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EXCECUTIVE SUMMARY 

This Technical Report is about the temporary pilot plant which will be built and will operate for up to 

four months in the Polygyros Landfill for research purposes. The operation and monitoring of the 

plant is provided by the approved Actions of the LIFE reclaim project (LIFE12 ENV/GR/000427 - 

Landfill mining pilot application for recovery of invaluable metals, materials, land and energy) 

implemented under the co-financed LILFE project (Environmental policy and Governance) and is 

expected to lead to useful conclusions for the future of waste valorisation across Europe. 

Based on the document of the Department of Environmental and Spatial Planning of Central 

Macedonia (Annex 2), the proposed pilot plant is not a landfill infrastructure project and it is 

classified under no.16 of Annex XII, of group 12 "Special Projects and Activities" of the 

M.D.1958/2012. Given that the pilot plant is an environmental infrastructure project (category IV of 

the same M.D.) and falls within category B, it is subject to Standard Environmental Commitments, as 

determined by the J.M.D. 171914/2013 (Government Gazette/3072/B/2013). According to this same 

document, responsible for the approval of the Standard Environmental Commitments is the 

Department of Environment and Hydroeconomy of the Regional Unit of Chalkidiki. 

According to the proposed design, the temporary pilot small-scale waste treatment plant will be 

installed on an unoccupied plateau in the landfill which is adjacent to the active landfill cell. The 

plant will process a limited amount of solid waste and it is expected to be installed construct and 

operated for a limited number of days (between 6-16 weeks) for the period 09/01/2014 - 

31/12/2015. The plant will include the following electromechanical equipment: 

 Backhoe loader (already existing equipment in the Polygyros Landfill) 

 A cylindrical Trommel, or another sieve of similar characteristics for the separation of smaller 

size particles 

 A low speed conveyor belt, of 0,6 m - 1,2 m width 

 A Crusher (shredder), of the hammermill type or equivalent, for primary size reduction of the 

waste materials 

 An Air-separation array to remove light materials (paper, plastic) from the waste mixture 

 A Magnetic separator for removing ferrous waste pieces along with (optionally) an Eddy-

current separator 

 A grinding mill for further size reduction of certain waste categories 

 A flotation cell for separating other metal materials 

Additionally, an Environmental Monitoring System will be installed to monitor dust, odours and noise. 
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In particular, it is expected that around 1000m3 of buried waste will be excavated from the landfill. 

The waste will be transported to a designated pending area on the plant site, next to the Trommel 

sieve. Pre-screening of the waste and removal of any bulky items will take place there. Then, it will 

be fed to the Trommel sieve where soil and smaller-sized particles will be removed. The rest will 

continue on the conveyor belt where hand-sorting of the materials will take place. The remaining 

residue will be forwarded for shredding and air-separation. Finally, a Magnetic array will remove the 

metal items. To retrieve any remaining metals, any reclaimed e-waste will be forwarded to further 

milling and to the flotation cell. 

It is expected that the temporary pilot plant will consume the following: 

 Gas: as a fuel for the motor equipment of the plant 

 Specific chemical materials for the flotation cell (such as pH buffer and surfactants for 

foaming) 

 Electricity: the plant is estimated to be in operation for approximately 40 days and the 

expected maximum power consumption is approximately 30000 kWh. In practice though, 

efficient energy equipment and economic functioning will be followed, so the actual 

consumption will be considerably lower 

 Water: 15m3 of water is expected to be consumed by the flotation cell, which in a suitable 

device will be recycled to the cell in order to minimize consumption. 

The expected emissions from the installation and operation of the plant are the following: 

- Dust emissions are expected by the excavation and the grinding of materials, but it is 

expected to be comparable to the dust generated during the everyday landfilling 

activities. 

- Odours will be emitted but they will be minimised by removing biogas 

- Liquid waste is not expected to be produced, since the water use in the flotation cell will be 

continuously recycled. After the end of operation, disposal of the used water will be 

achieved through the existing landfill leachate treatment. 

- Solid waste is expected to be produced at about the same amount of waste with the 

quantity to be processed (about 1000m3 or 200-400t). This waste will return to the landfill cell. 

The installation of the plant will be completed within two (2) months. The duration of its operation is 

expected to exceed 10 weeks, up to a maximum of four months. Configuration of the plateau next 

to the landfill cell includes its cover with clay earthen materials for a surface of approximately 200-

300m2. On this surface, the proposed equipment will be installed and the different processing 

sections will be linked together. Also, the existing water and electricity networks will be expanded to 

serve the plant. These changes constitute a mild temporary intervention, serve research purposes 

and should generally have a positive impact on the operation of the landfill and the study area in 

general. 
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For the impact assessment of the temporary pilot plant, the Municipal unit of Polygyros is defined as 

a study area, where the Polygyros landfill is located. The Baseline Environmental Conditions of the 

area are examined and especially the geological and territorial characteristics, the condition of 

the water resources, the atmospheric environment, the acoustic environment and the socio-

economic environment.  

Impact assessment methodology is carried out for each environmental parameter chosen and it 

addresses three key features of the effects, which are also the evaluation criteria: Significance 

(intensity of impact), duration (the time horizon in which the impact is expected to last) and 

reversibility (ability to undo the effect). The examination of the characteristics of the environment of 

the study area and the operation area, as well as technical characteristics of the proposed 

temporary pilot waste treatment plant showed that the total expected impact is generally 

negligible on the environment. Based on this assessment, the level of expected impact will be 

similar to the existing from the landfilling activities and in any case the effect will be limited within 

the landfill boundary, without causing nuisance to the vicinity of the landfill area. On the other 

hand, the plant is expected to have medium to long-term indirect positive effects at local and 

national level. Thus, no additional mitigation measures are required. 
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Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.  Ονομασία, είδος και μέγεθος της δραστηριότητας 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προσωρινή πιλοτική μονάδα που θα κατασκευαστεί και θα 

λειτουργήσει για διάστημα έως 4 μηνών εντός του ΧΥΤΑ Πολυγύρου για ερευνητικούς σκοπούς. Η 

λειτουργία και παρακολούθηση της μονάδας προβλέπεται από τις εγκεκριμένες Δράσεις του Έργου 

Life reclaim (Landfill mining pilot application for recovery of invaluable metals, materials, land and 

energy - Ελληνική μετάφραση: εφαρμογή εξόρυξης χώρων διάθεσης αποβλήτων για την ανάκτηση 

πολύτιμων μετάλλων, υλικών, γης και ενέργειας) που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Life (Environmental policy and Governance – ελληνική 

μετάφραση: περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση) και αναμένεται να οδηγήσει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα για το μέλλον της αξιοποίησης αποβλήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με βάση το Έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας (Παράρτημα 1), η προτεινόμενη πιλοτική μονάδα δεν αποτελεί έργο υποδομής του ΧΥΤΑ 

και κατατάσσεται στον α/α 16 του Παραρτήματος ΧΙΙ, της ομάδας 12 «Ειδικά Έργα και 

Δραστηριότητες» της ΥΑ 1958/2012. Με δεδομένο ότι η πιλοτική μονάδα αποτελεί έργο 

περιβαλλοντικής υποδομής (κατηγορία IV της ίδιας ΥΑ) και εντάσσεται στην κατηγορία Β, υπάγεται σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 171914/2013 

(ΦΕΚ/3072/Β/2013). Υπεύθυνη υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, με βάση και το ανωτέρω έγγραφο 

είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής.  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συνοδεύει την «Δήλωση Υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21’Β), όπως 

ισχύει».  

 

 

1.2. Κύριος του Έργου 

Κύριος του Έργου είναι η σύμπραξη των φορέων: 

 Δήμος Πολυγύρου (ΝΠΔΔ) 

 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (Διαχειριστής ΧΥΤΑ Πολυγύρου) 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

 ENVECO Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

με Συντονιστή Δικαιούχο την ENVECO A.E., κοινό εκπρόσωπο τον Σπ. Παπαγρηγορίου και επίσημη 

έδρα στην διεύθυνση: 
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Περικλέους 1, Μαρούσι 

15122, Αθήνα 

Το Έργο τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στην δικαιοδοσία του οποίου περιλαμβάνεται και ο ΧΥΤΑ 

Πολυγύρου, με στοιχεία επικοινωνίας: 

Ενιαίος Σύνδεσμος  

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Φράγκων 6-8 

54626, Θεσσαλονίκη 

 

1.3.  Μελετητής και αρμόδιος για το περιεχόμενο της Τεχνικής Έκθεσης 

Μελετητής της Τεχνικής Έκθεσης είναι η εταιρεία ΕΝVECO A.E. Προστασίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος, κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27, με αριθμό ΓΕΜ 714, τάξης Γ’, για 

λογαριασμό της σύμπραξης συν-δικαιούχων εταιρειών του Έργου LIFE12 ENV/GR/000427 LIFE 

reclaim: ENVECO S.A. - HELECTOR S.A. - Δήμος Πολυγύρου - Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών ΕΜΠ.  

Η Τεχνική Έκθεση εκπονείται στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου Life+ reclaim και ακολουθεί τα 

προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπεύθυνος 

της έκθεσης είναι ο:  

Τέντες Γιώργος, Μηχανικός Μεταλλείων ΕΜΠ, MSc Υδρολογίας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης υδατικών πόρων, Συντονιστής του Έργου 

Υπεύθυνη από πλευράς Ενιαίου Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Τεχνική Υπηρεσία 

του ΦΟΔΣΑ. 

