

καθώς και εθνικής

σχΘδιασμού
Ελλειφη εθνικής

πολιτικής στην
σνοκύκλωση,ως
αnαρaίτητων εργαλείων
όσκησης πολιτικής στη

Πολιτικής σ.την
ανακύκλωση

- Ελλειιpη ε:θνn<ών
f~

~

κόστους

(7)

(nμές 1992)

(4)

..

Χωρική κατανομή

(5)

(6)

Πρι>

Νομ<>

ro-

θεσία

ρι:.

ΔιοικητΙΚή
ενότητα/1\

"'

ότη-

(21

τα(θ)

100

Α1

(9)

και ηεριφερε1ακού

- Έλλειιpη ,ι:(Μκού
-

(3)

2005

τεχνικών προ&αyραφών

δισχεiριση των ΣΑ αnό

• Ελλειιpη_nεριφφαακοϋ

τους αρμόδιους φορείς

'

:

1

1

σχ_ΘδιασμQύ
Ελλι:ιφη σrοιχεiων
(ποσοτικών- ποιοτικών!

Ynoμttpo

Εθνικός Σχώισσμός

t2.1

Εθνικός Σiέδιοσμός

Διοικητικό
Κέντρο

50

• Υnαρξη εθνικού
σχώισσμού

Ε
κ

Υnαρξη εθνικής
πολιτικής στην
ανακύκλωση των ΣΑ

1

-

.

-

'(πόμέτρο 12.2

Περιφερειακός

Περιφε:ρεισι<ός

Σχεδιασμός

ΣΧώισσμός

- Υnαρξη nεριφερειακού
σχώισσμού
;

1

:

Απική

2.100

Κ Μακεδονία
Αν.Μακεδονiα

'

Δ. Μακεδονία
Ηnειρος

Θεσσαλία
lόVΙα Νησιά
Δ. Ελλόδα

Στ. Ελλόδα
Πελ/νησος

ι

Β. Αιγαίο
Ν . Αιγαίο
Κρήτη

19,9
14,2
7,1
4,9
5,1
6,9
5,0
5,9
7,1
7,2

Α1

Ε
κ

4,8
5,8
6,0
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

3.1

Κστηyορίσ προβλημάτων

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

• ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΠΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Διάγνωση περαπέρω αναγκών

Στόχοι παρεμβάσα.ιν

(2)

(1)

Αncuτούμι:νrχ; υποδομές

Κόστος σε

Αnαιτούμι:νιχ; υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

~:κατ.δρχ.
(τιμές 1992)

μέχρι ΤΟ έτος 2005

εκατ.δρχ.

1999

(4)

(3)

Χωρική κατσνομή
κόστους

(7)

(π,Jές 1992)

(5)

(6)

Διοικητική

Η μηχανοποίηση της

- Υπαρξη πρότυπων

αnοκομιδήc; των

κάδων κω σύγχρονων

αnορριμμάτων με

απορριμματοfόρων

ε:ιδικότεροuς στόχους:

• Υπαρξη λατουρyικού

Α,

Ε

"2

κ

διαδρομών συλλσyήc;

οικονομική της

απορριμματοφόρα)

lόVΙΟ Νησlό

απόδοση

αποκομιδής των παθc>-

Δ. Ελλάδα

• Ακαταλληλότητα

• τη βελ τίι.ιοη των

γόνων νοαοκομαακών

Στ. Ελλάδα

μέσων προσωρινήc;

όρων uγιΘVής και

• Υπαρξη λατουρyικού

Πελοπόννησος

5,4

αποθήκεuσqc;

aσ.W.oac; της

συστήματος και

Β. Αιγαίο

3,0

εpyoσioc;

υnοδομήc; (κονταίηνερc;

Ν. Αιγαίο

4,8

Κρήτη

7,2

αποκομιδής

~

Απ1κή

ότη-

(routing)

• Ανορθολοyικ~ τρόπος

/Ο

60.500

Κ Μακεδονία

Αν. Μακεδονία

υποδομής (δοχεία, ειδικό

Οπτική ρύπανση

Δ. Μακεδονία

(~.250 ΑιJ

Θεσσαλία

Ηπεφος

• την καλύτερη

•

(~.2SOA1)

συστήματος και

·Ανυπαρξία-βέλτιστων

αυτοσuμπιεστtι; •

ασηκοίι περιβάλλοντος

•

- Πολλαnλασ:ιασμόι;

δημόσιας υγείας

μικροσπορριμμάτων

· την προστασία

ειδικών Σ.Α

(lίlter)

του περιβάλλοντος

- Υπαρξη λατουpγ1κού

• Επιδημιολογικσi

περιλαμβανομένης της

κίνδυνοι

ΟΙΟθητικής του

συστήματος και
uποδομήc; στον

• Ακατάλληλο:;

προστασ ίαc;

οδοκαθαρισμό

την προστασία της

•

θεσίσ

%
(2)
31,2
16,6
5,0
2,6
3,1
6,5
3,3
6,2
5,1

Αnοβλήτων

Νομο-

Π>

pσΙ-

ενότητσ(1)

1.3 Αποκομιδή Στφεών

Προ-

(9)

τα(β)

οχήματα) αrrοκομιδής

f

συνθήκες υy~εινήc; και
ασφόλααq της
εργασίας

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ3. 1

Διάγνωση περαιτέρω αναyκών

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαιτούμενες υποδομές
μέχρι ΤΟ έτος 1999 ·

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος 2005

εκατ.δρχ.

(τιμές

(1)

(2)

(3)

(τιμές

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους (7)

1992)
Διοlκητική

1\)

ί8

Η καλύτερη αξιοποίηση

Κατασκευή

του εξοπλισμού

εγκαταστάσεων

συλλογής των

διαφόρων τύπων

12.100

Αττική

όm-

~

αποκομιδής

Β. Αιγαίο

• Δυσμενείς συνθήκες

Ν . Αιγαίο

λειτουργίας των χώρων

Κρήτη

6,2

- Εκτέλεση αυξημένου

απορριμμάτων, η

θεσία

%
(2)
41 ,3
14,2
4,3
2,2
2,6
5,5
2,9
5,3
4,4
4,6
2,6
4,0

Στερεών Αποβλήτων

Νομο.

τι;
ραι-

ενότητα(1)

1.4 Μεταφόρτωση

Προ-

Κ. Μακεδονία

(9.700 Α 1 )

Αν. Μακεδονία

(2.400λι)

Ηπε:φος

Δ. Μακεδονία

μεταφορικού έργου

μείωση του

- Επιβάρυνση του

μεταφορικού έργου, ο

Θεσσαλία

κυκλοφοριακού των

περιοριαμός του

lόVΙCΙ Νησιά

πόλεων

κυκλοφοριακού φόρτου

Δ. Ελλάδα

- Ρύπανση ατμόσφαιρας
- Αυξημένο κόστος

προς τις εγκαταστάσεις

Στ. Ελλάδα

διάθεσης

Πελοπόννησος

(9)

τα(θ)
κ

Ε

~

διάθεσης (υψηλός
κυκλοφοριακός φόρτος,

φαινόμενα ΟJχμής)
ΣυνεχίζετΟJ

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

• ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Απαπούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ .

μέχρι το έτος 2005

εκατ.δρχ .
(τιμές 1992)

1999

(τιμές

(1)

(2)

1992)

(4)

(3)

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

Επανένταξη των

Η μερική αποκατάστα-

-

ακατάλληλων χώρων

ση των ανεξέλεγκτων

διαμόρφωση του

απόθεσης

ή ημιελεγχόμενων

ανάγλυφου των

απορριμμάτων

χωματερών και η

απορριμμάτων

δημιουργία

1\)

~

. -

Μορφολογική

Διοικητική

Απική
Θεσσαλονίκη

8.800

λοιπή Κ.Μακεδ.

(5.000

Επικάλυψη με

Α )

1

Δ. Μακεδονία
Ηπειρος

προϋποθέσεων για

επιλεγμένο εδαφικό

Ρύπανση υπόγε1ων

τη φυσική επανένταξή

υλικό

νερών και επιφανειακών

τους στον περιβάλλον-

·

αποδει<τών

τα χώρο, με παράλληλη

ελεγχόμενης διαφυγής

• Οπτική ρύπανση,

ελαχιστοποίηση των

και απόσμηση ή καύση

Στ. Ελλάδα

αισθητική υποβάθμιση

επιπτώσεών τους στο

βιοαερίου

Πελοπόννησος

περιβάλλον και τη

-

δημόσια υγεία

στραγγισμάτων και

Ν. Αιγαίο

πανίδα

επανατροnή των

Κρήτη

• Περιορισμός των

στραγγισμάτων στη

τοπίων

•

Επιπτώσεις στην

χρήσεων γης

-

Επιδημιολογικές

(3.θΟΟΑιJ

Αν.Μακεδονία

Πυρκαγιές δασών

•
-

Θεσσαλ ία

Κατασκευή δικτύου

Διαχωρισμός ομβρίων

Ιόνια Νησιά
Δ. Ελλάδα

-

Νομο-

τε..

θεσία

ραι-

ενότητα( 1)

1.5

Προ-

Β . Αιγαίο

%
(2)

ότ~

7,4
1,7
10,8
8,5
5,4
5,8
9,1
5,4
8,2
8,6
8,8
5,6
7,2
7,5

Α1

Ε

Αι

κ

(9)

τα(8)

μάζα των απορριμμάτων

• Περίφραξη Χώρου

εξάρσεις

•

Μακροχρόνιες

επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία

•

Επιπτώσεις στην

τοπική ανάπτυξη
Συνεχ ίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Διάγνωση nε:ραΙΤί:ρω αναγκών

Κστηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρqιβάσεων

Απαιτούμενες unoδoμi:c;

Κόστος σε

Απαιτούμενες υnοδομί:ς

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ ί:τος

εκατ.δρχ.

μί:χρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(πμί:ς

(1)

(3)

(2)

(πμί:c;

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

Οργάνωση των

unαρχόντων

/\)

~

Βcλτίωση χρήσης

Διοικητtκή

Η δtαμόρφωση όρων

-

ι:ύρυθμηc; και

μηχανολογικού

Θεσσαλονίκη

5.000

Αττική

κατάλληλων χώρων

πι:ριβαλλονπκά

εξοnλισμού

λοmή Κ.Μακε:δ.

ταφής αnορρψμάτων

αποδεκτής λοτοuργiας

- Διαμόρfωση και

Αν. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία

εκείνων των χώρων

ι:nκάλυφη τελικών

Προβλήματα, αντίστοιχα

ι:ναπόθι:σης που θα

πρανών

με τα aναφερόμενα στο

κριθούν ότι μπορούν

-

μέτρο

από άποφη

ε:λε'(Χόμενης διαφΙιγής

Ιόνια Νησιά

καταλληλότητας θέσης,

και καύσης βιοαερίου

να συνεχίσουν την

• Δισχωρισμά; ομβρίων •

Δ. Ελλάδα
Στ. Ελλάδα

λοτοuρyία τους

οτpαyγ10μάτων,

Πελοπόννησος

1.5

εrιανατροnή

-

Ηπορος

Κατασκευή φρεατίων

.

• Περίφραξη χώρου
- Στέγαση· υγιεινή

Νομο-

τε;.

θι:σία

.

ρα-

ενότητα(1)

1.6

Προ-

θεασαλία

Β. Αιγαίο

Ν. Αιγαίο
Κρήτη

"'

ότη-

(2)

τα(8)

7,4
1,7
10,8
8,5
5,4
5,8
9,1
5,4
8,2
8,6
8,8
5,6
7,2
7,5

Α1

(9)
Ε
κ

προσωπικού
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

-

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διόγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι nαρqιβάσεων

Αnαtτούμενες υnοδομές

Κόστος σε

Απαηούμενες υnοδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

ε:κατ.δρχ .

μέχρι ΤΟ έτος

ε:κατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(ημtς

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρl<ή κατανομή
κόστους

(7)

1992)

Η καtασκεuή 'ΚΥΤΑ σε
καtάλληλες θέσας, με

Καtασκευή των έρ(ων

χώρων υyειονομικής

τ~ αnορριμμότων

ολοκληρωμένη

προμήθεια TOIJ

(ΧΥΤΑ)

υποδομή, σωστή

μηχανολογικού

λατουρyία και

Ν

~

κατασκωή νέων

υποδομής των 'ΚΥΤΑ.

88.700

Οnως και στη στήλη

(3)

16.900

Απική
θε:σσαλονίκη

με:

λοιrή Κ.Μακεδ.

- Ηπαρωτική
30%
- Νησιά 20%

Ελλάδα:

Αν. Μ ακεδονία

Προβλήματα αντίστοιχα

σποτελε:σματικό

εξοπλισμού,
εyκατάαταση δικτύου

με τα αναφερόμενα στο
μέτρο 1.5

σίιστημα ελέyΧΟΙJ. Που

nαρακολούθησης και

Θεσσαλία

θα εξασφαλίζουν την

ελεyχου, σταδιακή

Δ. Ελλάδα

κοινων1Ι<ή αποδοχή και

σnοκαtάσταση χώρΟΙJ

Στ. Ελλάδα
Πελοnόννησος

- Αθήνα - Θεσσαλονίκη:
100%
- Ηπαρωτική Ελλάδα:
70%
- Νησιά (& Κρήτη): 00%

lόVΙΟ Νησιά

θα mιτρέφουν την

εξάλαφη των
ανεξέλεγκτων ή
ημιελεyχόμενω
χωμαtερών

Νομο-

τε-

θεσία

ραι-

Διοικητική
ενότητα(1)

1.7

Πρc>

Δ. Μακεδονία
Ηπαρος

Β. Αιγαίο
Ν . Αιγαίο
Κρήτη

%
(2)

ότη-

31,2
9,4
7,3
5,0
2,6
3,1
6,5
6,2
5,1
5,4
3,3
3,0
4,8
7,2

Α1

Ε

Α-ι.

κ

(9)

τα (θ)

ΜΜ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ2

ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡ1Α

ΑΠΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάyνωοη περαιτέρω αναγκών

3.1

Κατηγορία προβλημότων

- ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Στόχοι παρεμβάσα.ιν

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(2)

(1)

(3)

(τιμες

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

1\)

~

Η πλήρης επανένταξη

- Μορφολογική

κορεσμένων και

στο περιβάλλον των

διαμόρφωση του

προς κορεσμό χώρων

κορεσμένων ή προς

ανάγλυφου των

εναπόθεσης

άμεσο κορεσμό χώρων

αnορρψμάτων

απορριμμάτων

εναπόθεσης

- Επικάλυψη με

απορριμμάτων,

στεγανωτικό υλικό

• Προβλήματα

ιδtσίτεροu

- Επικάλυψη με εδαφικό

αντίστοιχα με

ενδιαφέροντος, λόγω

υλικό

τα αναφερόμενα

μεγέθους ή γειτνίασ ης

-

στο μέτρο

με ειδικές χρήσεκ;

βιοαερίου,

1.5

10.500

Νομο-

τι;.

θεσiα

ραι.

Δt0tκητική
ενότητα(1)

1.8 Αnοκατάσταση των

Προ.

Απική

Θεσσαλονίκη

(6.SOO A 1)

λοιπή Ηπειρωτ.

(4.000 Αι!

Νησιά (με

"

ότη-

(2)

τα(8)

61,9
14,3
19,0

Α1

Ε

Αι

κ

Ελλάδα

(9)

4,8

Κρητη)

Εργα διαχείρισης

στραγγισμάτων και

δίαιτα; ομβρί(.Jν

-

Κατασκευή έργων

χρήσης από το κοινό

- Εγκατάσταση δικτύου
παρακολούθησ ης και
ελέγχου
Συνεχίζεται

,

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

-

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡfΑ

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω ανσvκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοt παρε:μβόσεων

Απαιτούμενι:ς υnοδομές

Κόστος σε

Απαιτούμεwc; unοδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

(3)

2005

(τιμές

1992)

(4)

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

1\)

~

Η μείωση του όγκου
των απορριμμάτων, η

- Διαμόρφωση σημείων

- Αποσnοσμστικότητα

προστασία των φυσικών

κέντρων υποδοχής

και πεp40pισμένη

πόρων, ο περιορισμός

(dec:heιteries)

Οπως και στη στήλη (3)

4.550

αναμονής κόδων και

ε:φαρμγοή

των περιβαλλοντικών

- Προμήθεια εξοπλισμού

- Προχεφότητα

επιπτώσεων κατό τη

διαλογής

8.450

Διοικητική

Απική

Θεσσαλονίκη
(1.950Α )

1

(2.600~)

λοtnή ΚΜακεδ.

Αν.Μακ.-θρόκη
Δ. Μακεδονία
Ηπειρος

εφαρμογής

διαχείριση των Σ.Α., η

- Κατασκευή -

-Αναρχία αγοράς

περιβαλλοντική

εξοπλισμός κέντρων

Ιόνιο Νησιό

ανακτώμενων

ευαισθητοποίηση των

αναβάθμισης

Δ. Ελλάδα

προϊόντων

πολιτών

ανακτώμενων προϊόντων

Στ. Ελλάδα

- Ελλειψη ενημέρωσης

- Σταθεροποίηση όρων

Πελοπόννησος

Κοtνού

αyορός

Β. Αιγαίο

-

Ενημέρωση

-

ευαισθητοποίηση πολίτη

Νομο.

τε;.

θε:σία

ραι-

ενότητα( 1)

1.9 Διαλογή στην Πηγή

n~

Θεσσαλ ία

Ν . Αιγαίο
Κρήτη

%
(2)

ότη-

46,2
15,4
5,1
3,8
2,0
2,3
4,9
2,1
4,7
3,9
4,1
1,0
1,7
2,9

Α1

Ε

~

κ

(9)

τα(8)

ΜΜ

Συνεχ ίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

-

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.1

Κστηγορίσ προβλημότων

Στόχοι παρε:μβόσεων

Αnσπούμενι:ς unοδομές

Κόστος σε

Αnαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ. δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκστ.δρχ.

1999

(nμές

(1)
1.10 ΜηχΟVΙΙ<ή Διαλογή
- Βtααταθεροnοίηση
- Ανυπαρξία μεθόδου

(2)

(3)

2005

κόστους

(7)

(τιμές 1992)

1992)

(4)

Χωρική κστανομή

(5)
Οπι.ιc; και στη στήλη (3)

(6)

Προ.

Νομο-

Τ&-

θεσία

ρΦ-

"'

ότι'}-

ενότητα(1)

(2)

τα(8)

Απική

52,8

~

Ε
κ

Διοικηηκή

Η μείωση του όγκου

Κατασκευή ι:ρyοστασ ίων

35.000

των απορριμμάτων

προς τελΙt<ή δ4όθε:ση, η

μηχανικής διαλογής
ή/και

(17.100~)

προστασία των φυσικών

βιοαταθεροπαίησης

Α1

(17.900~)

ΜΜ

πόρων με την

37.000

(9)

προσφορά
εναλλακτικών πρώτων

υλών και πηγών
1\)

~

ενέργειας , η μείωση
της χρήσης χημικών
λιnοσμότων

θεσσαλονίκη

11,1

Α1

~
Λοιnή Κ.Μακεδ.
Αν. Μακεδονία

Δ. Μακεδονία
Ηπεφος

Θεσσαλία
lόVΙΟ Νησιά

Δ. Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
β. Αιγαίο

Ν. Αιγαίο

Κρήτη

4,8
3,6
1,8
2,1
4,6
1,2
4,4
3,6
3,8
1,2
1,6
3,4

Α1

~
ΜΜ

Συνεχ ίζεται

'

ΤΟΜΕΑΣ2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ3.1

Διάγνωση rιεραπέρω αναyκών

Κατηyορίο προβλημάτων

• ΤΟΞΙΚΑ λΠΟβΛΗΤΑ

Στόχοι παρqιjlάσε:ων

λnαπούμενι:ς υποδομές

Κόστος σε

λnαιτούμενι:ς υποδομές

μέχρι ΤΟ έτος

εl(στ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

1999

2005

(τιμές 1992)

(1)

(2)

(3)

(4)

ΚόστΟς σε
εl(ατ.δρχ .

(τιμές

(5)

(6)

Χωρική Ι(αταvομή
Ι(όστουc;

(7)

1992)

• Ανυπαρξία μεθόδου

Οπwς η στήλη (3)

Δlοιι<ηΤΙΙ(ή

Ελαχιστοποίηση τοu

• Κατασια:uή

όyκοu των

ερyοστασίου καίισης

Κ Μακεδονία

απορριμμάτων προς

ειδικών και οικιακών

Αν. Μακεδονία

τελιl(ή διάθεση και

απορριμμάτων με ή

Δ. Μακε:δονiα

ασφαλής δtάθε:ση

χωρίς ανάκτηση

Ηοορος

ειδικών απορριμμάτων

ενέργcας

Θεσσαλία

58.000

Αm<ή

Ιόνια Νησιά
Δ. Ελλάδα

1\)

Στ. Ελλάδα

~

Πελοπόννησος
β. Αιyαίο
Ν. λιyαίο
Κρήτη

•

Κατασκευή μονάδων

ΑπΙΙ<ή

6.000

καίισηι; nαθογόνων

νοσοκομεισκών

Θεσσαλονίκη

(5.000
(1.000

"1>
Az>

Νομο.

τι;.

θεσία

ραιο-

ενότητα(1)

1.11 Καίιση

Προ-

Πάτρα
/\όpσσ

Κρήτη
Γιάννενα

%
(2)
30,3
14,9
4,9
2,5
2,9
6,3
4,1
6,0
5,0
5,2
4,3
8,8
4,6
43,3
16,7
13,3
10,0
10,0
6,7

ότ~

(9)

τσ(8)

Ε
ΜΜ
κ

Α1

Ε

Az

κ

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ 2

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περοιτέρω αναγκών

3.1

Κστηγορίσ προβλημάτων

(1)

Στόχοι παρqιβόσεων

(2)

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

ειιστ.δρχ.
(τιμές 1992)

μέχρι το έτος

ειιστ.δρχ.

1999

(3)

(4)

2005

Χωρική κατανομή
κόστους

(τιμές 1992)

(5)

(6)

-

Ελλε:ιπής εφαρμογή

της νομοθεσίας

1\)

~

Ελλειφη ελέγχου και

- Ενεργοποίηση της
ΚΥΑ 72751 /~/85
- Οργάνωση των

Διοικητικη

Σε όλη την
εnικρότεια
Εκπόνηση μελέτης

10

Εκπόνηση μελέτης

10

40

Προ-

Νομο-

Τε>-

θε:σία

ραι-

ενότητα(1)

2.1 Νομοθεσία •
Ελεγχος - Διοίκηση

(7)
%
(2)

ότη.

(9)

τα(β)

Α1

Ε
κ

υπηρεσιών
περtβάλλοντος

- Εκπόνηση τεχνικών

παρσκολούθησης της

προδιαγραφών

διαχείρισης των τοξικών

- Εκπόνηση εθνικού

Μελέτη Εθν1κού

αnοβλήτων

Σχεδιασμού

Σχεδιασμού

- ΕναρμόVΙΟη κοινοτικών

διαχείρισης τοξικών

Οδηγιών

αποβλήτων

- Ελλειψη Εθνικού
Σχεδιασμού

- Ελλειψη σχεδίων

- Εκπόνηση μελέτης

εκτάκτων αναγκών

εκτάκτων αναγκών στη

βιομηχανία και

Ανάθε:ση μελέτης

50

σε όλη την

Α1

Ε

εnικρότεισ
κ

διαχείριση τοξικών
αnοβλήτων
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ2

ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚλΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ3.1

Διάγνωση περαιτtρω αναγκών

Κατηγορία προβλημάτων

• ΤΟΞΙΚλ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στόχοι ηαρqιβόσι:ων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υnοδομές

Κόστος σε

μtχpι ΤΟ έτος

D(ατ.δρχ.

μtχρι ΤΟ tτος

D(ατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

(τιμές

1992)

(4)

(3) .

2005

(5)

(6)

Χωρtt<ή κατανομή
κόστους

1992)

Στατιστικά στοιχεία

αποθήκευση - συλλογή
μεταφορά των τοξικών

•

αποβλήτων

•
/\)

~

Ελλειψη στατιστικών

στοιχείων

•

Ελλειψη σχεδίων

• Συγκtvτρωση

•

επαρκών στοιχείων

στοιχείων yia τις

Μελtτη αξιολόγηση<;

·Εκπόνηση

ποσότητες και το είδος

συστημάτων

των τοξικών αποβλήτων

προσωρινής

(δογματοληψίες,

αποθήκευσης

αναλύσε1ς)

• Ορθολογική συλλογή -

• Σχtδtο συλλογής •

μεταφορό

μεταφοράς των τοξικών

συλλογής • μεταφοράς
• Ελλειψη προδtαγραφών
προσωρινής

·Εκπόνηση

αποβλήτων

προδtαγρσφων

• Σχtδtο ελέγχου και

προσωρινής

μεταφοράς

αποθήκευση<;

αποθήκευσης

•

Μελέτη yia τις τεχ111κtς

100

Προ-

Νομο-

τι;.

θοοίο

ραι-

Διοικητική
εvότητα(1 )

2.2

(7)

σε όλη την
επικράτεια

%
(2)

ότΪΊ-

(9)

τα(β)

Α1

Ε
κ

50

10

προδιαγραφές

Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

3.1

Κστηγορiο προβλημάτων

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

•

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Διάγνωση περαιτέρω ανσfΚών

Στόχοι πaρqιβόσα.ιν

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Αnαιτούμενες υnοδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ tτος

εκατ.δρχ .

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ .

1999

(nμές

(1)

(2)

(3)

(τιμές

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστοuς

(7)

1992)

ανεξέλεγκτης

• Αποκατάσταση και

• Εκπόνηση μελετών

εξuγείανση των χώρων

αξΙΟΠΟiησης και

~τοξικών

αποκατάστασης των

αποβλήτων

χώρων

20

Νομο-

τε-

θrοίο

ρα1-

Διοtκητική
ενότητα(1)

2.3 Εξuyεiανση χώρων

Προ-

θεασαλονίκη

Αττική

"

(2)

ότη-

(9)

τα(θ)

Az

Ε

κ

30

(3)

Οι χώροι ανεξέλεγκτης
1\)

~

~

αnορριμμάτων μπορούν

να δημιοuρyήσοvν
Πρόβλημα για ΤΟ
περιβάλλον

• Υλοποiηση της

500

αποκατάστασης

Αττική
θεασαλονiκη

εξuyεiανσης και

Az

200
Συνεχίζεται

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

-

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡ1Α

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διόyνωση περσπέρω ανσyκών

3.1

Κατηγορία προβλημάτων

Στόχοι παρεμβάσεων

Αnαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Αnοιτούμενεχ; υποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ .

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

1999

(τιμές

(1)

(2)

Κατασκευή
μονάδων

Κατασκευή μονάδας

Κατασκευή μονάδας

κα\ισης

κα\ισης

επεξεργασίας

εναπόθεσης των

2.4

-

διάθεσης των τοξικών
αποβλήτων
1\)

~

(3)

- Στην Ελλάδα δcν
υπάρχει μονάδα
επεξεργασίας

-

διάθεσης των τοξικών

αποβλήτων

- ελCfΧόμι:νης

τοξικών αποβλήτων

60.αχ>

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

(τιμές 1992)

1992)

(4)

2005

(5)

(6)

Νομο-

θοο ία

ραι-

ότη-

ενότητα(1)

%
(2)

ΒόρDα Ελλάδα

34

Α-ι.

Νότια Ελλάδα

66

Διοικητική

- ελι:yχόμι:νης

εναπόθεσης

Προτι;.

(9)

τα(β)

Ε
κ

4.

ΑΝΜΏΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ!Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.41

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

:
:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.

Ιi!ΔΩs; : θεσμοί

2.

Στόχος παρέuβασnc: Η ενίσχυση των δυνατοτήτων για ουσιαστική παρέμβαση των

·

Νομοθεσία

ME!PQ 1.1

·

Διοίκηση

φορέων δημόσιου χαρακτήρα που εμπλέκονται με τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου :

Το σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Π.Δ .

323/ 89 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Ν . 1622/86
Ν .1 878/90
Ν .2026/92

Ν .1 650/86
ΚΥΑ

49541/86

Ανακοίνωση της Επιτροπής

SEC 89/934/τελικό

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ

4.

Οερινοοφό uέτοου :

4.1
α.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

θεσμική αναβάθμιση της Τ.Α. με την ενεργοποίηση των Ν.1622/86 και

1878/90

για τη δημιουργία β'βάθμιας αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της

συνταγματικής επιταγής για "τον ορισμό με νόμο των λοιπών βαθμίδων της
τοπικής αυτοδιοίκησης'

β.

Παρα)(ώρηση αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. και κύρια με την υπαγωγή στις
αποκλειστικές της αρμοδιότητες εκείνων, που ο δημοκοινοτικός κώδικας

εμφανίζει σήμερα ως σύντρέχουσες (όρθρο 25 του ΔΚΚ)
γ.

Διασφάλιση της διοικητικής αυτοτέλειας της Τ.Α. με τον περιορισμό της

ευθύνης του κράτους στην άσκηση εποπτείας, όπως ορίζει το Σύνταγμα , και
την υπαγωγή της ευθύνης για τον έλεγχο των αποφάσεων των οργάνων της
Τ.Α . στην δικαστική εξουσία .
δ.

Συγκρότηση εΥΙαίων συνδέσμων ΟΤΑ σε επίπεδο νομού για το σχεδιασμό της
διαχείρισης και για τη διάθεση και μεταφόρτωσή τους, όπως προβλέπει η ΚΥΑ

49541 / 86, με ειδική αντιμετώπιση για τα υποδεέστερα του νομού νησιά .
4.2

Κεντρική Διοίκηση

α.

Αποσαφήνιση των εθνικών αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ των διαφόρων

υπουργείων και κύρια ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Εσωτερικών και Υπ . Υγείας Πρόνοιας

&
β.

Κοιν.Ασφαλίσεων, στα ζητήματα διαχεί ρισης στερεών αποβλήτων

Αναβάθμιση των εμπλεκομένων με το αντικείμενο αντίστοιχων υπηρεσιών

2.42

γ.

Ιδρυση αυτόνομης υπηρεσ ίας, στο ΥΠΕΧΩΔΕ ή όπου κριθεί κατάλληλο, με

αντικείμενο την παρακολούθηση, υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού, την
αναπροσαρμογή του στο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και την παροχή
επιστημονικής βοήθειας

στερεών

αποβλήτων,

(consυlting) προς τους φορείς διαχείρισης των

τη

διαμόρφωση

και

εύρυθμη

λειτουργία

μιας

ολοκληρωμένης εθνlκής πολιτικής στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων .

4.3

Νομοθεσία
Ανάπτυξη εξειδικευμένου νομοθετικού έργου και ενεργοποίησης κρίσιμων

διατάξεων στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για την προστασία

του περιβάλλοντος γενικά και τη διαχείριση

των στερεών αποβλήτων

ειδικότερα, όπως :

α.

Βελτίωση του περιεχομένου της ΚΥΑ

β.

Εκδοση ειδικής Υπουργικής απόφασης για το περιεχόμενο τον ΜΠΕ που

69269/ 90 για τις ΜΠΕ

αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

γ.

Εκδοση του πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχεί ριση των στερεών
αποβλήτων που προβλέπει το άρθρο

δ.

προβλέπεται από το άρθρο
ε.

15 της

ΚΥΑ

49541 / 86

Εκπόνηση του εθνlκού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων που
Αροη

της

υφιστάμενης

8

της ΚΥΑ

49541 /86

πολυνομίας,

επικαλύψεων

και

αντιφάσεων

με

κωδικοποίηση της νομοθεσί ας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ζητήματα που πρέπει να επανεξετασθούν ή αποσαφην~σθούν:
ί) Εγκριση καταλληλότητας )(ώρων διάθεσης απορριμμάτων από Νομάρχη

-

προέγκριση )(Wροθέτησης από Υπ. ΠΕΧΩΔΕ

iQ

Αδειοδότηση από το Νομάρχη

•

έγκριση περιβαλλοντικών όρων από

Υπ . ΠΕΧΩΔΕ
ίίQ Ο · ρόλος των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ίν)

Η κατοχύρωση του ρόλου του Εν~αίου Συνδέσμου των ΟΤΑ ι.ις φορέα

σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο

ν)

Η διαδικασία διαχείρισης των εγκαταλειμένι.ιν οχημάτων και κύρια

ασφαλούς (χωρίς νομικές συνέπειες) αποκομιδής τους

νί) Ο φορέας αποκομιδής των στερεών αποβλήτων των λιμανιών
στ.

Νομοθετική κάλυψη του αντ ικειμένου της ανακύκλωσης και ειδικότερα των
ζητημάτων που αφορούν:

Q

Στην

διευκόλυνση της εμπορευματοποίησής τους με διαμόρφωση

σταθερών κατά το δυνατόν όρων αγοράς των ανακτώμενι.ιν προϊόντων
ίί)

Στην παροχή κινήτρων προς τους συντελεστές της ανακύκλωσης

iiQ

Στην επιβολή μέτρων αποθάρρυνσης της αδιαφορίας

ίν) Στην ομαλή διοικητική λειτουργία του συστήματος .
ν)

Στην ενθάρρυνση της )(Wριστικής συλλογής επικινδύνων ουσιών και

υλικών (μπαταρίες, φάρμακα , χρώματα, εντομοκτόνα κλπ) .

5.

Τόπος <χωρικό κατανοuή\ παρέμβασης: Ολη η ελληνική επικράτεια , και ως σύνολο
και κατά νομό ή νησί σε υποδεέστερο του νομού

2.43

6.

Αναuενόuενο όφελος :

Διευκόλυνση σε όλα τα επίπεδα του εκσυγχρονισμού της

διαχείρισης τwν Σ.Α .

7.

Φοοέας υλοποίησης μέτρου : Η κεντρική διοίκηση

8.

Ετοιuότnτα υλοποίησης του μέτρου: Αμεση. Υπάρχουν ήδη πολλές προτάσεις

9.

Προτεραιότητα:

r--,
Α1

10.

r--1

Ι Χ Ι το
ι

__ J

Κόστος (τιμές

4. 2 & 4. 3
ι

ΜΜ

__ J

ι

__ J

1992):

10.1

Στο υπομέτρο Ύομοθεσία

α.

Η αμοιβή ομάδων εργασίας ειδικών επιστημόνι.ιν για τη διαμόρφωση των

·

διοίκηση· κοστολογούνται :

προτάσεων των παρ. 4.2 και

πλην των θεμάτων 4.3.γ (πλαίσιο προδια-

4.3

γραφών) κα ι 4 .3 .δ (εκπόνηση εθνικού σχεδιασμού) :
β.

70 εκατ.δρχ.

Το κόστος υλικοτεχνικής υποδομής τwν αναβαθμισμένων υπηρεσιών που

ασχολούνται με τα στερεά απόβλητα, των τριών βασικών υπουργείων:
ΥΟΕΧΩΔΕ, Υπ . Εσωτερικών, ΥΥΠΚΑ:
γ.

430 εκατ . δρχ.

Το κόστος υλικοτε)(Υ1κής υποδομής της υπηρεσίας της παρ.4.2 . γ :

500 εκατ. δρχ.
1.000 εκατ.δρχ.

Σύνολο κόστους υπομέτρου:

10.2

Στο υπομέτρο "θεσμοί' κοστολογούνται :

Η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Συνδέσμων των ΟΤΑ για τον

σχεδιασμό και τη διάθεση των στερεών αποβλήτων (χωρίς τον μηχανολογικό
εξοπλισμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και χωρίς τις στεγαστικές
ανάγκες)

2 δια.δρχ.
2.000 εκατ . δρχ.

Σύνολο κόστους υπομέτρου :

11.

Χωρικό κατανοuό κόστους:

11 .1

Υπομέτρο "νομοθεσία

Στο διοικητικό κέντρο

11 .2

- διοίκηση• σύνολο
70 + 430 + 500

Υπομέτρο "θεσμοί'. Σύνολο κόστους:

κόστους

2.000

1.000

εκατ . δρχ.

= 1.000 εκατ.δρχ.
εκατ .δρχ.

Το ποσό κατανέμεται κατά περιφέρεια σε όλη την επικράτεια ανάλογα με την
αριθμό των νομαρ)(Ιών κατά περιφέρεια (βάρος
Απική

419

κ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία-Θράκη

299 •
148 •

Δ. Μακεδονί α

102 •

εκατ . δρχ.

2.44

0,50)

και τον πληθυσμό :

Ηnειρος

108
145
92
124
149
151
75
62
126

Θεσσαλία
Ιόν~α Νησιά
Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Β . Αιγαίο

Ν. Αιγαίο
Κρήτη

12.

.
.
.
.
.

.

nοοτεινόuεγο χοονοδιάγοαuμα υλοnοjοσοc :
Υnομέτρο "Νομοθεσία

- διοίκηση•

Υnομέτρο "θεσμοί": από α'6μηνο

13.

..
.

από β'6μηνο

1994 -

1993 - β'
1999

6μηνο

1995

β ' 6μηνο

Παρατορόσεrς: Για την ακριβέστερη κατανομή του κόστους, κατά νομό απαιτείται
ειδική μελέτη

2.45

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΌ

1.

~: Εθνlκός και περιφερειακός σχεδιασμός

2.

Στόχοc παρέμβασnc :

1.2

Η διαμόρφωση εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού στη

διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβανομένης και μίας ολοκληρωμένης
εθνικής πολιτικής για την ανακύκλωση των απορριμμάτων , ως απαραίτητων εργαλείων

άσκησης πολιτικής στη διαχεί ριση των στερεών αποβλήτων από τους αρμόδιους
φορείς

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου:

Ν . 1650/86
ΚΥΑ

49541 /86

Ανακοίνωση της επιτροπής

SEC 89/934 /τελικό

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ

COM 92/23/τελt κό
4.

Περινραφό μέτρου :

4.1

Σχεδιασμός

σε εθνικό επίπεδο :

Κατάρτιση προδιαγραφών

και γενικών

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται και εξειδικεύονται στα πλαίσια του
περιφερειακού σχεδιασμού και αναφέρονται κύρια στα μέτρα μείωσης της
ποσότητας

των

παραγομένων

απορριμμάτων

και

περιορισμού

της

επικινδυνότητάς τους για το περιβάλλον, στις μεθόδους διάθεσης, του ς
κατάλληλους )(ώρους προσωρινης αποθήκευσης, την καταλληλότητα των

θέσεων των εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, τον τόπο, ποσότητα και

προέλευση των αποβλήτων που πρέπει να διατεθούν, ης ειδικές διατάξεις που
αφορούν συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων, τα φυσι κά ή νομικά πρόσωπα
που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση των απ οβλήτων, τα κατάλληλα
μέτρα για την ενθάρnυνσ η της ορθολογικής οργάνωσης τ ης συλλογής, της

διαλογής

και τrμ., επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.

Διαμόρφωση

ολοκληρωμένης εθνικής πολtτικής (κατευθυντήριοι άξονες) στην ανακύκλωση
των στερεών αποβλήτων.

4.2

Σχεδιασμός

σε

περιφερειακό

επίπεδο

(κατά

κανόνα

επίπεδο νομού):

Υπολογισμός της ποσότητας των παρογομένων στερεών αποβλήτων και

προσδιορισμός φυσικής σύνθεσης. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
και αξιολόγησή της. Καθορισμός των μεθόδων διάθεσης που θα εφαρμοστούν
στο νομό . Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού )(ώρων και οριστική επιλογή )(ώρων

σε συνδυασμό με μελέτη εκτί μησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
λειτουργία

των

προτεινομένων

εγκαταστάσεων

στους

υποψήφιους

(εναλλακτικούς σε πρώτη φάση) )(ώρους. Εξειδίκευση των στοιχείων εθνικού

2.46

σχεδιασμού (παρ.4 . 1) στη μελετώμενη γεωγραφική ενότητα (νομός ή νησ ί
υποδεέστερο νομού)

5.

Τόπος ()(WρικrΊ κατανομrΊ\ παρέμ βασ ης: Ολη η ελληνικ ή επικράτεια και ως σύνολο και

κατά νομό ή νησί υποδεέστερο του νομού

6.

Αναμενόμενο όΦελος : Εντυπωσιακή βελτιωση των όρων διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων σε όλη τη χωρα με άμεσα και έμμεσα συνεπακόλουθα οικονομι κά ,

περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη

7.

Φορέqς υλοποjοσος μέτρου:

7.1
7.2

Υπομέτρο "εθνικός σχεδιασμός" η κεντρική διοίκηση μέσω του ΥnΕΧΩΔΕ
Υπομέτρο 'περιφερειακός σχεδιασμός" οι Ενιαίοι Σύνδεσμοι σχεδιασμού και
διαχείρισης, όπου έχουν συσταθεί, αλλοιώς οι νομαρ)(iες

8.

Ετοιμότητα

υλοnοjοσnς του

μέτοου:

Αμεση .

Υnαρχει

ήδη σημαντικό

υλικό

τεκμηρίωσης και κάποια εμπειρία

9.

Οροτεοοιότοτα:

ΗΜ
ι

10.

Κόστοc !τιμές

10.1

__ J

1992\:

Υπομέτρο

"εθνικός

σχεδιασμός'.

εμπειρογνωμόνων εκτιμάται σε

10.2

αμοιβή

των

ομαδων

εργασίας

Υπομέτρο 'περιφερειακός σχεδιασμός'. Η αμοι βή των μελετών που πρέπει να
γίνουν εκτιμάται σε

11 .

Η

50 εκατ.δρχ.

2.100 εκατ. δρχ.

Χwρι κrΊ κατανομrΊ κόστους :

10.1
10.2

Υπομέτρο 'εθνικός σχεδιασμός' Στο διοικητικό κέντρο

100%

Υπομέτρο 'περιφερειακός σχεδιασμός'

- Τα 2.000 εκατ.δρχ. κατανέμονται στις 13 περιφέρειες ανάλογα με τον αριθμό
0.50) και του πληθυσμού (βάρος 0,50). Δηλ.:
Απική
417 εκ .δρχ.
Δ. Ελλάδα
124 εκ . δρχ.
Κ. Μακεδονία
299 εκ .δρχ.
Στ . Ελλάδα
149 εκ . δρχ.
Αν. Μακεδ.-θράκη
149 εκ .δρχ.
Πελοπόννησος
152 εκ . δρχ.
Δ . Μακεδονία
103 εκ .δρχ.
Β. Αιγαίο
75 εκ.δρχ.
Ηπειρος
107 εκ.δρχ.
Ν . Αιγαίο
62 εκ.δρχ.
Θεσσαλία
145 εκ .δρχ.
Κρήτη
126 εκ . δρχ.
lόV1α Νησ ιά
91 εκ. δρχ.
των νομαρχιών (βάρος

-

Τα

100 ε κατ .δρχ.

κατανέμονται ειδικά , ως στοι χείο δυσ)(έρειας, στις τρεις

νησιωτικές περιφέρειες (δεν περιλαμβάνεται η Κρήτη) ανάλογα με τον αριθμό

2.47

των Βασικών νησιών (Βάρος
Ιόνια Νησιά

15
26
59

Β . Αιγαίο
Ν . Αιγαίο

0,50)

και των δήμων (Βάρος

0,50) . Δηλ.:

εκατ.δρχ.
εκατ. δρχ.
εκατ. δρχ.

Κατά συνέπεια, η τελJκή χωρική κατανομή στις νησιωτικές περιφέρειες

διαμορφώνεται ως εξής :
Ιόνια Νησιά

106 εκατ .δρχ.
101 εκατ .δρχ.
121 εκατ .δρχ.

Β. Αιγαίο
Ν . Αιγαίο

12.

Προτεινόμενο yρονοδιάγοομμα υλοποίnσnc:

12.1
12.2

0

Υπομέτρο εθνικός σχεδιασμός· : αρχή Β' 6μηνου

1993 · τέλος Β' 6μηνου 1993
1994 · τέλος Β'6μηνου

Υnομέτρο •περ ιφ ερε ιακός σχεδιασμός·: αρχή α'6μηνου

1994
13.

Παρατηρήσεις:

13.1

Σημειώνεται

ότι σημαντικά nροΒλήματα,

καθυστερήσεις και κοινωνικές

αντιδράσεις θα υπάρξουν κατά την υλοποίηση του μέτρου αυτού και εξ αιτίας
τ ης έλλειψης χωροδιατεταγμένων χρήσεων γης, που είναι συνέπεια , σε μεγάλο

Βαθμό, της ανυπαρξίας εθνικού κτηματολόγιου

13.2

Διευκρινίζεται ότι στοιχεία του υπομέτρου •περιφερειακός σχεδιασμός·
υλοποιούνται ήδη σε αρκετούς νομούς της χώρας , παρά την έλλειψη του
εθνικού σχεδιασμού, που αντικαθίσταται, στις περιπτώσεις αυτές από τις
κοινοτικές

οδηγίες

και

τη

διεθνή

εμπειρία

(η .χ.

στεγάνωση

χώρων

υγειονομικής ταφής , προδιαγραφές κόστους, διαχείριση Βιοαερίου κλπ)

2.48

ΤΟΜΙ;ΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο 1.3

1.

~: Αποκομιδή στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση • συλλογή •
μεταφορά)

2.

Στόχος παοέuβασης :

Η βελτιστοποίηση της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων με ειδικότερους στόχους :
την καλύτερη οικονομική της απόδοση

• την βελτίωση των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
την προστασία της δημόσιας υγείας

•

την προστασία του περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνεται και η αποτροπή της

αισθητικής του υποβάθμισης

3.

Νομοθεσία που ποοβλέπει ή επιβάλλει την υλοποίηση του uέτοου :

n . Δ.

323/ 89 (Δ.Κ.Κ.)

Ν .1650/86
ΚΥΑ

49541 / 86

Υ.Δ. Ειβ/301/64

Οδηγία 91 / 156/ΕΟΚ

SEC 89/934/τελικό
COM 90/218/τελικό ('Πράσινο Βιβλίο')
4.

Περιγραφή μέτρου:

• Η εφαρμογή της μηχανικής αποκομιδής για τα οικιακά απορρίμματα με τη χρήση
προτύπων κάδων, μηχανική ανατροπή τους στο απορριμματοφόρο, βελτιστοποίηση

των διαδρομών συλλογής και εκ περιτροπής (κατά κανόνα) αποκομιδή

• · Η αποκομιδή των παθογόνων νοσοκομειακών στερεών αποβλήτων
• Η αποκομιδή ειδικών στερεών αποβλήτων (ογκώδη, κλαδιά, υλικά κατεδαφίσεων,
απορρίμματα αγορών, μη επικίνδυνα βιομηχανικά , λιμανιών κλn)

• Η αντιμετώπιση των μικρο-απορριμμάτων Qitters)
• Ο εκσυγχρονισμός του οδοκαθαρισμού
5.

Τόπος ιχwρική κατανομόΊ παρέuβασnς: Ολη η ελληνική επικράτεια

6.

Αναμενόμενο όφελος :
Σημαντική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε τομείς αισθητικής εμφάνισης και

δημόσ ιας υγείας.

Εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων. Συμβολή στον

περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος.

7.

Φορέας υλοποjnσnς μέτρου:

Οι δήμοι και κοινότητες και, όπου υπάρχουν, οι Σύνδεσμοι ολικής διαχείρισης

2.49

8.

Ετοιuότnτα υλοποjnσnc του uέτρου:
προμήθεια, ενώ

οι μ ελέτες

Αμεση. Το σύνολο του εξοπλισ μού αφορά

αποκομιδής δεν παρουσιάζουν

πρόβλημα

υψηλά

εξε ιδικευμένης τεχνογνωσίας

9.

Προτεραιότnτα:

r--,
ΜΜ
ι

__ J

ι

__ J

Δηλαδή εκτιμάται ότι η υπόψη παρέμβαση μπορεί να αναπτυχθεί ισομερώς σε όλο το

βραχυπρόθεσμο διάστημα

10.

Κόστος (τιuές

19941:

Εκτιμάται ότι το σύνολο του πληθυσμού

1994-1999 από καινούργιο

(10

εκατ. κατ .) θα εξυπηρετηθε ί στην 6ετία

εξοπλισμό. Οπότε

Παραγωγή απορριμμάτων ημερήσιας αιχμής (Δε-Τρι) :

12.000 τόννοι
1.200 ο)(ήματα
Δαπάνη απορριμματοφόρων:
1.200 χ 25 εκατ.δρχ. = 30.000 εκατ .δρχ.
Αποθηκευτικ ή ικανότητα κάδων ανηγμένων σε κάδους 1100 lt (ο κάθε κάδος
υποδέχεται τις ημέρες α ιχμής απορρίμματα 2,5 έως 2,8 ημερών) :
10 χ 10-6χ 0 ,8 = 8.000 / 0,140 t/κάδο = 150.000 κάδοι των 1100 lt
Δ = 150.000 χ 90.000 δρχ/ κάδο = 13.500 εκατ. δρχ.
Σύνολο δαπάνης απορριμματοφόρων και κάδων: 43.500 εκατ .δρχ.
Προσαύξηση κατά 25% για την αγορά του λοιπού εξοπλισμού (πλυντήρια κάδων,
ειδικά ο)(ήματα, σάρωθρα) : Δ = 0,25 χ 43.500 = 10.875 εκατ.δρχ.
Δαπάνη εξοπλισμού καθαριότητας: Δ "' 54.375 • 55.000 εκατ . δρχ.
Προσαύξηση κατά 10% για την αντιμετώπιση των αυξημένων φορτίων των νησιών της
τουριστικής περιόδου: Δ • 55.000χΟ,10 - 5.500 εκατ . δρχ.
Σύνολο κόστους του μέτρου : 55.000 + 5.500 = 60.500 εκατ .δρχ.
Απαιτούμενα απορριμματοφόρα:

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους:

Το ποσό των

55.000

εκατ . δρχ κατανέμεται στις περιφέρειες ανάλογα με τον

πληθυσμό τους. Το γεγονός· ότι οι πολυπληθέστερες περιφέρειες παρουσιάζουν
μεγαλύτερη συγκεντροποί ηση απορριμμάτων (άρα προσφερονται για καλύτερη
απόδοση του εξοπλισμού αποκομιδής) αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι στην

πραγματικότητα

η

παραγωγή

απορριμμάτων

σ'

αυτές

τις

περ ιφέρειες

είναι

μεγαλύτερη από την αναλογία του πληθυσμού τους (μεγαλύτερη ανά κάτοικο
παραγωγή απορριμμάτων) .
Το ποσό των

5.500

εκατ. δρχ. κατανέμεται ως εξής:

Νησ ιά Ιονίου

Ν. Αιγαίο
Β. Αιγαί ο
Κρήτη
Κ. Μακεδονία

1.000 εκατ. δρχ.
1.500 εκατ . δρχ.
750 εκατ. δρχ.
1.500 εκατ. δρχ.
750 εκατ. δρχ.

2.50

Οπqτε η χωρική κατανομή του κόστους διαμορφώνεται ως εξής:
Απική

Κ Μακεδονία
Αν. Μακεδονία-Θράκη

Δ . Μακεδονία
Ηπειρος

Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα.
Πελοπόννησος
Β . Αιγαίο
Ν . Αιγαίο

Κρήτη

12.

18.880 εκατ.δρχ.
10.050 εκατ.δρχ.
3.050 εκατ. δρχ.
1.565 εκατ .δρχ.
1.865 εκατ .δρχ.
3.915 εκατ .δρχ.
2.020 εκατ . δρχ.
3.760 εκατ .δρχ.
3.100 εκατ .δρχ.
3.245 εκατ .δρχ.
1.810 εκατ .δρχ.
2.875 εκατ .δρχ.
4.375 εκατ.δρχ.

nοοτεινόuενο χρονοδιάνοοuuα υλοποίησης:
Με την επισήμανση της παρ .9: β' 6μηνο

13.

1993 - β ' 6μηνο 1999

Παρατnρόσειc:

1. Στο κόστος δεν υπολογίστηκαν δαπάνες εξοπλισμού για λειτουργικές εφεδρείες ,
επειδή ο υπολογισμός του έγινε με βάση τις δύο ημέρες αιχμής της εβδομάδας

2. Ως φορέας υλοποίησης, εις το εξής (δηλ. και στα format που ακολουθούν)
νοείται ο φορέας. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, το αντικείμενο του εξεταζόμενου κάθε φορά μέτρου. n.x. οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καλύπτονται από τα άρθρα 24 (αποκλειστικές
αρμοδιότητες), 25 (συντρέχουσες αρμοδιότητες) και 26 (μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μεταφbρά πόρων) του Δημοκοινοτικού Κώδικα (Π . Δ. 323/89).
Φυσικά, στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ ανήκει και η υπό όρους ανάθεση της άσκησης
ορισμένης δραστηριότητάς τους στο κράτος ή σε άλλο νομικό πρόσωπο (άρθρο

Π.Δ. 323/89).

2.51

29,

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡοΙΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.4

1.

~: Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων

2.

Στόχος παρέμβασης: Η μεγαλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού συλλογής των

απορριμμάτων,

η

μείωση

του

μεταφορικού

έργου

και

ο

περιορισμός

του

κυκλοφοριακού φόρτου προς τις εγκαταστάσεις διάθεσης

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου :

ΚΥΑ

49541 /86

Οδηγία 91 / 156/ ΕΟΚ

4.

Περιγραφή μέτρου : Κατασκευή εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων μέσω των οποίων
επιτυγχάνεται η μεταφορά των απορριμμάτων από τα ο)(ήματα συλλογής σε ο)(ήματa
με μεγάλες κιβωτάμαξες με ωφέλιμο φορτίο

4 περίπου

φορές μεγαλύτερο από αυτό

των απορριμματοφόρων

5.
6.

Τόπος tχwρικό κατανομή) παρέμβασης: Ολη η ελληνική επικράτεια
Αναuενόuενο όφελος :

•

Αυξάνεται η απόδοση του εξοπλισμού και προσωπικού καθαριότητας, καθώς

εξοικονομείται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής από την εγκατάσταση διάθεσης

•

Μειώνεται το κόστος μεταφοράς, καθώς αντί

4 απορριμματοφόρων θα οδεύει προς

την εγκατάσταση ένα μεγαλύτερο όχημα

•
•

Περιορίζεται, αντίστοιχα, το όποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα

Διευκολύνεται σημαντικά η λε ιτουργία των εγκαταστάσεων διάθεσης (κύρια των

ΧΥΤΑ)

καθώς εξαλείφονται τα φαινόμενα αιχμής και περιορίζεται αισθητά ο

κυκλοφοριακός φόρτος

7.

Φορέας υλοποjnσnς uέτοου :

Οι σύνδεσμοι ΟΤΑ διάθεσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτοου:

Αμεση.

Το μεγαλύτερο μέρος του μέτρου

αφορά προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων. Τα έργα πολιτικού
μηχανικού είναι σχετικά απλά. Η συναρμολόγηση των όποιων ηλεκτρομηχανολογικών
απαιτεί συνήθως ειδική τεχνογνωσία που διατίθεται απο τους προμηθευτές

9.

Προτεραιότητα :

r--,

r--,
Al

1Χ 1 ΤΟ
__ J
ι

80%

Αι

1Χ
ι

r--,

1 ΤΟ

__ J

20Χ
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10.

Κόστος !τιμές

1992):

Το κόστος κατασκευής των μονάδων μεταφόρτωσης εκτιμάται (στοιχεία ΕΣΔΚΝΑ και

Συνδέσμου Θεσσαλονίκης) σε 150 εκατ.δρχ. για κάθε 100 τόννους απορριμμάτων.
Εκτιμάται επίσης ότι θα μεταφορτώνεται το

Δ

80%

των απορριμμάτων της Απικής

= 2.800 τόννοι χ 1,5 χ 0,80 χ 1,50 εκατ./τόν. = 5.000 εκατ . δρχ.

Για την υπόλοιπη )(ώρα :
Δ

= 5.400 τόν. χ 1,5 χ 0,50 χ 1,50 εκ/τον =

Προσαύξηση
Σύνολο

11.

10% για την
12.100 εκατ .δρχ.

6.000 εκατ.δρχ.
= 1.100 εκατ . δρχ.

τουριστική περίοδο

Χωρικό καταγοuό κόστους :

Απική

5.000

εκατ.δρχ. (χωρίς το κόστος του υφιστάμενου ΣΥΑ

Σχιστού)

Το υπολειπόμενο ποσό των
περιφέρειες

κατά

12.100 - 5.000 = 7.100 εκατ . δρχ.

αναλογία

της

αποκομιδής (βλ. παρ. 11, μέτρου
Απική

Κ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία-Θράκη

Δ. Μακεδονία
Ηπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δ. Ελλάδα
Στ . Ελλάδα
Πελοπόννησος

κατανέμεται στις λοιπές

κατανομής σ '

αυτές

του

Οπότε προκύπτει:

5.000 εκατ.δρχ.
1.714 εκατ.δρχ.
520 εκατ.δρχ.
267 εκατ.δρχ.
318 εκατ.δρχ.
668 εκατ.δρχ.
345 εκατ.δρχ.
641 εκατ. δρχ.
529 εκατ.δρχ.
554 εκατ . δρχ.

Β. Αιγαίο

309 εκατ .δρχ.

Ν . Αιγαίο

490 εκατ . δρχ.
745 εκατ . δχρ

Κρήτη

12.

3).

χωρικής

Προτεινόμενο χρονοδιάνραμμα υλοποίnσnς :
Από β' 6μηνο

1993 - τέλος 1999 σύμφωνα

2.53

με την ποσόστωση της παρ .9

κόστους
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

:
:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.5

1.

~: Επανένταξη των ακατάλληλων χώρων απόθεσης απορριμμάτων

2.

Στό:ιος παρέμβασης:

Η μερική αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων ή ημιελενχόμενων χωματερών που
καταργούνται και η δημιουργία προϋποθέσεων για την σταδιακή φυσικ ή επανένταξή
τους στον περιβάλλοντα χώρο, με παράλληλη ελαχιστοποίηση_ των επιπτώσεών τους
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίησα του μέτρου:
Ν.1650/86

t<:'fΑ 49541 /86
Οδηγία 91 / 1 56/ΕΟΚ

4.

Περιγραφή μέτρου:

•

Μορφολογική διαμόρφωση του ανάγλυφου των ακατάλληλων χωρων απόθεσης

απορριμμάτων σύμφωνα με το εδαφικό ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου

- Επικάλυψη του ανάγλυφου των απορριμμ άτων με επιλεγμένο εδαφικό υλικό σε δύο
στρώσεις κατάλληλο για την ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης

• Κατασκευή δικτύου ελεγχόμενης διαφυγής και απόσμηση ή καύση του βιοαερίου
- Διαχωρισμός ομβρίων - στραγγισμάτων , συλλογή και επανατροπή των τελευταίων
στη μάζα των απορριμμάτων

- Περί~οραξη του χώρου

5.
6.

Τόπος (Χωρικό κατανομή) παοέuβασnς : Ολη η ελληνική επικράτεια
Αναμενόμενο όφελος:

• Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και, έμμεσα, των υπόγειων νερών
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
- Εξάλε ιψη της οπτικής ρύπανσης
Εξάλειψη υγειονομικών κινδύνων

•
-

Βελτίωση της προστασίας των οικοσυστημάτων
Περι ορισμός των πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις
Αύξηση ποτάμιας ι~υοπαραγωγής
Αύξηση τουριστικής κίνησης

Οικονομική και χωροταξική αναβάθμιση χρήσεων γης της γειτονικής περιοχής
Διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στην κο ινή γνώμη για την υγειονομική ταφή των

απορριμμάτων

7.

Φορέας υλοποj nσος μέτοου:

1.

Οι σύνδεση ΟΤΑ διάθεσης απορριμμάτων, όπου υπάρχουν, ή Αναπτυξιακοί
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Σύνδεσμοι ή άλλοι υφιστάμενοι διαδημοτικοί φορείς
Μεγάλοι δήμοι νομών

2. .
3.

Οι Νομαρχίες όπου δεν υφίστανται οι Σύνδεσμοι και φορείς της παρ.7 . 1 ή δεν
αναπτύσσονται πρωτοΒουλίες από τους φορείς τη ς παρ.7.2.

8.

Ετοιμότητα υλοnοinσnς του μέτρου: Η υλοποίηση του μέτρου είναι απόλυτα εφικτή

από τεχνική άποψη δεδομένης της σχετικής απλότητας και της γεωγραφι κής
διασποράς των απαιτούμενων παρεμΒάσεων

9.

Οοοτεοαιότnτα:

r--1
ι Χ Ί Αττική

Α1

10.

__ J

θεσσσλονίκη

JX 1 Ηπειρωτική
ι

__ J

Ελλάδα

ΜΜ

Νησιά

r-- 1
Ι
__ J
ι

Κόστος (τιμές

10.1
10.2
10.3

11.

ι

r --1
Α2

1992):
- Θεσσαλονiκη:
20 χ 40 εκατ. "' 800 εκατ.δρχ.
Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη : 320 χ 20 εκατ. = 6.400 εκατ.δρχ.
Νησι ά:
60 χ 20 εκατ. = 1.600 εκατ.δρχ.
Σύνολο
8.800 εκατ .δρχ.

Απική

Χωρική κατανοuό κόστους :
Περιφέρεια Απικής

Νομός Θεσσαλονίκης

650 εκατ.δρχ.
150 εκατ.δρχ.

Περιφέρειες Ηπ~ιρωτικής Ελλάδας

(6.400

εκατ.δρχ.)

Το ως άνω ποσό κατανέμεται στις περιφέρειες ανάλογα μ ε τον αριθμό των νομών
(Βάρος

0,4)

και τον πληθυσμό τους (Βάρος

Κ. Μακεδονία

954

εκατ.δρχ.

(πλην Ν.Θεσσαλονίκης)

Αν . Μάκεδονία-Θράκη
Δ. Μακεδονiα
Ηπειρος

Θεσσαλία
Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Π ελοπόννησος
Κρήτη
Νησιωτικές περιφέρειες

Ιόνια Νησιά
Β. Αιγαίο
Ν . Αιγαίο

748 εκατ.δρχ.
475 εκατ.δρχ.
510 εκατ.δρχ.
805 εκατ . δρχ.
719 εκατ. δρχ.
755 εκατ.δρχ.
775 εκατ.δρχ.
659 εκατ. δρχ.
(1 .600 εκατ.δρχ.)
719 εκατ .δρχ.
490 εκατ .δρχ.
638 εκατ.δρχ.

2.55

0,6)

12.

Οροτεινόuεγο χρονοδιάνραμμα υλοποjnσnς :

12.1 Αττική - Θεσσαλονίκη: θ' 6μηνο 1993 - θ'6μηνο 1995
12.2 Ηπειρωτική Ελλάδα (και Κρήτη)
- το 50% της έκτασης των χωματερών από α' 6μηνο 1994 - θ'6μηνο 1996
- το 50% της έκτασης των χωματερών από α' 6μηνο 1997 - θ'6μηνο 1999
12.3 Νησιά
- το 60% της έκτασης των χωματερών από α'6μηνο 1994 - θ'6μηνο 1996
- το 40% της έκτασης των χωματερών από α'6μηνο 1997 - θ'6μ ηνο 1999
13.

Παρατηρήσεις:

Το πλήθος

320 και 80 προς επανένταξη χωματερών της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής

Ελλάδας τέθηκε με την έννοια ότι πρόκειται για 'ισοδύναμες' χωματερές. Είναι
γνωστό ότι ο πραγματικός αριθμός των υπαρκτών ακατάλληλων χωματερών είναι πολύ
μεγαλύτερος.
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:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡQΤΕ Ι ΝΟΜΕΝΟ

METPQ 1.6

1.

~: Οργάνωση των υπαρχόντων κατάλληλων χώρων ταφής απορριμμάτων

2.

Στόwς παρέμβασης:
Η διαμόρφωση όρων εύρυθμης και περιβαλλοντικά αποδεκτής λειτουργίας εκείνων
των χώρων εναπόθεσης που θα κριθούν ότι μπορούν από την άποψη καταλληλότητας

θέσης να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υ λοποj nσn του μέτρου :

Ν.

1650/86
49541/86

ΚΥΑ

Υ. Δ . Ειθ/301 /64
Οδηγία 91 /156/ΕΟΚ

4.

Περιγοοφή μέτρου:

- Βελτίωση της χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας
- Διαμόρφωση και επικάλυψη τελικών πρανών
- Κατασκευή φρεατίων ελεγχόμενης διαφυγής και καύσης Βιοαερίου
Διαχωρισμός ομβρίων - στραγγισμάτων, συλλογή και επανατροπή

των

στραγγισμάτων στη μάζα των απορριμμάτων
Περί φραξη του χώρου και διαμόρφωση πύλης ε ισόδου

- Στέγαση .. υγιεινή προσωπικού
5.
6.

Τόπος Ιχwρική κατανομή) παρέμβασης : Ολη η ελληνική επικράτεια

ΑΥαμενόμενο όφελα: :

- Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών και , έμμεσα, υπόγε Κι.Ιν νερών
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
- Περιορισμός οπτικής ρύπανσης
Εξάλειψη υγειονομικών κινδύνων

-

Βελτίωση της προστασίας των οικοσυστημάτων
Περιορισμός των πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις

- Αύξηση ποτάμιας ι)tθυοπαραγωγής
- Αύξηση τουριστικής κίνησης
- Μερική οικονομική και χωροταξική

αναβάθμιση των χρήσεων γης της γειτονικής

περιοχής

-

Διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στην κοινή γνώμη για τις δυνατότητες της

Υγειονομι κής ταφής των απορριμμάτων

7.

Φορέας υλοποj nσ nc; μέτρου :

7.1

Οι σύνδεσμοι ΟΤΑ διάθεσης απορριμμάτων, όπου υπάρχουν, ή Αναπτυξιακοί
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σύνδεσμοι ή άλλοι υφιστάμενοι διαδημοτικοί φορείς

7.2 Μεγάλοι δήμοι νομών στην ευθύνη των οποίων υπάγονται οι προς οργάνωση
χώροι

7.3 Οι νομαρ)(iες, όπου δεν υφίστανται οι σύνδεσμοι και φορείς της παρ .7.1 ή δεν
αναπτύσσονται πρωτοβουλίες από τους φορείς της παρ.7.2 .

8.

Ετοιuότnτα υλρποj nσnc του uέτρου:
Η υλοποίηση του μέτρου

είνα ι απόλυτα εφικτή από τεχνική άποψη δεδομένης τη ς

σχετικής απλότητας και της γεωγραφικής διασποράς των απαιτουμένων παρεμβάσεων

9.

DQQT~PΩIQIDTΩ:
r-- 1

Αι

ι

10.

r--1

ιχ

Az

1
__ J

ΚQστQc Ιτιuέc

ι

__ J

r--1
ΜΜ
ι

__ J

1992):

Εκτιμάται ότι το μέτρο αφορά παρέμβαση σε

70 ισοδύναμους χώρους απόθεσης
70 εκατ.δρχ. για κάθε χωματερή.
Δηλ. συνολικό κόστος μέτρου: 70 χ 70 = 4.900 = 5.000 εκατ.δρχ.
απορριμμάτων με κόστος παρέμβασης

11 .

Χωρικό KaTCJYQUό κΩστQυι,;:
Ο τεράστιος αριθμός των ανεξέλεγκτων και ημιελεγχόμενων χώρων απόθεσης

απορριμμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά εππρέπει τη στατιστικού
χαρακτήρα παραδοχή, ότι για τις περιο)(ές αυτές , η χωρική κατανομή του κόστους
είναι ανάλογη αυτής του μέτρου

5

("επανένταξη των ακατάλληλων χώρων απόθεσης

απορριμμάτων"):
Αττική

β5 εκατ.δρχ.

Κ. Μακεδονία

542 εκατ .δρχ.
425 εκατ .δρχ.
270 εκατ . δρχ.
290 εκατ .δρχ.
458 εκατ .δρχ.
268 εκατ . δρχ.
409 εκατ . δρχ.
429 εκατ.δρχ.
440 εκατ.δρχ.
278 εκατ.δρχ.
363 εκατ.δρχ.
374 εκατ . δρχ.

Αν.Μακεδονία-Θράκη
Δ. Μακεδονία
Ηπειρος

Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά

Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα

Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο

Ν. Αιγαίο
Κρήτη

12.

369 εκατ.δρχ.

Θεσσαλονίκη

ΟρQΤειγόμενQ ΧΡΩΥQδιάνρgμμg υλQΠΩίοσος:
Για όλη την επικράτεια: από β'6μηνο

1993 • β'6μηνο 1996

2.58

13.

Οααατnαόσεις:

13.1 Στην υπόψη παρέμθαση του μέτρου 1.6 δεν περιλαμθάνεται η πιθανή επέκταση
του υφιστάμενου )(ώρου στην παρακείμενη περιο)(ri , η οποία συνεκτιμάται στο μέτρο

1.7 \κατασκευή νt.ων ΧΥΤΑ')
13.2

Το υπόψη μέτρο θεωρείται καθολικά ως πρώτης προτερα ιότητας επειδή

παρέχεται η ευχέρεια (από τε)(V1κή, οικονομική και κοινωνικοπολιτική πλευρά) άμεσης

λήψης μέτρων τα οποί α, επίσης, θα έχουν και άμεσα ορατά αποτελέσματα

2.59

ΤΟΜΕΑΣ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

:
:

ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΙΚΑ ΠΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΠpQTEINOMENO ΜΕΤΡο

1.7

1.

Ιί!λΩ!;: Κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

2.

Στόχοc παοέuβασnς : Η κατασκευή χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων σε
κατάλληλες θέσεις, με ολοκληρωμένη υποδοχή, σωστή λειτουργία και αποτελεσματικό
σύστημα ελέγχου. Που θα εξασφαλίζουν την κοινωνική αποδοχή και θα επιτρέψουν
την εξάλειψη των ανεξέλεγκτων ή ημιελεγχόμενων χωματερών

3.

Νομοθεσία που nοοβλέπει ό επιβάλλει τnν υλοποίηση του μέτρου :

Ν . 1650 /86
Υ.Δ. Ειβ/301/64

ΚΥΑ 49541 / 86
Οδηγία 75/442/ ΕΟΚ

Οδηγία 91 / 156/ ΕΟΚ
Ανακοίνωση της Επιτροπής

SEC 89/934/τελικό
COM 91 / 102

Πρόταση απόφασης προς το συμβούλικο

4.

Περιγραφό μέτρου:

Το μέτρο αφορά στην κατασκευή ΧΥΤΑ σε όλη την Ελλάδα , σε θέσεις που έχουν
εντοπισθεί, αξιολογηθεί και επιλεγεί στα πλαίσια προηγούμενου μέτρου . Περιλαμβάνει
πιο συγκεκριμένα:

-

Εδαφική διαμόρφωση (εκσκαφές, επι)(ώσεις) της λεκάνης του ΧΥΤΑ
Κατασκευή των έργων στεγάνωσης και του δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων
Κατασκευή

του

συστήματος

επεξεργασίας

και

τελικής

διάθεσης

των

στραγγισμάτων

Κατασκευή βασικής υποδομής και ανάπτυξης του συστήματος συλλογής και

-

διάθεσης του βιοαερίου
Κατασκευή λοιπών έργων υποδομής, όπως οδοί προσπέλασης , περίφραξη,
διευθέτηση ομβρίων, αντιπυρική προστασία, κτιριοδομικά, ηλεκτορμηχανολογικές

εγκαταστάσεις, εξασφάλιση υλικού επικάλυψης

-

Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού
Εγκατάσταση δικτύου ελέγχου (monitorίng) του ΧΥΤΑ
Σταδιακή αποκατάσταση του χώρου

5.

Τόπος Ιχwρικό κατgγομό> παρέμβασης :

Το μέτρο αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και κατανέμεται χωρικά ως εξής :

5.1

Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης: Το σύνολο της παρέμβασης προβλέπεται
να

ολοκληρωθεί

μέχρι

το

1999,

λόγω

των πιεστικων

περιβαλλοντικών

υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί
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Υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα: Το σύνολο της παρέμβασης θα εξελιχθεί μέχρι

5.2

και το

2005 ως

εξής : Το

70% της
1999

έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
αναλογία

δυναμικότητας των ΧΥΤΑ προβλέπεται να
και το υπόλοιπο μέχρι το

Νησιά (περιλαμβανομένης και της Κρήτης): Το

5.3

2005.

Η ίδια

ισχύει και για κάθε Περιφέρεια.

(70%-30%)

80% της δυναμικότητας των
1999 και το υπόλοιπο μέχρι

ΧΥΤΑ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το

το

6.

2005.

Η ίδια αναλογία ισχύει και για κάθε περιφέρεια .

Αναμενόμενο όΦελοc :
Βελτίωσ11 της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών
Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
Περιορισμός οπτικής ρύπανσης
Περιορισμός έως εξάλειψη υγειονομικών κινδύνων (επιδημιολογικές εξάρσεις)

Βελτίωση της προστασίας οικοσυστημάτων
Περιορισμός πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις
Αύξηση ποτάμιας ιχθυοπαραγωγής
Αύξηση τουριστικής κίνησης

7.

Φορέας υλοποίnσnς μέτρου:

7.1

Οι σύνδεσμοι ΟΤΑ διάθεσης απορριμμάτων, όπου υπάρχουν (π.χ. Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος κλπ) ή Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι

7.2
7.3

Μεγάλοι δήμοι νομών (π .χ. Πάτρα, Λάρισα, Γιάννενα, Πρέβεζα κλπ)
Οι νομαρ)(iες,

όπου δεν υφίστανται οι σύνδεσμοι της παρ .7 . 1

ή

δεν

αναπτύσσονται πρωτοβουλίες της παρ .7.2.

8.

Ετοιμότητα υλοποίnσnc του μέτρου:

Η υλοποίηση του μέτρου είναι απόλυτα εφικτή από τεχνικη αποψη, μέσα στο
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, δεδομένης (α) της απλότητας των έργων και του

εξοπλισμού (με εξαίρεση τα έργα διαχείρισης του βιοαερίου στους λίγους μεγάλους
ΧΥΤΑ) και (β) του μικρού, σχετικά, αριθμού των ΧΥΤΑ Οσως

3

σε κάθε νομό,

1-2 σε

κάθε νησί, υποδεέστερο του νομού). Η ως άνω όμως τεχνική εφικτότητα τίθεται υπό
την αίρεση της υπέρβασης των προβλημάτων κοινωνικής αποδοχής

9.

10.

Προτερgιότοτg:

9.1
9.2

Απική

9.3

Νησιά:

- Θεσσαλονίκη:

Το

100%

της δυναμικότητας των ΧΥΤΑ: Α

Ηπειρωτική Ελλάδα: Το 40%: Α 1 - Το

(2000-2005)
Το 50%:

Κόστος /τιμές

Α1

30%:

Α2

(1997-1999) -

1

Το 30%: ΜΜ

• Το 30%: Α2 • Το 20%: ΜΜ (2000-2005)

1992\:

Μέση ημερήσια παραγωγή στερεών απορριμμάτων πανελλαδικά (έτος

τόν/ημέρcι

Ημερήσια δυναμικότητα :

κατασκευής ΧΥΤΑ:

96.000

εκατ.δρχ.