 

1.4.  Νομοθεσία 

Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στο ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΔ 67/1981 

(ΦΕΚ 23Α/1981) 

Για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 

καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών 

Ν. 1650/1986 

(ΦΕΚ 160Α/18.10.1986) 
Για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ν. 998/1979 

(ΦΕΚ 289Α/29.12.1979) 

Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν.3208/2003 

(ΦΕΚ 303Α/24.12.2003) 

Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις 

ΚΥΑ 33318/3028/1998  

(ΦΕΚ 1289Β/28.12.1998) 

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

ΚΥΑ 414985/1985 

(ΦΕΚ 757Β/18.12.1985) 
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας 

ΚΥΑ 72751/3054/1985 

(ΦΕΚ 665Β/01.11.1985) 

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και 

πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμπλήρωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ 

και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20.03.1978 και 06.04.1976  

ΚΥΑ 114218/1997 

(ΦΕΚ 1016B/17.11.1997) 

Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 

(ΦΕΚ 1572Β/2002) 
Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 

ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 

(ΦΕΚ 383Β/28.03.2006) 

Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση 

της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604). 

ΥΑ 706/2010 

(ΦΕΚ/1383/Β/2010) 
Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας 

ΚΥΑ Αρ. Η.Π. 

37338/1807/Ε.103 

(ΦΕΚ 1495Β/06.09.2010) 

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της  άγριας 

ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων 

πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 

κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Ν.3937/2011 

(ΦΕΚ 60Α/31.3.2011) 
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις 

Ν.4014 

(ΦΕΚ 209Α/ 21.10.2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 

ΥΑ 1958 

(ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) 

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 

του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 

8353/276/Ε103 

(ΦΕΚ 415Β/23.2.2012) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων 

της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ…» (Β’1495), σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 

κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/14/ΕΚ. 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1016B_97.pdf
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΥΑ 20741 

(ΦΕΚ 1565Β/08.05.2012) 

Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21). 

ΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 

354Β/8-3-2011) 

Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

και άλλες διατάξεις. 

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ 

1589/2011 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 

(ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011) 

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ 

145447/2011 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 

(ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» 

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 

24Α/13-2-2012) 

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/15-4-

2013 (ΦΕΚ/964/Β/2013) 

Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 

άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 

διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 

θέματος 

ΚΥΑ 171914/2013 

(ΦΕΚ/3072/Β/2013) 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της 

κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» 

του Παραρτήματος IV της ΥΑ 1958/2012 (Β’21), όπως εκάστοτε ισχύει 

 

1.5. Ομάδα μελέτης 

Η Τεχνική Έκθεση εκπονήθηκε από ομάδα επιστημόνων-μόνιμων συνεργατών της ENVECO A.E. με 

την ακόλουθη σύνθεση: 

Κατσέλης Ιωάννης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc, 

Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA 

Τέντες Γιώργος Μηχανικός Μεταλλείων ΕΜΠ, MSc Υδρολογίας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης υδατικών πόρων 
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Γαϊτανάρου Ζωή Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, MSc Environmental 

Engineering and Business Management , Imperial College of London 

Μανιτάρα Κυριακή  Χημικός Μηχανικός, Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (MBA)  

Μπρούστη Παναγιώτα Περιβαλλοντολόγος Παν. Αιγαίου, M.Sc. Ποιότητα Υδάτων και 

Περιβαλλοντική Τεχνολογία 

Γαβριήλ Ιωάννης  Χημ. Μηχανικός 

Κοτζαγεώργης Γιώργος Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος PhD 

Μίχας Νικόλαος  Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μηχανικός Περιβάλλοντος ΜSc Ε.Μ.Π 
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Κεφάλαιο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Το Έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων (αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων) στον εγκεκριμένο Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πολυγύρου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Καστρί» που ανήκει στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (κύτταρα) την Α' και την B'. Η συνολική έκταση του γηπέδου 

είναι 90 στρέμματα, από τα οποία η επιφάνεια του ενεργού ΧΥΤΑ περιορίζεται στα 26,9 στρέμματα. Ο 

ΧΥΤΑ, στα 5 έτη ζωής του έχει δεχθεί σύμμεικτα αστικά απορρίμματα, ενώ κατά τους τελευταίους 6 

μήνες δέχεται απορρίμματα από τα οποία έχει αφαιρεθεί το ανακυκλώσιμο υλικό, λόγω της 

λειτουργίας συστήματος ανακύκλωσης στον Δήμο.  

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, σε πλατεία εντός του ΧΥΤΑ η οποία είναι όμορη του εν 

λειτουργία κυττάρου, θα εγκατασταθεί προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 

μικρής κλίμακας στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου Life reclaim “Landfill mining 

pilot application for recovery of invaluable metals, materials, land and energy”, το οποίο εγκρίθηκε 

και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Συμφωνία Επιχορήγησης LIFE12 

ENV/GR/000427, η οποία υπεγράφη στις 5 Αυγούστου 2013. 

Η μονάδα θα επεξεργαστεί περιορισμένη ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων και αναμένεται να 

κατασκευαστεί και να λειτουργήσει για περιορισμένο αριθμό ημερών (της τάξεως των 6-16 

εβδομάδων)  την περίοδο 1/9/2014 – 31/12/2015.  

Με βάση το Έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας (Παράρτημα 1), η προτεινόμενη πιλοτική μονάδα δεν αποτελεί έργο υποδομής του ΧΥΤΑ 

και κατατάσσεται στον α/α 16 του Παραρτήματος ΧΙΙ, της ομάδας 12 «Ειδικά Έργα και 

Δραστηριότητες» της ΥΑ 1958/2012. Με δεδομένο ότι η πιλοτική μονάδα αποτελεί έργο 

περιβαλλοντικής υποδομής (κατηγορία IV της ίδιας ΥΑ) και εντάσσεται στην κατηγορία Β, υπάγεται σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 171914/2013 

(ΦΕΚ/3072/Β/2013). Υπεύθυνη υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, με βάση και το ανωτέρω έγγραφο 

είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής.  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συνοδεύει την «Δήλωση Υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21’Β), όπως 

ισχύει».  
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2.2. Εξοπλισμός του Έργου 

Η προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων μικρής κλίμακας που θα εγκατασταθεί στο 

Έργο στο των πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του Life reclaim, θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο 

ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό: 

 Εκσκαφέα – φορτωτή (υπάρχει ήδη στον ΧΥΤΑ και αποτελεί υφιστάμενο εξοπλισμό) 

 Κόσκινο διαχωρισμού τύπου Trommel ή άλλου ανάλογων δυνατοτήτων για τον διαχωρισμό 

του λεπτόκοκκου υλικού (εγκατάσταση στην πλατεία της μονάδας, σε υπαίθριο χώρο) 

 Ταινιόδρομο χαμηλής ταχύτητας, πλάτους 0,6 m – 1,2 m για την τροφοδοσία 

 Θραυστήρα (shredder), τύπου σφυρόμυλου ή άλλου ισοδύναμου, για την πρόθραυση των 

υλικών σε κατάλληλη κοκκομετρία 

 Αεροδιαχωριστή για την απομάκρυνση ελαφρών υλικών (χαρτί, πλαστικό) από το μίγμα 

(προαιρετικά) 

 Μαγνητικό διαχωριστή για την απομάκρυνση σιδηρούχων τεμαχίων σε συνδυασμό με 

επαγωγικό διαχωριστή  

 Μύλο άλεσης, τύπου ραβδόμυλου ή άλλου ισοδύναμου για την λειοτρίβηση των υλικών που 

απομένουν στον κύκλωμα 

 Κυψέλη επίπλευσης για τον διαχωρισμό των λοιπών μεταλλικών υλικών.  

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με την ποιότητα των υλικών είναι δυνατόν να παρακαμφθεί η χρήση 

μύλων λειοτρίβησης (άλεσης) και να γίνει χρήση μόνο shredder. Σε αυτή την περίπτωση ο 

διαχωρισμός των θραυσμένων υλικών θα να γίνει μόνο με μεθόδους βαρυτομετρικές (εκμετάλλευση 

διαφοράς πυκνότητας και σχήματος τεμαχίων), προκειμένου ο διαχωρισμός των χρήσιμων υλικών 

να είναι όσο το δυνατόν απλούστερος, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τεμάχια, για να συμφέρει 

οικονομικά. 

Η κυψέλη επίπλευσης είναι μηχανικά αναδευόμενη και φέρει σύστημα εμφύσησης πεπιεσμένου αέρα. 

Η στάθμη του πολφού ελέγχεται με βαλβίδες που βρίσκονται στην έξοδο της κυψέλης. Ο αέρας που 

χρησιμοποιείται στην επίπλευση παράγεται από φυγοκεντρικό συμπιεστή. Για το κύκλωμα επίπλευσης 

προβλέπεται αντλία πολφού μεταβλητής ταχύτητας και μικρή δεξαμενή 1-5 m3 για τη δημιουργία του 

πολφού.  

Η μέθοδος της διαφορικής επίπλευσης είναι μια φυσικοχημική μέθοδος εμπλουτισμού και 

διαχωρισμού των συστατικών και στηρίζεται στην επιλεκτική επιφανειακή προσρόφηση χημικών 

αντιδραστηρίων στους κόκκους των ορυκτών, με αποτέλεσμα να καθίστανται επιλεκτικά υδρόφοβα ή 

υδρόφιλα. Η κύρια διεργασία της επίπλευσης γίνεται σε ειδικά δοχεία (κυψέλες), όπου σε υδατικό 

πολφό που δημιουργείται προστίθενται αραιά υδατικά διαλύματα χημικών αντιδραστηρίων, 

αφριστικά χημικά αντιδραστήρια, γίνεται εμφύσηση αέρα και διαρκής ανάδευση του πολφού. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή αφρού που επιπλέει στην επιφάνεια των κυψελών και έχει 

προσκολλημένα τα υδρόφοβα υλικά τα οποία ακολούθως συλλέγονται για πύκνωση- διήθηση 

(αφύγρανση), ενώ τα υδρόφιλα ορυκτά παραμένουν στον πολφό εντός των κυψελών για περαιτέρω 

συλλογή. 