8 εκατ.δρχ./τόν .
Προσαύξηση

8.000 χ 1,5

=

Κόστος κατασκευής

κατά

2.61

10%

λόγω

1992): 8.000
12.000. Μέσο κόστος
νέων ΧΥΤΑ: 12.000 χ 8 =

επο)(Ιακής

επαύξησης

της

δυναμ ικότητας στις τουριστικές περιοχές: Δ
Συνολικό κόστος μέτρου : Κ

11.

.. 96.000 χ Ο, 1 = 9.600
105.600 εκατ .δρχ.

εκατ.δρχ.

= 96.000 + 9.600 "'

Χωρ ική κατανοuή κόστους:
Η χωρική κατανομή του κόστους γίνεται κατ' αντιστοι)(iα της χωρικής κατανομής του
κόστους του μέτρου 1.3 ("αποκομιδή στερεών απορριμμάτων) . Δηλ . το ποσό των
96.00C εκατ . δρχ. κατανέ μεται στις περιφέρειες με πληθυσμιακά κριτήρια και το ποσό
των 9.600 εκατ. δρχ. κατ' αναλογία της κατανομής του ποσού των 5.500 εκατ. δρχ.
(θλ.παρ. 11 μέτρου 1.3) . Οπότε η χωρική κατανομή του κόστους διαμορφώνεται ως

εξής:
Απική

Κ Μακεδονία
Αν. Μακεδονία-Θράκη

Δ . Μακεδονία
Ηπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά

Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Β . Αιγαίο
Ν . Αιγαίο
Κρήτη

12.

32.950 εκατ.δρχ.
17.540 εκατ .δρχ.
5.323 εκατ .δρχ.
2.732 εκατ . δρχ.
3.254 εκατ .δρχ.
6.832 εκατ . δρχ.
3.525 εκατ . δρχ.
6.562 εκατ . δρχ.
5.410 εκατ . δρχ.
5.663 εκατ . δρχ.
3.158 εκατ . δρχ.
5.017 εκατ .δρχ.
7.634 εκατ . δρχ.

Προτειγόuεγο yρογοδιάγραuuα υλοποjησης; :

12.1
12.2

Απι κή · Θεσσαλονίκη : α' 6μηνο

1994 ·τέλος 1996

Ηπειρωτική Ελλάδα:

το

40% της δυναμικότητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο 1994 · τέλος 1996
30% της δυναμ ικότητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο 1997 · τέλος 1999
το 30% της δυναμικότητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο 2000 • τέλος 2005
το

12.3

Νησιά
το

13.

το

50% της δυναμικότητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο 1994 • τέλος 1996
30% της δυναμικότ ητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο 1997 · τέλος 1999

το

20%

της δυναμ ικότητας των ΧΥΤΑ από α'6μηνο

2000 • τέλος 2005

Οαρατορήσεις; :

1.

Η χωρ ική και διαχρονι κή κατανομή του κόστους του υπόψη μέτρου μεταξύ των

διαφόρων περιφερειών έγινε κατ ' αναλογία της εκτιμώμενης δυναμικότητας των ΧΥΤΑ.
Τέθηκε δηλ. η προσεγγιστική παραδοχή ότι ένας ΧΥΤΑ
κατασκευή, όσο το άθροισμα των δαπανών τριών ΧΥΤΑ

90 τον/ημέρα κοστίζει, ως
15 τον, 30 τον και 45 τον. Η

παραδοχή αυτή δεν υφίσταται από την πραγματικότητα δεδομένου ότι τα πρόσθετα
κόστη των μικροτέρων ΧΥΤΑ (περισσότερες, αναλογικά , δαπάνες για δρόμους
προσπέλασης, περίφραξη , πύλες εισόδου, μηχανήματα κλπ) καλύπτονται από τα

2.62

πρόσθετα έξοδα του μεγάλου ΧΥΤΑ για εξειδικευμένες παρεμβάσεις πε ριβαλλοντ ικής
προστασίας (βιοαέριο, στραγγίσματα) και συστήματα ελέγχου .

Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους Υ.Τ . τέθηκε ως βάση το σύνολο της

2.

Μ έσης Ημερήσιας Παραγωγής Απορριμμάτων (ΜΗΠΑ) έτους

(α)

την απομείωση λόγω διαλογής στην πηγή

1992 χωρί ς :

(β)

την απομείωση λόγω μηχανικής ανακύκλωσης

(γ)

την απομείωση λόγω καύσης

(δ)

την προσαύξηση λόγω αύξησης της ειδικής παραγωγής απορριμμάτων .

Ο χειρισμός αυτός έγινε γιατί με βάση αναφοράς το
Προσαύξηση λόγω αύξησης της

τον/ ηp . ΜΗΠΑ

-

ει δικής

2005

εκτιμάται :

παραγωγής

κατά

30% : 2.400

= 10.400 τον/ ημ .

Απομείωση λόγω διαλογής στην πηγή:

10% = 1040 τον/ημέρα
60% χ (10.400 - 1.040)

Απομείωση λόγω μη χανικής ανάκτησης:

χ

0,50 = 2.808

τον/ημέρα

-

Απομείωση λόγω καύσης :

20% χ (10.400 - 1.040) χ 0,85

=

1.590

τον/ ημέρα

Μέση ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων προς τελική διάθεση:

ΜΗΠΑ = 10.400 - (1 .040

+ 2.808 + 1.590) • 10.400 - 5.438 = 5.000 τον/ημέρα

Αντί του αριθμού αυτού, ως βάση υπολογισμού τέθηκε το 8.000 τον/ημέρα για να
καλυφθεί το ενδεχόμενο μερικής υστέρησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων
απομείωσης των απορριμμάτων, κάτι που θεωρείται ρεαλιστικό.
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ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΌ

1.

1.8

~:
Αποκατάσταση των κορεσ μένwν και προς κορεσμό χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων

2.

Στόχος παοέuβασnc: Η πλήρης επανένταξη στο περιβάλλον των κορεσμένων ή προς

άμεσο κορεσμό χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος λόγω
μεγέθο υς ή γειτνίασης με ειδικές χρήσεις (π. χ. οικιστικά κέντρα , περιοχές υψηλής
προστασ ίας)

3.

Νοuοθεσία που ποοβλέπει ό επ ιβάλλει τον υλοποίnσn του uέτοου :

Ν .1 650/86

ΚΥΑ

49451 / 86

Οδηγία 91 / 156/ΕΟΚ

4.

Οερ ινραφή uέτρου: (Περ ιλαμβάνονται μελέτες

•

κατασκευές)

Μορφολογ ι κή διαμόρφωση του ανάγλυφου των απορριμμάτων

Επικάλυψη με στεγανωτικό υλικό
Επικάλυψη με εδαφικό υλικό ανάλογα με τις επιζητούμενες χρήσεις
Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου , στραγγισμάτων και δία ιτας ομβρίων
Κατασκευή των έργων χρήσης που υποδεικνύονται από τη μελέτη τ ελικής
αποκατάστασης

Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
(monίtoring) του χώρου απόθεσης.

5.

Τόπος ()(!ι!ρικό κατανομ ή) παρέμβασης:
Συγκεκριμένοι χώρο ι σε όλη την ελληνική επικράτεια . Ο . χ.
Απική : χώροι Σ)(Ιστού, Α. Λιοσίων και Βάρης
Θεσσαλονίκη : χώρος Ταγαράδwν
Ηράκλειου Κρήτης, κλπ

6.

Αναμενόμενο όφελος:

• Προσφορά κοινωνικά επωφελών και αποδεκτών χρήσεων
• Διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στην κοινή γνώμη για την κοινωνική αποδοχή νέων
ΧΥΤΑ

·
7.

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και εξάλειψη υγειονομικών κ ινδύνων

Φορέας υλοnοίnσnς μέτρου :

7.1
7.2

Οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του χώρου
Μεγάλοι δήμοι στα όρια των οποίων βρίσκονται οι υπόψη χώροι εφόσον δεν

ενεργοποιούνται οι φορείς της παρ. 7 . 1 .

7.3

Οι Νομαρχiες όπου δεν ενεργοποιούνται οι φορείς των παρ.7.1 και

2.64

7.2.

8.

Ετοιuότnτα υλοποίnσος του μέτρου: Η υλοποίηση του μέτρου είναι εφικτή στο
προτεινόμενο χρονικό διάστημα

9.

Προτεοοιότnτα:
Για όλη την Απική : Α

1

Για την υπόλοιπη Ελλάδα: ~

10.

Κόστος (τιμές 1992):
- Για την Απική:
6.500 εκατ.δρχ., με βάση στοιχεία από τις μελέτες τελJκής
αποκατάστασης των χωματερών Σ)(1στού και Α. Λιοσίων

Για την Θεσσαλονίκη
Για την υπόλοιπη Ελλάδα

:

Σύνολο:

11.

1.500 εκατ .δρχ.
2.500 εκατ.δρχ,
10.500 εκατ .δρχ.

Χωρική κατανομή κόστους
Ο περιορισμένος αριθμός των αναληφθησομένων παρεμβάσεων δεν επιτρέπει μια

αξιόπιστη πρόβλεψη για λεπτομερέστερη κατανομή του κόστους. Η μόνη εξειδίκευση
μπορεί να γίνει στην ενότητα ·υπόλοιπη Ελλάδα" ως εξής:
Ηπειρωτική Ελλάδα

2.000 εκατ.δρχ.
500 εκατ.δρχ.

Νησιά (με την Κρήτη)

12.

Ποοτεινόuενο χρονοδιάγραuuα υλοποίησης:

12.1
12.2

Για την Απική : από α'6μηνο

1993 - β'6μηνο 1996
1994 - β'6μηνο 1999

Για την υπόλοιπη Ελλάδα: από α'6μηνο
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ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.9

1.

~: ΔJαλογή στην πηγή

2.

Στόχος παρέuβασnς : Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, η προστασία των
φυσικών πόρων, ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαχείριση
των στερεών απορριμμάτων, η περιΒαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

3.

Νοuοθεσία που ποοβλέπει ή επιβάλλει τnν υλonojnσn του uέτρου :

Ν / 1650/86
ΚΥΑ 49541 / 86
Υ .Α .

31784/ 90

Οδηγία 91 /156/ΕΟΚ
Οδηγία 85/339/ΕΟΚ
SEC 89/934/τελικό
COM (92)/23/τελικό ('στόχος η αειφορία')
COM (90)/218/τελικό ('Πράσινο Βιβλίο ')

4.

Περιγραφή μέτρου:

- Επιλογή μεθόδων και προγραμμάτων διαλογής
- Διαμόρφωση σημείων αναμονής κάδων και κέντρων υποδοχής ανακτώμένων υλικών
- Προμήθεια του εξοπλισμού διαλογής
- Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων αναβάθμισης ανακτώμενων προϊόντων
- Εμπορευσιμότητα των προς δ ιάθεση προϊόντων
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη
5.

Jόποc Ιχι.ιρική κατανομή\ παρέuβασnς : Ολη η ελληνική επικράτεια

6.

Αναμενόuενο όφελοc:
Μείωση του όγκου και του κόστους διαχεί ρισης τ~ιν απορριμμάτων

- Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
- Περιορισμός των κλασικών nηγών ενέργειας
- Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη διαχείριση των στερεών
απορριμμάτων όσο και κατά την παραγωγική διαδικασία

- Συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης κοινής γνώμης
7.

Φορέας υλοποί nσnc μέτρου :

7.1 Οι θεσμοθετημένοι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων
7.2 Μονάδες παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών (παραγωγικές μονάδες, Δημόσιες
Υπηρεσίες , εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα γραφείων κλπ)

7 .3 Μαζικοί και κοινωνικοί φορείς
7.4 Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό και φυσικό πρόσωπο
8.

Ετοιμότητα υλοποjοσnc του μέτοου :

Σταδιακή γιο λόγους:
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-·
-

Νομοθετικ ης κάλυψης του σ υνόλου των παρεμβάσεων

Προετοι μασίας της κοινής γνώμης
Διερεύνησης κα ι προετοιμασίας της αγοράς

Προσαρμογής του τρόπου διαλογής και του εί δους των ανακτώμενων προϊόντων,

προς τη φύση των ελληνικών απορριμμάτων, τις συνήθειες του κοινού, τις συνθήκες
της αγοράς ως χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και καυσ ί μων

-

Αξιοποί ηση των συ μπερασμάτων της προηγούμενης φάσης για την βελτιστοποίηση

των όρων υλοποίησης της επόμενης

9.

Ποοτεοαιότnτα : Το μέτρο εξελίσσεται προοδευτικά μέχρι το

100% νοείται
r~1

Α1

10.

!ΧΙ

2005

με ρυθμού ς (ως

το τελικό αποτέλεσμα):

το

15%

Az

r-1
ι_J

ι_J

Κόστοc Ιτιuέc

r-1

ι χ ι το

20%
(1997 - 1999)

ΗΜ ι χ ι

το 65%
(2000-2005)

ι_J

1992): Το συνολικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στο 20% του
(1 .3) ('αποκομιδή στερεών αποβλήτων), δηλ. σε 66.000 χ 0,20

κόστους του μέτρου

= 13.000 εκατ .δρχ.
11 .

Χωρικό κατανοuό κόστους :

Απι κή

Θεσσαλονίκη
Λοιπή Ηπε ιρωτική Ελλάδα

Νησιωτικές Περιφέρειες (με Κρήτη)

6.000 εκατ . δρχ.
2.000 εκατ . δρχ.
4.000 εκατ .δρχ.
1.000 εκατ .δρχ.

(Α 1

&
&
(Α &
1
(Α 1 &
(Α 1

Α

2 : 2.100 εκατ.δρχ.)

Α2 :

700 εκατ .δρχ.)
2 1.400 εκατ.δρχ.)
Α2 : 350 εκατ .δρχ.)
Α

:

Η κατά περιφέρειες κατανομή γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό τους . Ετσι:

Τα

4.000 εκατ. δρχ. της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατανέμονται ως εξής:
κ. Μακεδονία
663 εκατ. δρχ.
(πλην Θεσσαλονίκης)

Αν. Μακεδονία-Θράκη
Δ . Μακεδονία
Ηπειρος

Θεσσαλία
Δ . Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος

Σύνολο
Τα

1000

εξής:

εκατ .δρχ. των νησιών (περιλαμβανομένης της Κρήτης) κατανέμοντα ι ως

Ι όνια Νησιά
Β . Αιγαίο
Ν . Αιγαίο
Κρήτη

12.

498 εκατ. δρχ.
256 εκατ. δρχ.
296 εκατ. δρχ.
639 εκατ . δρχ.
613 εκατ.δρχ.
506 εκατ.δρχ.
529 εκατ .δρχ.
4.000 εκατ.δρχ.

275 εκατ .δρχ.
125 εκατ .δρχ.
225 εκατ.δρχ.
375 εκατ .δρχ.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποjnσnς :
Από β'6μηνο

1993 - τέλος 2005, ανάΝJγα

2.67

με την ποσόστωση της παρ.9

ΤΟΜΕΑΣ

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Ιi!ΔΩs;: Μηχανική διαλογή

2.

Στόχος παοέuβασπc:

•

1. 10

βιοσταθεροποίηση

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση και της επικινδυνότητάς

τους, η προστασία των φυσικών πόρων με την προσφορά εναλλακτικών πρώτων υλών
και πηγών ενέργειας, η μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων

3.

Νομοθεσία που ποοβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποί ηση του uέτρου :

Ν . 1650/86
ΚΥΑ

49541 /86

Οδηγία 91/156/ΕΟΚ

SEC 89/934/τελικό
COM 92/23/τε'J.Jκό
4.

Περιγραφή μέτρου :

Κατασκευή εργοστασίων μηχανικής διαλογής ή/και βιοσταθεροποίησης

5.
6.

Τόπος ιχwρική κατανοuό\ παρέuβασnc : Ολη η ελληνική επικράτεια
Αναμεγόμεγο όΦελος:
Μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διάθεση και του κόστους

•

υγειονομικής ταφής
Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υγειονομική ταφή των

·

απορριμμάτων

•

Διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων κο ινωνικής αποδοχής των ΧΥΤ Α που υποδέχονται

προς διάθεση τα υπολείμματα των μονάδων μηχανικής διαλογής

•
7.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και κλασικών πηγών ενέργειας

Φορέας υλοποίησης uέτρου:

7.1

Οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ διάθεσης απορριμμάτων, όπου υπάρχουν, Αναπτυξιακοί

Σύνδεσμοι ή άλλοι διαδημοτικοί φορείς , αμιγείς ή μικτοί

7.2
7.3

Μεγάλοι δήμοι νομών
Οι Νομαρ)(ίες , όπου δεν υφίστανται οι φορεί ς της παρ.7. 1 ή δεν αναλαμβάνεται

η ευθύνη από φορείς της παρ.7 .2.

8.

Ετοιμότnτα υλοποjnσnς του μέτρου : Σταδιακή για λόγους:
Νομοθετικής κάλυψης του τομέα εμπορευσιμότητας των ανακτώ μενων προϊόντων
Διερεύνησης και προετοιμασίας της αγοράς

•

Προοδευτικής προσαρμογής των τεχνολογιών διαλογής και των ανακτώμενων

2.68

προϊόντων προς τη φύση των ελληνικών απορριμμάτων και τις συνθήκες της αγοράς
ως χρήστη πρώτων υλών και καυσίμων

-

Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της προηγούμενης φάσης για τη βελτιστοποίηση

των όρων υλοποίησης της επόμενης

9.

Προτεραιότητα :

Το μέτρο εξελίσσεται προοδευτικά μέχρι το

10.

Κόστος Ιτιuές

2005

1992):

Εκτιμάται ότι το κόστος κατασκευής κάθε μονάδας δυναμικότητας

100 τον/ημέρα

φτάνει τα

1.000 εκατ .δρχ. δηλ. 10 εκατ . δρχ./τον
Σύνολο πaραγωμένων απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο: 8.000 τον/ημέρα
Σύνολο απορριμμάτων προς μηχανική διαλογή, μέχρι το 2005: το 60%
προτερα ιότητα στην Αττική

8.000 χ 0,60 = 4.800 τον/ημέρα
Δυναμικότητα μονάδων ανακύκλωσης
Κόστος μέτρου:

11 .

7.200

τον. χ

4.800 χ 1,5 = 7.200 τον/ημέρα
10 εκατ. δρχ. /τον = 72.000 εκατ .δρχ.

Χωρι κό καταγομό κόστους :

Απική :

2.500 χ 1,5 χ 10 εκατ.δρχ./τον = 37.500 = 38.000 εκατ. δρχ.
23.000 εκατ.δρχ. Α 1 και Α2 (περίπου 60% του μέτρου)

Από αυτά, τα

500 χ 1,5 χ 10 εκατ. δρχ. /τον = 7.500
4.000 εκατ.δρχ. Α 1 και ~ (50%)

Θεσσαλονίκη:
Από αυτά τα

= 8.000 εκατ.δρχ.

72.000 · (38.000 + 8.000) = 26.000 εκατ . δρχ.
8.000 εκατ .δρχ. Α 1 και~ (περί που 30%)

Λοιπή Ελλάδα:
Από αυτά τα

Το ποσό αυτό κατανέμεται κατά περιφέρεια ανάλογα με τον πληθυσμό της :
Κ Μακεδονία

3.425

εκατ .δρχ.

2.572
1.322

εκατ.δρχ.

(πλην Θεσσαλονίκης)

Αν.Μακεδονία-Θράκη
Δ . Μακεδονία
Ηπειρος

Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δ. Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος

εκατ.δρχ.

1.530 εκατ.δρχ.
3.299 εκατ.δρχ.
862 εκατ.δρχ.

3.167 εκατ .δρχ.
2.613 εκατ .δρχ.
2.734 εκατ.δρχ.

Β. Αιγαίο

893 εκατ.δρχ.

Ν . Αιγαίο

1.160 εκατ . δρχ.
2.423 εκατ . δρ'(.
26.000 εκατ.δρχ.

Κρήτη

Σύνολο

με

• Θεσσαλονίκη για λόγους κοινωνι κής αποδοχής , δηλ.

2.69

12.

Οοοτεινόμενο χρονοδιάνραμμα υλοποίnσnς:

12.1 Αττική :

Το

30% του μέτρου από Β'6μηνο 1993 - Β'6μηνο 1996
30% του μετρου από α'6μηνο 1997 - Β'6μηνο 1999
Το 40% του μέτρου από 2000 - 2005
Το

12.2 Θεσσαλονίκη:

Το 20% του μέτρου από Β' 6μηνο

1994 - Β'6μηνο 1996
30% του μετρου από α'6μηνο 1997 - Β'6μηνο 1999
Το 50% του μέτρου από 2000 - 2005
Το

12.3 Λοιπή Ελλάδα:

Το

15% του μέτρου από Β'6μηνο 1994 - Β'6μηνο 1996
15% του μετρου από α'6μηνο 1997 - Β'6μηνο 1999
Το 70% του μέτρου από 2000 - 2005
Το

2.70

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΡΡΙΑ : ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.
2.

METPQ 1.11

Τίτλος: Καύση αnορριμμάτων
Στόχ.οc παοέuβασοc : Η ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική
διάθεση κα ι η ασφαλής διάθεση ειδ ικών αnορριμμάτων (π. χ. παθογόνα νοσοκομειακά)

3.

Νοuοθεσjα που ποοβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου :

Ν . 1650/86

Υ.Δ . Ειβ/301 /64
Οδηγία 89/119/ ΕΟΚ

Οδηγία 89/369/ΕΟΚ

SEC 89/934/τελικό
COM (92)/23/τελικό

4.

Περινοοφό

uέτρου :

Κατασκευή

εργοστασίων

καύσης

ειδικών

και

οικιακών

απορριμμάτων με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας

5.

Τόπος <wρικό κατανοuό! παρέuβασος: Ειδικά σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια
(βλ. παρατήρηση

6.

1)

Αναμενόμενο όφελος :

- Ελαχιστοποίηση των 'X:fTA για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων της καύσης
(βλ.παρατήρηση 2)
Περιορισμός των υγειονομικών κινδύνων κατά τη διάθεση των παθογόνων
αnορριμμάτων

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου :

7.1 Οι Σύνδεσμοι των ΟΤΑ διάθεσης αnορριμμάτων, όπου υπάρχουν, οι Αναπτυξιακοί
Σύνδεσμοι ή άλλοι διαδημοηκοί φορείς

7.2 Μεγάλοι δήμοι νομών
7.3 Οι Νομαρ)(iες, όπου δεν υφίστανται οι φορείς της παρ.7.1 ή δεν αναλαμβάνεται
η ευθύνη από φορείς της παρ.7 .2.

8.

Ετοιμότητα υλοποj οσος του uέτρου : Χαμηλή , εξαιτίας:

• Της εξειδικευμένης τεχνολογίας που αnαιτείται
- Της αβεβαιότητας για την επίτευξη νέων ορίων λειτουργίας και εκπομπών που
θεσπίζει η Οδηγία 89/369/ ΕΟΚ

• Της ανάγκης να διερευνηθεί επακριβώς η συμπεριφορά στην καύση των ελληνικών
αnορριμ μάτων (υψηλή υγρασία, πάνω από το όριο συντηρούμενης καύσης . Μεγάλη

2.71

ποσοτική και ποιοτική (κύρια σε υγρασία) εποχιακή διακύμανση των απορριμμάτων .
Υψηλό ποσοστό (πάνω από

-

11%) περιεκτικότητας

σε πλαστικά)

Της ανάγκης να προϋπάρξουν χώροι τελικής διάθεσης υψηλών προδιαγραφών για

τα υπολείμματα της καύσης και χώροι ειδικών προδιαγραφών (τοξικών αποΒλήτων) για
τα προϊόντα των εγκαταστάσεων καθαρισμού, δηλ. τις τέφρες των ηλεκτροστατικών
φίλτρων και τις λάσπες από την έκπλυση των αερίων)

9.

Προτεραιότητα:

9.1
9.2

10.

Για τα παθογόνα νοσοκομειακά Α 1 και ~
Για τα αστικά απορρίμματα ΜΜ

Κόστος Ιτιuές

1992):

Εκτιμάται ότι το κόστος κατασκευής μίας συγχρονης μονάδας καύσης ανέρχεται σε

40 εκατ.δρχ./τόν, περιλαμΒανομένου

και του κόστους των εγκαταστάσεων διάθεσης

των υπολειμμάτων καύσης . Εκτιμάται ότι μέχρι το

2005 θα διατίθεται με καύση το
20% των απορριμμάτων, δηλ. 1.600 τον/ημέρα .
Κόστος μέτρου: 1.600 χ 40 εκατ.δρχ.
64.000 εκατ.δρχ.

=

Στο κόστος αυτό περιέχεται και το υπομέτρο 'παθογόνα νοσοκομειακά' εκτιμώμενης
δαπάνης

6.000

εκατ . δρχ. για το σύνολο των παθογόνων νοσοκομειακών Απικής,

Θεσσαλονίκης, Δ.Πελοποννήσου, Λάρισας , Κρήτης , Ηπείρου .

11 .

Χωρικό κατανοuό κόστους:

11 . 1

Υπομέτρο: 'παθογόνα νοσοκομειακά'

Απική

Θεσσαλονίκη

& γύρω

νομοί

Πάτρα και γύρω νομοί
Λάρισα και γύρω νομοί
Κρήτη

Ηπειρος
Σ ύν ο λο

11 .2

2.600 εκατ.δρχ.
1.000 εκατ .δρχ.
800 εκατ .δρχ.
600 εκατ .δρχ.
600 εκατ .δρχ.
400 εκατ. δρχ,
6.000 εκατ .δρχ.

Υπομέτρο: 'αστικά στερεά απόΒλητα'

- Στις νησιωτ ικές περιφέρε ιε ς (πλην Κρήτης)

κατανέμονται

10.000 εκατ . δρχ. για απλές

εγκαταστάσει ς καύσης. Η κατανομή γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των Βασικών
νησιών κάθε περιφέρειας (Βάρος
Ιόνια Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο

Σύνολο
Στις

υπόλοιπες

0.40) και
2.402 εκατ. δρχ.
2.468 εκατ . δρχ.
5,130 εκατ.δοχ,
10.000 εκατ .δρχ.

περιφέρειες

το

τον πληθυσμό της (Βάρος

υπολειπόμενο ποσό των

κατανέμεται ανάλογα με τον πληθυσμό τους .

2.72

0,60).

48.000

Ετσι:

εκατ . δρχ.

Απική
Κ Μακεδονία
Αν. Μακεδονί α-Θράκη
Δ . Μακεδονία
Ηπειρος
Θεσσαλία
Δ. Ελλάδα
Στ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Κρήτη
Σύνολο

12.

17.568 εκατ. δρχ.
8.666 εκατ .δρχ.
2.845 εκατ .δρχ.
1.463 εκατ.δρχ.
1.692 εκατ .δρχ.
3.649 εκατ .δρχ.
3.504 εκατ .δρχ.
2.890 εκατ.δρχ.
3.025 εκατ.δρχ.
2.680 εκατ.δοχ.
48.000 εκατ .δρχ.

Ποοτειγόyεγο χοονοδιάγοαμμα υλοποί ησης; :

12.1 Υπομέτρο: "παθογόνα νοσοκομειακά '
- Απική & Θεσσαλονίκη : από α '6μηνο 1994 - β' 6μηνο 1996
- Λοιπές περιοχές: από α'6μηνο 1994 - β 6μηνο 1999
12.2 Υπομέτρο: · αστικά στερεά απόβλητα·
- Ολες οι περιοχές: Από 2000 - 2005
13.

Παρατηρόσεις;:

1.

(παρ.5):

Ειδικότερα για την Αττική σημειώνεται ότι σήμερα η εγκατάσταση

μονάδων καύσης αντιτίθεται στο Π .Δ.

2.

(παρ.6) :

84/ 84

Στο πλεονέκτημα αυτό πρέπει , ωστόσο, να συνυπολογιστεί το υψη λό

κόστος και η επικινδυνότητα των ΧΥΤΑ που απαιτούνται για τη διάθεση των
υπολειμμάτων. καύσης και των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις καθαρισ μού
(ιπτάμενη τέφρα, λάσπη από την έκnλυση των αερίων)

2.73

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

~: θεσμοί
Στόχος

•

Νομοθεσία

παρέuβασης:

• Διοίκηση

Οργάνωση

παρακολούθησης για τη συλλογή

3.

2.1

•

και

Διοίκηση

Υπ ηρεσιών

φορέων

ελέγχου,

μεταφορό και διόθεση των τοξικών αποβλήτων

Νομοθεσία που προβλέπει ά επιβάλλει την υλοποίηση του μέτρου;

ΚΥΑ

72751 /3054/85

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
Οδηγία 76/403/ΕΟΚ

Οδηγία 78/319/ΕΟΚ
Οδηγία 84/631/ΕΟΚ
Οδηγία

87 /217/ΕΟΚ

Οδηγία 87 / 101/ΕΟΚ

ΚΥΑ

69269/ 90 (ΜΠΕ)
91 /689/ΕΟΚ
Οδηγία 91/157/ΕΟΚ

Οδηγία

Οδηγία 91 / 156/ΕΟΚ
ΚΥΑ

19744/454/88

Συνθήκη της Βασιλείας

4.

/89

Περιγοοφά μέτρου:

-

Ενεργοποίηση της ΚΥΑ

72751 /3054/85

Οργόνωση υπηρεσιών περιβόλλοντος και συστήματος ελέγχου και παρακο

λούθησης
Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την διαχείριση των τοξικών αποβλήτων

- Εναρμόνιση της 91/689/ΕΟΚ και 91/157 /ΕΟΚ
- Βελτίωση 69269/ 90
Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ
Εκπόνηση σχεδίου εκτόκτων αναγκών (στυχriματα)

5.

Τόπος Μ.ιρικά κσταγομά) παρέμβασης : Ολη η ελληνική επικράτεια

6.

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των τοξικών αποβλήτων.
Προστασία του εδάφους και των νερών

7.

Φορέας υλοποίησης uέτρου:
ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με Υπ. Εσωτερικών, Υπ . Υγείας, Υπ.Εμπορικής Ναυτιλiας,

Υπ.Γεωργίας και ΟΤΑ

2.74

8.

Ετοιuότnτα υλοποjnσnc του μέτρου: Αμεση

9.

Ποοτεοαιότητα:

r--,
ι

10.

Κόστος Ιτιμές

ΜΗ Ι

__ J

ι

__ J

1992):

Εκπόνηση μελέτης εθνικού σχεδιασμού
Εκπόνηση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών
Εκπόνηση μελέτης οργάνωσης υπηρεσιών
Εκπόνηση σχεδίου εκτάκτων αναγκών

12.

Χωρικό κατανομή κόστους : Ολη η Ελλάδα
Ποοτεινόμεγο χοονοδιάγραμμα υλοποίησης:

13.

50 εκατ.δρ)(.
110 εκατ.δρχ.

Σύνολο

11.

40 εκατ.δρχ.
10 εκατ.δρχ.
10 εκατ.δρχ.

Οργάνωση υπηρεσιών

6

Εναρμόνιση νομοθεσίας

μήνες

8

μήνες

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών
Εκπόνηση εθνικού σχεδιασμού

6

8

μήνες

μήνες

Εκπόνηση σχεδίων εκτάκτων αναγκών (ατυχήματα)

Παρατηρήσεις:

12 μήνες

Απαραίτητη η συνεργασία των αρμοδίων φορέων ΥΠΕΧΩΔΕ

Υπ. Εσωτερι,κών κλπ

2.75

-

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΠΡοΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.

~: Στατιστικά στοιχεία

-

2.2

προσωρινή αποθήκευση

-

συλλογή

-

μεταφορά των

τοξικών αποβλήτων

2.

Στό'~.οι; παρέμβασnι;:

-

Συγκέντρωση επαρκών στο ιχείων για τις ποσότητες και ποιότητα των τοξικών

αποβλήτων σε επίπεδο )(ώρας
Στα συστήματα προσωρινής αποθήκευσης

3.

Στη συλλογή

• μεταφορά

των τοξικών αποβλήτων

Νομοθεσία που ποοβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου

ΚΥΑ 72751/3054/85
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ

Οδηγία 76/403/ΕΟΚ
Οδηγία 78/319/ΕΟΚ
Οδηγία 84/631 /ΕΟΚ

Οδηγία 87 /217 /ΕΟΚ
Οδηγία 87/101/ΕΟΚ
ΚΥΑ

6929/90 (ΜΠΕ)
91 /689/ΕΟΚ

Οδηγία

Οδηγία 91/157/ΕΟΚ
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ
ΚΥΑ 19744/454/88
Συνθήκη της Βασιλείας

4.

/89

Περιγραφή μέτρου :

Συλλογή αναλυτικών στοιχείων ποσοτήτων

- σύνθεσης

ανά βιομηχανία

•

βιοτεχνία

ή άλλης δραστηριότητας (αξιολόγηση μελετών και συμπλήρωση · δειγματοληψίες·

αναλύσεις)
Εκπόνηση προδιαγραφών προσωρινής αποθήκευσης των τοξικών αποβλήτων
Σχέδιο συλλογής

•

Σχέδιο ελένχοu

- μεταφοράς των τοξικών αποβλήτων
transit • διασυνοριακής μεταφοράς

5.

Τόποι; ('jwρικό κατανομή) παρέμβασοι; : Ολη η ελληνική επικράτεια

6.

Αναμενόμενο όΦελοι; : Μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των τοξικών αποβλήτων

7.

Φορέας υλοποίnσnι; μέτρου:

β.

Ετοιuότnτα υλοποί nσnι; του μέτρου: Αμεση

ΥΠΕΧΩΔΕ

2.76

9.

0ΩΩΙtιΩQιQΙΩΙΩ:

Αι

r--1
ιΧ 1
__ J

ι

10.

r--,
Αι
ι

__ J

12.

""

ι

__ J

KcX!IQC lημέc 1992):
- Συλλογή στοιχε ίων - αξιολόγηση μελετών - δειγματοληψίες · αναλύσεις :
100 εκατ.δρχ.
- Σχέδιο συλλογής - μεταφοράς 50 εκατ .δρχ.
- Σχέδιο ελέγχου • transίt (από τ ις υπηρεσίες) • εκπόνηση προδιαγραφών
προσωρινής αποθήκευσης

11 .

r--,

10 εκατ.δρχ.

ΧωΩική κατανQμό ΚΟΟΤQυς : Ολη η ελληνική επικράτεια
ΟοοτtιινΩμενQ χοονοδιάνοομμα υλΩπQί nσnς :

- Μελέτη αξιολόγησης συλλογής στοιχείων - δειγματοληψίες - αναλύσεις (12 μήνες)
Εκπόνηση προδιαγραφών προσωρινής αποθήκευσης ανά κατηγορία (8 μήνες)
Σχέδιο συλλογής - μεταφοράς των τοξικών αποβλήτων (8 μήνες)
Σχέδιο ελέγχου transit - διασυνοριακής μεταφοράς (4 μήνες)
13.

ΟgΟΟΤQΩήσtιις:
Συνεργασία ΥΟΕΧΩΔΕ, ΥΒΕΤ, Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

2.Π

ΤΟΜΕΑΣ

2

:

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

2.3

1.

!i.ΙΔΩt: Εξυγείανση χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων

2.

Στόχος παρέuβασnς: Εξυγείανση και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης
απόρριψης τοξικών αποβλήτων

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου:
Συνθήκη Βασιλείας

/

β9

ΚΥΑ 72751/3054/85
Οδηγία 78/319/ΕΟΚ

Οδηγία 76/403/ΕΟΚ
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
Οδηγία 87/101 /ΕΟΚ

Οδηγία 91 / 157/ΕΟΚ
ΚΥΑ

4.

Πεοιγοαφό μέτρου :

5.

19744/ 454/ 88

Εκπόνηση μελέτης εξυγείανσης αποκατάστασης

(3

Υλοποίηση της εξυγείανσης

χώρων)

- αποκατάστασης (3

Τόπος (ywρικό κατανομή) παρέμβασης ·

•
•

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Απικής

(2

(1

χώρος)

χώροι)

6.

Αναμενόμενο όφελος:

7.

Φορέας υλοποίnσnς μέτοου . ΥflΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιuότnτα υλοποίnσnς του uέτοου:

9.

Προτεραιότητα :

~

Βελτίωση του περιβάλλοντος στ ις εν λόγω περιοχές

ιχ

ι
ι

10.

χώρων)

Κόστος (Τιμές

•

- Περιφέρειες -

__ J

1992):

Θεσσαλονίκη: Μελέτη

20 εκατ.δρχ. · υλοποίηση 200 εκατ. δρχ.
30 εκατ .δρχ. ·υλοποίηση 500 εκατ.δρχ.
750 εκατ.δρχ.

Αττική: Μελέτη
Σύνολο

Νομαρχίες

2.78

11.

Χωρικό κατανομή κόστους :
Απική

Θεσσαλονίκη

12.

530
220

εκατ.δρχ.

εκατ.δρχ.

Οοοτεινόμενο χρονοδιάγοομμα υλοποίnσnς:
Αττική

Μελέτη Ιούνιος

1995 -

Ιανουάριος

1996
1996 ·Ιούλιος 1997
: Μελέτη Ιούνιος 1996 · Ιανουάριος 1997
υλοποίηση Ιανουάριος 1997 · Ιανουάριος 1998
υλοποίηση Ιανουάριος

Θεσσαλονίκη

13.

Οαοοτnρόσεις :

Συνεργασία ΥΟΕΧΩΔΕ

· Νομαρχιών με τους φορείς (ιδιώτες - βιομηχανίες)

2.79

ΤΟΜΕΑΣ

: ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 2.4

1.

~:

Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας

- διάθεσης

των τοξικών αποβλήτων

2.

Στόχος παοέμΒασπς : Δημιουργία μονάδων καύσης και τελικής διάθεσης τοξικών

αποβλήτων

3.

Νοuοθεσjα που ποοΒλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου :

ΚΥΑ

72751 / 3054/ 85

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ

Οδηγία 76 /403/ ΕΟΚ
Οδηγία 78/319/ΕΟΚ
Οδηγία 84/631 / ΕΟΚ
Οδηγία

87/ 217/ ΕΟΚ
87/101/ ΕΟΚ
ΚΥΑ 69269/90 (ΜΠΕ)

Οδηγία

Οδηγία 91 /689/ ΕΟΚ
Οδηγία

91 / 157/ ΕΟΚ

Οδηγία 91 / 156/ ΕΟΚ
ΚΥΑ

19744/ 454/ 88

Συνθήκη της Βασιλείας

4.

/ 89

ΠεριγοοιrΊ uέτοου :

- Κατασκευή μονάδας διάθεσης και καύσης τοξικών αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα
- Κατασκευή μονάδας καύσης και διάθεσης τοζικών αποβλήτων στη Νότια Ελλάδα
5.

Τόποc Ιχωρικό κατανοurΊ\ παρέuΒασnς : Βόρεια και Νότια Ελλάδα

6.

Αναuεγόuενο όΦελοc : Λύση του προβλήματος διάθεσης των τοξικών αποβλήτων στην
Ελλάδα

7.
8.

Φορέας υλοποίnσnς μέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιφέρειες
Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτρου : Πρόβλημα κοινωνικής αποδοχής στην επιλογή
των )(ώρων

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

r--,

IX 1
ι

__ J

ι

__ J

ι

__ J

2.80

10.

Κόστος (τιμές

1992):

α) Μονάδα βόρειας Ελλάδας
β) Μονάδα νότιας Ελλάδας
Σύνολο

11.
12.

20 δισ .δρχ.
40 δισ.δρχ.
60 δισ.δρχ.

Χωρικό κατανομό κόστους : Βόρεια και Νότια Ελλάδα, ως άνω
Προτεινόμενο χρονοδιάγοαμμα υλοnοjοσnι;:

Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 1994 - Δεκέ μβριος 1994
Απική

13.

Ιανουάριος

Παρατnρόσε1ι; :

1995 -

Δεκέμβριος

1995

Πρόβλημα κοΙVtιJνικής αποδοχής στην επιλογή των χώρων

2.81

5.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΓΚΟΝ

2.82

. ΤΟΜΕΑΣ 2 : ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

5.1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κόστος (εκατ .δρχ.

1992)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

θΕΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1 + ~
(έτος 1999)

1. ΔΠΙΚΑ πι;εΕΑ ΔΟQεεΙΜΜΑΤΑ
1.1 θΕΣΜΟΙ - ΝΟΜΟθΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.2 ΕθΝΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

3.000
2.150

ΜΜ
(έτος

2005)

(800)
(2.150)

3.000
2.150

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1.3 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 60.500
1.4 ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ Π. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
12.100
1.5 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΜΗΛΩΝ
8.800

(60.000)
(12.100)
(8.800)

60.500
12.100
8.800

ΧΩΡΩΝΑΠΟθΕΣΗΣΑΠΟΡ/ΤΩΝ

1.6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

5.000

(5.000)

5.000

ΚΑΤΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ

1.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ

88.700

(88.700)

16.900

105.600

10.500

(10.500)

4.550
35.000

(4.550)
(35.000)

8.450
37 .000

13.000
72.000

(6.000)

58.000

64.000

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

1.8 ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΣΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ

10.500

ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟθΕΣΗΣ

1.9 ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΗΝ ΠΗΓΗ
1.10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ • ΒΙΟΠΑ·
θΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

1.'11 ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

6.000

2. ΙQ;;ΙΚΑ ΔΟQaΔΙ::ΙΙΔ
2.1 ΝΟΜΟθΕΣ ΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.2 ΠΑΤΙΠΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ
• ΣΥΜΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
2.3 ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓ-

110
160

(110)
(160)

110
160

750

(750)

750

ΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

2.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡ-

60.000

(60.000)

60.000

ΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑθΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σημείωση :

297.320

(295.120)

Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εφαρμογής
κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής

2.83

120.350

417.670

ΤΟΜΕΑΣ3
ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΜΕΑΣ

3:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ

ΠΕΡΙΕΧQΜΕΝΑ

σελ.
ο.

Εισαγωγή

3.1

1.

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

3.2
3.2

1.1
1.2

Υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις

Πρόσφατες θέσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) για
το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

1.3

παρεμβάσεων

2.

Διάγνωση των περαιτέρω αναγκών

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2. 7

3.

3.4

Οικονομική εκτίμηση υφισταμένων υποδομών, έργων και

Γενικές παραδοχές
Γενικά μέτρα
Εκπομπές βιομηχανίας

Εκπομπές από παραγωγή ηλεκτρισμού ή ατμού
Κτίρια

Μεταφορές
Εκπομπές από άλλες πηγές
Εσωτερικοί )(ώροι

3.4

3.7
3.7
3.7
3.10
3.11
3.12
3.14
3.15
3.17

Συνοπτική παρουσί αση των απαιτουμένων υποδομών, έργων
και παρεμβάσεων

3.18

4.

Αναλυτική περιγραφή των προτεινομένων μέτρων

3.26

5.

Συνολική εικόνα αναγκών

3.62

Ο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ρύπανση του αερίου περιβάλλοντος μπορεί να διακριθεί σε τρία είδη:
α)

ρύπανση από εκλύσεις ουσιών που λειτουργούν αθροιστικά και δημιουργούν
προβλήματα στο γενικό κλίμα ή σε μεγάλες εκτάσεις

(C02 ,

καταστροφή

03

κλπ)

β)

ρύπανση τοπικού χαρακτήρα όπου από συγκυρία γεωγραφίας, ισχυρών εστιών
ρύπανσης και καιρικών συνθηκών δημιουργούνται βεθαρυμένες συνθήκες με
επιπτώσεις συνήθως παροδικές αλλό μακροχρόνια επιβλαβείς (η .χ. επεισόδια
φωτοχημικής ρύπανσης στην Αθήνα, κοιλάδες δρόμων πόλεων

γ)

canyons

κ.α.)

ρύπανση

και

μάλιστα

από

τοξικές

ουσίες

από

κάποια

/ street

διεργασία

ή

βιομηχανικό ατύχημα όπου δημιουργούνται τοπικά συνήθως πολύ μεγάλες,
επιβλαβείς ή και σοβαρά επικίνδυνες, συγκεντρώσεις.
Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται κυρίως στο δεύτερο είδος αλλά και εν
μέρει στο πρώτο ενώ το τρίτο είδος εξετάζεται σε άλλο τομέα . θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στην περιοχή αυτή είναι πολύ δύσκολη η αποτύπωση των επιπτώσεων
της ρύπανσης στην υγεία αλλά όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
είναι πραγματικοί και μεγάλοι οι κίνδυνοι (καρκίνος, πνευμονικές νόσοι) και θα πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

3.1

1.

ΔΙΑΓΝΟΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Υtιστάμενες νομοθετικές προΡλttεις

Η βασικότερη νομοθεσία που διέπει το ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι η εξής:

1.1.1
•

Κοινοτική Νομοθεσία
Ορια στην ατμόσφαιρα

80/779/EEC Τιμές ορίων συγκεντρώσεων S02 και αιωρούμενων σωματιδίων
στην ατμόσφαιρα

82/ 884/ EEC Τιμές ορίων συγκεντρώσεων Pb στην ατμόσφαιρα
85/ 203/EEC Τιμές ορίων συγκεντρώσεων ΝΟ2 στην ατμόσφαιρα
•

Ορια στα υγρά καύσιμα

75/ 716/ EEC Περί του περιεχόμενου σε θείο υγρών καυσίμων
85/2 10/EEC Περί του περιεχό μενου σε Pb υγρών καυσίμων
•

Εκπομπές από μεγάλες μονάδες καύσεως

88/609/EEC Εκπομπές από μεγάλες σημειακές πηγές ισχύος μεγαλύτερης
των

SOMW

89/ 369/EEC Εκπομπές από νέες μονάδες καύσης αστικών αποβλήτων
89/429/EEC Εκπομπές από υπάρχουσες μονάδες καύσης αστικών
αποβλήτων

•

Εκπομπές από οχήματα

88/ 77 / ΕΟΚ

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά

με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων
ρύπων

από

ντηλεζοκινητήρες

προοριζομένους

να

τοποθετηθούν σε οχήματα.
88/76/ΕΟΚ

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά
με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρυπάνσεως της
ατμόσφαιρας

από

τα

αέρια που

προέρχονται

από

τους

κινητήρες οχημάτων.

•

Εκπομπές από Βιομηχανικές μονάδες

84/ 360/ EEC Μειώσεις αερίων εκπομπών από Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
•

Εσωτερικοί )ζώροι

87 /217 / EEC Ορια συγκεντρώσεων σωματιδίων αμιάντου
•

Γενικές ρυθμίσεις

82/ 501 / EEC Ατυχήματα σε Βιομη χανικές μονάδες
85/ 337 / EEC Επιπτώσεις στο περιβάλλον και υποχρεώσεις έργων και
δραστηριοτήτων

90/313/ EEC Πρόσβαση κα ι υποχρεώσεις πληροφόρησης

3.2

1. 1.2

Ελληνική Νομοθεσία

Ν . 1650/86

Νόμος- Πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασιών έγκρισης ΜΠΕ, ΕΠΜ

69269/ 5387 /ΟΟ

και

διασάφηση σημείων του Ν1650/86 σε συμμόρφωση με

τις Οδηγί ες
ΠΥΣ

99/ 10-28.7.87

Οριακές

85/ 337 / ΕΟΚ και 84/360/ ΕΟΚ

και

κατευθυντήριες τιμές

ποιότητας

της

ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και α:ωρούμενα

σωματίδια ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με την Οδηγία

80/779/ΕΕΚ
ΠΥΣ

98/ 10-28.7.87

ΠΥΣ

25/ 18-22.3.88

Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο

σε συμμόρφωση με την οδηγία 82/884/ΕΟΚ
Οριακές

και

κατευθυντήριες τιμές

ατμόσφαιρας

σε

διοξείδιο

του

ποιότητας

αζώτου

κλπ

της
σε

συμμόρφωση με την Οδηγία 85/203/ΕΟΚ
ΚΥΑ

Καθορισμός μέτρων των οριακών τιμών για την

392541 / 1010/ 7.6.88

περιεκτικότητα

της

βενζίνης

σε

μόλυβδο

σε

συμμόρφωση με την Οδηγία 85/210/ΕΟΚ
ΚΥΑ

75308/ 5512/ 26.10-2.11.00

Καθορισμός

τρόπου

ενημέρωσης των

πολιτι κών και φορέων εκπροσώπησής τους για το
περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

των έργων και δραστηριοτήτων κλπ σε συμμόρφωση με
τις Οδηγίες 84 /360/ ΕΟΚ και
ΚΥΑ 8243/

1113/ 26.2.91

85/ 337 / ΕΟΚ

Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη

και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από

εκπομπές αμίαντου σε συμμόρφωση με την Οδηγία
87 /217/ΕΟΚ
ΚΥΑ 81160/ 861 / 3.7 .91 Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων
από

βενζινοκινητήτρες

προοριζομένους

να

τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την

Οδηγία 88/76/ΕΟΚ (και τις Οδηγίες 88/436/ΕΟΚ,
89/458/ ΕΟΚ, 89/491 / ΕΟΚ) .
ΚΥΑ

28423/ 2447/ 1992

Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων και

σωματιδιακών

ρύπων

από

κινητήρ ε ς

ντήζελ

προοριζομένους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε

συμμόρφωση
με τις Οδηγίες 88/ 77 /ΕΟΚ και
91 /542/ ΕΟΚ.
ΚΥΑ 28433/ 2448/ 1992 Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων
οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες

88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ. 89/458/ΕΟΚ, 89/491 /ΕΟΚ,
91 /441 / ΕΟΚ.

3.3

1.2

Πρόσtmες θέσεις των Ε.Κ. για το ατμοσt<Jιpικό περιβάλλον
Βασικά Σημεία Πολιτικής

1.2.1

Συμφωνία

•

Maastrlcht

Αρθρο
Όι

130- r

απαιτήσεις

προστασίας

του

περιβάλλοντος

θα

αποτελούν

συνιστώσα των άλ>ΨJν δραστηριοτήτων της Κοινότητας'

•

Συνε)(Ιζόμενη αναπτύξη με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των παγκοσμίων
περιΒαλλοντικών προβλημάτων.

1.2.2

5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

•

Μείωση των εκπομπών ΝΟχ και

S02 κάτω από τα όρια της Οδηγίας
(Large Combustion Statlon Dίrectίνe)

για Μεγάλους Σταθμούς Καύσης

•

Πιθανή εφαρμογή της Οδηγίας για σταθμούς παραγωγής ενέργειας
ισχύος μικρότερης των

50MW

•

Μείωση κατά

30% των VOC από το 1999

•

Σταθεροποίηση των εκπομπών C02 στα επίπεδα του 1990μέχρι το
2000 και περαιτέρω μείωσης έως το 2005 και 2010, καθώς και μείωση
των εκπομπών ΝΟχ και μεθανίου έως το 1995.

•

Πυρηνική

ασφάλεια

και

προστασία

Εκσυγχρονισμός των Βασικών

Ορίων

από

την

Ασφαλείας

ακτινοΒολiα
(Basίc

•
Safety

Standards) ώστε να συμπεριληφθεί η μεταφορά των ραδιενεργών
καταλοίπων.

1.3

Οικονομική εκτίμηση υtισταμtνων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων
Στα προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα στήριξης είχαν συμπεριληφθεί επιδοτήσεις
έργων και μελετών που έχουν εν μέρει ή ακόμη και εν όλω σαν σκοπό την Βελτίωση
του

ατμοσφαιρικού

περιβάλλοντος .

Οι

επιδοτήσεις

αυτές

παρουσιάζονται

κατωτέρω.και Βρί σκονται όλες σε εξέλιξη ή έχουν περατωθεί , σύμφωνα και με το
χρονοδιάγραμμα των.

3.4

1.3.1

Προγράμματα ΜΟΠ

•
•
•
•

Ανάπτυξη ηπίων μορφών ενέργειας στην Κρήτη

1.3.2

Προγράμματα ΠΕΠ

•
•
•
•

Τηλεθέρμανση (Πτολεμαϊδα-Κοζάνη)

•

Κτίρια στάθμευσης (Αθήνα)

1.3.3

Πρόγραμμα

•

Μέτρα για αντιμετώπιση πυρηνικών ατυ)(Ιlμάτων

1.3.4

Προγράμματα

•
•
•
•
•

Τράπεζες μετεωρολογικών δεδομένων

και Αιγαίο , βοηθητικές ενέργειες (Απική)
Κτίρια στάθμευσης (Αθήνα)
Αποθείωση (Θεσσαλονίκη διυλιστήρια)

Μετρητές ατμοσφ. ρύπων (Θεσσαλονίκη)

Ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας
Συστήματα μετρήσεως ρύπων (Πτολεμαϊδα)
Οδοποιία (Απική)

Υβριδικά

7.SMECU
0.25MECU
0.2MECU
19.2MECU
12.7MECU

INTEREG
1.SMECU

STRIDE

- ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τεχνολογικές πληροφορίες
υν ακτινοβολίες
Καταλυτικές τεχνολογίες για αυτοκίνητα

Στον Πίνακα

8.2MECU
8.1MECU
12.1MECU
0.3MECU

0.7MECU
1.8MECU
O.SMECU
1.0MECU
1.1MECU

1.1 που ακολουθεί δίδονται οι κοινοτικές επιχορηγήσεις των

υπαρχουσών υποδομών, έργων και παρεμβάσεων ανά κεφάλαιο δράσης.

3.5

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΕΤΟΣ

1993)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (εκατ.δρχ.1992)

θΕΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2.899

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

3.146

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙ ΣΜΟΥ
Ή ΑΤΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑ

1.950
11 .154
390

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΣΥΝ Ο Λ Ο

Σημείωση :

19.539

Στις υφιστάμενες υποδομές κοινοτικής συγχρηματοδότησης έχουν
συμπεριληφθεί έργα και μελέτες που έχουν εν μέρει ή ακόμη και εν
ό'J.ων σαν σκοπό τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

/

3.6

2.

ΔΙΑΓΝΟΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΟΝ

2.0

Γενικtς Παραδοχtς
α)

Τιμές σε εκατομμύρια

β)

Το χρονικό πλαίσιο έχε ι δύο μέρη: το πρώτο 6-ετούς διαρκείας

ECU

με ισοτιμία δραχμής

το δεύτερο πάλι 6-ετούς διαρκείας
γ)

(7.1.93):1 ECU =

265Δρχ.

(1994·99) και

(2000·2005).

Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να καταταγούν και σε άλλες
περιοχές επέμβασης, όπως ενέργεια, μεταφορές κλπ. Γιά τα μέτρα αυτά, ένα

ποσοστό έχει καταλογισθεί σαν συμμετοχή του τομέα Περιβάλλοντος. Το

ποσοστό αυτό δίδεται με τον συμβολισμό ΠΠχχ% (Ποσοστό αφορόν το
Περιβάλλον χχ%) μόνο αν δεν είναι

δ)

100%.

Το ποσοστό της εκτιμώμενης επιδότησης ελληνικού κράτους και κοινοτικής
διαφέρει ανάλογα με την ανεξάρτητη απόδοση της επένδυσης αλλά και τον

βαθμό περιβαλλοντικής προτεραιότητας της δράσης.

Το προτεινόμενο

ποσοστό δίνεται με τον συμβολισμό ΠΕχχ% (Ποσοστό Επιδότησης χχ%)
ε)

Συμβολισμοί
ΜΤΟΕ

=

ΕΔρ

MECU

2. 1

Εκατομμύρια ισοδύναμοι τόννοι πετρελαίου
Εκατομμύρια δραχμές

~

Εκατομμύρια

ECU

Γενικά μtτρα

2.1.1

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας αhοτελεί ουσιαστική επέμβαση στον τομέα ενέργειας.
Οποιαδήποτε όμως μείωση της κατανάλωσης καυσίμων προς παραγωγή ενέργειας
έχει σαν αποτέλεσμα τον αντίστοιχο περιορισμό εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και
την βελτίωση του περιβάλλοντος. Παραδείγματα εξοικονόμησης που εμπίπτουν στην

κατηγορία αυτή είναι η βελτίωση μόνωσης στα κτίρια, η βελτίωση απόδοσης οικιακών

συσκευών, η πιστοποίηση καλής λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων, η αύξηση του
βαθμού αποδόσεως εγκαταστάσεων στην ενεργειακή βιομηχανία κ.α.
Υπάρχουν ήδη πολλές εισηγήσεις γιά την εφαρμογή μιας ορθολογικής χρήσης και

εξοικονόμησ ης ενέργειας. Το κόστος υλοποίησης των προτάσεων ποικίλλει. Το
κέρδος για την εθνική οικονομία από την εξοικονόμηση λογικών και επ ιτε ύξιμων

ποσοστών ενέργειας
εξοικονόμηση

20%

(2% ανά έτος κατά μέσο όρο καταλήγοντας σε ολική
κατανάλωσης μέχρι το 2005) μπορεί να

της σημερινής

υπολογ ισθεί εάν λάβει κανείς υπόψη τα ακόλουθα:

3.7

Κόστος ρυπογόνου ενέργειας (17ΜΤΟΕ/χρόνο): $1200Μ
Εξοικονόμηση

2%:

$24Μ/χρόνο

Διάρκεια προγράμματος

10 έτη: $240M=220MECU

Ετσι η δαπάνη ισόποσου κονδυλίου γιά την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης θα
μπορούσε να θεωρηθεί αποδοτική επένδυση γεν~κά. Από το όφελος της επένδυσης
ένα 50% θα μπορούσε να θεωρηθεί περιβαλλοντικό επειδή οδηγεί άμεσα στην μείωση

των εκπομπών .

2.1.2
Η

Βελτίωση μεταφορών

βελτίωση

των μεταφορών αποτελεί

λαμβανομένου

υπόψη

του

άμεσο τρόπο

γεγονότος

ότι

οι

μειώσεως

μηχανές

των εκπομπών

εσωτερικής

καύσεως

συνεισφέρουν 60-65% των ρύπων στο Λεκανοπέδιο Αθηνών αλλά και όμοια ποσοστά
στα άλλα αστικά κέντρα. Στην ελάττωση των ρύπων θα συντελούσε τόσο η βελτίωση
των συνθηκών κυκλοφορίας (αύξηση μέσης ταχύτητας, μείωση στάσεων, μείωση χλμ

ανά συγκεκριμμένη διαδρομή) αλλά και ·η αύξηση της χρήσεως των μαζικών μέσων
μεταφοράς (πολλαπλοί επιβάτες, λεωφορεία, υπόγειος , σιδηρόδρομος κλπ.).

2.1.3

Εισαγωγή ευγενεστέρων καυσίμων

Σε αυτή την περιοχή δράσης περιλαμβάνονται η εισαγωγή και ορθολογική χρήση
φυσικού αερίου αλλά και η υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με άλλα, λιγότερο

ρυπογόνα, όπως η λεγόμενη •πράσινη• βενζίνη , η χρήση αιθανόλης από βιομάζα κλπ.

2.1.4

Βελτίωση ποιότητας υγρών καυσίμων (Δες και παράγραφο

2.1 .1)

Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι οι βασικές αλλαγές στην ποιότητα των καυσίμων που
επιφέρουν τις μεγαλύτερες μειώσεις ρύπων είναι:
α.

Diesel: ελάττωση της περιεκτικότητας σε θείο (γενικής χρήσης) και αύξηση
του αριθμού κετανίου (κίνησης)

β.

Βενζίνη: ελάττωση των πτητικών αρωματικών υδρογονανθράκων

Η εκτίμηση του επιπλέον κόστους μετατροπής των εγκαταστάσεων διυλιστηρίων γιά
παραγωγή πετρελαίου μικρής περιεκτικότητος σε θείο

(0.05%S) ανέρχεται σε
(55) άλλα $40-45/τόννο επιπροσθέτως.
Η μέση ετήσια παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα είναι περίπου 1,800,000 τόννοι .

$10-15/τόννο και με αυξημένη τιμή κετανίου

3.8

2.1 .5

Αστυνόμευση/Τεκμηρίωση

Για την απόδοση των περιβαλλοντικών μέτρων είναι απαραίτητη η γνώση της
καταστάσεως της ατμόσφαιρας, των μετεωρολογικών συνθηκών και των πηγών
ρύπανσης. Ενώ γιά τα δύο πρώτα, χρειάζονται μετρήσεις σε κατάλληλα επιλεγμένα
σημεία που θα μπορούσαν να είναι σημεία κοινής πρόσβασης, γιά τη γνώση των

ρυθμών εκπομπής των διαφόρων ρύπων απαιτείται η δυνατότητα επιτόπου μετρήσεων
από αξιόπιστα συνεργεία στις βιομηχανικές μονάδες ανά πάσα στιγμή, αλλά και σε
τακτικά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο τυχόν μεταβολής.
Στο παρελθόν, πολλές από τις δραστηριότητες αυτές διεκπεραίωνε το ΠΕΡΠΑ
(ΥΠΕΧΩΔΕ) στο μέτρο του δυνατού. Προσπάθειες δημιουργίας ανοικτής βάσης
δεδομένων, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες, ποτέ δεν ευδοκίμησαν. Τελευταία
όμως η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία ενός δικτύου
πληροφορικής περιορισμένης κλίμακας. Για την υποβοήθηση του νομοθετικού αλλά
και του τεχνικού έργου αντιρρύπανσης θεωρείται επιπλέον αναγκαία η:

2.1.5.1

Δημιουργία ενημερωμένου και συνεχούς αρχείου

Δημιουργία πλήρους και αξιόπιστης βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει σημειακές
και επιφανειακές πηγές στα μεγάλα αστικά κέντρα με προτεραιότητα την Αθήνα και
μετά την Θεσσαλονίκη. Το αρχείο αυτό πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς.

2.1.5.2

Λειτουργία μονάδος παρακολούθησης και εποπτείας

Λειτουργία μονάδος παρακολούθησης και ίn-sίtυ μετρήσεων εκπομπών βιομηχανικών

και λο ιπών δραστηριοτήτων.

2.1.5.3

Λειτουργία κέντρου πληροφοριών

Λειτουργία κέντρου πληροφοριών περιβάλλοντος και τεχνολογίας αντιρρύπανσης
ανοικτή στις βιομηχανίες αλλά και στο κοινό.

2.1.5.4

Κέντρα ελέγχου εργασιακών χώρων

Επιδότηση ιδρύσεως και λειτουργίας

24

περιφερειακών μεικτών κέντρων ελέγχου

εργασιακών χώρων και περιβάλλοντος. Προτείνεται αρ)(Ικά η επιδότηση
κέντρων με ΠΕ

5

τέτοιων

60%.

Παρόλη την εστίαση των προτάσεων επιδότησης σε έργα υποδομής, θεωρείται
σκόπιμη η ενίσχυση και μερικών επεμβάσεων ερευνητικού χαρακτήρα.

3.9

Επεμβάσεις ερευνητικού χαρακτήρα

2.1.6

Διασυνοριακές επιδράσεις-διεθνείς ενημερώσεις

2.1 .6.1
Στην

προσπάθεια

αντιμετώπισης

προβλημάτων

διασυνοριακής

ή

ακόμα

και

παγκοσμίου ρύπανσης, προτείνεται :
Επιχορήγηση για την εκτίμηση μακρινών (διασυνοριακών) μεταφορών ατμοσφαιρικών
ρύπων

καθώς

και

ανταλλαγή

στοιχείων

και

μετρήσεων

με

άλλους

διεθνείς

οργανισμούς και βάσεις δεδομένων για την μελέτη ειδικά κλιματικών φαινομένων με
ΠΕ100% .

2.1.6.2

Καθορισμός προτύπων

Για την επιβολή πολιτικής βιομηχανικής ανάπτυξης με ελεγχόμενες επιnτώαεις στο
περιβάλλον απαιτείται η βελτίωση των εκθέσεων περιβαλλοντικών επιnτώαεων και η
εναρμόνιση των ειδικά για σημε ιακές πηγές με άλλες Χώρες των ΕΚ. Ετσι προτείνεται

η επιχορήγηση για καθορισμό προτύπων υπολογισμού με ΠΕΒΟ% .

2.1.6.3

Τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Μερικά τμήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι δυνατόν να κατασκευασθούν

στην Ελλάδα από υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες με τη συνδρομή ειδικών
μελετητικών
είναι

/

ερευνητικών γραφείων. Παραδείγματα τεχνολογίας αυτού του είδους

ανιχνευτές

συγκεντρώσεων,

φυγοκεντρικές

μονάδες,

σακκόφιλτρα

και

καυστήρες. Η εκτίμηση κόστους έχει πολύ μεγάλο πλάτος ασάφειας . Προτείνεται

επιχορήγηση με ΠΕ50% για την ανάπτυξη τεχνικών κατασκευής και πιλοτικών
μονάδων.

2 .2

Εκπομπές Ριομηχανίας

Οι εκπομπές από τη βιομηχανική δραστηριότητα ποικίλουν σε είδος και ένταση.
Μερικές

διεργασίες έχουν σαν αποτέλεσμα την έκλυση

αερίων ένω άλλες

αιωρουμένων σωματιδίων. Μερικά από τα αέρια είναι τοξικά με κύρια εξ αυτών

διάφορα

διαλυτικά

όπως

Περ .χλωρο-αιθυλένιο ,

3-Χλωρο-αιθυλένιο

που

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή βινυλίου και καθαρισμό ρούχwν και μεταλλικών

επιφανειών, αρωματικές ενώσεις όπως αιθυλο-βενζόλη που παράγεται στη βιομηχανί α
στερίνης και ακρυλονιτρίλη από παραγωγή ακρυλικών ινών. Από τα αιωρούμενα
σωματίδια θα πρέπει να αναφερθούν τα σωματίδια μετάλλων
παραγωγή ή επεξεργασία αντιστοίχwν μετάλλων,
μέταλλα και

Cr από μεταλλουργικές διεργασίες.

3.10

Cd

ΑΙ,

Fe, Mg, Zn

από

και Cυ από μη σιδηρούχα

Εξετάζοντας ό μως τις βιομηχανικές

/

βιοτεχνικές δραστηριότητες στον Ελληνικό

χώρο, γίνεται φανερή η ανάγκη επεμβάσεων στους ακόλουθους κλάδους :

2.2.1

Μεταλλικές διεργασίες
Κάλυψη χελωνών παραγωγής αλουμίνας κόστους με ΠΕ50%

1.
2.
3.

Φίλτρα σε χαλυβουργείες με ΠΕ50%
Μεταφορά χuτηρiων

-

βυρσοδεψείων κλπ περιοχής Ελαιώνα εκτός

Αττικής

2.2.2

Παρακράτηση με φίλτρα σκόνης σε βιομηχανίες διατροφής και ειδικά μύλους
άλεσης με ΠΕ50%

2.2.3

Μη-μεταλλικές διεργασίες όπως υαλουργεί α αλλά και ΛΑΡΚΟ (εφόσον
εξακολουθήσει να λειτουργεί) με ΠΕ50%

2.2.4

Παρακράτηση σωματιδίων στις βιομηχανίες λιπασμάτων ειδικά Δραπετσώνος
και ΑΕΒΑΛ (εφόσον λειτουργεί) με ΠΕ50%

2.2.5

Μείωση

απωλειών

εξάτμισης

στην

βιομηχανία

παραγώγων πετρελαίου

συμπεριλαμβανομένης της αναγέννησης ορυκτελαίων με ΠΕ50%

2.2.6

Μηχανολογικός εξοπλισμός αντιρρύπανσης γενικά χημικών διεργασιών σε
βιομηχανικές περιοχές με ΠΕ50%

2.3

Εκπομπές από παραγωγή ηλεκτρισμού ή ατμού

2.3.1

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέpγειας στην Ελλάδα απαιτεί την ανά έτος καύση 7 ΜΤΟΕ
λιγνίτη και

18

καυσίμων και

ΜΤΟΕ προϊόντων πετρελαίου ήτοι

15% των

85 %

του ολικού ποσού στερεών

υγρών καυσίμων της χώρας . Η ζήτηση και χρήση ηλεκτρ ικής

ενέργειας προβλέπεται να αυξάνεται με ρυθμούς της τάξεως του
επόμενα

10 έτη

3% ετησίως

για τα

τουλάχιστον. Ετσι έχει ήδη προγραμματισθεί η κατασκευή αρκετών

νέων μονάδων φυσικού αερίου αλλά και συμβατικών λιγνιτικών μονάδων.
Το βασικό πρόβλημα των λιγνιτικών μονάδων είναι κατά κύριο λόγο η εκπομπή
αιωρουμένων σωματιδίων. Ετσι για τον περιορισμό ή μείωση των εκπομπών:

2.3.1.1

Απα ιτούνται εγκαταστάσεις φίλτρων σε υπάρχουσες μονάδες:
(Καρδιά

3&4,

Αγιος Δημήτριος

3.11

5

και Μεγαλόπολη

5)

με ΠΕ50%

Απαιτούνrαι

2.3.1.2

εγκαταστάσεις

φίλτρων

στις

προγραμματιζόμενες

μονάδες Φλωρίνης και Αλι13ερίου (λιθάνθρακας) και αργότερα πιθανόν
Δράμας με ΠΕ50%
Απαιτούνrαι

2.3.1.3

μονάδες

αποθείωσης

στις

υπάρχουσες

μονάδες

Μεγαλόπολης και στις υπό σχεδίαση Φλωρίνης και Αλιβερίου με
ΠΕ50%
Ουσιαστική σημασία έχει και η αποκατάσταση των )('ώρων των

2.3.1.4

ορυχείων λιγνίτη

Στις μονάδες φυσικού αερίου, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η έκλυση ΝΟχ ώστε:
Απαιτείται μονάδα απονiτρωσης σε πιθανή λειτουργία με πλήρη ισ)(ύ

2.3.1.5

του ΑΗΣ Κερατσινίου με συνδυασμένο κύκλο με ΠΕ

2.3.2

50%

Τσιμενrοβιομηχανία

Οι μονάδες παραγωγής τσιμένrου καταναλίσκουν περίπου

1ΜΤΟΕ

ετησίως κυρίως

σε μορφή λιθάνθρακα και ως εκ τούτου αποτελούν σημανrική πηγή εκπομπής

C02

αλλά και ΝΟχ. Προτείνεται η επιχορήγηση μέτρων βελτίωσης της καύσεως με στόχο
την ελάττωση εκπομπών ΝΟχ κόατους με ΠΕ

2.3.3

50%

Αλλες μεγάλες μονάδες

Μεγάλες μονάδες καύσης υπάρχουν μόνο στην βιομηχανία λιπασμάτων η οποία
διέρχεται μία μεταβατική περίοδο . Ετσι μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το μέγεθος και η

μορφή της δραστηριότητας δεν προτείνεται επιχορήγηση.

2.4

Κτίρια

2.4.1

Βελτίωση καυσί μου dίesel

Η θέρμανση

κατοικιών και άλλων κτιρίων απαιτεί την κατανάλωση

πετρελαίου ετησίως . Οπως αναλύεται στην παράγραφο

1.2 ΜΤΟΕ
2.1.4 το κόατος βελτίωσης

της ποιότητας του καυσίμου, ώστε να ελαττωθεί η περιεκτικότητα του σε θείο

(J.05%),

είναι περίπου

$

10·15/τόννο ήτοι 15ΜΕCU /έτος με ΠΕ50% και

λειτουργίας .

3,. 12

10

έτη

2.4.2

Αντικατάσταση καυστήρων

Στα αστικά κέντρα υπάρχουν περίπου

1,000,000

καυστήρες από τους οποίους οι

μισοί βρίσκονται στ ην Αθήνα. θεωρεί ται ότι περίπου 20% αυτών είναι ηλικίας άνω των

20

ετών με αποτέλεσμα, λόγω φθοράς και παλαιάς τεχνολογίας, την ελαττωμένη

θερμική απόδοση και ηυξημένη παραγωγή καπνού αλλά και άλλων αερίων ρύπων.
Προτείνεται η επιχορήγηση αντικατάστασης των με νέους, με ΠΕ50% και ΠΠ50%

2.4.3

Μετρήσεις θερμικής μόνωσης

Εχει αποδει~εί διεθνώς ότι η μόνωση είναι από τις πιό αποδοτικές επενδύσεις για
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και ελάττωση της καταναλισκόμενης ποσότητας
καυσίμου για θέρμανση. Υπάρχει όμως μεγάλη ασάφεια σχετικά με τις θερμικές

θερμομονωτικές

ιδιότητες

οικοδομικών

στοιχείων

και

ειδικά

αυτών

/

που

κατασκευάζονται στην Ελλάδα . Προτείνεται η επιδότηση 10-ετούς λειτουργίας

εργαστηρίου μετρήσεων συντελεστών και θαθμού αποδόσεως στοιχείων (πόρτες,
παράθυρα, έτοιμες κατασκευές κλπ) με ΠΕ70% και ΠΠ50%

2.4.4
Η

Αντικατάσταση χρωμάτων οικοδομών

χρήση

ελαιοχρωμάτων

αποτελεί

μία

σημαντική

πηγή

παραγωγής

αερίων

αναθυμιάσεων οργανικών διαλυτικών .
Προτείνεται

2.4.4.1

η

επιχορήγηση

αντικατάστασης

ελαιοχρωμάτων

με

υδροχρώματα . Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται περίπου 30 εκατομμύρια
κιλά χρώματος ετησίως με διαφορά τιμής μεταξύ υδροχρωμάτων και
ελαιοχρωμάτων περίπου
περίοδο

5

Προτείνεται εnί

2.4.4.2

80 Δρχ/κιλό.

Προτείνεται για μία μεταβατική

ετών η επιδότηση της διαφοράς με ΠΕ

70%

πλέον η χρ ηματοδότηση κλαδικού εργαστηρίου

έρευνας και τυποποίησης χρωμάτων με ΠΕ70%

2.4.5

Βελτίωση καύσης βιομάζας

Περίπου

0.5

ΜΤΟΕ βιομάζας καίγεται ετησίως στην Ελλάδα για θέρμανση κατοικιών

και κτιρίων. Η καύση αυτή είναι συνήθως ατελής και αποτελεί πηγή μεγάλων
συγκεντρώσεων σωματιδίων (καπνού). Προτείνεται η επιδότηση μεταφοράς και
εφαρμογής καταλλήλου τεχνολογίας καύσεως βιομάζας σε μικρές εστίες και σόμπες
με ΠΕ

100%

3.13

2.5

Μεταfορtς

2.5.1

Μεταφορές Ξηράς

Βελτίωση στόλου ΤΑΧΙ

2.5.1.1

Στην Αθήνα κυκλοφορούν περίπου

16.000

ταξί με κινητήρες

diesel,

βενζίνης και

προπανίου. Η συνεισφορά των στην ρύπανση της Αθήνας είναι σημαντική λόγω της
περιο)(ής και τρόπου κυκλοφορίας. Προτείνεται η αντικατάσταση του στόλου .
Αστικές συγκοινωνίες

2.5.1.2

Στην Αθήνα κυκλοφορούν

1750

/

Λεωφορεία

λεωφορεία. Αλλα

1000

περίπου κυκλοφορούν στα

άλλα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία είναι ηλικίας τουλάχιστον

η αντικατάστασή των με ΠΕ

10 ετών.