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι κατά τμήματα δυνατόν αυτοκινούμενος και όχι μόνιμος. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι ο τελικός σχεδιασμός της μονάδας ενδέχεται να εξειδικεύσει περαιτέρω τον 
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εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, με δεδομένο ότι η μονάδα είναι πιλοτική, το έργο έχει ερευνητικό 

χαρακτήρα και στο στάδιο της προμελέτης δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμός όλων των 

σχεδιαστικών λεπτομερειών.  

Η μονάδα (πλην του κόσκινου trommel) θα βρίσκεται εντός προσωρινού υπόστεγου ανεγερμένου 

ειδικά για την προστασία της μονάδας από τις καιρικές συνθήκες και για την εφαρμογή μέτρων 

αντιρρύπανσης, ενώ παράλληλα για λόγους ερευνητικούς θα εγκατασταθούν τα ακόλουθα 

συστήματα παρακολούθησης: 

 Σύστημα παρακολούθησης εκπομπών σκόνης 

 Σύστημα παρακολούθησης εκπομπής οσμών 

 Σύστημα παρακολούθησης θορύβου 

Τα συστήματα αυτά θα μισθωθούν από εξειδικευμένη εταιρεία ή εργαστήριο παροχής υπηρεσιών 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης, με στόχο την πληρέστερη τεκμηρίωση των ερευνητικών 

εργασιών και την δημιουργία μηχανισμού διακοπής των εργασιών εάν τυχόν δημιουργούνται 

συνθήκες εκπομπής δυσμενέστερες από αυτές του ίδιου του ΧΥΤΑ.  

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του Η/Μ εξοπλισμού της προσωρινής πιλοτικής μονάδας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2-1 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 2.2-1. Συνοπτικά χαρακτηριστικά του νέου Η/Μ εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την προσωρινή 

πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων μικρής κλίμακας που θα λειτουργήσει στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, στο 

πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου Life reclaim. 

Νο. Περιγραφή Δυναμικότητα / άλλα στοιχεία 

1 Κόσκινο Trommel Ισχύς έως περίπου 10 kW (ηλεκτροκίνητο ή πετρελαιοκίνητο) 

2 Ταινιόδρομος Ισχύς έως περίπου 2 kW (ηλεκτροκίνητος ή πετρελαιοκίνητος) 

3 Θραυστήρας (shredder) Ισχύς έως περίπου 24 kW (ηλεκτροκίνητος ή πετρελαιοκίνητος) 

4 Αεροδιαχωριστής Ισχύς έως περίπου 30 kW (ηλεκτροκίνητος με Η/Ζ ή 

πετρελαιοκίνητος) 

5 Μαγνητικός διαχωριστής Ισχύς έως περίπου 4 kW (ηλεκτρικός ή πετρελαιοκίνητο) 

6 Μύλος άλεσης Ισχύς έως περίπου 25 kW (ηλεκτροκίνητος ή πετρελαιοκίνητο) 

7 Κυψέλη επίπλευσης Ισχύς έως περίπου 5 kW (ηλεκτροκίνητες αντλίες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ Περίπου 100 kW (ηλεκτρική) 
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2.3. Λειτουργία του Έργου 

Το Έργο περιλαμβάνει την προσθήκη στην καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ μιας μικρής κλίμακας 

ερευνητικής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΧΥΤΑ στο 

ευρωπαϊκό έργο LIFE12 ENV/GR/000427 LIFE reclaim, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

διαδικασίες επεξεργασίας ΑΣΑ: 

(1) Μηχανική συλλογή ποσότητας ΑΣΑ περίπου 1000 m3 που θα προέρχονται από τον ίδιο το 

ΧΥΤΑ Πολυγύρου και από άλλες θέσεις ΧΑΔΑ οι οποίες κατά κύριο λόγο βρίσκονται εντός του 

Δήμου Πολυγύρου 

(2) Απόθεση της ημερήσιας ποσότητας προς επεξεργασία στον υπαίθριο χώρο – πλατεία που 

βρίσκεται δίπλα στο εν λειτουργία κύτταρο απόθεσης.  

(3) Προδιαλογή για την απομάκρυνση τυχόν ογκωδών αντικειμένων από τα παλαιά ΑΣΑ. Τα 

ογκώδη (ΚΛ01) απομακρύνονται και τα υπόλοιπα παραμένουν στο κύκλωμα (ΚΛ02). 

(4) Διαχωρισμό με κόσκινο (τύπου trommel ή παρόμοιο) και απομάκρυνση του λεπτού 

κλάσματος (ΚΛ11). Το αδρομερές κλάσμα (ΚΛ12) παραμένει στο σύστημα. 

(5) Φόρτωση με μηχανικά μέσα σε ταινιόδρομο και διαλογή ειδικών ρευμάτων (μέταλλα, πέτρες) 

τα οποία απομακρύνονται ως αδρομερές κλάσμα (ΚΛ21α και ΚΛ21β). Έτσι προστατεύεται ο 

ακόλουθος εξοπλισμός από ζημιές και απομακρύνονται τυχόν ανεπιθύμητα υλικά. Ο 

ταινιόδρομος θα έχει πλάτος από 60 έως 120 cm για την αποδοτική εργασία τουλάχιστον 2 

ατόμων. Το λεπτομερέστερο κλάσμα (ΚΛ22) παραμένει στο σύστημα. 

(6) Θραύση του κλάσματος ΚΛ22 σε κατάλληλο θραυστήρα προ-επεξεργασίας για την 

λειοτρίβηση των ΑΣΑ σε κοκκομετρία κατάλληλη για περαιτέρω διαχωρισμό διαφόρων 

μεταλλικών και μη κλασμάτων. Όσον αφορά τον τύπο του θραυστήρα, με δεδομένη την 

πιλοτική φύση της μονάδας, θα εξετασθεί η  χρήση σφυρόμυλου δυναμικότητας έως 40t/d. 

(7) Αεροδιαχωρισμό του ρεύματος ελαφρών αποβλήτων, κυρίως χαρτιού και πλαστικού (ΚΛ31) 

με χρήση Αεροδιαχωριστή και ρεύματος αέρα. Το βαρύτερο κλάσμα (ΚΛ32) παραμένει στο 

σύστημα 

(8) Μαγνητικός διαχωριστής για τον διαχωρισμό ενός ρεύματος αποβλήτων πλούσιου σε 

σίδηρο (ΚΛ41) από το διερχόμενο ρεύμα ΚΛ32. Το μη μαγνητικό κλάσμα (ΚΛ42) παραμένει 

στο σύστημα. Προαιρετικά (και ανάλογα με την αποδοτικότητα του διαχωρισμού) είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και επαγωγικός διαχωριστής για τα αδρομερή μη σιδηρούχα 

μεταλλικά υλικά.  

(9) Περαιτέρω λειοτρίβηση του κλάσματος ΚΛ42 (προαιρετικά) για την επίτευξη ιδιαιτέρως 

λεπτόκοκκου υλικού ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μεθόδου επίπλευσης  

(10) Κυψέλη επίπλευσης για τον διαχωρισμό των μεταλλικών (μη σιδηρούχων) συστατικών 

(ΚΛ51) των αποβλήτων από τα υπόλοιπα (ΚΛ52), τα οποία θεωρούνται στείρα και μη 

περαιτέρω αξιοποιήσιμα. 
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Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας δίνεται στο Σχήμα 2.3-1 που ακολουθεί.  

Επισημαίνεται ότι το ρεύμα εισόδου θα αποτελείται από αστικά σύμμικτα απορρίμματα (ΑΣΑ) από το 

παλαιότερο τμήμα του ΧΥΤΑ, καθώς και από ΑΣΑ που ενδεχομένως θα απαιτηθεί να μεταφερθούν 

από άλλα σημεία εντός και εκτός του Δήμου Πολυγύρου, με βάση τις ανάγκες και την πορεία του 

Έργου Life reclaim. Όλα τα ρεύματα εισόδου και εξόδου από την προσωρινή πιλοτική μονάδα θα 

καταγράφονται, θα επισημαίνονται και θα μετράται το βάρος τους. Επιπλέον, αφού ολοκληρωθεί η 

καταγραφή η επεξεργασία και η τεκμηρίωση των εργασιών, όλα τα ρεύματα θα διατεθούν στο 

κύτταρο του ΧΥΤΑ. Έτσι κανένα ρεύμα αποβλήτου δεν θα εξέλθει του ΧΥΤΑ, εκτός από μικρές 

ποσότητες που θα λαμβάνονται δειγματοληπτικά και θα οδηγούνται για εργαστηριακές αναλύσεις 

στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε όποιο άλλο εργαστήριο κριθεί αναγκαίο.  

  



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 

ΣΤΟ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

reclaim - Landfill mining pilot application for recovery of invaluable metals, materials, land and energy 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   18 

 

 

Σχήμα 2.3-1. Διάγραμμα ροής της λειτουργίας της προσωρινής πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 

μικρής κλίμακας. 

 

  

Μέταλλα
ΚΛ21α

Μηχανική εξόρυξη & 
φόρτωση (1)

Κόσκινο διαχωρισμού 
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Προαποθήκευση (2)
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χειροδιαλογής (5)

Μαγνητικός 
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Επίπλευση (10)
Διαχωρισμένο 
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ΚΛ12
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Αεροδιαχωριστής (7)Ανάκτηση ενέργειας 
(ελαφρύ)

Προδιαλογή ογκωδών
(3)

Πέτρες
ΚΛ21β

ΚΛ22

Πρόθραυση (6)

ΚΛ22

ΚΛ32

ΚΛ31

ΚΛ52

Λειοτρίβηση (9)
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10%

Απομάκρυνση
ΚΛ01

ΚΛ02

90%

15%

75%

20%

50%

20%

30%

10%

1%

9%

20%
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2.4. Χρήση πρώτων υλών, νερού και ενέργειας 

2.4.1. Εισαγωγή 

Ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου έχει σαν κύρια δραστηριότητα την ταφή απορριμμάτων. Οι πρώτες ύλες 

διαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

i. Υλικό εδαφοκάλυψης: για τις απορριμματικές αποθέσεις του κυττάρου 

ii. Καύσιμα: πετρέλαιο  

iii. Χημικές Ύλες 

iv. Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργεια 

v. Χρήση Νερού 

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για τις καταναλώσεις που θα 

απαιτηθούν προκειμένου να λειτουργήσει η προτεινόμενη προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων, ανά κατηγορία. 