Προτείνεται

50%

Χώροι στάθμευσης

2.5.1.3

Υπολογίζεται ότι στην Αθήνα υπάρχουν καθημερινά

25000 παράνομα

σταθμευμένα

αυτοκίνητα τα οποία δυσχεραίνουν την διάβαση και δημιουργούν κυκλοφοριακή
συμφόρηση με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών ρύπων. Προτείνεται η
επιχορήγηση ανεγέρσεως θέσεων στάθμευσης.

Αντίστοιχα υπάρχουν ανάγκες

20000 θέσεων στον

Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα,

Πάτρα.

2.5.2

Αεροπορικές Μεταφορές

Βελτίωση καυσίμου μόνο

2.5.3

Ανάκτηση εξατμίσεων

Με την τελευταία ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων και την αγορά ενός μεγάλου
αριθμού καταλυτικών το πρόβλημα της συλλογής των εξατμίσεων καυσίμων από

διάφορα σημεία του συστήματος τροφοδοσίας τείνει να εκλείψει. Η διαφυγή κατά την
διάρκεια προμήθειας βενζίνης θα αντιμετωπισθεί με επεμβάσεις στις αντλίες
πρατηρίων.

3.14

2 .6

Γενικές εκπομπές

2.6.1

Εξορύξεις

Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος είναι έντονη όπως είναι και τα
προΒλήματα που δημιουργούνται κατά την εκμετάλλευση του. ΠροΒλήματα που
αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, περιλαμβάνουν Βασικά την εκπομπή σκόνης
από εξόρυξη και μεταφορά βωξίτη, πέτρας για οικοδομικές χρήσεις και κατασκευή
τσιμέντου, λιγνίτη κλπ. Σκόνη επίσης δημιουργείται είτε από )(ώρους εναπόθεσης
τέφρας είτε από περιοχές επιφανειακής εξόρυξης που δεν αποκαθίστανται.

2.6.1.1

Αποκατάσταση τοπείου Ορυχείων

Αποκατάστασ η εδαφών ορυχείων λιγνίτη Π τολεμαϊδος και Μεγαλόπολης ΔΕΗ με

ΠΕ50%

2.6.1.2

Παρακράτηση σκόνης σε μ εταφορ ικά μέσα

Παρακράτηση σκόνης μ ε κάλυψη ταινιοδρόμων Μεγαλοπόλεως (ΔΕΗ) και πλύσης
φορτηγών λατο μείων με ΠΕ

2.6.2
2.6.2.1

Γεωργία

/

50%

Κτηνοτροφί α

Αντιμετώπιση ερημοποίησης.

Η ερημοποίηση εδαφών έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση σωματιδίων σκόνης. Δεν

προτείνεται ε δώ άμεση εφαρμογή μέτρων πλην εκείνων rioυ αναφέρονται στον τομέα
Φυσικό ΠεριΒάλλον

2.6.2.2

•

Δαση

-

Εδαφος

Ψεκασμοί

Η ανεξέλεγκτη χρήση ψεκασμού καλλιεργειών με φυτοφάρμακα δημιουργεί τοπικά
προΒλήματα υγείας τόσο για τα ζώα όσο και για τους κατοίκους. Προτείνεται η

επιδότηση μεθόδων Βελτίωση ς απόδοσης ψεκασμού για 3 χρόνια με ΠΕ 70%

2.6.2.3
Η

Εκμετάλλευση βιομάζας

εκμετάλλευση βιο μάζας προς παραγωγή αιθανόλης ή Βιοελαίου (ζύμωση ,

πυρόλυση κλπ.) συντελεί στην ελάττωση εκπομπών

C0

και θα πρέπει να ενισχυθεί

2
τουλάχιστον ως προς την απόκτηση τεχνογνωσίας . Ετσι προτείνεται η επιδότηση

2

πιλοτικών μονάδων αξιοποίησης Βιομάζας γεωργικής προέλευσης με ΠΕ70% και
ΠΠ40%

3.15

2.6.3

Χωματερές

Τα ουσιαστικά προβλήματα για το αέριο περιβάλλον από την ταφή απορριμμάτων είναι

το παραγόμενο βιοαέριο και η όχληση από οσμές. Και τα δύο αυτά προβλήματα θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν με την χρήση καλά σχεδιασμένων )(ώρων ταφής και την
προγραμματισμένη

εκμετάλλευση

του

βιοαερίου.

Δεν

προτείνεται

άμεση

χρηματοδότηση για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

2.6.4

Βελτίωση οδικού δικτύου

Το οδικό δίκτυο έχει έμμεσες αλλά σαφείς επιπτώσεις στο αέριο περιβάλλον. Η
πρώτη ει:rίδραση προέρχεται από την κακή κατάσταση του οδοστρώματος που έχει
σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων συγκεντρώσεων σωματιδίων ελαστικού . Η

δεύτερη επίδραση είναι η αύξηση κατανάλωσης καυσίμων που δημιουργείται από την
κακή σχεδίαση κλίσεων και διαδρομής . Δεν προτείνεται συγκεκριμένη δράση.

2.6.5

Μεταφορά και εμπορία πετρελαιοειδών

Κατά την διακίνηση πετρελαιοειδών, αναθυμιάσεις από εξατμίσεις υγρών καυσίμων

σε

)(ώρους αποθήκευσης

(δεξαμενές

διυλιστηρίων και

πρατηρίων,

φορτηγά

μεταφοράς) διαφεύγουν στην ατμόσφοιρα αυξάνοντας σημαντικά τις εκπομπές

υδρογονανθράκων.

Απαιτούνται

επιδοτήσεις

συστημάτων

παρακράτησης

και

επαναφοράς των εξατμίσεων τόσο στα διϋλιστήρια όσο και στα πρατήρια.

2.6.5.1

Πρατήρια

Στην Ελλάδα υπάρχουν

6.500

πρατήρια βενζί νης εκ των οποίων

1600

στην Απική .

Προτείνετα ι η εγκατάσταση συστήματος διπλής σωληνώσεως για την εκφόρτωση
καυσίμου στις δεξαμενές των πρατηρίων αξίας περίπου

500,000 Δρχ. ανά πρατήριο
1500 ανά αντλία ,

καθώς και σύστημα αναρρόφησης στις αντλίες κόστους περίπου$

με ΠΕ50% και ΠΠ85%

2.6.5.2

Διϋλιστήρια

Κατασκευή συστήματος πλωτών δεξαμενών αποθηκεύσεως καυσίμων με ΠΕ50%

2.6.6

Βαφεία / Καθαριστήρια

Κατά την διεργασία καθαρισμού η χρήση διαλυτών καταλήγει στην εκπομπή
εξατμ ισθέντων υδρογονανθράκων. Προτείνεται η επ ιχορήγηση εγκαταστάσεως
παγίδων στις εγκαταστάσεις εξαέρωσης με ΠΕ

3.16

35%

2 .7

Εσωτερικοί χώροι

Οι άνθρωποι καταναλίσκουν τα 70% της ζωής τους είτε στους )(ώρους κατοικίας των,
είτε στον τόπο εργασίας των. Η έκθεση των σε ρύπους στο περιβάλλον αυτό είναι

σαφώς αθροιστικά καθοριστική στην υγεία των. Δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν
σημαντικές επεμβάσεις στις οικίες ή στα γραφεία. Εν τούτοις υπάρχουν κοινοί )(ώροι
που λόγω της εντατικής και γενικής χρήσεως ειδικά σε πόλεις μπορεί να ενταχθούν

σε πρόγραμμα βοήθειας όπως τα μουσεία, και τα νοσοκομεία.

2.7.1

Μουσεία

Η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου ποιότητας αέρα εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου

25000 Δρχ/m 2 (χωρίς συστήματα θερμάνσεως/ δροσισμού).
2.7.2

Νοσοκομεία

Από απόψεως υγείας η απόδοση επένδυσης στα νοσοκομεία σε συστήματα ελέγχου
αέρα

είναι

ακόμη μεγαλύτερη

αφού είναι πρόδηλη η

συγκεκριμένη

ανάγκη .

Προτείνεται η επιδότηση 5 μεγάλων αστικών νοσοκομείων με εμβαδόν περίπου
2

20000

m έκαστο και με ΠΕ 50%
2.7.3

Εργασιακοί )(ώροι

Οι ανάγκες βελτίωσης ποιότητας αέρα σε εργασιακούς )(ώρους είναι μεγάλες επειδή
μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί αυξημένη προτεραιότητα, πιθανόν επειδή απαιτείται
κοινή

δράση

δύο

υπουργείων

(Εργασίας,

ΠΕΧΩΔΕ) .

Αποδοτικό

πρόγραμμα

επιδοτήσεως είναι και εδώ δύσκολο να καταρτισθεί λόγω της ποικιλίας των )(ώρων και
των ρύπων. Παρά ταύτα υπάρχουν δύο δράσεις που είναι σίγουρα αναγκαίες και
προτείνονται για επιδότ ηση .

2.7.3.1

Κατασκευή εγκαταστάσεων ελέγχου ατμόσφαιρας στους )(ώρους
αναπαύσεως

/

διαλείμματος ή εστιατορίου

σε βιομηχανικές

/
1000
βιομηχανικών μονάδων με μέση επιφάνεια )(ώρων 150 m3 και ΠΕ 50%
βιοτεχνικές εγκωαστάσεις. Προτείνεται η αρχική επιδότηση

2.7.3.2

Ενίσχυση κεντρικής υπηρεσίας ελέγχου βιομηχανικών και βιοτεχνικών
)(ώρων για την συχνή και σωστή αστυνόμευση των )(ώρων. Προτείνεται
με ΠΕ

70% η αγορά εξοπλισμού μετρήσεων ποιότητας αέρα.

3.17

3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στον συγκεντρωτικό Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά τα μέχρι στιγμής
εκτεθέντα στοιχεία με τις προτεινόμενες υποδομές και παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα, ο Πίνακας

3.1 περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υποδομές (άμεσες και

μεσομακροπρόθεσμες) σε σχέση με τις κατηγορίες των προβλημάτων που πρέπει να
αντιμετωπισθούν, τους στόχους των παρεμβάσεων , το κόστος αυτών και την χι..ιρική

κατανομ ή του κόστους σε επίπεδο Περιφέρειας , καθώς επίσης και την νομοθεσία
που καλύπτουν (Ε: ελληνική,

Κ: κοινοτική,

3.18

Δ : διεθνής) .

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ3. 1

Διάγνωση περαιτέρω ανσγκών

Κατηγορία

Στόχοι πορεμβάσεων

Αποιτοομενες υποδομές

Κόστος σε

Αποιτοομενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι το έτος

εκατ.δρχ .

1999

προβλημάτων

(τψές

2005

(τιμές

1992)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

Πρcr

Νομο.

ΤΙ>

θε:σία

ραιό-

1992)

τη τα

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

Διοικητική
ενότητα(1)

1.1 Ρύποι
1.2

Ρύποι

Ασ τυνόμευση

Τρόr.;;<α Δεδομένων

Ενημέρωση

Πηγών

Αστυνόμευση

Μοναοο ελεγχ ου

"'

(Β)

(9)

(2)

Αναmύασεται

στον

τομέα

"Μηχον10μοί"

κ

Αναπτύσσεται

στον

τομέα

"Μηχανισμοί"

κ

εκπομπών

~
~

ID

1.3

Ρύποι

Πληροφόρηση

Κέντρο Πληροφόρησης

1.600

1.4

Αέριο

Πληροφόρηση

Διασυνοριακές

!'

περιβάλλον

Ενημέρωση

Μεταφορtc;

/

Διεθνης Ανταλλαγή

1.5

Αέριο

Ασnινόμεuση

περιβάλλον

1.6

Αέριο
nερtβάλλον

Λοτουργία κέντρου

500

Αττική

Α,

κ

Α1

κ

Ελλάδα

Α,

κ

Ελλάδα

~

Ε

Αθήνα
Θεσσαλονίκη

βΟ

.

Πρότuπα μελετών

j5Q

επιnτώσεχ.ιν

Μείωση εκnομnών

Βοήθεια σε βιομηχαν•<:ς
αντιρρύnανσης

2.500

Βοήθεια σε βιομηχανίιχ;

1.500

αντιρρύnανσης

(S.000)

(4.000)
Συνεχ ίζεται

Τα κόστη σε παρένθεση αναφερονται στον ολικό nροϋnολογισμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην επιχορήγηση (κοινοτική και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κστηyορίσ

3.1

Στόχοι παρεμβάσεων

Αnαιτοίιμεvες υnοδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες uποδομές

Κόστος σε

μέχρι το έτος

ειιστ.δρχ.

μέΧpt ΤΟ έτος

ειιστ.δρχ.

1999

(nμές

προβλημάτων

2005

(πμές

1992)

Χωρική κατανομή
κόστοος

(7)

Π ρο-

Νσμο-

τε;.

θεσία

ραιό-

1992)

τητα

(1)
2.1 Αέρια

(2)

(4)

(3)

Βιομηχανία

(5)
Κέλυφος

Αλοuμίνας

ω

t3

(6)
2.000
(4.000)

Διοικητική
εvότητα(1)

%
(2)

Βοιωτία

100

κ

Α2

κ

Α1

κ

Ελλάδα

Αι

κ

Ελλάδα

Α1

κ

Ελλάδα

Αι

κ

Σωματίδια

Χαλυβουργία

Φίλτρα

1.325
(2.650)

Ελλάδα

2.3

Αέρια,

Βιομηχανίες Ελαιώνα

Αnομόκρuνση

7.150

Αβήνσ

Βιομηχαviα Τpοιpίμων

Φίλτρα

Σωματίδια,

Οσμή
Σκόνη

Βιομηχανία

Μηχαvολοytκός
εξοπλισμός

2.6

Καιισαέρια

100

(14.300)

260
(520)

2.5 Εκπομπές

(9)

ΜΜ

2.2

2.4

(8)

Τσιμεντοβιομηχαvία

Βελτίωση καύσης

5.200
(10.400)
2.500
(5.000)

Μηχαvολοytκός
εξοπλισμός

5.200
(10.400)

Συνεχίζεται

Τα κόστη σε παρένθεση αναφέρονται στον ολικό ηροίίπολογισμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην εmχοpήyηαη (κοιvοnκή και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ 3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ή ΑΤΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κατηγορία

3.1

Στόχοι παρεμβάσεων

Αnσιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Αnσιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μtχρι το έτος 1999

εκστ.δρχ.

μέχρι το έτος

εκστ.δρχ .

προβλημάτων

(πμές

2005

(τιμές

1992)

Χωρική κστσνομ.ή
κόστους

(7)

Προ-

Νοι»

τε-

θε:σία

ρσιό-

1992)

τητα

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

Διοικητική
ενότητα(1 )

3.1

Σκόνη

ΑΗΣ / ΔΕΗ

Φίλτρα

21 .000
(42.000)

Φ ίλτρα

9.000
(18.000)

"'

iθ)

(9)

(2)

ΑΗΣ / ΔΕΗ
Πτολεμσίδα

Α1

κ

Α1

κ

Α1

κ

Φλώρινα
Αλιβέρι
ω

~

3.2 S02

ΑΗΣ / ΔΕΗ

Μονάδες σnοθείωοης

15.000
(30.000)

3.3 ΝΟΧ

Κερατσίνι

Μονάδα σπονίτρωοης

9.200
(18.500)

Μονάδες σποθεiωοης

17.000
(36.000)

ΑΗΣ / ΔΕΗ

Κερατσί νι

100

Σuνεχίζετ01

Τα κόστη σε παρένθεση αναφέρονται στον ολικό προϋπολογισμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην επιχορήγηση (κοινοτική και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΤΜΟΣΦΑJΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ
ΚΤΙΡΙΑ
Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Κατηγορία

Στόχοι nαρφβάαεων

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μtχ pt ΤΟ έτος 1999

εκστ.δρχ.
(τιμέc; 1992)

μέΧpt ΤΟ έτος 2005

εκατ.δρχ.

προβλημάτων

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

(τιμέc; 1992)

Προ-

Νομο-

τε-

θε:σία

ραιc>
τη τα

(1)
4.1 Καυσαέρια

(2)
Κτίρια

(3)
Αντικατάσταση

καυστήρων

4.2 Καυσαέριο

Κτίρια

Μι:τρήσας μονώσεχ.ιν

(4)

~

4.3 Διαλυτικά
4 .4 Διαλυτικά
4.5 Καυσαέρια
καπνός

Οικοδομικά

(6)

750
(3.000)

750
(3.000)

ω

(5)

Μι:τρήσας μονώσεων

200
(700)

Διοικητική

(β)

(9)

ενότητα(1)

%
(2)

Αττική

50

Α1

κ

Αττική

100

Az

κ

Ελλάδα

100

Az

κ

Εισαγωγή

θΟΟ

Υδροχρωμάτων

(1.140)

Βιομηχανία

Εργαστήριο

100

Az

κ

τυποποίησης

270
(370)

Απική

χρωμότων

Συστήματα

130

Αmκή

50

(260)

Λοιιή Ελλάδα

50

Az

κ

nαρακράτησης σε

Κτίρια

σόμπε:c; • τζάιοα
Συνεχίζεται
Τα κόστη σε παρέvθεση αναφέρονται στον ολικό προϋnολ0'{10μό του μέτρου ενώ τα άλλα στην επιχορήγηση (κοινοτική και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ·

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάγνωση περοιτtρω αναγιιών

Κατηγορία

3.1

Στόχοι παρεμβάσεων

Αnαlτοίιμενες υnοδομές

Κόστος σε

Αnοπούμενε:ς υnοδομές

Κόστος σε

μtχpι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

μtχpι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

1999

προβλημάτων

(τιμtς

2005

1992)

(τιμές

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

Προ.

Νομο.

τε;.

θε:Οία

ραιό-

1992)

τη τα

(1)

(3)

(2)

(5)

(4)

(6)

Διοικητική
ενότητα(1)

5.1 Καυσαtρια
5.2

Καυσαέριο

Διu λιστήριο

Ταξί

ω

5.3

Καυσαέρια

Αστικές πι:ριοχtς

~
5.4 Καυσαέρια

Αστικtς περιοχtς

70

Α,

κ

Απική

65

Α,

κ

Θεσσαλονίκη
Λοιπή Ελλάδα

20
15

Αθήνα

65

Α,

Ε

βελ τ ίωση καυσ ίμων

(<ΙΟ.α:χ»)

dieset

Αντικατάσταση μονάδων

34.00)
(68.00))

Απική

10.300
(74.200)

λι:ωφορείων

Χώροι στάθμευση<;

11 .00)
(22.00))

Χώροι στάθμευση<;

Ελλάδα

11.00)
(22.00))

(9)
κ

20.00)

Αντικστόσταση

(8)

(2)

~

βελτίωση καυσ ίμων

diesel
του στόλου

"'

κ

Σuνεχ ίζεται
Τα κόστη σε παρtνθεση αναφtρονται στον ολικό προUπολογ~σμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην mιχορήyηση (κοινοτική και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ3

ΑΤΜΟΣΦΑJΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΜΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διόγνωση περαιτέρω αναγκών

Κστηγορίσ

3.1

Στόχοι nσρεμβόσεων

Αnσtτοίιμεvες υποδομές

Κόστος σε

Αnσιτοίιμεvες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

εκατ.δρχ .

1999

προβλημάτων

(τιμές

2005

(τιμές

1992)

Χωρική κατσvομή
κόστους

(7)

Προ-

Νομο-

Π>

θε:σ ία

ραιc>

1992)

τητα

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(S)

Διοικητική
&νότητα(1)

6.1 Σκόνη

Ορυχεία Λιγνίτη

Αποκατάσταση χώρων

Περιβάλλον

6.2
ω

~

6.3

Σκόνη

Φυτοφάρ-

Γήπεδα Ι ΔΕΗ Ι

Κάλυψη ταιvιοδρόμων

Τσιμέντα κλπ

Π λύση αυτοκινήτων

2.500
(5.000)

1.000

Ψεκασμός

Γεωpy1κές nεριοχές

/ επίδειξη

930

μεθόδων μείωσης

(1.320)

Εγκαταστάσεις καύσης

2.915
(10.600)

/ πυρόλυσης

Αθήνα

(8)

(9)

(2)

50
50

Ελλάδα

Μ ελέτη

θερμοκηπίου

Π τολεμαϊδα

Μεγαλόπολη

1.500
(3.000)

μακα

6.4 Αέρια

Αποκατάσταση χώρων

"

50

Θράκη
Μακεδονία

Α,

κ

Α1

κ

ΜΜ

κ

ΜΜ

Ε

Α1

κ

Α,

κ

Θεσσαλία

6.5

Πρατήρια Βενζίνης

Αvαθuμιάσεις

Συστήματα
παρακράτησης

6.6

Βαφεία/

Συστήματα

Αvαθuμιάσεις

Καθαριστήρια

nαρακρότησης

2.650
(5.300)

Αττική

3.200
(9.000)

Αστικά κέντρα

50

Συνεχίζεται

Τα κόστη σε nαρέllθεση αναφέρονται στον ολικό προϋπολογισμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην επιχορήγηση (κοιvοπκή και δημόσια)

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ3. 1

Διάγνωση περαιτtρω αναyκών

Κατηγορία

Στόχοι παρεμβάσα.ιν

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Απαιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος 1999

εκατ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος 2005

εκατ.δρχ.

προβλημάτων

(τιμές

(τιμές

1992)

Χωρική κατανομή

κόστους

(7)

Προ-

Νομ<r

τι;.

θι:σία

ραιό-

1992)

τητα

(1)

(2)

(5)

(4)

(3)

(6)

Διοικητική
ενότητα(1 )

7.1 Αέριο
περtβόλλον

Αστυνόμευση

ΠεριφερDακό κέντρα

3.500

Συστήματα

1.500

Περιφερειακό κέντρα

12.000

"'

(8)

(9)

(2)

Ελόδα

εργασιακού

Αι

κ

περιβάλλοντος

7.2

Αέρας

Μουσεία

ro

(11

Αθήνα

50

Α,

Α

1.250

Αθήνα

50

Α1

Α

1.000

Απική

60

Αι

κ

παρακράτησης

ω

7.3 Αέρας

Νοσ οκομεία

Συστήματα ελέγχου

1.250

αέρα

7.4

Αέρας

Βιομηχανία /

Συστήματα κλιματισμού

Συστήματα ελέγχου
αέρα

1.850

Συστήματα κλιματισμού

βιοτεχνία

Τα κόστη σε παρένθεση αναφέρονται στον ολικό πράίnολογισμό του μέτρου ενώ τα άλλα στην επιχορήγηση (κοινοτική και δημόσια)

4.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ•Ιi ΤΩΝ ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τα αναγραφόμενα ποσά αναφέρονται στο σύνολο της επιδότησης από κοινοτικά και
κρατικά κεφάλαια.
Το ποσοστό επιδότησης (ΠΕ) ως προς το ολικό κόστος επίσης αναγράφεται . Αν

πρό~ειται για δημόσιο φορέα υλοποίησης τότε το ποσό αναφέρεται στο ολικό
κόστος.

3.26

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:
:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.1

1.

~:'Τράπεζα δεδομένων πηγών'

2.

Στό~ς παρέμβασης : Υποδο μή για σχεδίαση και επ ιβολή μ έτρων αντιρρύπανσης.

3.

Ν ομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει την υλοποίηση του μέτρου :

90/313/ EEC, 82/ 501 /EEC
Νόμος 1650/ 86
4.

Περιγραφή μέτρου :

Δημιουργία και λε ιτο υργία επί συνεχούς βάσεως ηλεγμένης και πλήρους βάσεως
δεδομένων όλων των σημαντικών πηγών ρύπανσης, ειδικά πηγών από β ιομηχανικές

και

βιοτεχνικές

δραστηριότητες, αλλά και

από κτιριακές

εγκαταστάσεις

και

κυκλοφορία .

Το μέτρο αναπτύσσεται εκτενέστερα στον τομέα 'Μηχανισμοί '.

5.

Τόπος {y!ι)ρικό κατανομή\ παρέμβασης:

6.

Αναμενόμενο όφελος : Ουσιαστική δυνατότητα εκτ ίμησης αποτελεσματικότητας
επε μβάσεων κα ι σωστής επιβολής μ έτρων σε έκτακτες περιπτώσε ις.

7.

Φορέας υλοπο j οσος μέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετο ιμότητα υλοποjnσnς μέτρου: Αμεση

9.

ΟρQτtιραιΩ101α :

r--,

r--1
ΑΙ

ιχ
ι
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_ _J
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ι

__ J

/

ΠΕΡΠΑ

r--,

"'

ι

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11.

Χωρικό κατανομ ή κΩστQυς:

12.

ΠρQΤεινΩμt;νο χοονοδιάγοομμα υλοποίnσος :

1992\:

Π εριλα μβάνεται στον τομέα ' Μηχανισμοί'
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ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:
:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.2

1.

Τίτλος: 'Εξωτερική Μονάδα Ελέγχου Εκπομπών'.

2.

Στόχος παρέμβασης; : Αστυνόμευση διατάξεων και εξακρίθωση δεδομένων

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποjnσn του μέτοου:

85/337/ EEC,84/360/ EEC, 90/ 313/ EEC
4.

ΠερινραΦό μέτρου: Κατασκευή κινητών μονάδων μετρήσεως αερίων ρύπων. Η κάθε
μονάδα θα έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό μέτρησης των βασικών αερίων ρύπων για
συγκενρώσεις ατμόσφαιρας και εκπομπών

(

ΝΟ , Ν02 ,

CO, 02, 03, HC, TSP)

αλλά

και δειγματολειψίας άλλων, ειδικά τοξικών, για ανάλυση στο εργαστήριο . Η μονάδα

θα επανδρώνεται και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Το μέτρο αναπτύσσεται εκτενέστερα στον τομ~α 'Μηχανισμοί'

5.

Τόποc Ιχwρικό κατανομή! παρέμβασnc :

6.

Αναμενόμενο όφελος; : Απαραίτητη πληροφορία για αστυνόμευση .

7.

Φορέας; υλοποίnσnς; μέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποίnσnc υέτοου: Αμεση

9.

Oρort<ρgιΩrorg :

r--,
Αι

ιχ
ι

1

__ J

r--,
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__ J

ΠΕΡΠΑ

r--,
lt4

ι

/

ι
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10.

Κόσ1Όc (rιμές;

11.

Χωρικό κατανομή κΟΟτους;:

12.

ΟΡΟΤf;ΙνQμf;νΟ ΎρΟΥοδιάγρgμμg υλοποίnσnς; :

1992!:

Περιλαμθάνεται στον τομέα 'Μηχανισμοί '
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.3

1.

~: "Κέντρο Πληροφοριών Περιβάλλοντος '

2.

Στόχος παοέuβασος : Λειτουργία κέντρου πληροφόρησης του κοινού σε θέματα
περιβάλλοντος

3.

Νοuοθεσία που ποοβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίοσο του uέτοου:
Οδηγία

4.

90/ 313/ EEC

Οεοιγρqφό μέτρου : Σύσταση υπηρεσίας πληροφόρησης κοινού

/

ά.>J.J,Jν υπηρεσιών

σε θέματα περιβάλλοντος . Συλλογή και διασφάλιση πρόσβασης σε τράπεζες
πληροφόρησης που υπάρχουν είτε στην ΕΕΚ είτε σ ε άλλες υπηρεσίες .

5.

Τόπος ιwρικό κατανομή) παρέμβασης : Βασικό γραφείο στην Αθήνα με συνδεδεμένα

υποκαταστήματα στις μεγάλες πόλεις ή και τα τοπικά γραφεία ΥΟΕΧΩΔΕ, ή σε
σύνδεση με το ΤΕΕ και τα περιφερε ιακά του τμήματα

6.

Αγαμενόμενο όφελος: Σωστή και γρήγορη πληροφόρηση τόσο των ειδικών όσο και

γενικά του κοινού . Μεταφορά νεωτέρων πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους από ΕΕΚ

7.

Φορέας υλοποj οσος μέτρου : ΥΟΕΧΩΔΕ

/

Αλλος κρατικός ή ημικρατικός φορέας με

σύμβαση

8.

Ετοιμότητα υλοποjοσος μέτρου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

jX 1
__ J

r--,
~

ι

10.

Κόστος (τιμές
Επιχορήγηση

500
11.

__ J

IX 1
__ J
ι

για έργα Α

1

προτεραιότητας

Χωρικό κατανομή κόστους:

80%

Επαρ)(iα

13.

ι

1992\:
1.600 εκατ. δρχ.

r--,
~

ε κατ . δρχ. για έργα μεσομακροπρόθεσμα

Αθήνα

12.

1 1

20%

(Σύνδεση)

Προτεινόμενο χρογοδιάγραμμα υλοποj οσος: Αμεσο
Παρατηρήσεις : Είναι αναγκαία η σωστή και γενναιόδωρη πολιτική τιμολόγησης των
υπηρεσιών ώστε να μην καταστεί εμπόδιο στην διάδοση πληροφοριών. Παρόμο ιο
σύστημα διάχυσης της πληροφορίας για ενεργειακά θ έματα έχει δημιουργηθεί από
την ΓΔ-ΧVΙΙ των ΕΚ.

3.29

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

:
:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.4

1.

Τίτλος : •Διασυνοριακές Επιδράσε ις".

2.

Στόχος παρέuβασnς : Εκτιμήσεις διασυνοριακών μεταφορών.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επι βάλλει τον υλοποί ηση του μέτρου:

90/313/ EEC
4.

Περιγραφή μέτρου : Μελέτη της κλιματολογίας και της βάσης δεδομένων για την
μεταφορά ρύπων από γειτονικές )(ώρες αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών για
πανευρωπαϊκές εκτιμήσεις.

5.

Τόπος ΟΟιιρική κατανομή) παρέμβασης : Αθήνα

6.

Αναμενόμενο όφελος: Δυνατότητα εκτί μησ ης περιβαλλοντικής πολιτικής μείωσης

/

Θεσσαλονίκη

εκπομπών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και υποδομή για την αντιμετώπιση

έκτακτης ανάγκης .

7.

Φορέας

υλοποίησης uέτοου:

ΠΕΡΠΑ με συνδρο μή πανεπιστημίων και ειδι κών

μελετητικών γραφείων.
β.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτρου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
"•
10.

ιχ__ Jι
ι

ι

__ J

Κόστος (τιμές
Επιδότηση

1992):
200 εκατ.δρχ.

για υποδομή και

300

εκατ.δρχ. για την εκτέλεση μελετών

και δημι ουργία εργαλείων υπολογισ μού μακρινής μεταφορά ς.

11.
12.

Χωρικό κατανομή κόστους: Αθήνα

50%,

Θεσσαλονίκη

50%

Προτεινόμενο γρονοδιάγραuμα υλοποί ησης:
Αμεση χρ ηματοδότησ η
Χρονική διάρκεια

13.

2 έτη

Παρατηρήσεις: Προτείνεται η συμμετοm στο πρόγραμμα και της fΓΕΤ μιά που
αναφέρεται σε δημιουργία εργαλείων ημι-ερευνητικής μορφής και ~πευθύνεται σε
Πανεπιστήμια , ερευνητικές εταιρείες .
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:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙ Σ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.5

1.

Τίτλος: "Πρότυπα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων".

2.

Στό"χ.οc παρέμβασης: Ανάπτυξη (βιομηχανική κυρίως) με σεβασμό στο περιβάλλον.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου :

Ν1650/86

4.

Περιγοαφό μέτρου : Καθορισμός προτύπων υπολογισμού επιπτώσεων, ανάλογα με
άλλων κρατών (ΗΠΑ, ΕΚ) από την κατασκευή και λειτουργία σημειακών , γραμμικών

και επιφανειακών πηγών, μετά από μελέτη παρομοίων προτύπων και

έλεγχος

καταλληλότητας για τον Ελληνικό χώρο. Συγγραφή κανονιστικής προδιαγραφής .

5.

Τόπος (wρικό κατανομό\ παρέμβασης :

6.

Αναμενόμενο όφελος : Εξασφάλιση της ποιότητας των μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αλλά και ο έλεγχος από ενδιαφερόμενους φορείς.

7.

Φορέας υλοποίnσnς μέτοου : ΠΕΡΠΑ ή αντίστοιχο

8.

Ετοιμότητα υλοποίnσnς μέτρου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,

r--,
ΑΙ

IX 1
ι

10.

__ J

Κόστος (Jιμές

ι

1992):

__ J

Επιχορήγηση

r--,
ι

__ J

550 εκατ .δρχ.

μετρήσεων, συγκριτικής μελέτης

και συγγραφής προδιαγρς:ιφών.

11.

Χωρικό κατανομή κόστους :

12.

Προτεινόμενο χρονοδ ιάγραμμα υλοποίnσnς:

13.

2 έτη

Παρατηρήσεις: Παρόμοιες προδιαγραφές είναι αναγκαίες για άλλους τομείς ώστε
να χρειάζεται π ιθανόν εναρμόνιση . Πρόβλεψη για συνεργασία με τις τράπεζες
δεδομένων ώστε οι μελέτες να κατατίθενται αυτομάτως.
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:
:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ!ΡΟ

1.

Τίτλος : "Ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης'

2.

Στόχος παρέuβασπc:

3.

1.6

Βιομηχανίες και εταιρείες μελετών υψηλής τεχνολογίας

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποjnσn του υέτρου :

84/ 360/EEC
4.

Περιγρgφό μέτρου: Ενί σχυση ανάπτυξης ή μεταφοράς τεχνογνωσίας για παραγωγή
υλικού , οργάνων ή κατασκευών αντιρρύπανσης από Ελληνικές βιομηχανίες για
ε'()(ώρια εφαρμογή ή εξαγωγή σε γειτονικές χώρες

5.

Τόποι; (Χwρικό κατανομή) πgρέμβασnι; : Ολη η χώρα

6.

Αναμενόμενο όφελοι;: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και δραστηριότητας
σε θέματα περιβάλλοντος, άρα και ενδιαφέροντος

7.

Φορέgι; υλοποίnσnι; uέτρου : ΓΓΕΤ

8.

Ετοιμότητα υλοποίnσnι; του μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα

r--,
Αι

ι

10.

Κόστοι; Ιτιμέι;

1992):

r--,

1χ

1
__ J

Για έργα αμέσου (~) προτεραιότητας

εκατ .δρχ. και για έργα μεσομακροπρόθεσμα

(1993-1999) 2.500
(2000-2005) 1.500 εκατ .δρχ. Τα

ποσοστά επιδότησης ΟΕ είναι για μεν τις ερευνητικές και πιλοτικές εγκαταστάσεις

50%

και για την ανάπτυξη βιομηχανικής υποδομής

προγράμματος ανέρχεται σε

σε

11 .

6.000

35%. Το συνολικό ύψος του

εκατ.δρχ. για έργα αμέσου προτεραιότητας και

4.000 εκατ. δρχ. για μεσομακροπρόθεσμα έργα .

Χωρικό κατανομή κόστουι; : Κατασκευαστικές δραστηριότητες εκτός Λεκανοπεδίου
Απικής .

12.

Προτε ινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποjnσnι; : Για έργα αμέσου προτεραιότητας

1999 και
13.

για έργα μεσομακροπρόθεσμα

1994·

2000-2005

Παρατnρόσειι;: Αναγκαία προϋπόθεση για χρηματοδότηση η εγγύηση παραγωγής
ανταγωνιστικού προϊόντος (και από οι κονομικής απόψεως) .
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:
:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Μ ΕΤΡΟ

2 .1

1.

Τιτλοc:

2.

Στόχος παρέμβασης: Εργοστάσια Αλουμίνας κυρίως Αλουμίνιο Ελλάδος .

3.

'Μείωση ρύπων στην παραγωγή αλουμίνας'.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοnοίnσn του μέτρου :

84/360/ EEC
4.

Περιγραφή μέτοου : Κατασκευή κελύφους παρακράτησης ρύπων από τις 'χελώνες' .

5.

Τόπος Ιwρικό κατανομή) παρέμβασης : Στερεά Ελλάδα

6.

Αναμενόμενο όΦελοc: Μείωση εκπομπών.

7.

Φορέας υλοποίnσnς μέτρου : ΥΒΕΤ

8.

Ετοιμότητα uλoπojnσnc μέτρου : Αμεση

9.

Προτεοοιότnτα :

r--,

r--,
~

ιχ
ι

ι

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11.

Χωρικό κατανομή κόστους : Στερεά Ελλάδα

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάνραμμg υλρποίnσnc : Μετά το

13.

1992): 4.000 εκατ .δρχ.

(με ΠΕ

50%

ήτοι

2.000

εκατ. δρχ. επιδότηση)

1999

Παρατηρήσεις : Το μέλλον της δραστηριότητας του κλάδου συνολικά θα πρέπει να

αποφασισθεί με κύριο ερώτημα το κόστος ενέργειας που σήμερα επιδοτείται από το
κράτος πριν επενδυθούν και άλλα χρήματα στην δραστηριότητα αυτή . Το πρόβλημα
της σκόνης παραμένει πιο άμεσο .
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΕIΝΟΜΕΝΟ

METPQ 2.2

1.

Τίτλος: "Φίλτρα σε Χαλυβου ργίες·.

2.

Στόχ.οι; παρέuβασοc: Εγκαταστάσεις χαλυβουργιών.

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποjοσο του uέτρου :

84/ 360/ EEC
4.

Περιγραφή uέτρου :

Εγκατάσταση σακκοφίλτρων για παρακράτηση αιωρουμένων

σωματιδίων

5.

Τόπος Ιχωρικό κατgγοuό) nαρέuβασοc : Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος.

6.

Αναuενόuενο όφελοc :

7.

Φορέαc υλοποίοσοc uέτρου : ΥΒΕΤ

8.

Ετοιuότοτα υλοποjοσοι; uέτοου : Αμεση

9.

Οοοτεραιότοτα :

r--,

Μείωση εκπομπών σωματιδ.ίων.

r--,
Az

1χ
ι

r--,

1

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11.

Χωρικό κατανομή κόστους: Ως και η γεωγραφική

12.

Οοοτειγόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποj οσος :

13.

Οαρατορήσεις :

1992\: 2.650

εκατ.δρχ. (με ΟΕ

50%

2

έτη

ήτοι

1.325

εκατ. δρχ. επιδότηση)

1995-1997

Η επένδυση κυρίως αφορά τις μεγάλες χαλυβουργίες.

3.34

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:
:

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

IωQs;:

2.

Στόχοc παρέuβασης:

3.

2.3

'Βελτίωση Περιο)(ής Ελαιώνα'.
Περιο)(ή Ελαιώνα Αθηνών.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επ ιβάλλει την υλQαοjηση του μέτρου:

84/360/EEC
4.

ΠερινραΦό uέτροu: Μετεγκατάσταση εκτός Λεκανοπεδίου περιορισμένου αριθμού
βιομηχαν~κών/βιοτεχνικών μονάδων του Ελαιώνα. Το ποσό αφορά τις δραστηριότητες
με μεγάλη συμμετο)(ή στην ατμοσφαιρική ρύπανση ή του ασυμβίβαστου των χρήσεων
γης (η.χ.

βυρσοδεψεία, βιομηχανίες παραγωγής οπτοαλiνθων, επιμεταλλωτήρια,

χuτήρια).

5.

Τόπος (yωοικό καταγοuό\ ααρέuβασnς: Λεκανοπέδιο Αθηνών.

6.

Αναuενόuενο όφελοc : Αναβάθμιση της πιο βεβαρυμένης περιο)(ής του Λεκανοπεδίου

7.

Φορέας υλοποίησης uέτρου: Δήμοι Αθηνών, Αιγάλεω , Περιστερίου , Ταύραυ

8.

Ετοιuότnτα υλοαοjnσης μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

ιχ
ι

ι

__ J

ι

__ J

ι

__ J

10.

Κόστοc <τιμές

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους : Λεκανοπέδιο Αθηνών

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίnσnc;:

13.

Ρέντη .

r--,

r--1

"1

&

1992\: 14.300 εκατ .δρχ.

Παρατηοόσεις :

(με ΠΕ

50%

ήτοι

7.150 εκατ.δρχ.

επιδότηση)

1994·1995 (5-ετία).

Το θέμα του Ελαιώνα είναι ουσιαστικό για την βελτίωση τόσο του

αερί ου όσο και του γενικότερου περιβάλλοντος των Αθηνών.
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

2.4

1.

~:

Έκπομπές Βιομηχανίας τροφίμων•.

2.

Στόχοc παοέμβασnc: Βιομηχανία Τροφίμων και ειδικά μύλων άλεσης.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου:

4.

Πεοιγοqφό μέτρου:

84/360/EEC

Εγκατάσταση φίλτρων παρακράτασης σωματιδίων από την

παραγωγική διαδικασία παραγωγής τροφίμων

5.

Τόπος (Χωρικό κατανοyό) παρέμβασnς : Ολη η χώρα

6.

Αναμενόμενο όφελος:

Βελτίωση ποιότητας αέρα αλλά και μείωση κινδύνου

πυρκαγιών ή και εκρήξεων

7.

Φορέας υλοποϊnσnς μέτρου: ΥΒΕΤ

8.

Ετοιμότητα υλοποinσnς μέτρου: Αμεση

9.

ΠρQτf;ρQιQΙΩΙQ :

r--,
Αι
ι

r--,
Az

__ J

ιχ
ι

r--,

1

__ J

μ/4

1
ι

__ J

10.

ΚΩστQς (τιμές

11.

Χωρικό κατανομή KQOτQυc: Ολη η χώρα

12.

ΠρφεινΩμεγο ΧρQνQδιάγρqμμq υλQποjnσnς:

13.

Πqρqτnρήσεις :

1992): 520

εκατ. δρχ. (με ΠΕ

3.36
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ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

2 .5

Τίτλος : "Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντρρύπανσης'.
Στόχος παοέμβασnς : Βιομηχανικές μονάδες με έμφαση σε υαλουργεία , βιομηχανία
παραγώγων πετρελαίου , λιπάσματα, χημικά , επιμεταλλωτήρια .

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του uέτοου :

β4/360/ΕΕC

4.

Περιγραφή μέτρου : Εγκαταστάσεις φίλτρων, απορροφητήρων, ψεκασμού κλπ. για την
περιστολή, παρακράτηση ή πλύση αερίων ρύπων.

5.

Τόπος ιχwρικό κατανομή\ παρέμβασnς: Ολη η χώρα

6.

Αναuενόuενο

όφελος:

Μείωση

των

εκπομπών

από

ιδιαί τερα

ρυπογόνες

δραστηριότητες

7.

Φορέας υλοποίοσnς μέτοου: ΥΠΕΘΟ

β.

Ετοιμότητα υλοποj οσης μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

10.

Κόστος (τιμές

1992\:

20.800

εκατ . δρχ. (με ΠΕ 50% ήτοι

2

χ

5.200

εκατ . δρχ.

χρηματοδότηση)

11.
12.

Χωρικό κατανοuό κόστους : Ολη η χώρα
Ποοτεινόμενο χοονοδιάνραμμα υλοποjοσnς :

Δύο 6-ετή προγράμματα των

5.200

εκατ.δρχ. το κάθε ένα.

13.

Παρατηρήσεις: Το μέτρο αυτό είναι γενικό και ως εκ τούτου μπορεί να περιλάβει
διάφορες δραστηριότητες. Προτείνεται δημιουργία καταλόγου προτεραιότητας
σύμφωνα

με

την

βαρύτητα

των

εκπομπών

με

διαφορετικούς

συντελεστές

χρηματοδότησης. Μέρος των όρων χρηματοδότησης είναι η υποχρέωαη συνεχούς
παροχής στοιχείων εκπομπών. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να είναι
τροχοπέδη στ ην επένδυση βελτίωσης των εγκαταστάσεων . Το κόστος θα μπορούσε
να είναι πολύ μεγαλύτερο ανάλογα με το α ιτούμενο ύψος μείωσης των εκπεμ πομένων
ρύπων.
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MEJPO 2.6

1.

~: 'Βελτίωση καύσης Τσιμεντοβιομηχανιών'.

2.

Στόχοc πgρέuβασης; : Τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ, Χόλυψ κλπ .

3.

Νοuοθεσjg που ποοβλέπει ή επιβάλλει την υλοποίηση του μέτρου :

88/ 606/ EEC
89/ 'J69/EEC
4.

ΟερινοοΦή μέτοου : Μετατροπή καυστήρων για την μείωση εκπομπών ΝΟχ τόσο με
χρήση συμβατικών καυσίμων (λιθάllθρακα) αλλά και εναλλακτικών.

5.

Τόποc <χωρικό κατανομή> παρέμβασης; : Καμάρι Απικής, Βόλος, Ελευσίνα, Χαλκί δα .

6.

Αναμεγόμενο όcpελοc :

Μείωση ΝΟχ από αλλαγή καυστήρων. Μείωση αιωρουμένων

σωματιδίων από εγκατάσταση φίλτρων.

7.

Φορέας; υλοποίησης; μέτρου:

Διάφορες τσιμεντοβιομηχανίες κατά περίπτωση με

επίβλεψη από ΟΕΡΟΑ

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης; μέτρου:

9.

Οοοτεοοιότητα :

Αμεση

ι

10.

Κόστοc <τιμές;

1992\:

5.000

__ J

εκατ .δρχ. (με επιδότηση

50%

ήτοι εκ των οποίων

400

εκατ.δρχ. για την μελέτη μετατροπών σύμφωνα με την διεθνή παρόμοια εμπειρία και

2.100 εκατ . δρχ.

για την εφαρμογή) .

11.

Χωρικό κατανομή κόστους;: Οπως και οι επί μέρους μεγάλες μονάδες.

12.

Προτεινόμενο χρογοδιάνοομμα υλοηοjησ ος; : Από

13.

Οgρgτορόσεις; : Η εφαρμογή της οδηγίας ΕΚ θα απαιτήσει την μετατροπή τους όπου

1995 μέχρι

το

1999

ζητείται η χρυσή τομή μεταξύ αύξησης της θερμικής απόδοσης και μείωσης των
ρύπων

και ειδικά των ΝΟχ..

Η πιθανότητα μετατροπής μονάδων για

καύση

απορριμμάτων (αστικών, ελαστικών κλπ) θα είχε διπλά ευεργετικά αποτελέσματα .
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METPQ 3.1

1.

~:

"Φiλτρα ΑΗΣ ΔΕΗ" .

2.

Στόχος παοέμβασnς: Λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού ΔΕΗ .

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τnν υλοποjnσn του μέτρου:
Η Ελλάδα θα υποστεί πιέσεις, παρόλη την ειδική μεταχείρηση που έχει εξασφαλίσει,
να μειώσει τις εκπομπές από μεγάλες πηγές καύσης κατά τις οδηγίες ΕΚ.

88/ 609/ EEC
4.

Περιγραφή μέτοου:

Τοποθέτηση και λειτουργία φίλτρων για την παρακράτηση

αιωρουμένων σωματιδίων των απαερίων . θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο λιγνίτης
έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε τέφρα

5.

6.

(15-20%).

Τόπος <χwρική κατανομή\ παρέμβασης :

Κοιλάδα Πτολεμαϊδας

(3

Μεγαλόπολη

(1μονάδα)

Φλώρινα

(2μονάδες)

Αλιβέρι

(1μονάδα)

Αναμενόμενο όφελοc:

μονάδες)

Παρακράτηση αιωρουμένων σωματιδίων που δημιουργούν

προβλήματα στην υγεία αλλά και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ζημίες σε άψυχο
υλικό .

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου: ΔΕΗ

8.

Ετοιμότητα υλοnοjησπς μέτοου: Αμεση

9.

Ποοτεοαιότnτα :

r--,
Αι

ι

10.

r--,

1χ 1
__ J

Κόστος lτιμές

ι

1992\:

__ J

r--,
Μ4

1
ι

1

__ J

42.000 εκατ . δρχ. (με ΠΕ 50% ήτοι 21 .000 εκατ .δρχ.

επιχορήγηση) .

11 .

Χωρική κατανομή κόστους :

4

15.000 εκατ .δρχ.
27.000 εκατ .δρχ.
επιδότησης 50%).

υπάρχουσες μονάδες και

Αλιβέρι (με ποσοστό

3.39

με ποσοστό επιδότησης

50% για τις

για τις υπό σχεδίαση στην Φλώρινα,

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγοομμα υλοποίnσnι; : Στις υπάρχουσες μονάδες μπορούν να

προστεθούν άμεσα (μέχρι

1997)

και στις υπό μελέτη μέχρι τέλους

1999

εφόσον

προχωρήσουν σύντομα οι σχετικές διαδικασί ες.

13.

Παρατnρόσειι; :

Η μείωση των εκπομπών από τις λιγνιτικές μονάδες , ειδικά των

αιωρούμενων σωματιδίων, παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, η αντιμετώπιση των
οποίων αξίζει να επιχορηγηθεί, εν όψει της πολιτικής αξιοποίησης εγχωρίων πόρων

ενέργειας.

Εχει

συμπεριληφθεί

προγραμματισμένη για μετά το

και

2000

η

μονάδα

της

Δράμας

η

οποία

η οποία θα κοστίσει άλλα 18ΔΔρχ.
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METPQ 3.2

1.

Τίτλος :

2.

Στόχος παρέμβασης: Αποθείωση απαερίων.

3.

Άποθείωση ΑΗΣ ΔΕΗ'.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου:

88/ 606/ EEC
4.

Περινραφό μέτρου:

Εγκατάσταση μονάδος αποθείωσης αnαερίων

(FGD)

στις

υπάρχουσες λlγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και τις υπό σχεδίαση λlγνιτικές
μονάδες Φλώρινας και Δράμας και ανθρακική στο Αλιβέρι . Το περιεχόμενο θείου του
λιγνίτη υπερβαίνει το

5.

Τόπος (ΧJιΙρικό κατανομή\ παρέuβασnς :
Μεγαλόπολη
Φλώρινα

Αλιβέρι
Δράμα

6.

1%.

10%
30%
30%
30%

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση των εκπομπών 802 στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο κάτω

των 400μg/Nm3 dry.
7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου : ΔΕΗ

8.

Ετοιuότnτα υλοποίησης μέτρου :

9.

Ποοτεραιότnτα :

r--,

r--,
"'4

1 1
ι

10.

Κόστοc lτιuέc
Μεγαλόπολη ,

11.

•

Αμεση

1992\:
30.000
24.400 εκατ. δρχ. τα

__ J

εκατ. δρχ. (με ΠΕ

50% ήτοι 5.600 ε κατ.δρχ.

υπόλοιπα) .

Χωρικό κατανομή κόστους:
Οπως και η παρέμβαση

12.

13.

Προτεινόuενο :;:ρονοδιάγοαμμα υλοποί ησης :
Μεγαλόπολη , Αλιβέρι

πρώτη 6-ετία

Φλώρινα , Δράμα

δεύτερη 6-ετ ί α

Παοατnοήσειc:

Οι εκπομπές S02 θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά για να
εναρμονισθεί η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες των ΕΚ.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.

Τίτλος: Άπονίτρωση ΑΗΣ Κερατσινίου'.

2.

Στόχ,ος παρέμβασnς : ΑΗΣ Κερατσινίου .

3.

3 .3

Νομοθεσία που ποοβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποjοσο του μέτρου :

88/606/EEC
4.

Περιγραφή uέτρου:

Εγκατάσταση μονάδας απονίτρωσης στον ΑΗΣ Κερατσινίου

εφόσον λειτουργήσει συμβατικά ή υπάρχει πρόβλημα .

5.

Τόπος ('χωρι κό κατανομή> παρέuβασος:

6.

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση ΝΟχ στο' ήδη βεβαρυμένο Λεκανοπέδιο Αθηνών.

7.

Φορέας υλοποίησης uέτρου : ΔΕΗ

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτρου: Αμεση εφόσον λειτουργήσει ο ΑΗΣ Κερατσινίου υπό

Πειραιάς

100%

δυσμενή σενάρια μετατροπής.

9.

Προτεραιότnτα :

ι

__ J

ι

*δες παρατήρηση

__ J

ι

__ J

13

10.

Κόστος (τιμές

11.

Χωρικό κατανομή κόστους:

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : Μ εταξύ

13.

Παρqτ ορόσεις:

1992): 18.500

εκατ.δρχ. (με ΠΕ
Πειραιάς

50%

ήτοι

9.250

εκατ.δρχ.)

100%

Η λειτουργία μονάδων

8+9

1996

και

98

μελετάται και δεν έχει οριστικοποιηθεί

η μορφή διασκευής των. Αν λειτουργήσει με μορφή όπου η παραγωγή ΝΟχ δεν είναι
σχετικά μικρή τότε θα είναι υποχρεωτική η προσθήκη μονάδας απονίτρωσης .
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: ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
: ΚΤΙΡΙΑ

OPQTEINOMENO METPQ 4.1
1.

Τίτλος: 'Αντικατάσταση καυστήρων".

2.

Στόχοc παρέuβασnς: Τα συστήματα θερμάνσεως των κτιρίων .

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου:

80/779/EEC
4.

ΠερινοοΦό μέτοου : Αντικατάσταση των παλαιών καυστήρων πετρελαίου με άλλους
νέας τεχνολογίας ή πιθανόν φυσικού αερίου ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα αύξηση

της θερμικής απόδοσης και ελάττωση των καυσαερίων.

5.

Τόπος <χwρικό κατανομή\ παρέμβασης:

50%

Λεκανοπέδιο Αθηνών

50% άλλα μεγάλα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα

6.

Αναμενόμενο όφελος: Σημαντι'<ή μείωση

(10-15%)

εκπομπών ρύπων αλλά και

περαιτέρω μείωση λόγω αύξησης της θερμικής απόδοσης.

7.

Φορέας υλοποίησης μέτοου : ΥΠΟΙΚ (μέσω απαλλαγής φόρων)

8.

Ετοιμότητα υλQποjοσnς μέτρου: Αμεση

9.

Οροτεοοιότnτα :

r--,
10.

Κόστος <τιμές
ήτοι

750

r--,

1992): 3.000 εκατ .δρχ. (με

ΠΕ 50%, και απόδοση στο περιβάλλον 50%

εκατ. δρχ. επιχορήγηση) .

11.

Χωρικό κατgνομό κόστους : Οπως και η φυσική κατανομή

12.

Ποοτειγόμενο χροΥQδιάνραμμα υλοποίησης:

13.

Παρατηρήσεις :

5 έτη

από

1994-1999

Επιχορήγηση μόνον αντικατάστασης με καυστήρες επιλεγμένης

τεχνολογίας και για ποσό μέχρι

30000

Δρχ ανά καυστήρα. Ανόληψη υποχρεώσεως

ετησίου ελέγχου από κατάλληλη υπηρεσία.
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3

:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.
2.

JlIΔQς:

METPQ 4.2

'Μετρήσεις θερμικής Μόνωσης'.

Στόχος παρέμβασης :

Ελάπωση καυσίμων για θέρμανση κτιρίων από την βελτίωσ η

της ποιότητας κατασκευής και ειδικά έτοιμων δομικών στοιχείων .

3.

Νομοθεσία που ποοβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποjοσο του μέτρου :

80/ 779/ EEC
4.

Περιγραφή μέτοου : Λειτουργία εργαστηρίου για την πιστοποίηση θερμικών ιδιοτήτων
διαφόρων έτοιμων δομικών στοιχείων ε~ριας παραγωγής.

5.
6.

Τόπος ιχwρικό καταγοuό) παρέμβασης :
Αναμενόμενο όΦελος : Ελάττωση εκπομπών τόσο για την θέρμανση όσο και (έμμεσα)
για την ψύξη κτιρίων.

7.

Φορέας

υλοποjοσος μέτοου:

Πανεπιστήμια, κατάλληλα

Ερευνητικά Κέντρα σε

συνδυασμό με τον ΕΛΟΤ.

8.

Ετοιμότητα υλοποj οσος μέτοου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
ι

10.

επιχορήγηση

12.

ι

ι

ιχ

lt4

__ J

ι

ι

__ J

1992>: 3.000 εκατ. δρχ. για έργα αμέσου προτεραιότητας (με
750 έκατ . δρχ.) και 700 εκατ. δρχ. για μεσομακροπρόθεσμα έργα (με
200 εκατ. δρχ.)

Χωρικό καταγομό κόστους :

Προτεινόμενο χρονοδιάγοοuμα υλοποίησης : Σύσταση εργαστηρίων
λειτουργία από

13.

ιχ

Κόστος lτιuές
επιχορήγηση

11.

r--,

r--,
Az

Ai 1__ J1

Παοοτορόσειι; :
προγράμματος

1995

μέχρι

1994-1995

και

2005.

Εχει ήδη αρχίσει μια παρόμοια προσπάθεια στα πλαί σ ια του

JOULE

της

12

ΓΔ

αλλά η εμπορική εφαρμογή του δεν έχει

αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα .

3.44

ΤΟΜΕΑΣ

3

:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜ Ε ΝΟ

METPQ 4.3

1.

ΙiΙΔΩt: Έισaγωγή Υδροχρωμάτων'.

2.

Στόχος παοέuβασnς : Αντικατάσταση ελαιοχρωμάτων οικοδομών.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου :

84/ 360/ EEC
4.

Οεριγοοιό μέτρου : Επιχορήγηση αντικατάστασης ελα ιοχρωμάτων με υδροχρώματα
για μια μεταβατική περί οδο.

5.

Τόποc (ywρικό κατανομή) παρέuβασnς : Ολη η ~ρα

6.

Αναuενόuενο όφελος: Μείωση εκπομπών διαλυτών

7.

Φορέαc υλοποjnσnς μέτοου : ΥΠΟΙΚ

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσnς μέτρου : Αμεση

9.

Οοοτεοαιότnτα :

Az

ι

10.

Κόστοc (τιμές
για

5

r--,

r--1
1χ 1

__ J

ι

__ J

1992\: 1.140 εκατ. δρχ.

(με ΟΕ

70%

11.

Χwρικό κατανομή κόστους: Ολες οι π εριοχές

12.

Προτεινόuενο χρονοδιάνραuμα υλοποjnσnς :

13.

ήτοι

800 εκατ. δρχ.

επιχορήγηση)

έτη κατά μέγιστο.

Παρgτ nρόσ εις : Επιχορηγείται μόνο η διαφορά κόστους μεταξύ ελαιοχρώ ματος και
υδροχρώματος

ήτοι περίπου

80

δρχ/κιλό .

φορολογικής ελάφρυνσης της παραγωγής.
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: ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΤΙΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.

Τίτλος:

2.

Στόχος nαοέμβασης :

METPQ 4.4

'Εργαστήριο Ερευνας Χρωμάτων' .
Δημιουργία κλαδικού μή·κρατικού κέντρου έρευνας και

τυποποίησης χρωμάτων.

3.

Νομοθεσία που nοοβλέπει ή επιβάλλει την υλοnοjηση του μέτοου :

84/ '360/EEC
4.

Περιγραφή μέτρου:

Ιδρυση (αγορά εξοπλισμού) εργαστηρίων για την ανάλυση κα ι

την βελτίωση της βιομηχανικής διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων καθώς και την
τυποποίηση τους .

5.

Τόπος ('χωρική κατανομή) παρέμβασης: Αθήνα

6.

Αναμενόμενο όΦελοc: Βελτίωση ποιότητας χρώματος και ελάττwση των επιβλαβών
ουσιών nου χρησιμοποιούνται στην βιομηχανiα .

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου:

Σύνδεσμος βιομηχανιών χρωμάτων.

8.

Ετοιμότητα υλοποjοσηc; μέτοου :

9.

Προτεραιότητα :

Αμεση

r--1

r - -1

A.z

ιχ
ι

10.

Κόστος ttιμές

ι

__ J

ι

1992\: 370 εκατ .δρχ.

__ J

(με ΟΕ 70% ήτοι

270 εκατ .δρχ. χρηματοδότηση) .
100%.

Το κόστος λειτουργίας (προσωπικό) θα χρεωθεί στην βιομηχανiα κατά

11.
12.

Χωρική κατανομή κόστους: Αθήνα

Προτεινόμενο χρονοδιάνοομμα υλοποίησης :

Σχεδίαση και εξοπλισμός

13.

100%

2

έτη αnό

1994

Παρατnρόσειc;: Η ενχώρια βιομηχανία χρωμάτων έχει κατορθώσει να επιζήσει μέχρι
στιγμής . Το εργαστήριο θα μπορέσει να λύσει διάφορα προβλήματα ζωτικά για την
επιβίωση του κλάδου ο οποίος ευθύνεται για σημαντικό μέρος επιβλαβών εκλύσεων
αερίων.
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3

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 4.5

1.

~: ' Καύση βιομάζας'.

2.

Στόχος παρέuβασnς: Μικρές εστί ες καύσης βιομάζας (τζάκια , σόμπες) .

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου :

80/779/ EEC
4.

ΠερινραΦό uέτρου:

Βελτίωη καύσης και προσθήκη παγίδων παρακράτησης

ακ.ιρούμεvων σωματιδίων. Η βελτίωη θα απαιτήσει έρευνα εφαρμογής για την
μετατροπή καυστήρων όσο και για την προσαρμογή φίλτρων ή άλλου είδους παγίδας.

θα χρειαστεί και νομοθετική ρύθμιση.

5.

Τόπος (yωρικό κατανομή) παρέuβασης: Ολη η Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της
Αθήνας .

6.

Αναuενόuενο όΦελοc:

Ελάττωση εκπομπών ακ.ιρουμέvων σωματιδίων (τέφρα) και

βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων

7.

Φοοέαc υλοποjnσης uέτρου : ΓΓΕΤ

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσnς μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

ι

10.
11 .

r--,
"ι

1

__ J

Κόστος lτιμές

ιχ
ι

r--,

ι

'" 1__ J1

__ J

1992): 260

ΚΑΠΕ

/

ι

εκατ.δρχ. (με ΠΕ

50%

ήτοι

130 εκατ .δρχ.

επιχορήγηση) .

Χωρικό κατανομή κόστουc:

50% Αθήνα
50% Εκτός Λεκανοπεδίου

12.
13.

Προτεινόμενο χρονοδιάνραμμα υλοποίησης :
Παρατηρήσεις :

3

έτη από το

1994

Η συμβολή των τζακιών ειδικά σε περιπτώσε ις υψηλής πιέσεως και

καθαρών ουρανών στην ρύπανση του Λεκανοπεδίου είναι σημαντική . Σημαντική είναι
επίσης και η ρύπανση σε πολλές επαρ)(Ιακές πόλεις που χρησιμοποιείται άνθρακας
ή ξύλα για σόμπες. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους
κατασκευαστές εστιών υπ.οχρεωτικά .
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3

:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΤΑ.ΟΡΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

~:

2.

Στόχοc παρέuβασοc: Διϋλtστήρια

3.

5.1

"Βελτίωση καυσίμου dieseι· .

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποjοσn του uέτρου :

88/77/EEC
4.

Οεοινοοφό μέτοου : Βελτ ίωση

/

Μετατροπή εγκαταστάσεων διυλιστηρίων ώστε να

ελαττωθεί η περιεκτικότητα θείου του πετρελαίου dίesel σε ποσοστό της τάξεως

0.05%

(από

0.7%)

5.

Τόπος (wρικό κατανοuό) παρέμβασης :

Ελευσίνα , Θεσσαλονίκη, Αγ . Θεόδωροι

6.

Αναμενόμεγο Wελοc: Μείωση εκπομπών θείου ειδικά στο Λεκανοπέδιο όπου όμως
το πρόβλημα δεν είναι οξύ.

7.

Φορέας υλοποjοσος uέτρου: ΥΒΕΤ

8.

Ετοιuότnτα υλοποinσnc μέτρου:

9.

Οροτεραιότοτα :

r--,
-\

1
__ J

"z

10.

Κόστος

(τιμές

ΔΕΠ

r--,
ιχ
ι

ι

/

1992):

ι

__ J

40.000

εκατ . δρχ.

(με ΠΕ 50% ήτοι

20.000

εκατ . δρχ.

επιχορήγηση) .

11.

Χωρικό κατανομή κόστους: Στα

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάνοαμμα υλοποίοσος: Μετά το

3

διϋλtστήρια

1996 σε

συνδιασμό με άλλες

βελτιώσεις καυσίμου.

13.

Οαρατnρόσεις : Η επένδυση αυτή θα πρέπει να εξετασθεί σε σ)(έση με την όλη

διευθέτηση του τομέα υγρών καυσίμων ως προς την αποθή κευση, διακίνηση και
εισαγωγή τους. Ανάληψη υποχρεώσεως ετησίου ελέγχου από κατάλληλη υπηρεσία .
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:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΤΑ.ΟΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

5.2

1.

Τίτλος : "Βελτίωση στόλου ΤΑΧΙ '.

2.

Στόχος παρέuβασnς : Ταξί Αθηνών, Θεσσαλονίκης.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του uέτρου :

88/76/EEC, 91/ 441 / EEC
4.

Περιγραφή μέτρου: Αντικατάσταση των παλαιών μονάδων του στόλου ταξί με νέας
τεχνολογίας {η.χ. οξειδωτικός καταλύτης).

5.

Τόπος Ιχωρικό κατανομή) παρέμβασης:
Αθήνα

Θεσσαλονίκη

70%
30%

6.

Αναμενόμενο όφελος:

7.

Φορέας υλοποίnσnς μέτρου : Υπ. Μεταφορών

8.

Ετοιuότnτq υλοποίnσnς uέφου : Αμεση

9.

Προτεραιότnτα :

Μείωση ρύπων σε επιβαρυμένες περιοχές.

r--,
Αι

IX
ι

10.

1

__ J

ι

Κόστος (τιμές

__ J

ι

__ J

1992): 68.000 εκατ.δρχ. για εισαγωγή ντηζελοκίνητων οχημάτων νέας
50% ήτοι 34.000 εκατ . δρχ. χρηματοδότηση) .

τεχνολογίας (με ΠΕ

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους :

70%

Αθήνα

(16.000

ταξί)

30% Θεσσαλονίκη (7.000 ταξί)

12.

Προτεινόuενο χρονοδιάγραμμα υλοποίnσnς: Σταδιακά από το

13.

Παρατnρόσειc:

3.49
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:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΤΑ.ΟΡΕΣ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 5 .3

1.

~: " Βελτίωση Αστικών Συγκοινωνιών" .

2.

Στόγοc παρέμβασnι;:

3.

Στόλοι λεωφορείων Αθήνας και ά).).J,Jν αστικών κέντρων.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του μέτρου :

88/76/EEC
88/77/EEC
4.

ΟερινοοΦό μέτοου :

Αντικατάσταση του στόλου λεωφορείων

με νέα καλύτερης

απόδοσης και με βελτιωμένα συστήματα παρακράτησης ρύπων

catalysts

κλπ) . Αρ ιθμός λεωφορείων προς αντικατάσταση

(smoke traps,

3.000.

5.

Τόποι; Ιχwρικό καταγοu ό) παρέμβασnι; : Αθήνα

6.

Αναμενόμενο όφελοc: Μείωση ρύπων σε περιοχές μεγάλων συγκεντρώσεων.

7.

Φορέας υλοποίnσnι; μέτρου: Υπ. Μεταφορών, Τοπική αυτοδιοίκηση .

8.

Ετοιμότnτα υλοποjnσnc μέτοου : Αμεση

9.

Προτεραιότnτα :

,

Θεσσαλονίκη , Πάτρα, Ηράκλειο

r--,
ι

10.

Κόστοc Ιτιμέι;

1992):

__ J

ι

__ J

Ολική επένδυση 74.200 εκατ.δρχ. με ΠΕ 35% και ποσοστό που

αφορά το περιβάλλον

10.300

εκατ.δρχ.

Παρατορόσειι;: Είναι συμβατική υποχρέωση των λεωφορε ιούχων μέχρ ι το

1995 αλλά

40%

(το υπόλοιπο συγκοινωνιακό) ήτοι

χρηματοδότηση .

11 .

Χωρ ικό κατανομή κόστους:

Λεκανοπέδ ιο

20%

Πάτρα

7.5%
7.5%

Ηράκλειο

12.

65%

Θεσσαλονίκη

Προτε ινόμενο χοονοδιάγοοuμα υλοποίnσnc;:
Αντικατάσταση εντός

13.

2

ετών από το

1994

δεν είνα ι σίγουρο ότι θα .:πιλεγούν τα λιγότερο ρυπαiνοντα. θα πρέπει να δοθούν
αυστηρές προδιαγραφές σε σχέση με τα επίπεδα ρύπων και την συντήρηση.

3.50
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΤΑ.ΟΡΕΣ
ΟΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

5.4

1.

Τίτλος : "Χώροι Στάθμευσης".

2.

Στόχ_ος παρέuβασης : Βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων στα αστικά κέντρα.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει την υλοποίηση του μέτρου:

Ν1650/89 και Ιδρυτικό της αντίστοιχης υπηρεσίας ΥΒΕΤ και Υπ. Εργασίας

Ν1862/90

85/ 203/ EEC
4.

ΟερινοοΦό μέτρου :

Επιδότηση κατασκευής νέων χώρων δημόσιας στάθμευσης

οχημάτων στα αστικά κέντρα.

5.

Τόπος Μ.ιρική κατανομό\ παρέμβασης :
1. Αθήνα και Οεραιάς 50%

2.
6.

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρ ισα, Ηράκλειο

50%

Αναμενόuενο όφελος : Η απελευθέρωση του οδοκαταστρώματος από σταθμευμένα
οχήματα θα αυξήσει την μέση ταχύτητα κίνησης με πιθανή μείωση των εκπομπών από

αυτοκίνητα της τάξεως των 20%. θα υπάρξει τέλος και αισθητικό περιβαλλοντικό
όφελος.

7.

Φορέας υλοποίησης uέτρου: Υπ. Εθν. Οικονομίας μέσω του ήδη υπάρχοντος αλλά
υπολειτουργούντος αναπτυξιακού νόμου Ν1862/90.

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,

r--,
Α1

10.

IX__ J1
ι

Κόστος

(τιμές

"2

1__ J1
ι

1992\:

22.000

Ι'4

r--,

1__ J1
ι

εκατ .δρχ.

(με

ΟΕ

50%

ήτοι

11.000

εκατ. δρχ.

επιχορήγηση).

11 .

Χωρικό κατανομό κόστους:

65%
35%
12.

Αθήνα και Π ειρα ιά

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:
προτείνεται η κατασκευή

15000 θέσων (10000

Στο χρονικό πλαίσιο 1994-1999.
στην Αθήνα, Πειραιά και

5000

στην

θεσσαλονiκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο. Στο χρονικό πλαίσιο 2000-2005 προτείνεται

η κατασκευή ά'JW.ιJν

13.

15.000 θέσεων με

όμοια κατανομή.

Παρατηρήσεις: Είναι απαραίτητη και η επιβολή προστίμων για παράνομη στάθμευση

ώστε να αναγκαστεί ο οδηγός να χρησιμοποίησει τους χώρους στάθμευσης. Ετσι θα
γίνουν οικονομικά βιώσιμοι και αποδοτικοί.

3.51

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

:
:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 6.1

1.

Ιί.ΙΔ2!;: 'Αποκατάσταση Ορυχείων Λιγνίτη ".

2.

Στόχοc παρέuβασοc :

Επιφανειακοί )(ώροι εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα,

Μεγαλόπολη , Φλώρινα.

3.

Νοuοθεσjα που ποοβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτοου :

β0/Π9/ ΕΕC

84/ 360/ EEC
88/ 609/EEC
4.

ΠερινοαΦό μέτοου: Αποκατάσταση εδαφών των ήδη λειτουργούντων ορυχείων καθώς
και των )(ώρων εναπόθεσης και απόδοσή τους για χρήση αναψυχής αλλά και πιθανώς
αγροτική εκμετάλλευση .

5.

Τόπος (Χwρικό κατανομή! παρέμβασης : Στους αντίστοιχους )(ώρους

6.

Αναμενόμενο όΦελος :

Μείωση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από )(ώρους

εναπόθεσης και ήδη εξορυ)(θείσες περιοχές, καθώς και βελτίωση τοπίου.

7.

Φοοέας υλοποjοσος μέτοου:

θ.

Ετοιμότητα υλοποjοσοc μέτρου: Αμεση

9.

Ποοτεοαιότοτα :

ΔΕΗ

r--,
Az 1__ J1
ι

10.

Κόστος Πιμές

r--,
~

1
ι

__ J

19921: 5.000 εκατ. δρχ. για άμεση αποκατάσταση εδαφών, κατασκευή
50%, 2.500 εκατ.δρχ. επιχορήγηση) .

πάρκων (με ΠΕ

11.

Χωρικό κατανομό κόστους:
Πτολεμαϊδα
Μεγαλόπολη

12.
13.

50%
50%

ΠοοτεfΥόμενο χοονοδιάγοαμμg υλοποίησης: Εντός της πρώτης β·ετίας
Παοατnρόσεις: Η αναβάθμιση και των δύο αυτών περιο)(ών θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη τους και την παύση τοπικών αντιδράσεων στην εκμετάλλευση των

κοιτασ μάτων τόσο εκεί όσο και μελλοντικά αλλού .

3.52

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:
:

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Τίτλος: 'Μείωση Σκόνης'.

2.

Στόχος παρέuβασnς:

6.2

Μεταφορικά μέσα και χώροι φόρτωσης/εκφόρτωσης λιγνίτη,

τσιμέντου, άμμου κλπ .

3.

Νοuοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του uέτρου:

80/779/EEC
4.

Πεοινραφό μέτρου: Μεταφορά σκεπάστρων σε ταινιοδρόμους ΔΕΗ (όπου δεν
υπάρχουν), τσιμεντοβιομηχανία, κατασκευή χώρου πλυντηρίου αυτοκινήτων.

5.

Τόπος lΥwρικό κατανομή) παρέμβασης:
Μεγαλόπολη

Πτολεμαϊδα
Υπόλοιπη χώρα

6.

Αναμενόμενο όφελος: Ελάττωση αιωρουμένων σωματιδίων

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου: ΥΒΕΤ /ΔΕΗ

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

IX
ι

10.

Κόστος

1

__ J

(τιμές

ι

__ J

·1992\:

ι

3.000

__ J

εκατ.δρχ.

(με

ΠΕ

50%

ήτοι

1.500

εκατ.δρχ.

επιχορήγηση).

11.

Χωρικό κατανομή κόστους:

12.

Προτεινόμενο χοονοδιάγραμμα υλοποίησης :

13.

Παρατηρήσεις:

2

έτη

1994-1996

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση εί\/αι η αστυνόμευση

τόσο στους χώρους εργοταξίων αλλά και στους δρόμους διακινήσεως του λιγνίτη,
μεταλλευμάτων ορυχείων, τσιμέντων κλπ .

3.53

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

: ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 6.3

1.

~: "Βελτίωση Ψεκασμών" .

2.

Στόχος παοέμβασος : Γεωργικοί συνεταιρισμοί, μεγάλες γεωργικές μονάδες.

3.

Νομοθεσία που ποοβλέnει ό επιβάλλει τον υλοποίησα του μέτοου :

84/360/EEC
4.

ΠεοινοοΦό μέτοου : Ερεuνα για την εφαρμογή περισσότερο αποτελεσματικών τρόπων
ψεκασμού μεγάλων εκτάσεων.