 

2.4.2. Υλικό εδαφοκάλυψης 

Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί επιπλέον υλικό εδαφοκάλυψης πέραν από τις ποσότητες που 

διαχειρίζεται ήδη ο ΧΥΤΑ, καθώς το σχετικό υλικό θα ανακτηθεί από τα απόβλητα που θα 

διαχωριστούν. Παρ΄ όλα αυτά κατά τη φάση σταδιακής εξόρυξης αποβλήτων, θα γίνεται άμεση 

επικάλυψη στον κενό χώρο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές οσμών.   

 

2.4.3. Καύσιμα - Πετρέλαιο 

Η προτεινόμενη μικρής κλίμακας ερευνητική πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων πιθανώς θα 

απαιτήσει την χρήση περιορισμένης ποσότητας υγρών καυσίμων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διαφόρων τύπων μηχανημάτων (ηλεκτροκίνητων, πετρελαιοκίνητων) στην αγορά κατά την περίοδο 

εγκατάστασης. Επίσης, θα εξεταστεί η χρήση καυσίμων για την επί τόπου παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αν απαιτηθεί ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο 

όμως καταρχήν κρίνεται επαρκές.   

 

2.4.4. Χημικές ύλες 

Η προτεινόμενη μικρής κλίμακας ερευνητική πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων αναμένεται 

να χρησιμοποιήσει περιορισμένες ποσότητες από τις ακόλουθες οικογένειες ουσιών στην κυψέλη 

επίπλευσης: 
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1. Ρυθμιστικό pH (συνήθως Ca(OH)2)  

2. Επιφανειοδραστικές ουσίες (αφριστικά)  

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μονάδα είναι ερευνητική, θα γίνουν δοκιμές με περιορισμένες ποσότητες 

από ουσίες οι οποίες βελτιώνουν τη δυνατότητα διαχωρισμού των κόκκων των υλικών, ώστε να 

διαπιστωθεί η πλέον αποτελεσματική για το σκοπό του διαχωρισμού των μεταλλικών αξιών από το 

τελικό ρεύμα τροφοδοσίας της κυψέλης επίπλευσης.  

 

2.4.5. Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργεια 

Με βάση την ονομαστική ισχύ του προτεινόμενου εξοπλισμού και τον χρόνο λειτουργίας της 

μονάδας ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι περί τις 40 ημέρες σε οκτάωρη λειτουργία, αναμένεται η 

μέγιστη κατανάλωση ενέργειας να είναι περί τις 30000 kWh (εάν όλος ο εξοπλισμός είναι 

ηλεκτροκίνητος). Στην πράξη θα ληφθεί μέριμνα, μέσω της επιλογής αποδοτικού ενεργειακά 

εξοπλισμού και οικονομικού τρόπου λειτουργίας, ώστε η πραγματική κατανάλωση να είναι 

σημαντικά χαμηλότερη. 

 

2.4.6. Χρήση νερού 

Χρήση νερού αναμένεται να γίνει στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των αποβλήτων, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η λειτουργία της επίπλευσης. Ο πολφός που θα δημιουργηθεί θα απαιτήσει την 

κατανάλωση έως 15 m3 νερού, τα οποία με κατάλληλη διάταξη θα ανακυκλώνονται στην κυψέλη 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση.  

 

2.5. Εκπομπές από το Έργο 

2.5.1. Αέριες εκπομπές 

Η προτεινόμενη προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων θα ενταχθεί στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ΧΥΤΑ και ως εκ τούτου θα έχει εκπομπές ανάλογες με αυτές του ΧΥΤΑ στην 

υφιστάμενη κατάσταση. Ενίσχυση των εκπομπών σκόνης αναμένεται από τη μόχλευση και τη 

θραύση υλικών στους δύο θραυστήρες (πρό-θραυσης και λειοτρίβησης). Η ειδική εκπομπή 

αναμένεται να είναι συγκρίσιμη με αυτή που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των εργασιών διάθεσης 

και συμπύκνωσης των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ειδική διάταξη 

παρακολούθησης της σκόνης για ερευνητικούς σκοπούς.  

Όσον αφορά την έκλυση οσμών, τα απόβλητα που θα χρησιμοποιηθούν θα καταβληθεί 

προσπάθεια να προέρχονται από σημεία του ΧΥΤΑ με επαρκή απομάκρυνση των βιοαερίων, ούτως 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οσμές, οι οποίες ούτως ή άλλως αναμένεται να είναι στα επίπεδα της 

καθημερινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ειδική διάταξη παρακολούθησης 

των οσμών για ερευνητικούς σκοπούς. 
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2.5.2. Υγρά απόβλητα 

Η προτεινόμενη προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε συνθήκες λειτουργίας δεν 

αναμένεται να παραγάγει υγρά απόβλητα, αφού το νερό χρήσης στην κυψέλη επίπλευσης θα 

ανακυκλώνεται προκειμένου να περιοριστεί η κατανάλωσή του. Μετά το πέρας της περιόδου 

λειτουργίας, θα απαιτηθεί διάθεση του χρησιμοποιημένου νερού. Αυτή θα πραγματοποιηθεί με 

συνδυασμό διαχωρισμού των στερεών στην υφιστάμενη δεξαμενή ισορροπίας της μονάδας 

επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και περαιτέρω επεξεργασία μαζί με τα στραγγίσματα. Της 

τελικής διάθεσής του, η οποία θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που διατίθενται σήμερα τα στραγγίσματα, 

θα προηγηθεί έλεγχος ποιότητας από εργαστήριο του ΕΜΠ ή άλλο εξωτερικό εργαστήριο.  

 

2.5.3. Στερεά απόβλητα 

Η προτεινόμενη προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, ως εκ της φύσεώς της, 

αφορά την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Όπως έχει προαναφερθεί οι μόνες ποσότητες στερών 

αποβλήτων που θα εξέλθουν του ΧΥΤΑ είναι τα αναγκαία δείγματα που θα χρησιμεύσουν για την 

επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας. Ως εκ τούτου η πιλοτική μονάδα 

αναμένεται να παραγάγει περίπου ίδια ποσότητα αποβλήτων με την ποσότητα που θα καταναλώσει 

(περί τα 1000 m3 ή 200-400 t). Τα απόβλητα αυτά τα οποία θα αποτελούν προϊόν διαλογής ΑΣΑ, θα 

διατεθούν στο ΧΥΤΑ με βάση τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.  

 

2.6. Εγκατάσταση της μονάδας 

Η εγκατάσταση της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας υπολογίζεται να εκτελεστεί 

σταδιακά σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Η διάρκεια λειτουργίας της, όπως προαναφέρθηκε δεν 

αναμένεται να ξεπεράσει τις 10 εβδομάδες, με μέγιστο τους 4 μήνες.    

Για την εγκατάσταση της μονάδας θα απαιτηθεί η διαμόρφωση της πλατείας δίπλα στο κύτταρο του 

ΧΥΤΑ και η κάλυψη περίπου 200-300 m2 με αργιλικά γαιώδη υλικά. Επί αυτών των υλικών θα 

τοποθετηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός και θα συνδεθούν μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα 

επεξεργασίας.  

Η εγκατάσταση του στεγάστρου θα είναι από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία με κάλυψη 

από πλαστική μεμβράνη ή λαμαρίνα και θα καλύψει τον εξοπλισμό για λόγους προστασίας από τις 

καιρικές συνθήκες.  

Επίσης θα γίνει επέκταση των υφιστάμενων δικτύων νερού και ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την εν λόγω 

πλατεία για την τροφοδοσία του συστήματος. Οι εργασίες αυτές αποτελούν ήπιες παρεμβάσεις που 

δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.  
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2.7. Σύνοψη προτεινόμενου Έργου 

Συνοπτικά οι προτεινόμενη τροποποίηση του Έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Διαμόρφωση πλατείας, σε σημείο δίπλα στο εν λειτουργία κύτταρο του ΧΥΤΑ 

 Εγκατάσταση προσωρινής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων για ερευνητικούς 

σκοπούς.  

 Επέκταση υφιστάμενων δικτύων νερού και ενέργειας εντός του ΧΥΤΑ, μέχρι την εν λόγω 

πλατεία 

 Λειτουργία της μονάδας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 4 μήνες) κατά την εαρινή-

θερινή περίοδο του 2015.  

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποτελούν μια ήπια προσωρινή παρέμβαση, εξυπηρετούν 

ερευνητικούς σκοπούς και αναμένεται να έχουν εν γένει θετικές επιπτώσεις στη μεσοπρόθεσμη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και την περιοχή μελέτης γενικότερα.  
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2.8. Μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων και ορισμός περιοχής μελέτης 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται εκτίμηση των επιπτώσεων από την 

εγκατάσταση και λειτουργία της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων.  

Στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος και των επιπτώσεων, ακολουθώντας 

το πνεύμα του Αρ.11 του Ν.4014/2011, έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία εκείνα του περιβάλλοντος 

της περιοχής μελέτης που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις, δηλαδή: 

i. Επιφανειακά και υπόγεια νερά, εξ αιτίας του υγρού φορτίου που ενδέχεται να περιέχουν τα 

σύμμεικτα απορρίμματα 

ii. Έδαφος, εξ αιτίας της άμεσης σχέσης που έχει η διαχείριση αποβλήτων με διάθεση στο 

έδαφος στερεών και υγρών ουσιών 

iii. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, εξ αιτίας του πιθανού φορτίου σκόνης και οσμών που μπορεί 

να δημιουργηθεί από τη μόχλευση και επεξεργασία που θα υφίστανται τα σύμμεικτα 

απορρίμματα 

iv. Ακουστικό περιβάλλον, εξ αιτίας της διαφορετικής στάθμης θορύβου που ενδέχεται να 

προκύψει από τη χρήση του νέου προσωρινού μηχανολογικού εξοπλισμού  

v. Κοινωνικό περιβάλλον, εξ αιτίας του ερευνητικού του χαρακτήρα, ο οποίος αναμένεται να 

έχει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε τοπική και εθνική κλίμακα  

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, με δεδομένο ότι οι προτεινόμενες αλλαγές 

είναι μικρής κλίμακας και επηρεάζουν μόνον στοιχεία του Έργου και της άμεσης περιοχής στην οποία 

είναι εγκατεστημένο, ως περιοχή μελέτης ορίζεται η Δ.Ε. Πολυγύρου στην οποία βρίσκεται 

εγκατεστημένος ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Ως περιοχή επέμβασης ορίζεται το γήπεδο εντός του οποίου 

βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Η θέση του ΧΥΤΑ Πολυγύρου και της περιοχής μελέτης δίνονται στο 

Σχήμα 2.8-1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 2.8-1. Έργο και περιοχή μελέτης (πράσινη γραμμή: όριο περιοχής μελέτης (Δ.Ε. Πολυγύρου) - κόκκινη 

περιοχή: XYTA Πολυγύρου). 

  

ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
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Κεφάλαιο 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά 

3.1.1. Εδαφικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται βόρεια της πόλης του Πολυγύρου, σε απόσταση περίπου 3,2 km, βόρεια 

του λόφου «Καστρί». Η ευρύτερη περιοχή έχει σχετικά έντονο, λοφώδες ανάγλυφο, με υψόμετρα 

μεγαλύτερα των 600m, τα οποία προσφέρουν καλή οπτική κάλυψη. Η κύρια λοφοσειρά στην περιοχή 

αναπτύσσεται ανατολικά και βορειοανατολικά της θέσης του οικοπέδου με γενική διεύθυνση Β.ΒΔ-

Ν.ΝΑ. και αποτελεί την διαχωριστική μάζα μεταξύ δύο λεκανών απορροής εκ των οποίων η προς τα 

ανατολικά κείμενη αποστραγγίζεται προς τα βόρεια, ενώ η δυτική αποστραγγίζεται προς τα δυτικά.  

Το νότιο όριο του οικοπέδου βρίσκεται σε υψόμετρο 680 m, ενώ το βορειοδυτικό σε υψόμετρο 580 m. 

Η μισγάγγεια που αναπτύσσεται στο κεντρικό τμήμα του οικοπέδου έχει γενική διεύθυνση από ΝΑ 

προς ΒΔ. Η διεύθυνση ροής των επιφανειακών νερών είναι προς τα ΒΔ. Η θέση βρίσκεται πολύ κοντά 

στον υδροκρίτη. Η λεκάνη απορροής που σχηματίζεται, παρουσιάζει ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου 

προς τα δυτικά. Οι κλίσεις εδάφους στον χώρο του οικοπέδου είναι 38% στο βοριοανατολικό τμήμα 

του οικοπέδου, και 36% στο νοτιοδυτικό. Η έκταση της λεκάνης απορροής που σχηματίζεται από τον 

υδροκρίτη ανατολικά της θέσης του οικοπέδου και βόρεια του λόφου «Καστρί» είναι μικρότερη των 

50 στρεμμάτων. 

Το υπόβαθρο των μεταμορφωμένων πετρωμάτων αποκαλύπτεται σε όλη την έκταση της περιοχής, 

με συχνότερους γεωλογικούς σχηματισμούς τους φυλλίτες και τους χαλαζιτικούς - ψαμμιτικούς 

σχιστόλιθους. Το πέτρωμα συναντάται στην επιφάνεια του εδάφους και δεν υπάρχει κάποια ζώνη 

αποσάθρωσης. Οι σχηματισμοί είναι συνεκτικοί με χαρακτηριστική σχιστότητα και κλίσεις προς τα Α 

– ΒΑ. Δεν συναντώνται χαλαρά και ασύνδετα υλικά τα οποία να είναι επιρρεπή προς κατολίσθηση. 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης βρίσκεται ανήκει στο δυτικό περιθώριο της Σερβομακεδονικής μάζας. 

Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται η Περιροδοπική Ζώνη η οποία αποτελείται από επί μέρους ενότητες 

και εσωτερικά τμήματα της ζώνης της Παιονίας προς τα δυτικά. Οι ενότητες που εμφανίζονται στον 

κορμό της Χαλκιδικής είναι η Ενότητα Ασπρης Βρύσης - Χορτιάτη, η Ενότητα Μελισσοχωρίου -

Χολομώντα, και βορειότερα η Ενότητα Ντεβέ Κοράν - Δουμπιά. Η Ενότητα Μελισσοχωρίου - 

Χολομώντα εκτείνεται από το Μελισσοχώρι προς τον Χολομώντα εως και την χερσόνησο της 

Σιθωνίας. Είναι αλπικής γένεσης και έχα υποστεί μεταμόρφωση σε συνθήκες-πρασινοσχιστολιθικής 

φάσης. Οι κύριοι σχηματισμοί που έχουν προκύψει είναι μάρμαρα, χαλαζίτες, φυλλίτες και ψαμμιτικοί 

ασβεστόλιθοι. 

Η περιοχή του ΧΥΤΑ Πολυγύρου τοποθετείται στον ορίζοντα χαλαζιτών-φυλλιτών που ανήκουν στην 

Ομάδα Σβούλας, με επί μέρους γεωλογικούς σχηματισμούς λεπτόκοκκους έως μεσόκοκκους 

σκοτεινότεφρους - καστάνινους χαλαζίτες, ασβεστιτικούς, χαλαζιτικούς ψαμμίτες με ενστρώσεις 

τεφρών -καστανότεφρων φυλλιτών μετά γραφιτικών σχιστολίθων, και μαύρους έως 

σκοτεινότεφρους φυλλίτες. Η σειρά Άσπρης Βρύσης - Χορτιάτη αποτελείται από μεταμορφωμένα 

πετρώματα, σερικιτικούς-επιδοτιτικούς-χλωριτικούς επιγνεύσιους, πρασινοσχιστόλιθους, αργιλικούς 
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σχιστόλιθους, φυλλίτες και κατά θέσεις τεκτονικές παρεμβολές συμπαγών μαρμάρων. Η σειρά του 

Χορτιάτη βρίσκεται σε τεκτονική επαφή με την σειρά των γαββρικών πετρωμάτων της οφιολιθικής 

ακολουθίας της δυτικής Χαλκιδικής. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από ρήγματα ΒΔ-ΝΑ 

κατεύθυνσης που ταυτόχρονα αποτελούν και το βασικό μέτωπο εφιππεύσεων των Απλικών 

Ενοτήτων της Περιροδοπικής με διεύθυνση πάντοτε προς τα δυτικά. 

Στην περιοχή σχηματίζεται λεκάνη απορροής με ήπιες κλίσεις του ανάγλυφου προς τα δυτικά. Η 

διεύθυνση ροής των επιφανειακών νερών είναι προς τα ΒΔ. Το υψόμετρο στη θέση αυτή είναι 

περίπου στα 600m. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι φυλλίτες και σχιστόλιθοι κύρια 

χαλαζιτικοί και ψαμμιτικοί. Το πέτρωμα συναντάται στην επιφάνεια του εδάφους και δεν υπάρχει 

κάποια σημαντική ζώνη αποσάθρωσης ή μανδύας αποσάρθρωσης. Οι σχηματισμοί είναι συνεκτικοί 

με χαρακτηριστική σχιστότητα και κλίσεις προς τα Α-ΒΑ. Γενικά οι φυλλιτικοί σχηματισμοί είναι 

αδιαπέρατοι με πολύ μικρό πρωτογενές πορώδες. Υδροφορίες στους σχηματισμούς αυτούς 

συναντώνται μόνο σε ζώνες διάρρηξης. Μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες δεν υπάρχουν ή δεν εντοπίζονται 

μακροσκοπικά στην περιοχή. 

 

3.1.2. Υδατικοί πόροι 

 

Υδάτινα σώματα 

Με βάση την ΥΑ 706/2010 (ΦΕΚ/1383/Β/2010) προσδιορίστηκαν τα όρια των λεκανών απορροής 

ποταμών στην ελληνική επικράτεια (το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑ διορθώθηκε με την Διόρθωση 

Σφαλμάτων 9 του ΦΕΚ/1572/Β/2010). Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στην Λεκάνη Απορροής του 

ποταμού (ΛΑΠ) Χαλκιδικής (GR05) η οποία: 

 υδρολογικά ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (GR10),  

 εδαφικά ανήκει κατά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Χαλκιδικής. 

Παράλληλα, για το ΥΔ GR10 έχει εγκριθεί από την ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ και βρίσκεται σε ισχύ το Σχέδιο 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΔΛΑΠ.  

Ακολούθως δίνονται οι πληροφορίες που το ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνει για την περιοχή μελέτης: 

1. Οι πιέσεις που διαπιστώνονται στην περιοχή μελέτης είναι:  

a. Καλλιέργειες 

b. Αστικοποίηση 
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c. ΧΥΤΑ 

d. ΕΕΛ 

e. Λατομεία 

f. Κτηνοτροφικές μονάδες 

g. Βιομηχανικές μονάδες 

2. Στην περιοχή μελέτης έχουν οριστεί τα ποτάμια ΥΣ που απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1.2-1. Το 

σύνολο των ποτάμιων ΥΣ βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 km από το Έργο. 

3. Στην περιοχή μελέτης έχει προσδιοριστεί το υπόγειο ΥΣ με κωδικό GR1000190 (Σχήμα 3.1.2-2) 

για το οποίο δεν έχει γίνει περαιτέρω χαρακτηρισμός κατά την έννοια της 2000/60/ΕΚ και των 

σχετικών καθοδηγητικών κειμένων 

4. Το υπόγειο ΥΣ βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση και σε καλή ποιοτική κατάσταση χωρίς 

τάσεις υποβάθμισης, κατά την έννοια της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

5. Στην περιοχή μελέτης δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων έργων που σχετίζονται με την 

προστασία ή τη διαχείριση των νερών για την 6ετία ισχύος του ΣΔΛΑΠ 

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται ειδικότερες πληροφορίες για τα νερά της περιοχής 

μελέτης, σε κλίμακα λεπτομερέστερη από αυτή του ΣΔΛΑΠ. 
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Σχήμα 3.1.2-1. Ποτάμια ΥΣ εντός της περιοχής μελέτης με βάση το ΣΔΛΑΠ της του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

(GR10). Αξονική γραμμή σε χρώμα καφέ: όριο Δ.Ε.Πολυγύρου 
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Σχήμα 3.1.2-2. Υπόγεια ΥΣ εντός της περιοχής μελέτης με βάση το ΣΔΛΑΠ της του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

(GR10). Αξονική γραμμή σε χρώμα καφέ: όριο Δ.Ε.Πολυγύρου 

 

Επιφανειακά Νερά  

Η περιοχή είναι πλούσια σε υδατικούς πόρους, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τη γεωργική 

παραγωγή της περιοχής η οποία αποτελεί και την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων. Στην περιοχή 

του έργου δεν υπάρχουν φράγματα ή λιμνοδεξαμενές και οι επιφανειακές απορροές καταλήγουν 

στα κύρια υδατορέματα όπως το Ρέμα Καβρόλακκος. Η χρήση των επιφανειακών νερών γίνεται 

αποκλειστικά για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς από τους κατοίκους της περιοχής. 

Στην περιοχή του έργου σχηματίζεται λεκάνη απορροής έκτασης μικρότερης των 0,05km2. Η 

επιφανειακή απορροή στην λεκάνη αυτή είναι πολύ μικρή. Από βιβλιογραφικά δεδομένα είναι γνωστό 

ότι ο συντελεστής κατείσδυσης για τους μεταμορφωμένους σχηματισμούς που συναντώνται στην 

περιοχή κυμαίνεται από μηδενικές τιμές για εντελώς υγιές πέτρωμα και αυξάνεται προοδευτικά με την 

αποσάθρωση σε 15-30%. 

Στάσιμα νερά δεν παρατηρούνται στην περιοχή του έργου ακόμα και έπειτα από πολύωρες 

βροχοπτώσεις. 
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Υπόγεια Νερά 

Η ύδρευση του Πολυγύρου γίνεται με γεωτρήσεις που βρίσκονται στα ανατολικά του οικισμού. Οι 

υδρογεωτρήσεις αυτές απέχουν περισσότερο από 4 km από την θέση του χώρου του ΧΥΤΑ. Μία 

υδρογεώτρηση υπάρχει βόρεια του Πολυγύρου, στην περιοχή Παλαιοκάστρου, σε μεγάλη απόσταση 

από τον χώρο (>5,5 km). Οι γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς 

των αργιλικών σχιστόλιθων, φυλλιτών, χαλαζιτών κλπ. Οι υδροφορίες στους σχηματισμούς αυτούς 

εντοπίζονται σε ζώνες ρωγμάτωσης ή κατάκλασης, δηλαδή, οι υδροφόροι ορίζοντες είναι τεκτονικής 

ρηξιγενούς προέλευσης χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους και με μικρές παροχές, μεγέθους 20m3/ώρα. 

Στα πλαίσια του έργου, και για τον διαρκή έλεγχο ενδεχομένων διαρροών στραγγισμάτων στα 

υπόγεια ύδατα του ΧΥΤΑ, για την επιτυχή Περιβαλλοντική Παρακολούθηση διανοίχθηκαν τρείς (3) 

γεωτρήσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: 

- Γεώτρηση Γ1 (πλησίον του κτιρίου διοίκησης) 

- Γεώτρηση Γ2 (κατάντη του κυττάρου, στα όρια του αναβαθμού του χώρου) 

- Γεώτρηση Γ3 (ανάντη του κυττάρου, πλησίον της μονάδας καύσης βιοαερίου) 

Οι αναλύσεις που έγιναν σε νερό των γεωτρήσεων έχουν δείξει περιορισμένη κινητικότητα ρύπων 

από τα απόβλητα προς τα νερά και ως εκ τούτου αποτελεσματική προστασία του υπόγειου νερού.  

 

3.2. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

3.2.1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Οι ρύποι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση και τον τρόπο που 

παράγονται. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

• Αέριοι ρύποι, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα 

οξείδια του αζώτου (NOx), το διοξείδιο του θείου (SO2), το όζον (O3) και οι 

υδρογονάνθρακες (HxCx). 

• Σωματίδια, τα οποία ομαδοποιούνται σύμφωνα με το μέγεθος τους σε σκόνες, 

αιωρούμενα σωματίδια, και σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη χημική τους 

σύσταση. 

Ανάλογα με τον τρόπο που παράγονται κατηγοριοποιούνται σε: 

• Πρωτογενείς ρύπους, οι οποίοι εκπέμπονται κατ' ευθείαν από την πηγή στην ατμόσφαιρα, 

όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το διοξείδιο του θείου (SO2), ο καπνός, τα 

σωματίδια, κ.λ.π., 
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• Δευτερογενείς ρύπους, οι οποίοι σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς 

ρύπους μετά από χημικές αντιδράσεις με φυσικά συστατικά της ατμόσφαιρας και με 

καταλυτική δράση της ακτινοβολίας της υγρασίας ή της θερμοκρασίας, όπως είναι το 

όζον (Ο3), οι οξειδούμενοι υδρογονάνθρακες, κ.λ.π. 

Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι μεταφορές, η 

βιομηχανία και η θέρμανση. Η ρύπανση προέρχεται βασικά από τις καύσεις υγρών ή στερεών 

καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πηγών αυτών. Μόνο στην περίπτωση της 

βιομηχανίας ορισμένα είδη και ορισμένες ποσότητες ρύπων διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα, είτε 

κατά την διαδικασία της παραγωγής, είτε κατά τη διακίνηση και αποθήκευση πρώτων υλών και 

προϊόντων. 

Όπως έχει αναφερθεί, η ευρύτερη περιοχή μελέτης, με την εξαίρεση του ίδιου του ΧΥΤΑ Πολυγύρου 

παρουσιάζει κυρίως αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα με χαρακτηριστικά βιοτεχνικής δραστηριότητας.  

Οι βασικές πηγές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή του ΧΥΤΑ είναι οι εξής: 

• Κυκλοφορία οχημάτων εντός του επαρχιακού δικτύου της περιοχής, η οποία κυρίως 

σχετίζεται με τη κυκλοφορία από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής 

• Εκπομπές σωματιδίων υπό μορφή σκόνης από τις αγροτικές δραστηριότητες της 

περιοχής 

• Εκπομπές σωματιδίων λόγω αιολικής δράσης, που λαμβάνει χώρα επί αποψιλωμένων 

περιοχών 

• Εκπομπές αιθάλης, CO, NOx, κ.α. που προκύπτουν από τις θερμάνσεις που λειτουργούν 

στους οικισμούς της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση 2,5 km και πλέον. 

Από τις προαναφερόμενες πηγές ρύπανσης εκτιμάται ότι οι εκπομπές σωματιδίων αποτελούν τον 

κύριο παράγοντα υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, ενώ οι υπόλοιποι ρύποι σε 

συνδυασμό και με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής δε δημιουργούν αξιοσημείωτα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζει ο ΧΥΤΑ δεν διαπιστώνονται ανιχνεύσιμες 

διαφυγές βιοαερίου στο περιβάλλον.  

 

3.2.2. Ακουστικό περιβάλλον 

Η υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος μιας περιοχής έχει να κάνει με το υπάρχον 

επίπεδο θορύβου στην περιοχή. Η επίδραση του θορύβου στο ανθρωπογενές περιβάλλον έχει να 

κάνει με ένα από τα εξής : 

• επίδραση στο σύστημα ακοής του ανθρώπου (προσωρινή ή μόνιμη) 
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• επίδραση στην υγεία σε άλλα βιολογικά συστήματα του ανθρώπου (π.χ. νευρικό 

σύστημα) 

• επίδραση στις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. η απόδοση και γενικότερα η προσοχή 

για εκτέλεση μιας εργασίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την στάθμη του 

θορύβου) 

Αντίστοιχες επιδράσεις έχουν διαπιστωθεί διαχρονικά και στα ζώα (οικόσιτα ή άγρια). Οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στο ότι ο θόρυβος επηρεάζει τη φυσιολογία και συμπεριφορά 

των ζώων . Εάν η έκθεση μεταβληθεί σε χρόνια όχληση, ο θόρυβος μπορεί να είναι ζημιογόνος για 

την ενεργητικότητα, την αναπαγωγική αποτελεσματικότητα και την μακροβιότητα των ζώων.  

Η σημαντικότερη παράμετρος για την περιγραφή του θορύβου (και γενικότερα του ήχου) είναι το 

μέγεθος της ακουστικής πίεσης. Η ακουστική πίεση που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί 

κυμαίνεται μεταξύ του κατωφλίου ακουστότητας και του ορίου μονίμου βλάβης στο αυτί. Ο λόγος 

των δύο παραπάνω πιέσεων είναι 1 προς 5.000.000 και για να αποτυπωθεί αυτό το μεγάλο εύρος 

χρησιμοποιείται μία λογαριθμική κλίμακα. Εξάλλου το ανθρώπινο αυτί αντιδρά σε αλλαγές της 

ακουστικής πίεσης μάλλον αναλογικά παρά απόλυτα. Έτσι για τη μέτρηση του ήχου (και επομένως 

του θορύβου) έχει καθιερωθεί η μονάδα ντεσιμπέλ dΒ. Η στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL, Sound 

Pressure Level), σε dB ορίζεται ως το δεκαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθμου του λόγου της εντάσεως 

του ήχου που εξετάζουμε προς την ένταση ενός ήχου αναφοράς. 

Οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση μουσικής κλπ. διαταράσσονται όταν το επίπεδο του θορύβου 

ξεπερνά τα 65 dΒ(A) και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνομιλίες για να γίνουν κατανοητές απαιτούν 

ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνομιλητών, όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των κλπ. Σε 

περιπτώσεις θορύβου άνω των 75 dΒ(A) μία κανονική συνομιλία είναι αδύνατη. 

Στην περίπτωση των ζώων δεν υπάρχουν δεδομένα εμπειρικά όρια όπως τα προαναφερόμενα, 

καθώς και είδος έχει διαφορετικά επίπεδα ενόχλησης και επηρεάζεται διαφορετικά. Παρ΄ όλα αυτά 

είναι γνωστό ότι τα ζώα (π.χ. θηλαστικά) παρουσιάζουν ευαισθησία και σε δονήσεις, ακόμα και όταν 

αυτές δεν είναι σε επίπεδα αντιληπτά από τον άνθρωπο.  

Ο θόρυβος δεν είναι ένας σταθερός ήχος, αλλά έχει μία ακανόνιστα κυμαινόμενη στάθμη ηχητικής 

πίεσης. Γι' αυτό έχουν καθιερωθεί διάφοροι δείκτες, που λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το γεγονός, 

για την περιγραφή της όχλησης από τον θόρυβο. 

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελείται από ήχους διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων. Όμως το 

ανθρώπινο αυτί έχει διαφορετική ευαισθησία στις διάφορες συχνότητες. Γι' αυτό οι θόρυβοι που 

καταγράφονται από ένα μικρόφωνο φιλτράρονται και προσαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο που το 

ανθρώπινο αυτί φιλτράρει και προσαρμόζει τους ήχους που δέχεται. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 

προσομοίωσης του ανθρώπινου αυτιού που δίνουν λιγότερη έμφαση σε κάποιες συχνότητες και 

περισσότερη σε άλλες. Για τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιείται η κλίμακα Α που δίνει έμφαση 

στις συχνότητες γύρω στα 2000 Hz και τότε ο θόρυβος που καταγράφεται εκφράζεται σε dΒ(A). 

Πρέπει να λεχθεί ότι οι μονάδες μετρήσεως θορύβου δεν χρησιμοποιούνται με την ίδια μέθοδο που 

χρησιμοποιούνται οι λοιπές μονάδες μήκους. Η απλή άθροιση των decibels  είναι αδύνατη λόγω του 

ότι η  κλίμακα dΒ(A) είναι λογαριθμική και όχι γραμμική. Γι' αυτό και το άθροισμα δύο θορύβων του 
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ίδιου ακουστικού επιπέδου Lo σε dB(A) θα έχει σαν αποτέλεσμα, ασχέτως του επιπέδου, μία αύξηση 

3dB(A) δηλαδή ένα συνολικό επίπεδο Lo+3 dB(A). Έτσι η άθροιση 10 θορύβων του ίδιου επιπέδου Lo 

θα δώσει ένα συνολικό θόρυβο Lo + 10 dB(A), ενώ η διαφορά των 3 dB(A) στην άθροιση δύο 

Θορύβων είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή από το αυτί. Μία αύξηση 10 dB(Α) αυξάνει 

σημαντικά την ηχητική εντύπωση ή γενικότερα την ακουστική όχληση. Ανάλογα μία μείωση κατά 10 

dB(Α) βελτιώνει αισθητά αυτή την εντύπωση. 

Στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πολυγύρου δεν υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης της στάθμης 

θορύβου. Παρ΄ όλα αυτά με συνυπολογισμό της δυναμικής και των δραστηριοτήτων κάθε περιοχής 

της Δ.Ε. Πολυγύρου, είναι δυνατόν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: 

• Η όχληση από την κίνηση τροχοφόρων οχημάτων περιορίζεται εντός του οικιστικού ιστού 

των πόλεων και κωμοπόλεων. Παρά ταύτα, δεν αναμένεται υπέρβαση των 

θεσμοθετημένων ορίων θορύβου και δονήσεων. 

• Άξια λόγου είναι και η όχληση από την κίνηση οχημάτων στην άμεση γειτονία της εθνικής 

οδού Πουγύρου – Αρναίας - Ιερισσού, περιοχή στην οποία ούτως ή άλλως οι οικισμοί 

είναι περιορισμένοι σε αριθμό. 

• Η βιομηχανία δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη και περιορίζεται κυρίως σε θεσμοθετημένες 

βιομηχανικές περιοχές στα προάστια των αστικών – ημι-αστικών κέντρων. Οι οχλήσεις εκεί 

είναι οι αναμενόμενες, όμως δεν γίνονται αισθητές στις κατοικημένες περιοχές. 

Στο άμεσο περιβάλλον της περιοχής του Έργου δεν υπάρχουν ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις που να 

επιβαρύνουν ακουστικά το περιβάλλον. Οι μόνες ενδεχόμενες πηγές ηχητικής επιβάρυνσης είναι η 

κυκλοφορία οχημάτων στο οδικό δίκτυο (δημόσιο και αγροτικό) και οι όποιες σποραδικές 

αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Παρότι δεν υπάρχουν μετρήσεις του φόρτου της οδικής 

κυκλοφορίας, εκτιμάται ότι αυτή κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (ακόμα και με τα 

απορριμματοφόρα του ΧΥΤΑ) και επομένως δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση στο ακουστικό 

περιβάλλον της περιοχής. Επομένως, εκτιμάται ότι το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης δεν 

είναι επιβαρυμένο από οχλούσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

 

3.2.3. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Τα βασικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για τη Δ.Ε. Πολυγύρου αντλούνται από στοιχεία της Εθνικής 

Απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) και από δημοσιευμένα στοιχεία της Έκθεσης με τίτλο «Μελέτη 

υφιστάμενης κατάστασης για τη διαχείριση απορριμμάτων / ανακύκλωση στη Χαλκιδική» του Έργου 

LIFE07 ENV/GR/000265 “Συμπράξεις Δημοσίων – Ιδιωτικών Φορέων για τη βελτιστοποίηση των 

σχημάτων περιορισμού, ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων σε προορισμούς μαζικού 

τουρισμού” με δακριτικό τίτλο: Recycling Sympraxis (Νοέμβριος, 2009).  

Το σύνολο του Ν. Χαλκιδικής, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, έχει έκταση 2.919 km2 και 

πληθυσμό 104.894 κατοίκους. Η πυκνότητα του πληθυσμού στο Ν. Χαλκιδικής ανέρχεται σε 

36 κατοίκους/km2. Στον Πίνακα 3.2.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ο συνολικός πραγματικός 
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πληθυσμός των διαφόρων Δ.Ε. του Νομού Χαλκιδικής καθώς και η μεταβολή του πληθυσμού από το 

1991 έως και το 2011. 

 

Πίνακας 3.2.3-1. Δημογραφική εξέλιξη της Δ.Ε. Πολυγύρου σε σχέση με τις υπόλοιπες Δ.Ε. της Π.Ε. Χαλκιδικής 

 Περιοχή Μόνιμος Πληθυσμός1 d(2001-

1991)2 

d(2011-

2001) 

ΜΕΡΜ  

(2001-1991)3 

ΜΕΡΜ 

(2011-2001) 

 1991 2001 2011     

 3 2      

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 85426 96849 105908 13% 9% 1.26% 0.90% 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 18096 17752 18294 -2% 3% -0.19% 0.30% 

Δ.Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 6021 5884 6063 -2% 3% -0.23% 0.30% 

Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3455 3470 3526 0% 2% 0.04% 0.16% 

Δ.Ε. ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 8620 8398 8705 -3% 4% -0.26% 0.36% 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Έδρα: 

Κασσάνδρεια,η) 

11038 14971 16672 36% 11% 3.09% 1.08% 

Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 7074 9440 10760 33% 14% 2.93% 1.32% 

Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3964 5531 5912 40% 7% 3.39% 0.67% 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

(Έδρα: Νέα Μουδανιά,τα) 

25432 30397 36500 20% 20% 1.80% 1.85% 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 7626 8746 11571 15% 32% 1.38% 2.84% 

Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12780 16236 19067 27% 17% 2.42% 1.62% 

Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5026 5415 5862 8% 8% 0.75% 0.80% 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Έδρα: 

Πολύγυρος,ο) 

20064 21931 22048 9% 1% 0.89% 0.05% 

Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 3805 4208 4002 11% -5% 1.01% -0.50% 

Δ.Ε. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 2758 2808 2378 2% -15% 0.18% -1.65% 

Δ.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3513 4471 4282 27% -4% 2.44% -0.43% 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 9988 10444 11386 5% 9% 0.45% 0.87% 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Έδρα: 

Νικήτη,η) 

10796 11798 12394 9% 5% 0.89% 0.49% 

Δ.Ε. ΣΙΘΩΝΙΑΣ 7118 8127 8841 14% 9% 1.33% 0.85% 

Δ.Ε. ΤΟΡΩΝΗΣ 3678 3671 3553 0% -3% -0.02% -0.33% 

1Μόνιμος πληθυσμός: εξαιρείται το Αγ.Όρος 

2d(x1-x2): ποσοστιαία μεταβολή από το έτος x1 στο έτος x2 

3ΜΕΡΜ(x1-x2): μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής από το έτος x1 στο έτος x2 

 

Με βάση τα στοιχεία των διαθέσιμων μελετών, διαπιστώνεται ότι στη Δ.Ε. Χαλκιδικής αναπτύσσονται 

δύο κύρια παραγωγικά συστήματα. 