5.

Τόπος ιwοική κατανομή) παοέμβασος:

Γεωργικές περιο)(ές.

6.

Αναμεγόμενο όφελος: Μείωση ανεξέλεγκτης εναπόθεσης τοξικών ουσιών.

7.

Φορέας υλοποίησης μέτοου : Υπ . Γεωργίας

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτοου: Αμεση

9.

Ποοτεοοιότοτα :

r--,
~

ιχ
ι

10.

Κόστος (τιμές

11 .

Χωρική κατανομή κόστους: Αθήνα, Κρήτη (Χανιά).

12.

ΠQΟ!εινόuενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :

13.

1992): 1.320 εκατ.δρχ.

ι

__ J

Παρατηρήσεις:

Το Υπ .

(με ΠΕ

70% ήτοι 930 εκατ . δρχ.

επιχορήγηση) .

3 έτη 1995-1998

Γεωργίας έχει διάφορα

Ινστιτούτα Ερευνών που θα

μπορούσαν να επιβλέψουν την έρευνα για την μείωση των ποσοτήτων φυτοφαρμάκων
που χρησιμοποιούνται

για ψεκασμούς.

Πανεπιστήμια και

άλλοι ερευνητές θα

μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά.

\
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\

ΤΟΜΕΑΣ

3

:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑλλΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

6.4

~: 'Εκμετάλλευση Βιομάζας".
Στόχος

παρέuβασnς :

Ενίσχυση

αξιοποίησης

βιομάζας

σαν

αντικατάστατο

πετρελαίου.

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίnσn του uέτρου:

80/779/EEC
4.

Περινραφό uέτρου: Κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών εγκαταστάσεων παραγωγής
βιοαερίου /βιοελαίου ή αιθανόλης μεγέθους πάνω των

5-10MW.

5.

Τόπος Ιχwρικό κατανομή\ παρέμβασης: Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία.

6.

Αναμενόμενο όφελος:

Μείωση ρύπων από καύση συμβατικών καυσίμων και

αξιοποίηση εγχωρίου ενεργειακού πόρου .

7.

Φορέας υλοποίησης uέτοου : ΚΑΠΕ

β.

Ετοι μότητα υλοποίnσnc μέτρου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

10.

Κόστος (τιμές

1992): 10.600

οφέλους

το υπόλοιπο ενέργεια ήτοι

40%,

εκατ.δρχ. (με ΠΕ

70%

αλλά ποσοστό περιβαλλοντικού

2.915 εκατ.δρχ. επιχορήγηση) .

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους: Θεσσαλία, Θράκη , Μακεδονία.

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίnσnc:

13.

Παρατηρήσεις :

4

έτη

(1995-1999)

Πιθανόν να υπάρξει συγχρηματόδοση από την ΓΔ-6 (Γεωργία). Η

βιομάζα είναι μηδενικής αύξησης

C02, άρα η χρήση της βοηθά στην ελάττωση του
φαινομένου θερμοκηπίου. Υπάρχει σήμερα η τεχνογνωσία σε άλλες )(ώρες (Αγγλία ,
Καναδάς, Βελγίο) αλλά καμ μιά πείρα στην Ελλάδα που έχει σημαντικά αποθ έματα
βιομάζας προς ενεργε ιακή αξιοποίηση σε μεσαία κλίμακα .

•

3 .55

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

:
:

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

6 .5

1.

~: 'Παρακράτηση αναθυμιάσεων κατά τον Ανεφοδιασμό'.

2.

Στόχοc παρ έμΒασος: Πρατήρια βενζίνης.

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποjοσο του μέτρου :

85/203/EEC
4.

Περιγραφή μέτρου :

Σύστημα αναρρόφησης από τις δεξαμενές καυσίμων στα

πρατήρια όταν γίνεται η πλήρωση τους. Σύστημα μείωσης εκπομπών κατά την

πλήρωση των δοχείων των αυτοκινήτων.

5.

Τόπος ι:χwρικό κατανομή) παρέμΒασος :
Απική

50%

Θεσσαλονίκη

20%

Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο

30%

6.

Αναμενόμενο όΦελοc : Μείωση εκπομπών υδρογονανθράκων

7.

Φορέας υλοποίησης μέτοου: ΥΒΕΤ

8.

Ετοιμότητα υλοποjοσnς μέτοου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

IX
ι

10.

Κόστος

1

__ J

(τιμές

r--,

r--1

"ι

1__J1
ι

1992):

5.300

ι

__ J

εκατ.δρχ.

(με

ΟΕ

50% ήτοι 2.650 εκατ . δρχ.

επιχορήγηση) .

11.

Χωρική κατανομ ή κόστους: Ως γεωγραφική κατανομή

12.

Οροτειγόμενο χρονοδιάνραμμα υλοποjnσπς:

13.

3

έτη

1994·1997

Οαρgτορήσεις: Πρώτη προτεραιότητα έχει η μετατροπή των φορτηγών αλλά και των

στομίων των εγκαταστάσεων πρατηρίων ώστε να παρακρατούνται οι αναθυμιάσεις
κατά την πλήρωση τους. Δεύτερη προτεραιότητα θα έχει η μετατροπή των αντλιών
ώστε να γίνεται παρακράτηση και κατά την πλήρωση των αυτοκι•φτων. Παρόμοια
εγκατάσταση παρακράτησης (και ειδικά πλωτές δεξαμενές) θα πρέπει να εφαρμοσθεί

/

ολοκληρωθεί και στα διϋλιστήρια.

3.56

ΤΟΜΕΑΣ

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

: ΑΤΜΟΣ•ΑΙ ΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.

Τίτλος:

2.

ΣτόΧQς παρέμβασης:

"Εκλύσεις Βαφείων

-

6 .6

Καθαριστηρίων·.

Εγκαταστάσεις Βαφείων/καθαριστηρίων για τον έλεγχο

εκπομπών διαλυτικών.

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου :

84/360/EEC
85/ 203/EEC
4.

nεριγραφό μέτρου :

Εγκατάσταση συστημάτων απορρόφησης και παρακράτησης

εξατμίσεων διαλυτικών.

5.

Τόπος (wρικ ό κατανομή) παρέμβασης:
Λεκανοπέδιο Αθηνών

60%
30%

Θεσσαλονίκη
Πάτρα

, Λάρισα

10%

6.

Αναμενόμενο όφελος : Μείωση υδρογονανθράκων και άλλων τοξικών αερίων.

7.

Ρορέας υλοποίησης μέτρου: ΥΠΟΙΚ/ΥΠΕθΟ

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσnς μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
ι

10.

Κόστος

(τιμές

__ J

1992):

ι

9.000

__ J

εκατ.δρχ.

(με

ΠΕ

35%

ήτοι

3.200

εκατ.δρχ.

επιχορήγηση).

11 .

Χωρικό κατανομή κόστους: Ως και η γεωγραφκή

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραuμα υλοποίησης :

13.

Παρατηρήσεις :

1994-1 999

Προτείνεται η χρηματοδότηση μέσω φορολογικών απαλλαγών.

Χρει άζεται μετά αστυνόμευση για την συνεχή λειτουργία κα συντήρηση. θα πρέπει
να γίνει σαφές ότι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα

Βαφεία

/

καθαριστήρια.
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3

:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

METPQ 7.1

1.

~: 'Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Περιβάλλοντος και Συνθηκών Εργασίας'.

2.

Στόχος παοέuβασnc : Το εργασιακό περιβάλλον παραμένει βεβαρυμένο στην Ελλάδα

και χρειάζεται επιτήρηση και συχνή επέμβαση .

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει την υλοποίηση του μέτρου:

Εργασιακή νομοθεσία (Ελληνική και Κοινοτική)

85/337/ EEC
4.

Περιγραφή μέτρου : Επάνδρωση και λειτουργία κέντρων

(24-30)

ανά την Ελλάδα για

την επιθεώρηση των Χώρων εργασίας και ψυχαγωγίας . Η επάνδρωση θα πρέπει να
περιλαμβάνει

2-3

ειδικευμένους επιστήμονες και δυνατότητα μετρήσεων.

5.

Τόπος (yωρική κατανομή) παρέμβασης : Ολοι οι νομοί της Χώρας.

6.

Αναμενόμενο όφελοc: : Βελτίωση του περιβάλλοντος όπου ένα μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού αναλiσκει το

1/3

της ημέρας του.

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου: Μεικτός φορέας ΥΠΕΡ/ΥΠΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσnς μέτοου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
'?.

ιχ
ι

1Ο.

Κόστος (τιμές

ι

__ J

r--,

...

ιχ
ι

ι

__ J

1992'!:

Για έργα αμέσου προτεραιότητας

3.500 εκατ . δρχ.

Για έργα μεσομακροπρόθεσμα 1 2 .α:χ> εκατ. δρχ.

11.

Χωρι κή

κατανομή

κόστους :

5

σταθμοί

σε

βιομηχανικές

περιο)(ές

εκτός

Λεκανοπεδίου.

12.

Προτεινόμενο

λειτουργία

13.

5

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης :

Αμεση

ίδρυση

σταθμών. Σταδιακή αύξηση του αριθμού μέχρι του

(1994-1995)
24.

και

Οαρατnρήσεις: Απαιτείται ρύθμ ιση του τρόπου λειτου ργίας μεταξύ των δύο
συναρμοδίων Υπουργείων. Χρειάζεται διερεύνηση ο τρόπος λειτουργίας ώστε να
μεγιστοποιηθεί η χρήση των γραφείων/σταθμών για πολλαπλούς σκοπούς, όπως
διάχυση πληροφοριών, ενημέρωση αρχείων κλπ.
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ΤΟΜΕΑΣ

3

:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Τίτλος:

2.

Στό'(Ος παρέμβασος:

7.2

'Βελτίωση Ατμόσφαιρας Μουσείων'.

15

Μουσεία στην Ελλάδα σε πόλεις

με βεβαρυμένη

ατμόσφαιρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

3.

Νομοθεσία που προβ λέπει ό επιβάλλει τον υλοποi οσο του μέτρου :

85/ 337/EEC
4.

Περιγραφή uέτρου :

5.

Τόπος <χωρικό κατgνοuό) παρέμβασος :

Εγκατάσταση ελέγχου ποιότητας αέρα .

στην Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και

3 μεγάλα
10 μικρότερα .

6.

Αναμενόμενο όφελος:

7.

Φορέαc υλοποίοσος uέτρου : ΥΠ ΠΟ

8.

Ετοψότοτα υλοποiοσος uέτρου : Αμεση

9.

Προτερα ιότοτα :

1
ι

1

__ J

r-- 1
ltl

1
ι

1

__ J

10.

Κόστος (τιμές

11 .

Χωρ ικό κατgνqμό κόστους : Ως ανωτέρω .

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίοσnς :

13.

Παρατnρόσεις :

1992):

1

Βελτίωση των χώρων των μουσείων

r--,
"?.

μουσεία στην Αθήνα και από

Για έργα αμέσου προτεραιότητας

1.500 εκατ.δρχ.

2 έτη 1994-1996

Μερικά μουσεία έχουν ήδη αρχiσει να εγκαθιστούν σύστηματα

κλιματισμού τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν με εγκατάσταση απορρύπανσης.
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: ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

MEJPO 7.3

1.

Τίτλος: "Βελτίωση Περιβάλλοντος Νοσοκομείων'.

2.

Στόχος παοέμβασοc: Νοσοκομεία

3.

Νομοθεσjα που προβλέπε ι ή επιβάλλει τον υλοποjοσο του μέτρου:

80/779/EEC, 85/203/EEC
4.

ΠεριγραΦό

μέτρου:

νοσοκομειακές

Εγκατάσταση

εγκαταστάσεις

τόσο

συστήματος
στούς

χώρους

ελέγχου
ασθενών

ποιότητας
όσο

και

στις
τους

υπόλοιπους δημόσιους χώρους .

5.

Τόπος (χwρικό κατανομή'! παρέυβασος :

Απική

50%
50%

Εκτός

6.

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση έκθεσης μεγάλου και ευαισθήτου μέρους του κοινού
σε επιβλαβή ατμόσφαιρα.

7.

Φορέας υλοποjοσος μέτρου : Υπ . Υγείας

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

r--,
Αι

ι

10.

r--,
~

IX 1
__ J

Κόστος ιτιμές

ι

__ J

r--,
lf4

IX 1
ι

__ J

1992):

Για έργα αμέσου προτεραιότητας

Για μεσομακροπρόθεσμα μέτρα

11.

1.250 εκατ .δρχ.
1.250 εκατ .δρχ.

Χωρική κατανομό κόστους :

3 νοσοκομεία στην Αθήνα
1 Θεσσαλονίκη
1 Πάτρα
12.
13.

Προτειvόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποiοσnς :
Οαρατορόσεις :

2

έτη

1995·1997

θα μπορούσε το μέτρο να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεί α τα

περισσότερα των οποίων δεν έχουν κανένα σύστημα . Είναι αναγκαία η επέκταση της
καλύψης όλων των χώρων συμπεριλαμβανομένων και χώρων υποδοχής. Συγχρόνως
θα πρέπει να υπάρξει αυστήρη αστυνόμευση απαγόρευσης καπνίσματος ώστε να μην
κυκλοφορεί ο καπνός.
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:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

7.4

1.

~:

'Βελτίωση Εργασιακού Περιβάλλοντος'.

2.

Στόχος παρέuβασος : Βιομηχανίες

3.

Νοι,ιοθεσjα που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίηση του ι,ιέτρου:

Βιοτεχνίες .

/

Εργασιακή Νομοθεσία.

4.

Περιγραφή ι,ιέτρου :

Δημιουργία );ώρων ελεγχόμενης ποιότητος αέρα στους

βιομηχανικούς /βιοτεχνικούς );ώρους με διεργασ ί ες που εκλύουν επ ι βλαβείς ουσίες.

5.

Τόπος ()'wρική καταγοι,ιό) παρέμβασης :
Απική

6.

Θεσσαλονίκη

60%
20%

Λάρ ισα , Πάτρα, Ηράκλειο

10%

Αγgι,ιενόι,ιενο όφελος : Μείωση έκθεσης εργαζομ ένων σε ηυξημένες συγκεντρώσεις
ρύπων .

7.

Φορέας υλοποi πσος uέτρου : Υπ . Εργασίας

e.

Ετοιι,ιότπτα υλοποjοσος ι,ιέτρου : Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

...

r--1
ιχ
ι

10.

Κόστος Ιτιuές

ι

__ J

1992):

Για έργα άμεσης προτεραιότητας

1.850

εκατ. δρχ.

Για μεσομακραήρόθεσμα έργα 1.000 εκατ.δρχ.

11 .

Χωρ ι κή κατανοι,ιό κόστους : Ως γεωγραφι κή κατανομή

12.

Οροτεινόι,ιενο χρονοδιάγοοι,ιuα υλοποίοσος:

13.

4

έτη

1994· 1999

Οαρgτορήσεις : Προτείνεται η βελτίωση πρώτα των );ώρων ανάπαυσης / φαγητού της

τάξεως των 150 μ 2 σε 1000 περίπου βιομηχανίες / βιοτε)(Υiες. Προτεραιότητα θα
πρέπει να δοθεί στις βιομηχανί ες με την πλέον ρυπογόνο δραστηριότητα .

3.61

5.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΓΚΟΝ
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ΑΤΜΟΣ•ΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

5.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ (εκατ.δρχ. 1992)
θΕΜΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α1

ΜΜ

Α2
(έτος 1999)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2.
3.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

+

(έτος

2005)

(2.650)
(16.540)

2.000

7.150

16.540
45.200

7.300

23.840

(45.200)

27.300

72.200

2.700
75.300
12.760
8.100

(2.700)
(75.300)
(12.760)
(5.350)

200
11 .000
1.930
14.250

2.900
86.300
14.690
22.350

165.750

(160.500)

63.680

229.430

5.150

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ή ΑΤΜΟΥ

4.
5.
6.
7.

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σ ΥΝΟΛΟ

Σημείωση:

Οι παρενθέσεις περιλαμθάνουν υποχρεώσει ς εφαρμογής
κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής

3.63
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.

ο.

Εισαγωγή

4.1

1.

Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

4.2
4.2
4.5

1.1
1.2

Υφιστάμενες νομοθετικές προβλέψεις

1.3

Οικονομική εκτίμηση υφ ισταμένων υποδομών, έργων

Υφιστάμενες υποδομές, έργα και παρεμf\άσεις
καιπαρεμf\άσεων

1.4

4.7

Χωρική κατανομ ή κόσ τους υφισταμένων υποδομών,
έργων και παρεμf\άσ εων

2.

Δ ιάγνωση περαιτέρω αναγκών

3.

Συνοπτική παρουσίαση των απαιτουμένων υποδομών, έργων

4.7

4.9

καιπαρεμf\άσεων

4.12

4.

Αναλυτική περ ιγραφή των προτεινομένων μέτρων

4.15

5.

Συνολική εικόνα αναγκών

4.31

Ο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόβλημα της υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος έχει αρ)(ίσει εδώ και
μερικά χρόνια να αποκτά μεγάλες διαστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και
στη )('ώρα μας. Αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της συγκέντρωσης του πληθυσμού στις
πόλεις, της αύξησης των μέσων μεταφοράς, της εκρηκτικής εξάπλωσης της
τεχνολογίας, της αλλαγής ορισμένων συνηθειών ζωής των πολιτών, σε συνδυασμό με

μία παρατηρούμενη άγνοια ή αδιαφορία, ο θόρυβος έχει προ πολλού πάρει θέση
ανάμεσα στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της )('ώρας .

Ο θόρυβος από περιβαλλοντική άποψη, τοποθετείται συνήθως μέσα στο γενικό
πλαίσιο των προβληματων που συνδέονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι επιπτώσεις του θορύβου εκτός της βλάβης της ακοής, της γενικότερης
ενόχλησης, της διαταραχής του ύπνου και της επικοινωνίας συνδέεται και με τη
μείωση της παραγωγικότητας , με το στρες κλπ.

Οι κυριώτερες πηγές θορύβου στο περιβάλλον είναι: (α) τα μέσα μεταφοράς (κατά
σειρά σπουδαιότητας : οδικός,

θόρυβος)

αεροπορικός , σιδηροδρομικός και ναυτιλιακός

(β) βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες καθώς και μεμονωμένες

εγκαταστάσεις (όπως π.χ. ένα συνεργείο αυτοκινήτων) (γ) δομικά μηχανήματα και

κατασκευές (δ) εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως ντισκοτέκ, μπαρ με μουσικη κλπ)
και

(ε) οικιακές συσκευές και εγκαταστάσεις (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, aίr

conditlon).
Η καταπολέμηση του θορύβου αφορά πάρα πολλούς τομείς και σχετίζεται με όλες
σχεδόν τις πτυχές της ζωής και της ανάπτυξης ενός τόπου μέσα από ένα πολύπλοκο
πλέγμα σχέσεων. Γι' αυτό, εκτός από τη νομοθεσία, την τεχνολογία και τον έλεγχο
χρειάζεται και τη σύμπραξη όλων των πολιτών. Επιτακτική όμως διαφαίνεται η ανάγκη
ώστε η καταπολέμηση του θορύβου να αποτελέσει κριτήριο στους μακροπρόθεσμους

χωροταξικούς και αναπτυξιακούς προγραμματισμούς .

4.1

1.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΟΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Υ•ιστόμενες νομΟθετικές προΡλέ,εις

•

Εθνικό Νομοθεσία

Α.

Αμεσα σχετιζόμενη με το θόρυβο

Α.Δ. 17/ 71 ΦΕΚ 992/8/71

Περ ί οχημάτων

Α. Δ.

Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυ)(iας

1 ΦΕΚ 621 / Β/6.8.91
ΠΔ 455 ΦΕΚ 169/Α/5.7.76

Περί όρων και προί.ίποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις εντός αυτών
πλυντηρίων

Υ.Α . 2640/270

- λιπαντηρίων

Περί της χρήσεως κατασ ιγασμένων αεροσφυρών

ΦΕΚ

689/8/ 18.8.78
1220/ 13/79
ΦΕΚ 75/ 8 /27. 1.79
ΥΑ

Περί καθορισμού

προκαλουμένων
μοτοσυκλετών

επιτρεπομένων ορίων θορύβων

υπό

των

και

αυτοκινήτων

μοτοποδηλάτων

ο)(Ιlμάτων,

και

τρόπου

μετρήσεως αυτών
Υ.Α.32764/734/80

Περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως της υπ'αρ .

Κοινής

1220/13/79
καθορισμού

Υπουργικής

επιτρεπομένων

προκαλουμένου

μοτοσυκλετών

υπό

των

και

Απόφασης
ορ ί ων

αυτοκινήτων

μοτοποδηλάτων

'περί

θορύβου ,
Ο)(Ιlμάτων ,

και

τρόπου

μετρήσεως αυτών'

ΠΔ 1178ΦΕΚ291 /Α/5.1 0 .81

Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου
των αεροσκαφών

ΠΔ

1180 ΦΕΚ 293/ Α/6 .1 0 . 81

Περί ρυθμί σεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως
πάσης

και

φύσεως

αποθηκών

και

λειτουργίας

βιομηχανιών,

βιοτεχνιών ,

μηχανολογικών εγκαταστάσεων
της

εκ

τούτων

και

διασφαλίσεως

περι βάλλοντος εν γένει

Α.Δ.701 /

Μέτρα ευκοσμίας και ευταξίας και κοινής ησυ)(iας

1/ 42
ΦΕΚ 1032/ 8 / 17.12.82

των πολιτών

Διατάγματα

Περιορισμός του θορύβου που προκαλείται από

ΦΕΚ 165/Α/24. 10 .84

υποηχητικά αεροσκάφη

διατάξεις

της

οδηγίας

σε

συμμόρφωση

υπ '

προς τις

αρ.80/51/ΕΟΚ

του

συμβουλίου των Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε στην επίσημη
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
Ν .1 515 ΦΕΚ 1δ/Α/ 18 .2.85

Ρυθμιστικό

σχέδιο

και

πρόγραμμα

24.1.80

προστασίας

περιβάλλοντος της ευρύτερης περιο)(ής της Αθήνας

ΥΑ Α5/3010

Μέτρα προστασίας

ΦΕΚ

θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και

593/8/ 2.10.85

λοιπών καταστημάτων

4.2

της Δημόσιας Υγείας

από

ΥΑ

56206/1613

ΦΕΚ 570/Β/9.9 .86

Προσδιορισμός της η)(Ιlτικής εκπομπής των μηχανη

μότων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς
τις

οδηγίες

79/113/ΕΟΚ,

81/1051/ΕΟΚ

και

85/405/ΕΟΚ
Ν . 1650ΦΕΚ 160/Α/16. 10.1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος, άρθρο

14

Προστασία από το θόρυβο
Διατάγματα Πολεοδομίας

Περί θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε

ΦΕΚ 61/Δ/28 . 1 . 1988 .

κατασκηνώσεις και κάμπινγκ

ΠΔ

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και

78 ΦΕΚ 34/1/25.2.1988

λετουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
ΥΑ Γ/ιγJ/81567 /898

Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή η)(Ιlτική στάθμη

ΦΕΚ 403/Β/21.6 .1 988

και διόταξη

εξότμισης των ο)(Ιlμάτων με

κινητήρα

μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις
ΥΑ

69001/1921

ΦΕΚ 751/Β/18 . 10 . 1988

Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης

θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και
ε ιδικώτερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των

πυργογερανών,

των

ηλεκτροπαραγωγών

ζευγών

συγκόλησης και ισχύος και των φορητών συσκευών
θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών
ΥΑ Πολεοδομίας αρ.3046/34 Ηχομόνωση

- ηχοπροστασία,

άρθρο

12

ΦΕΚ 59 / Δ/3.2. 1989
ΥΑ αρ.οικ. 17252

Καθορισμός δεικτών και ανωτότων επιτρεπομένων ορίων

ΦΕΚ 395/Β/19.6. 1992

θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά
και συγκοινωνιακά έργα

ΥΑ αρ.οικ.Β

13352/2635

Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών

ΦΕΚ 437 /Β/16.7. 1990
ΥΑ 11847/1616/1989

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος χορτοκο

ΦΕΚ

πτικών μηχανών

Β.

429 /Β/2.6.1989

Εμμεσα σχετιζόμενη με το θόρυβο

Ν . 1224 ΦΕΚ

303/ Α/15.10. 1981

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουρ-

γίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων

ΠΔ 84 ΦΕΚ 33/Α/21.3.1984 Περί

ιδρύσεως,

μετεγκατάστασης

επέκτασης,

εκσυγχρονισμού

βιομηχανιών,

βιοτεχνιών

και
και

αποθηκών εντός του νομού Απικής
Διατάγματα Πολεοδομίας

Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι

ΦΕΚ 181/Δ/5 .5 . 1985

2.000

κατοίκους κατηγορί ες αυτών και καθορισμός

όρων και περιορισμών δόμησής τους

4.3

•

Κοινοτικό Νοuοθεσjα

Οδηγία

70/157/ΕΟΚ

Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 6ης Φε8ρουαρίου
προσεγγiσεwς

τwν

νομοθεσιών

τwν

κρατών

1970

περί

μελών

που

αναφέρονται στο αποδεκτό η)(Ιlτικό επίπεδο και στη διάταξη
εξατμίσεwς τwν Ο)(Ιlμάτwν με κινητήρα

Οδηγία 78/1015/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 23ης Νοεμ8ρίου
προσεγγίσεwς

τwν

νομοθεσιών

τwν

περί

1978

κρατών

μελών

τwν

αvαφερομένwν στο αποδεκτό η)(Ιlτικό επίπεδο και στη διάταξη
εξατμίσεwς τwν μοτοσυκλεττών
Οδηγία 79/113/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 19ης Δεκεμ8ρίου

1978

περί

προσεγγίσεwς τwν νομοθεσιών τwν κρατών μελών περί του
προσδιορισμού της η)(Ιlτικής εκπομπής τwν μηχανημάτwν και
υλικών εργοταξίου

Οδηγία 80/51/ΕΟΚ

Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 20ης Δεκεμ8ρίου

1979

περί

περιορισμού του θορύ8ου που προκαλείται από υποη)(Ιlτικά
σκάφη
Οδηγία 84/533/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 17ης Σεπτεμ8ρίου
επιτρεπτή

στάθμη

ακουστικής

ισχύος

τwν

1984

για την

μηχαvοκίνητwν

αεροσυμπιεστών

Οδηγία 84/534/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 17ης Σεπτεμf3ρίου

1984

για την

προσέγγ ιση τwν νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την

επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των πυργογερανών

Οδηγία 84/535/ ΕΟΚ Οδηγία του Συμ8ουλίου της 17ης Σεπτεμ8ρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το
επιτρεπτό επίπεδο η)(Ιlτικής στάθμης τwν ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών συγκολλήσεwς
Οδηγία 84/536/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 17ης Σεπτεμ8ρίου

1984

για την

προσέγγιση των νομοθεσιών τwν κρατών μελών σχετικά με την
επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος τwν ηλεκτροπαραγwγών

ζευγών ισχύος

Οδηγία 84/537ίΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 17ης Σεπτεμ8ρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των φορητών συσκευών
θραύσεως σκυροδέματος και αεροσφυρών
Οδηγία 86/662/ΕΟΚ Οδηγία του Συμf3ουλίου της 22ας Δεκεμf3ρίου

1986

για τον

περιορισμό του θορύΘου τwν υδραυλικών πτύων, τwν πτύwν με
καλώδια,

τwν

φορτωτών

- εκσκαφέων

πρα.ιθητών γαιών,

τwν

φορτωτών

και

των

Οδηγία 89/629/ΕΟΚ Οδηγία του ΣυμΘουλίου της 4 ης Δεκεμf3ρίου 1989 για τον
περιορισμό του θορύ8ου που προκαλείται από τα υποη)(Ιlτικά
αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα

4.4

1.2

Υtιστάμενες υποδομtς, έργα και παρεμβάσεις

Στη )(ώρα μας με την πάροδο των ετών έχουν αναπτυχθεί ορισμένες υποδομές για
την προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος. Οι υποδομές αυτές είναι:

α)

Παρακολούθηση του ακουστικού περιβάλλοντος

Οσον αφορά τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο (η πλέον διαδεδομένη πηγή θορύβου)
μέσω ακουστικών μετρήσεων και εκτύπωσης ενός χάρτη θορύβου για τις κάτωθι
πόλεις (κέντρα πόλεων και βασικό οδικό δίκτυο σε επίπεδο συλλεκτηρίου), εντός

παρενθέσεως δίδεται το έτος των ηχομετρήσεwν που γίνονται πάντα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες:

Αθήνα (εσωτερικός δακτύλιος,
Καβάλα

Θεσσαλονίκη
Βόλος
Πόλη της Ρόδου
Χολαργός. Παπάγου
Πειραιάς
Λάρισα

Ιωάννινα

Ηράκλειο Κρήτης
Επίσης λειτουργεί από το

1987)
(1988)
(1989)
(1989)
(1990)
(1990)
(1992)
(1992)
(1992)
{1992)

1993 και το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης αστικού
4 σημεία εξωτερικών ηχομετρήσεων παντός καιρού

θορύβου της Αθήνας, με

(Πατησίων, Λ.Αλεξάνδρας, Β . Σοφίας και Πανόρμου) τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη
Βάση και με τηλεμετάδοση στέλνονται στο ΥΠΕΧΩΔΕ όπου γίνεται η συλλογή,

κωδικοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων (στατιστική ανάλυση κλπ) .
Επίσης για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και για τη μέτρηση
του

ύψους

θορύβου

διασκέδασης,

σε σημειακές

κλιματιστικά

πηγές

μηχανήματα κλπ)

(Βιομηχανίες,
σε

Βιοτεχνίες,

κάθε νομαρχιακή

κέντρα

υπηρεσία

περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει ένας στοιχειώδης εξοπλισμός (π. χ. ηχόμετρο) .

Β)

Εργαστηριακή υποδομή

Εκτός του εργαστηρίου του ΥΠΕΧΩΔΕ που προαναφέρθηκε λει τουργο ύν και άλλα
εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με θέματα θορύβων και δονήσεων . Στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο τα εργαστήρια:

4.5

α.

Ηχοτεχνίας (θέματα θορύβων και ακουστικής)

β.

Αντισεισμικής Τεχνολογίας (θέματα δονήσεων)

ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Εργαστήριο
γ.

Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (θέματα θορύβων και ακουστικής)

Τέτοιου τύπου εργαστήρια αξιοποιούνται για την έγκριση πιστοποιητικών τύπου ΕΟΚ,

διαπιστεύσεις οργάνων, βαθμονομήσεις, έλεγχο αξιολόγησης ηχομονωτικής αξίας ,
έλεγχο noίse

• labelling,

δημιουργία καταστάσεων όπως ελευθέρου πεδίο υ , για

δοκιμές .

γ)

Ειδικές κατασκευές καταπολέμησης θορύβου

Η πρώτη κατασκευή ηχοπετάσματος στην Αθήνα έγινε στην Εθνική Οδό Νο

·

1 Αθηνών

Λαμίας στο ύψος των εργατικών πολυκατοικιών της Ν. Φιλαδέλφειας και αποτελεί

μία περιορισμένη προς το παρόν πιλοτική εφαρμογή για την περαιτέρω κατασκευή σε
όλο το μήκος της περιο~ς που θα προστατεύει ακουστικά τις εκατέρωθεν κατοικίες.
Τα ηχοπετάσματα είναι αρκετά διαδεδομένα σε πολλές )(ώρες της Ευρώπης και έτσι
έχουν αντιμετωπισθεί πολλά κατασκευαστικά ή αισθητικά προβλήματα κατά την
τοποθέτησή και χρήση τους.

δ)
Το

Ειδικές μελέτες και έρευνα

1992

στην πόλη της Ρόδου

-

η οποία αντιμετωπίζει

σοβαρό πρόβλημα

ηχορύπανσης, - πραγματοποιήθηκε ειδική κοινωνική έρευνα η οποία είναι μια από τις

λίγες τέτοιου είδους στον Ευρωπαϊκό )(ώρο. Η έρευνα αυτή συνέλεξε στοιχεία για
την υποκειμενική αντίδραση τόσο του μόνιμου ελληνικού πληθυσμού όσο και του

παροδικού τουριστικού πληθυσμού σε θέματα θορύβου . Συνδυαζόμενη με 24ωρες
μετρήσεις θορύβου , η έρευνα αυτή αποτελεί μία σημαντική πηγή δεδομένων, που

συσχετίζει την ενόχληση με τις υπάρχουσες στάθμες θορύβου . Αυτή η σχέση δόσης

-

απόκρισης μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη εθνικών κριτηρίων και

προτύπων.
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1.3

Οικονομική εκτίμηση υtισταμένων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων
Το κόστος των υπαρχουσών υποδομών, έργων και παρεμβασεων ανέρχεται σε

εκατ.δρχ.

(1992)

3.100

περίπου και αφορά κυρίως εργαστηριακό και μηχανολογικό

εξοπλισμό (ηχόμετρο κλπ).
Στον Π ίνακα

1.1

που ακολουθεί δίδονται συνοπτικά οι υπάρχουσες υποδομές και το

αντίστοιχο κόστος τους.

1.4

Χωρική κατανομή κόστους υtισταμένων υποδομών, έργων και παρεμβάσεων
Το κόστος των υφισταμένων υποδομών χωρικά κατανέμεται ως ακολούθως :

Αττική

Θεσσαλονίκη

3.000 εκατ .δρχ. (Πανεπιστήμια
100 εκστ .δρχ. (Πανεπιστήμιο)

· ΥΠΕΧΩΔΕ)

Επίσης σε κάθε περιφέρεια και συγκεκριμένα στις νομαρχιακές υπηρεσίες
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υπάρχει στοιχειώδης εξοπλισμός κόστους της τάξης

του

1.000.000

δρχ (ηχόμετρα).
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ΤΟΜΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Υ ΠΟΔΟΜΕΣ (ΜΕΧΡΙ το ΕΤΟΣ 1993)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (εκατ . δρχ. 1992)

θΕΜΑ

1.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙ Σ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.
3.
4.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

350
2.600
100
50

ΣΥΝΟΛΟ

3.100

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ)
ΕΙΔΙ ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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2.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ

•

Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του κυκλοφοριακού θορύβου

-

Κοινωνική

έρευνα αστικού θορύβου

Η

ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του κυκλοφοριακού

θορύβου

με

\

συμπλήρωση του χάρτη της Αθήνας και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

αστικού θορύβου (βλέπε και κεφάλαιο υπαρχουσών υποδομών, εδάφια α και
δ) για την επίτευξη του προσδιορισμού της αντίδρασης του πληθυσμού στον
θόρυβο και καθορισμό εθνικού δείκτη και ορίων αστικού θορύβου κρίνεται
επιτακτική . Αυτή η υποδομή θα πρέπει να συμπληρωθεί και με τα υπόλοιπα

αστικά κέντρα της Ελλάδας έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παρέχονται οι
κατάλληλες πληροφορίες στους μηχανικούς για να προτείνουν τη σωστή (κα ι
οικονομική)

ηχομόνωση βασιζόμενη στο άρθρο

12 του Κτιριοδομικού

Κανονισμού .

•

Εποπτεία κα ι έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος σε θέματα θορύβου . Ανάγκη
επιβολής αυστηρότερων ορίων και εισαγωγής νέων παραμέτρων ποιότητας

περιβάλλοντος.
Είναι αναγκαία η αναμόρφωση του ΠΔ

1180/ 81

και η εφαρμογή και

εξειδίκευσ η του Ν.1650/86 γ ια το περιβάλλον .
Ακόμα είναι αναγκαία αφ' ενός μεν η δημιουργία ορίων σαφώς πιο αυστηρών ,
αφ' ετέρου δε η εισαγωγή νέων παραμέτρων ποιότητας περιβάλλοντος όπως
είναι οι κραδασμοί και οι δονήσεις. Επίσης είναι αναγκαία η διαφοροποίηση
ορίων για τα χρονικά διαστήματα ημέρας και νύκτας.
Αυτά όμως προϋποθέτουν τόσο ειδικά όργανα (δονησιόμετρα) όσο και
αυξημένες ανάγκες προσωπικού .

•

Αντιθορυβικός σχεδιασμός και προστασία νησιωτικών περιοχών
Τα Ελληνικά νησιά που αποτελούν πόλο έλξης αλλοδαπών κυρίως (αλλά και
Ελλήνων) τουριστών ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες χρήζουν μελετών
διαχείρισης ακουστικού περιβάλλοντος λόγω προβλημάτων τόσο από θόρυβο

οδικής κυκλοφορίας (δίκυκλα κλπ) όσο και θορύβου αναψυ)(ής (μπαρ

•

ντισκοτέκ κλπ) . Η διαφύλαξη της ησυχϊας και ηρεμίας (σ ε ορισμ ένες περιοχtς
και με τις απαραίτητες προϋποθέσεις) δεν θα διασφαλίσει μόνο την ποιότητα

ζωής

των

ελλήνων

κατοίκων

αλλά

θα

αποτελέσει

επαναπροσέλευσης τουριστών υψηλού οικονομικού επιπέδου.
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και

κίνητρο

•

Αντιθορυβικά πετάσματα
Μετά τη νομοθεσία (Υ.Α.17252/19.6 . 1992) που επιβλήθηκε για τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια θορύβου από συγκοινωνιακό έργα η μείωση των δυσμενών
επιπτώσεων από την κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων είναι επιβεβλημένη .
Η επίτευξη αυτής της ακουστικης προστασίας θα πρέπει να γίνεται ό)(Ι μόνο

για τις περιοχές κατοικίας αλλά και για περιοχές ειδικής χρ ήσης , όπως
νοσοκομεία, σχολεία κλπ.

•

Αντιμετώπιση αεροπορικού θορύβου

Ο αεροπορικός θόρυβος ενώ επηρεάζει σχετικά περιορισμένης έκτασης
αστικές περιοχές εν τούτοις είναι εξαιρετικά ενοχλητικός .
Η Ελληνική, Κοινοτική αλλά και Διεθνής Νομοθεσία επιβάλλει τον έλεγχο και
αντιμετώπιση του αεροπορικού θορύβου . Για τους λόγους αυτούς κρίνεται
απαραίτητη η εγκατάσταση ενός Μόνιμου Συστήματος Παρακολούθησης του
θορύβου (ΜΣΠθ) σε

5

κρατικούς κατ' αρχήν Αερολιμένες με πιστοποιημένα

προβλήματα θορύβου και ενόχλησης των γύρω αστικών περιοχών όπως:
Αθηνών (Ελληνικό)

Ρόδου
Κω
Ηρακλείου
Ζακύνθου

Οσον αφορά την Αθήνα πρέπει να τονισθεί η ανάγκη επέκτασης της
κοινωνι κής έρευνας ώστε να συμπεριλάβει στο δεί γμα περιοχές σε γειτνίαση
με το αεροδρόμιο Ελληνικού . Το Μ όνιμο Σύστημα Παρακολούθησης του

θορύβου θα πρέπει στο μέλλον να επεκταθεί σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια
της χώρας.

Μια άλλη ενέργεια είναι η εγκατάσταση ενός μονίμου συστήματος έκδοσης
πιστοποιητικού θορύβου αεροσκαφών το οποίο θα εξυπηρετήσει αφ' ενός μεν

τη Βόρεια Ελλάδα αφ' ετέρου δε θα αποσυμφορήσει το αεροδρόμιο του
Ελληνικού από τις αντίστοιχες εργασίες.

•

Συμπλήρωση και επέκταση εργαστηρίων
Ο εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων είναι επιβεβλημένος από πολλές απόψεις.

Η έρευνα στηρίζει την παραγωγή και αποτελεί εργαλείο της τεχνολογίας στην
προστασία

του

ακουστικού

περιβάλλοντος

στη

χώρα

μας.

Αυτό

σε

συνδυασμό με την απαραίτητη δραστηριότητα των εργαστηρίων σε εκδόσεις
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πιστοποιητικών τύπου ΕΟΚ. διαπιστεύσεις οργάνων, δοκιμές υλικών, κλπ ,
καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχροVJσμό των εργαστηρίων στη )(ώρα.

Ο εκσυγχρονισμός συνίσταται στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής

στη )(ώρα μας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς αλλό και να εκτελεί δοκιμές και για άλλ'"'ς
)(ώρες της Ευρώπης.

•

Επεμβάσεις ηχοπροστασίας σε επίπεδο μικροκλίμακας για τα μεγάλα αστικά
κέντρα

Οι επεμβάσεις ηχοπροστασίας σε επίπεδο μικροκλίμακας για τα μεγάλα
αστικά κέντρα όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη , Πάτρα , Ιωάννινα, Ηράκλειο και
πόλη της Ρόδου, θεωρούνται ότι είναι δυνατόν να επιτελέσουν έργο μεγάλη ς

σημασίας για την δημιουργία "ήρεμων και ήσυ)(ΙιJν" περιο)(ών εντός των
αστικών

κέντρων.

ηχοπετασμάτων,

Προτείνονται

ειδικές

κατασκευές

διαμορφώσεις,

περιορισμένου

ηχοαnορροφητικές

μήκους

επενδύσεις

σηράγγων, τοπικές εφαρμογές διαχείρισης της κυκλοφορίας κλn. Αυτές οι
επεμβάσεις σε συνδυασμό με τον απαραίτητο διαρκή έλεγχο των θορύβων
από τα οχήματα

- δίκυκλα τόσο από πλευράς Αστυνομίας (βάση του ΚΟ.Κ.)

όσο και τον ΚΤΕΟ (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) και σε συνδυασμό με τις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πιστεύεται ότι είναι δυνατόν να
περιορίσουν σημαντικά την επ ιδεί νωση της κατάστασης του ακουστικού
περιβάλλοντος .

4 .11

3.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ!ΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Στον

συγκεντρωτικό

Πίνακα

3.1

που

ακολουθε ί

εμφανί ζονται

συνοπτικά

οι

προτεινόμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις . Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι
απαιτούμενες υποδομές, έργα και παρεμβάσεις (άμεσες και μακροπρόθεσμες) σε
σ)(έση με τις κατηγορίες των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν, τους
στόχους των παρεμβάσεων, το κόστος αυτών και την χwρική κατανομή του κόστους
σε επίπεδο περιφέρειας , καθώς επίσης και τη νομοθεσία που καλύπτουν (Ε: ελληνική ,
Κ: κοινοτική,

Δ : διεθνής) .

4.12

ΤΟΜΕΑΣ 4

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡ1ΒΑΜΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ3.1

Διάγνωση περαιτέρω αναγκών

Κατηγορία

Στόχοι πσρq.ιβάσεων

Αnσιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

Αnσιτούμενες υποδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

DΙ'στ.δρχ.

μέχρι ΤΟ έτος

Dl'OT.δpx .

1999

(τιμές

προβλημάτων

(2)

(1)

(τιμές

1992)

(4)

(3)

2005

(5)

(6)

Χωρική κατανομή
κόστους

(7)

1992)

Ολοκλήρωση της χαρτο-

Ακουστικές μετρήσεις

yρόφησης του κυκλοφο.

συμnλήρc.ιση

ριακού θορuβσu για το

χάρτη θορύβου Αθηνας

•

550

Νομο.

θεσ ίσ

ραι-

Διοικητική
ενότητα(1 )

1. θορυβος

Προ.

u;..

%
(2)

ότη-

(9)

τα(β)

Κέντρο

Α1

Ε

Ολη η χώρα

~1Μ

Ε

Περιφέρειες

Az

Ε

Az

Ε

επέκταση

Ι\ει<ανοπέ&ο Απικής

2.

θορυβος .
Δονησεις

~

Μελέτες και κατασκευές
σε επίπεδο μικρο.

σε επίπεδο

μικροκλίμακας

κλίμακας στα μεγάλα

μικροκλίμακας στα

1.000

αστικά κέντρα

~

ω

3. θορυβος

Μελέτες κσι κατασκευές

Επεμβασης ηχοπρο.
στασίας σε επίπεδο

βελτίωση του ακουση-

Μελέτες αντιθορυβικού

κού περιβαλλοντοc;

σχε&οσμοu

1.000

μεγάλο αστικά κέντρα

2.500

νησιωnκων

νησιωτικών τουριστικών

περιοχών

περιοχων

4. θορυβος.
Δονησεις

Τηρηση περιβαλλοντικών

Προμήθεlα υλικοτεχνικής

το κόστος

όρων

υποδομης

περιλαμβάνεται

-

δυνατότητα

ελεyχου απο πλι:uρας

στον τομέα

πολιτείας

"Μηχανισμοί"

Περιφέροα
Πανελλαδtκά

Συνεχίζραι

ΤΟΜΕΑΣ 4

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 .1

Δlάγνωση περαιτέρι.ι αναγκών

Κστηγορίσ
nροβλημάrων

(1)

Στόχοι πσρq.ιβόσεων

(2)

Αnσιτούμενα; υποδομές

Κόστος σε

Αnσιτούμενες unοδομές

Κόστος σε

μέχρι ΤΟ έτος

εκστ.δρχ .
(τιμές 1992)

μέχρι ΤΟ έτος 200)

εκστ.δρχ .

1999

(3)

(4)

(τιμές

(5)

(6)

Χωρική κστσνομή
κόστους

(7)

1992)

Μείωση των δυσμενών

Μελέτη • κστσσκευή

επιπτώσεων σπο την

σντιθορuβικών

κστσσκευή μεγάλων

πετσσμάτων οε

οδικών αξόνων με

σuτοκινητοδρόμοuς

6.500

Νομοθεσiσ

ραι-

Διοικητική
ενότητσ(1 )

5. θόρυβος

ΠροΤ&-

%
(2)

Ολ η η χώρο

ότιr

(9)

τσ(8)

Α1

Ε

18
36
18
10
18

Α,

Ε

66,6
33,3

λz

χ ρήση ηχς-r.ετσσμάτων

6 . θόρυβος

~

Αντιμετώπιση

Υλικοτεχνική υποδομή '(ΚΙ

σεροnορικού θορύβου

σuστήμστσ πσροκολοί>-

Δωδεκόνησσ

θησης σεροnορικού

Ηράκλαο

θορύβου κσι συστημάτων

Καβάλο

έκδοσης πιστοποιητικών

Ζάκυνθος

~

1.000

Κέντρο

κ
Δ

θορύβου σεροσκσφών

7. θόρυβος.

Εκσυγχρονισμός

Δημιοuργίσ σnσροίτητων

Δονήσεις

εργαστηρίων '(ΚΙ

προϋποθέσεων '(ΚΙ τη
λειτοuργίσ 3 ερyσστηρίων

πιστοποιήσεις, εγκρίσεις

450

Κέντρο
Μσκεδονίσ

τύπου ΕΟΚ κλπ

8 . θόρυβος

Βελτ ίωσ η σκοuστικού

Εuσισθητοnοίηση κοινού

πφβάλλοντος

Το κόστος
περιλσμβόνετσι

στον τομέα
"Μηχανισμοί"

ΣΥΝΟΛΟ

13.000

Κέντρο

Ε
κ

4.

ΑΝΜΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ!Η ΤΩΝ ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

4.15

ΤΟΜ ΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙ ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙ ΝΟΜ ΕΝΟ ΜΕΤΡο

1.

1

~: Χάρτ ης κυκλοφοριακού θορύβου Δήμων Λεκανοπεδίου Απικής

•

κοινωνική

έρευνα θο ρύβου

2.

Στόχοc παρέuβασnc: Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του κυκλοφοριακού θορύβου
με επικαιροποίηση του χάρτη θορύβου Αθήνας του

1987

και διεξαγωγή κοινωνικής

έρευνας αστικού θορύβου για την επίτευξη του προσδιορισμού της αντ ί δρασης του
πληθυσμού στον θόρυβο και καθορισμό εθνικού δείκτη και ορίων αστικού θορύβου

3.

Νοuοθεσjα που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίοσο του uέτρου:

περί "ηχομόνωσης

-

Με το άρθρο

12

ηχοπροστασίας" ΦΕΚ 59/Δ/3-2-89 είναι απαραίτητο να είναι

γνωστές οι στάθμες κυκλοφοριακού θορύβου εξωτερικά έτσι ώστε να είναι δυνατόν
για τους μηχανικούς να προτείνουν την σωστή ηχομόνωση αναλόγως του είδους του
κτιρίου (κατηγορί α, χρήση κλπ)

4.

Περιγραφή uέτρου : ·Ακουστικές μετρήσεις σε πάνω από

7.500 διαφορετικά

σημεία

του βασικού οδικού δικτύου 1 ου Λεκανοπεδίου Απ ικής .

•

Συμπλήρωση , επέκταση , επικαιροποίηση του χάρτη Αθήνας, που ήταν για τον

εσωτερικό δακτύλιο, του

• Χαρτογράφηση ,

1987.

εκτύπωση και οργάνωση βάσεως δεδομένων τα οποία μαζί με την

λειτουργία του συστήματος

NOISE MONITORING, θα

μπορε ί να εκτιμηθεί πλήρως η

υφιστάμενη ακουστική ποιότητα της πρωτεύουσας

•
5.
6.

Κοινωνική έρευνα θορύβου σε πάνω από

4.000

νοικοκυριά του Λεκανοπεδίου .

Τόποc Ιχωρικό κατανοuό\ παοέuβασοc : Λεκανοπέδιο Αττικής
Αγαμενόuενο όφελος: · Ελεγχος ακουστικής ποιότητας περιβάλλοντος πρωτευούσης

• Οργάνωση βάσης δεδομένων για χρήση μηχανικών λόγω εφαρμογής του άρθρου
12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού
• Προσδιορισμός αντίδρασης του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου στον θόρυβο
• Καθορ ισμός εθνικού δείκτη και ορίων αστικού θορύβου με βάση τόσο την
υποκειμενική αντίδραση όσο και την αντικειμενική καταγραφή .

• Οικοδόμηση
7.
8.

εθνικής στρατηγικής (στόχοι

·

μέτρα) μείωσης του αστικού θορύβου

Φορέας υλοποί nσnς uέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ
Ετοιμότητα υλοποίοσος του uέτρου : Είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου εντός των
προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων

4.16

9.

Οοοτεοοιότοτα:

r--,

r--,
ΗΜ

ι

__ J

10.

Κόστοc lτιuέc

1992): 550 εκατ.δρχ.

11.

Χwοικό κgτανοuό κόστους: Λεκανοπέδιο Απικής

12.

Οοοτεινό uενο χοονοδ ιάγοgu uα υλοο οjοσ ος: Εναρ(η: αρχές

13.

Οgοατορόσε ις: Δεν υφίσταται κανένα θεσμικό ή τεχνικό πρόβλημα

4.17

1994 •

λήξ η : τέλη

1996

ΤΟΜΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Ii.IΔQ!; :

2

Επεμβάσεις ηχοπροστασίας σε επίπεδο μικροκλίμακας (μεγάλα αστικά

κέντρα)

2.

ΣτόΧQς παρέμβασnς: Επεμβάσεις ηχοπροστασίας σε τοπικό επίπεδο και για σχετικά
περιορισμένης κλίμακας έργα για βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος σε
περιορισμένο πλήθος περιο)(ών ή/και κτίρια

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοnοj οσn του μέτρου :
ΥΑ 17252/ΦΕΚ

4.

395/ 8 / 19.6.1992

Περιyραφό μέτρου :

Μελέτες και κυρίως κατασκευές όσον αφορά επε μβάσεις

ηχοπροστασίας σε επίπεδο μικροκλίμακας σε περιορισμένο πλήθος περιο)(ών ή /και

κτίρια (η .χ. σχολεία, νοσοκομεία). Προμήθεια απαραίτητων υλικών κατασκευής για
περιορισμένης έκτασης τεχνικά έργα όπως ηχοπετάσματα ή ηχοαπορροφητικές

επενδύσεις τούνελ · υπογείων διαβάσεων, ή άλλες μικρές εφαρμογές αντιθορυβικής
προστασίας όπως αλλαγές κουφωμάτων κτιρίων ή

5.

noise

maskίng κλπ .

Τόπος t@ρικό κατανομό) παρέμβασης:
Απική (Αθήνα)
Κεν. Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)
Δυτ . Ελλάδα (Πάτρα)
Κρήτη (Ηράκλειο)

6.

Αναuενόuενο όφελος :

Βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος σε

μεμονωμένες περιο)(ές ή και κτίρια, δημιουργία μοντέλων για επανάληψη

7.

8.

Φορέας υλοποίησης μέτρου : ΥΠΕΧΩΔΕ

Ετοιμότητα

υλοποjησnc

του

uέτρου :

προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων

9.

Προτεραιότητα :

r--,

r--1
lt4

1χ 1
ι

10.

Κόστος (τιμές

1992): 2.000

__ J

εκατ .δρχ .

4.18

Είναι δυνατή

η

υλοποίηση

εντός

των

11.

Χωρικό κατανομή κόστους :
Απική

Κ. Μακεδονία
Δυτ . Ελλάδα
Κρήτη

12.
13.

60%
10%
10%
10%

Οροτειγόμενο χοονοδιάVραμμα υλοποjησηc : αρχές
Παρατηρήσεις :

1995 ·τέλη 2005

Δεν υφίσταται κανένα θεσμικό ή τεχνικό πρόβλημα για την

υλοποίηση του μέτρου

4.19

ΤΟΜ ΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Π ΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝ Ο ΜΕΤΡΟ

3

1.

~: Αντιθορυβικός σχεδιασμός και προστασία νησιωτικών τουριστικών περιοχών

2.

Στόχος παρέuβασnς: Βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος νησιωτικών
τουριστικών περιοχών τόσο για τον ελληνικό όσο και αλλοδαπό πληθυσμό ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς μ ήνες

3.

Νο uοθεσjg που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποί nσn του uέτρου:

• περί θορύβου από κέντρα διασκέδασ ης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85)
. περί μέτρων κοινής ησυ)(ίας (ΦΕΚ 1032/8/ 17-12-82 και ΦΕΚ 992/Β/13-12-71)
- περί ηχομόνωσης. ηχοnροστασίας (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-89)
·νόμος 1650/86 για το π εριβάλλον
4.

Οεοι γρgφό uέτρου:
τουριστικών

- Μελέτες αντιθορυβικού σχεδιασμού και προστασίας νησιωτικών

περ ιοχών

δηλ.

μελέτες

διαχείρισης

ακουστικού

περιβάλλοντος,

κυκλοφορίας, αναψυχής (δίκυκλα, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα κλπ) και ηχοπροστασίας
από διάφορες πηγές θορύβου
· Τοπικές κοινωνικές έρευνες θορύβου
Προμήθεια απαραίτ ητης υλικοτ εχνικής υποδομής (ηχόμετρο, πρότυπες ηχητικές

-

πηγές θορύβου, σταθερά ανηρτημένοι σ ταθμοί ελέγχου θορύβου)

- Υλοποίηση προτε ινόμενων μέτρων (κατασκευές κλπ)
- Εκπαίδευση προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ
5.

Τόπος Ιχwρικό κgτανοuό) παρέuβgσος: Νησιωτική Ελλάδα (Ρόδος, Κρήτη , Κως ,

Μύκονος, Χίος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος)

6.

Αναuενόuενο όφελος: Βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος ειδικά
για τις περιοχές υψηλής τουριστικής προσέλευσης των ελληνικών νησιών

7.
8.

Φορέας υλοποίnσnς uέτροu : ΥΠΕΧΩΔΕ

Ετοιuότnτα uλοποίnσnς του uέτρου: Είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου εντός των
προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων

9.

Οροτερgιότnτg ,

r--,
λ1

ι __ Jι
ι

r--,
"ι

ιχ__ Jι
ι

""

r--,
ι __ Jι
ι

10.

Κόστος (τιμές

11 .

Χωρικό κατανοuό κόστους : Νησιωτική Ελλάδ α

12.

Προτεινόuενο yρονοδιάγραuug υλοποίnσnς:

13.

Πgρατn ρόσει ς: Δεν υφίσταται κανένα θεσμικό ή τεχνικό πρόβλημα

1992): 2.500

εκατ .δρχ.

4.20

1994 • 1999

ΤΟΜΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1.
2.

METPQ 4

~: Εποπτε ί α και έ'Μ.γχος ποιότητας περιβάλλοντος
Στό:tα; παρέuβασος:

• θόρυβος

- Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προκύπτουν τόσο από

τα αποτελέσματα των με'Μ.τών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων
όσο και από την νομοθεσία που ισ)(ύει αλλά και που προβλέπεται.

- Ελεγχος (δυνατότητα ελέγχου) από n'Μ.υράς πολιτείας
3.

Νομοθεσία που ποοβλέnει ό επιβάλλει τον υλοnοίοσο του μέτρου : Ουσιαστικά
πρόκειται για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προέρχονται από τις μελέτες

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κυρίως για τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και που
αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
να σημειωθεί πως στο Π.Δ.

69269 (ΦΕΚ 678/8/ 25-10-90). Επίσης
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α /6 . 10.81) για τον βιοτεχνικό και

βιομηχανικό θόρυβο θα υπάρξει ανάγκη για μέτρη ση κραδασμών

4.

ΠερινοοΦό μέτρου :

- Συστηματική παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών

όρων θορύβου και κραδασμών και ορθολογική επέκταση του ήδη υπάρχοντος
συστήματος ελέγχου αστικού θορύβου

(NOISE MONITORING SYSTEM) στην

πρωτεύουσα .

- Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής απαραίτητη για την εφαρμογή και υποστήριξη
των

νομοθετικών

προγραμμάτων

για

την

καταπολέμηση

των

θορύβων.

Περιλαμβάνονται τόσο κινητές όσο και ακίνητες μονάδες παρακολούθησης για
θορύβους και κραδασμούς (ηχόμετρο, δονησιόμετρα, σταθερά ανηρτημένοι σταθμοί

ελέγχου θορύβου , αυτοκινούμενη μονάδα μέτρησης θορύβου).

- Περιβαλλοντική εκπαίδευση προσωπικού κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
ΥΠΕΧΩΔΕ

5.

Τόπος /χωρικό κατανομή) nαρέμβασος : Πανελλαδικά

6.

Αναμενόμενο όφελος :

- Ορθολογική προέκταση (συμπλήρωση κα ι επέκταση) τ ης

συστηματικής παρακολούθησης αστικού θορύβου

- Δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων

7.
8.

Φορέας υλοnοjοσπς μέτρου: ΥΠΕΧΩΔΕ
Ετοιμότητα υλοnοjοσnς του μέτρου : Ειναι δυνατή η υλοποί ηση του έργου εντός των

προβ'Μ.nομένων χρονοδιαγραμμάτων

4.21

9.

ΠΩQτ~ΩgιgτQΙΩ:

r--,
Αι
ι

r--,

r--1

Az

__ J

ιχ
ι

1

ΜΗ

__ J

ι

__ J

10.

Κόσ1οc ιτιuέι;

11 .

ΧωΩικό κgτgνQuό κόστ2υι; : Αττική (από πλευράς κόστους) κα ι μεταφορά υποδομής

1992): 850

εκατ.δρχ.

στην περιφέρεια

12.

ΠΩοτεινguενο ΧΩονοδ ιάνΩΩUUα υλοποίασαι;:

13.

ΠΩΩΩΤΩΩόσειι; : Το κόστος του εν λόγω μέτρου συμπεριλαμβάνεται στον τομέα
'Μ ηχανισμο ί '

4.22

1994 - 1995

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4:

ΠΡQΤΕΙ ΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.

Ιί!ΔΩ!;:

Μελέτη

•

κατασκευή

5

αντιθορυβικών

πετασμάτων

αυτοκινητοδρόμους της )('ώρας και ελεύθερες λεωφόρους Αθήνας

2.

στους

-

νέους

Θεσσαλονίκης

Στόχ.οc παοέuβασος: Μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από την κατασκευή μεγάλων
οδικών αξόνων κυρίως λόγω θορύβου (αλλά και ορισμένων ρύπων της ατμόσφαιρας
όπως

TSP). Επίτευξη ακουστικής προστασίας τόσο σε

ειδικές χρήσεις (νοσοκομεία ,

σχολεία) όσο και σε περιοχές κατοικίας

3.

Νοuοθεσjα που ποοβλέπει ή επιβάλλε ι τον υλοποjnσο του μέτοου:

Μ ε την υπ'αριθμ . 1 "/252 (ΦΕΚ

395/8/19-6-92)

Υπουργική Απόφαση κσθορίζονται οι

δείκτες και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που προέρχονται από την

κυκλοφορία σε νέα οδικά και συγκοινωνιακά έργα . Δεδομένου ότι η κατασκευή
αντιθορυβικών πετασμάτων αποτελεί το πλέον διαδεδομένο (και αποτελεσματικό)
μέτρο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου το έργο αυτό θα αποτελέσει το
βασικό εργαλείο εφαρμογής της προαναφερθείσης νομοθεσίας

4.

Οεοινοοφό μέτρου:

·

Μελέτη αντιθορυβικών πετασμάτων (ηχοφραγμάτων) στους

νέους αυτοκινητοδρόμους της )('ώρας και στις ελεύθερες λεωφόρους της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης. Οι μελέτες αυτές που ουσιαστικά αποτελούν απόρροια των
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας
που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα καταλήγουν σε λεπτομερειακά κατασκευαστικά

σχέδια για την επίτευξη των μ έτρων αντιθορυβικής προστασίας

•

Κατασκευή των αντιθορυβικών πετασμάτων από διάφορα υλικά όπως : οπλισμένο

σκυρόδεμα, τούβλα, ενισχυμένα διαφανή υλικά , σίδερο κλπ , πλήρως εξοπλισμένων
με ηχοπαγίδες, αισθητική διαμόρφωση κ.ά. Υπολογίσθηκε η κατασκευή

110-120.000

m2 αντιθορυβικού πετάσματος.
5.

Τόποc tχwοικό κατανομή) παρέμβασης : Πανελλαδικά εφ' όαον πρόκειται για όλους
τους νέους αυτοκινητοδρόμους της )('ώρας

6.

Αναμενόμενο όφελος: Το όφελος από την κατασκευή των αντιθορυβικών πετασμάτων
εντάσσεται

στην

προσπάθεια

βελτίωσης

της

ποιότητας

του

ακουστικού

περιβάλλοντος . Εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.

7.

Φορέας υλοποί ησης uέτρου: ΥΟΕΧΩΔΕ

8.

Ετοιuότnτα υλοποjοσnς του μέτρου: Η υλοποίηση του μέτρου θα γίνει τμηματικά και
μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα

4.23

9.

Οροτερgιότοτq:
ΜΜ
ι

__ J

ι

__ J

10.

Κόστος (τιuέc;

11.

Χωρικό κατανομfJ κόστους : Το κόστος θα κατανεμηθεί πανελλαδικά . Στη φάση αυτή
φυσικά

·

1992.): 6.500

εκατ .δρχ.

πετασμάτων λόγω του ότι δεν έχουν συντα)(13εί οι ανάλογες μελέτες

12.
13.

-

δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς η τοποθεσία κατασκευής

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποjοσοc :

1994 - 1999

Οqρqτοοόσειc : Οι αυτοτελείς φάσεις που έχουν υιοθετηθεί για ένταξη ε ίναι :

α. μελέτες σκοπιμότητας
β . μελέτες τεχνικές
γ . κατασκευές · εξοπλισμός

1/ 94 - 12/ 94 - κόστος 50 εκατ.δρχ.
1/ 94 - 12/ 95 - κόστος 500 εκατ . δρχ.
4/ 95 - 12/ 99 · κόστος 5.950 εκατ .δρχ.

4.24

ΤΟΜΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

MEJPO 6

1.

Τίτλος: Αντιμετώπιση αεροπορικού θορύβου

2.

Στόχος παοέuβασnς:

Καταγραφή και έλενχος θορύβου αεροσκαφών μέσω της

εγκατάστασης ενός Μόνιμου Συστήματος Παρακολούθησης του θορύβου (ΜΣΠθ)
σε επιλεγμένους κρατ ικούς αερολιμένες και δημιουργία συστήματος έκδοσης
πιστοποιητικών σε περιφερειακό Κρατικό Αερολιμένα

3.

Νοuοθεσία που ποοβλέπει ό επ ιβάλλει τον υλοποjοσn του uέτρου:
ΠΔ 1178/ΦΕΚ 291/Α/5. 10. 18 περί της μετρήσεως και ελέγχου του θορύβου των
αεροσκαφών. Το μέτρο επιβάλλειτα ι απο την Ελληνική Νομοθεσία η οποία έχει

εναρμονισθεί από οδηγίες της ΕΟΚ και

ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής

Αεροπορίας)

4.

Περιγραφή μέτρου: α) Αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και
λειτουργία ενός Μόνιμου Συστήματος Παρακολούθησης του θορύβου (ΜΣΠθ) σε
κρατικούς Αερολιμένες που θα αποτελείται από μία σειρά ειδικών ηχομέτpwν σε

διάταξη και σε επιλεγμένα σημεία των αεροδρομίων. Οι καταγραφές οι οποίες θα
είναι επί 24ώρου βάσης θα μεταδίδονται είτε τηλεφωνικά είτε με άλλο πρόσφορο
τρόπο σε ένα τερματικό χώρο του αεροδρομίου στον οποίο θα συλλέγονται,
κωδικοποιούνται και επεξεργάζονται μέσω ειδικών λογ ισμικών. θα απαιτηθούν μ ια
μελέτη

εγκατάστασης

κα ι

φυσικά

η

διοργάνωση

σεμιναρίων

εκπαίδευσης

-

εξειδίκευσης προσωπικού.
β)

Επίσης το μέτρο προτείνει την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την

εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος έκδοσης πιστοποιητικών θορύβου για
αεροσκάφη σε περιφερειακό Κρατικό Αερολιμένα.

5.

Τόπος (χωρ ι κό κατανοuό\ παρέyβασnc:
Κρατικός Αερολιμήν Αθηνών

Κρατικός Αερολιμ ήν Ρόδου
Κρατικός Αερολιμήν Κw
Κρατικός Αερολιμήν Ηρακλείου

Κρατικός Αερολιμήν Ζακύνθου
Κρατικός Αερολιμήν Καβάλας

6.

Αναμενόμενο όφελος : Βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος ,

τήρηση των νόμων, εποπτεία περιβαλλοντικών όpwν. Αποσυμφόρηση του Αεροδρομίου
του Ελληνικού από την ανάγκη έκδοσης όλwν των πιστοποιητικών θορύβου των

αεροσκαφών

4.25

7.

Φορέας υλοποίησης μέτρου: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

8.

Ετοιμότητα υλοποίη σης του μέτρου: Αμεση

9.

Προτεοαιότητα:

r--1
ΜΜ
ι

10.

Κόστος (τιuές

11 .

Χωρικό κατανοuό κόστους :

__ J

1992): 1.000 εκατ . δρχ.

Κέντρο
Δωδεκάνησα

18%
36%

Ηράκλειο Κρήτης

18%

Καβάλα

10%

Ζάκυνθος

18%

1994 - τέλη 1995

12.

Προτεινόuενο χοονοδιάνοαuuα υλοποίησης : Αρχές

13.

Παρατηρήσεις : Δεν υφίσταται κανένα τε)(ΥΙΚό ή θεσμικό πρόβλημα

4.26

ΤΟΜΕΑΣ

4: ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡQΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

7

Ι!!ΔQς;: Εργαστηριακός εκσυγχρονισμός
Στόχος παρέuβασοc : Δημιουργία απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
εργαστηρίων τα οποία να είναι

σε θέση να εκδίδουν πιστοποιητικά θορύβου,

εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ. διαπιcπεύσεις οργάνων κλπ

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ό επιβάλλει τον υλοποίηση του μέτρου :
ΥΑ 69001/192 1/ΦΕΚ 151 /Β/18.10 .88 περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου.

-

Στο άρθρο

6 της

απόφασης αυτής υιοθετείται η 'βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ,

πιστοποιητικό συμφωνίας ΕΟΚ κατά τρόπο εμφανή και ανεξίτηλο, ενδείξεις της
οριακής τιμής της ηχητικής ισχύος σε

dB(A)

ως προς

1 pW τις

οποίες εγγυάται ο

κατασκευαστής", ενώ

•

Στο άρθρο

9

αναφέρεται ότι : 'Εάν δεν υπάρχει έγκριση τύπου ΕΟΚ, η λειτουργία

τους είναι παράνομη'

4.

Περινραφό μέτρου: Μεταξύ των εργαστηρίων που αναφέρονται στο μέτρο μπορούν

να είναι:
α)

Εργαστήρια Ηχοτεχνίας (ΕΜΠ)

β)

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας (ΕΜΠ)

γ) Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογί ας (ΑΠθ)
Τα εργαστήρια αυτά ήδη λειτουργούν και πληρούν τις προϋποθέσεις χώρων και
επιστημονικού δυναμικού. Είναι όμως αναγκαίο να συμπληρωθούν και επεκταθούν
ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους για εκδόσεις πιστοποιητικών τύπου ΕΟΚ,
διαπιστεύσεις οργάνων κλπ . Αυτό μπορεί να συντελεστεί με αγορά υλικοτεχνικής
υποδομής μηχανήματα και λογισμικό

(hardwarere

και

software).

5.

Τόπος Ιχωρικό καταγοuό\ παρέμβασης: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

6.

Αναuενόμενο

όφελος:

Σημαντικό

όφελος

από

τη

δυνατότητα

εκδόσεων

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Να σημειωθεί ότι είναι δυνατόν να αποτελέσει
και πηγή

εισροής συναλλάγματος δεδομένου ότι θα

μπορούν να

εκδίδοντα ι

πιστοποιητικά για μηχανήματα κσι άλλων Ευρωπαϊκών χι.ιρών

7.

Φορέας

υλοποjοσος

uέτρου:

ΥΠΕΧΩΔΕ

σε

συνεργασία

με

εξειδικευμένα

εργαστήρια

8.

Ετοιμότητα υλοποjnσος του uέτοου:
προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων

4.27

Είναι δυνατή η

υλοποίηση εντός

των

9.

ΠρQτf;ρgιΩτοτg :

r--,
Αι
ι

__ J

Az

r--,

r--1
/Χ 1
_ _J

ΜΜ

ι

10.

ΚΩστοc ιτιuές

11 .

Χωρι κό KQTCΣYQLΙό KQστQuc :
Κέντρο

Μακεδονία

1992): 450

ι

__ J

εκατ . δ ρχ.

66,6%
33,3%

12.

ΠρQτεινΩμενQ )(QQνQδι άγρgμμg uλQΠQi oσoc : αρχές

13.

Π gρατ ορόσεις : Δεν υφίσταται θεσμικό ή τεχνικό πρόβλημα

4.28

1994 - τέλη 1995

ΤΟΜΕΑΣ

4:

ΑΚΟΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ

1.
2.

~:

Βελτίωση ακουστικού rιεριΒάλλοντος μέσω ευαισθητοποίησης του κοινού

Στόχος παοέμβασος:

•
•

8

Ευαισθητοποίηση

• επιμόρφωση

του πολίτη ώστε:

να τροποποιήσει τις λειτουργίες του για να παράγει λιγότερο θόρυΒο
να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του για να εκτίθεται σε μικρότερο ποσοστό

θορύΒων
να απαιτεί ήσυχα προϊόντα

•

να συνειδητοποιήσει ο πολίτης το πρόΒλημα και να Βοηθήσει τις υπηρεσίες
προστασίας του περιΒάλλοντος

3.

Νομοθεσία που προβλέπει ή επιβάλλει τον υλοποίοσο του uέτρου :

4.

Οερινραφή uέτρου :

επικοινωνίας με

Μέσω διαφημιστικής καμπάν~ας να αναπτυ)(θεί μία στρατηγική

τους πολίτες και τις υπηρεσίες περιΒάλλοντος

(προστασίας

θορύΒου). Αυτή θα πρέπει να στηρι)(θεί στη φιλική αντιμετώπιση, την ενημέρωση για
το κοινό συμφέρον , την ευαισθητοποίηση, την εξασφάλιση της συναίνεσης για κοινή
προσπάθεια αντιμετώπισης του προΒλήματος του θορύΒου. Ειδικά στη χώρα μας που

ακόμη οι σχέσεις πολίτη

· κράτους • παρά τους θεσμούς και τον εξευρωπαϊσμό •

είναι ακόμη σε κάποιο Βαθμό διαταραγμένες, μια καμπάνια πρέπει να δείξει ότι το
κράτος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τους πολίτες .

Εκτός

της

χρ ησιμοποίησης

των

Μέσων

Μαζικής

Ενημέρωσης

(τηλεόραση ,

εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο) στην προΒολή της αντιθορυΒικής εκστρατείας θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα και τεχνικές που έχουν διεισδυτικότητα και
αποτελεσματικότητα, όπως:
α) προγράμματα λαϊκής ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Β) ομιλίες σε όλες τις Βαθμίδες της εκπαίδευσης
γ) συνεργασίες με φορείς

δ)

εκτυπώσ::: ις αφισσών και εντύπων, αυτοκόλλητα κλπ

ε) διαφήμιση μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

5.

Τόπος ()'ωρική κατανοuή\ πgρέuβασnc :

Πανελλαδικά όσον αφορά την κάλυψη και

πιθανώς κέντρο όσον αφορά τον έλεγχο του μηχανισμού

6.

Αναuενόuενο όφελος:

Βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιΒάλλοντος .

Βοήθεια στο έργο των υπηρεσιών προστασίας του ακουστικού περιΒάλλοντος

7.

Φορέgc υλοποίnσος uέτρου : ΥΟΕΧΩΔΕ

4.29

8.

Ετοιμότητα υλοποίησης του μέτρου: Αμεση

9.

Προτεραιότητα :

ΜΜ
ι

10.

Κόστος (τιμές

1992):

__ J

Το κόστος του εν λόγω μέτρου περιλαμβάνεται στον τομέα

"Μηχανισμοί "

11.

Χωρικό κατανομή κόστους:

12.

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης :

13.

Παρατηρήσεις:

Δεν υφίσταται κανένα τεχνικό ή θεσμικό πρόβλημα δεδομένου ότι

ήδη έχει γίνε ι παρόμοια επικοινωνία με την καμπάνια του ΥΠΕΧΩΔΕ Άντιθορυβική
εκστρατεία'

4.30

5.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ

4.31

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

4:

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ (εκατ.δρΧ.1992)
ΘΕΜΑ
ΠΡΟΤΕΡΑ Ι ΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Α,

~
(έτος 1999)

1.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

2.

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΜ

+

550
1.000

(·)

2.500

(·)

(έτος

2005)

(·)

550
1.000

2.000

ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3.

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2.500

ΤΟΥΡ Ι ΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.

(β)

(β)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ

(β)

ΠΕΡΙ ΒΑΜΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

5.

ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

6.500

(·)

6.500

1.000

(1.000)

1.000

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΘΟΡΥΒΟΥ

7.
8.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

450

(450)

(β)

12.000

(1.450)

Σι:~μείωση :
α)

Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εφαρμογής

β)

το κόστος περιλαμβάνεται στον τομέα " Μηχανισμοί "

κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής

4.32

450
(β)

1.000

(β)

13.000