Το πρώτο κύριο παραγωγικό σύστημα είναι αυτό του μαζικού τουρισμού, της δεύτερης κατοικίας και 

των συναφών υπηρεσιών και εμπορικών δραστηριοτήτων που εντοπίζεται χωρικά κατά μήκος της 

παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Χαλκιδικής, και περιλαμβάνει όλα τις ΔΚ των Δ.Ε. της περιοχής. Το 

δεύτερο κύριο παραγωγικό σύστημα είναι αυτό του αγροτοδιατροφικού τομέα που αναπτύσσεται 

στο εσωτερικό τμήμα του νομού (ενδοχώρα χερσονήσων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και ηπειρωτική 

ενδοχώρα Δήμων Καλλικράτειας, Τρίγλιας, Μουδανιών, Πολυγύρου, Ορμύλιας, Παναγιάς και 
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Σιθωνίας). Δευτερεύοντα παραγωγικά συστήματα της περιοχής είναι το σύστημα των μεταλλίων 

Στρατωνίου και της προ του Άθω περιοχής, που εντοπίζεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σταγίρων-

Ακάνθου και συγκεντρώνει δευτερογενείς και τουριστικές για θρησκευτικούς λόγους δραστηριότητες, 

καθώς και το σύστημα συγκεντρωμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων της ΔΚ Λακκώματος στα 

σύνορα με το Νομό Θεσσαλονίκης. 

Η Δ.Ε. Ζερβοχωρίων καταλαμβάνει, γεωγραφικά, μέρος της βόρειας συνοριογραμμής με το νομό 

Θεσσαλονίκης. Νότια και δυτικά συνορεύει με τη Δ.Ε.Πολυγύρου, ενώ ανατολικά γειτονεύει με το 

Δήμο Αρναίας. Ο Δήμος Ζερβοχωρίων αποτελείται από πέντε ΔΚ. Πρόκειται για ις ΔΚ Παλαιόχωρας, 

Γεροπλατάνου, Κρήμνης, Μαραθούσας και Ριζών. Η Δ.Ε.Ζερβοχωρίων συνολικά καταλαμβάνει 

έκταση 139,00 τετρ. χλμ., μια έκταση που αντιστοιχεί στο 4,75% της συνολικής έκτασης της Π.Ε. 

Αντίστοιχα οι Δ.Κ. καταλαμβάνουν τα εξής ποσοστά: Παλαιόχωρας 35,8 %, Γεροπλατάνου 9,69 %, 

Κρήμνης 7,13 %, Μαραθούσας 31,94 και Ριζών 15,44% της συνολικής έκτασης της Δ.Ε. Συνολικά η 

έκταση της Δ.Ε. καλύπτεται κατά 63.5% από καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, κατά 4,7% 

από βοσκότοπους, κατά 30.64% από δάση ενώ οι εκτάσεις των οικισμών, όπως αυτοί ορίζονται από 

την ΕΣΥΕ, ανέρχονται σε 1 τετρ. χλμ. ή στο 0.71% της συνολικής έκτασης της Δ.Ε.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες κατοικίες βρίσκονται στη ΔΚ 

Παλαιόχωρας. Το ποσοστό των εξοχικών κατοικιών στο σύνολο της Δ.Ε. Ζερβοχωρίων, ανέρχεται σε 

13,9%, ποσοστό το οποίο είναι σχετικά μικρό αφού η συγκεκριμένος Δ.Ε. δεν θεωρείται τουριστική. Ο 

αριθμός των επιχειρήσεων της εν λόγω Δ.Ε., σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, 

ανερχόταν το 2009 στις 133. Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιχειρηματική δράση. Κυρίως 

λιανικό εμπόριο και αγροτικές επιχειρήσεις. 

Η Δ.Ε. Πολυγύρου καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νομού Χαλκιδικής. Συνορεύει βόρεια με τον 

νομό Θεσσαλονίκης , τον δήμο Ζερβοχωρίων και Αρναίας, Νότια συνορεύει με τη Δ.Ε.Ορμύλιας, 

δυτικά με τις Δ.Ε. Ανθεμούντα και Μουδανιών και ανατολικά με τις Δ.Ε. Παναγίας και Σιθωνίας. Το 

ανάγλυφό της είναι πλούσιο αφού συνδυάζει πεδινά, ημιορεινά και ορεινά εδάφη. Το ανάπτυγμα των 

ακτών της δεν είναι εκτεταμένο ενώ διασχίζεται στο εσωτερικό της από την οροσειρά του Χολομώντα.  

Ο Πολύγυρος είναι η πρωτεύουσα της Δ.Ε. αλλά και της Π.Ε. Χαλκιδικής και είναι το κέντρο με τις 

περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι ο τριτογενής τομέας είναι ο πιο ανεπτυγμένος με ποσοστό 

περίπου 50% ενώ ακολουθεί η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας με 22,5%. Η Δ.Ε. αποτελείται από επτά δημοτικά διαμερίσματα από τα οποία η Γερακινή 

και οι Καλύβες είναι παραλιακοί οικισμοί ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στην ενδοχώρα. Οι εκτάσεις της 

Δ.Ε. χαρακτηρίζονται από έντονη ποικίλη μορφολογία. Το κεντρικό και ανατολικό τμήμα 

χαρακτηρίζεται καταλαμβάνεται από τον ορεινό όγκο του Χολομώντα με μεγάλα υψόμετρα και 

δευτερεύοντα υψώματα. Η Δ.Ε. χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ποσοστό των δασικών εκτάσεων 

(55,6%) που καταλαμβάνουν την μισή και πλέον έκταση της Δ.Ε.. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 

καταλαμβάνουν το 30,8% της συνολικής έκτασης και βρίσκονται προς την νότια πλευρά της Δ.Ε. 

όπου εκεί οι εξάρσεις του εδάφους εξομαλύνονται. Η Δ.Ε. γενικά διαθέτει πλούσιους φυσικούς 

πόρους οι οποίοι σε συνδυασμό με την παραλιακή ζώνη αποτελούν πόλο έλξης των τουριστών 

αλλά και την βάση της τουριστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα του εναλλακτικού τουρισμού. 

Ο αριθμός των νοικοκυριών της Δ.Ε. όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα είναι 3638 με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνεται στη ΔΚ Πολυγύρου(56,9%) και στη ΔΚ Βραστάμων(11,2%). 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό (30,5%)των νοικοκυριών αποτελείται από δύο μέλη και ακολουθούν αυτά 

που αποτελούνται από τρία και τέσσερα μέλη(20,7% και 21,7% αντίστοιχα). Διαπιστώνεται ότι οι 

περισσότερες κατοικίες βρίσκονται στη Δ.Κ. Πολυγύρου. Το ποσοστό των εξοχικών κατοικιών στο 

σύνολο του Δήμου ανέρχεται σε 33,4%.  

Παράλληλα, από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια του δήμου αυτές του λιανικού εμπορίου 

είναι η πολυπληθέστερη ομάδα με 19,7%. Ακολουθούν οι κατασκευές με 17,4% και έπονται τα 

ξενοδοχεία- εστιατόρια με 14,3%. Ο πληθυσμός την τουριστική περίοδο σύμφωνα με εκτίμηση των 

δημοτικών αρχών φτάνει τις 30.000 και συγκεντρώνονται κυρίως στους παραλιακούς οικισμούς αλλά 

και στη Δ.Κ. Πολυγύρου, ενώ παράλληλα αυξάνεται όπως είναι φυσικό και ο όγκος των 

απορριμμάτων. Τα απορρίμματα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  
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Κεφάλαιο 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

4.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του Έργου στην άμεση και ευρύτερη περιοχή, με βάση αναφοράς την περιοχή που εξελίσσονται οι 

εργασίες του Έργου (ΧΥΤΑ Πολυγύρου). Η ανάλυση γίνεται ανά περιβαλλοντική παράμετρο ή μέσο 

που έχει επιλεγεί (βλ. § 2.8) και η εκτίμηση αφορά τρία βασικά χαρακτηριστικά των επιπτώσεων, τα 

οποία αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήρια αξιολόγησης: 

• Σημαντικότητα: αξιολογείται η ένταση της επίπτωσης στο περιβάλλον 

• Χρονική διάρκεια: αξιολογείται ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο προβλέπεται να υφίσταται η 

επίπτωση 

• Αναστρεψιμότητα: αξιολογείται η τεχνική ή φυσική δυνατότητα αναίρεσης της επίπτωσης. 

Από πλευράς σημαντικότητας, οι επιπτώσεις διακρίνονται σε ασθενείς, μη σημαντικές, μετρίως 

σημαντικές και σημαντικές, σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται ακολούθως: 

• Μηδενική επίπτωση: Ως μηδενική χαρακτηρίζεται η επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής 

παραμέτρου η οποία είτε δεν προξενεί διαφοροποιήσεις, λόγω μη συνάφειας με το μέσο, είτε 

προξενεί μη ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στην φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία 

ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου. 

• Αμελητέα επίπτωση: Ως αμελητέα χαρακτηρίζεται η επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής 

παραμέτρου η οποία προξενεί η μετρήσιμες, τοπικά περιορισμένες διαφοροποιήσεις στην 

φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη 

χρήση του περιβαλλοντικού μέσου, χωρίς όμως να προξενεί οποιαδήποτε αλλαγή στα 

χαρακτηριστικά της παραμέτρου. 

• Μη σημαντική επίπτωση: Ως μη σημαντική χαρακτηρίζεται η επίπτωση επί μιας 

περιβαλλοντικής παραμέτρου η οποία προξενεί μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στη φυσική 

κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση 

της παραμέτρου, χωρίς όμως εκ των διαφοροποιήσεων αυτών να προκύπτουν ουσιώδεις 

αλλαγές στα εν λόγω χαρακτηριστικά της παραμέτρου. 

• Μετρίως σημαντική επίπτωση: Ως μετρίως σημαντική χαρακτηρίζεται η επίπτωση επί μιας 

περιβαλλοντικής παραμέτρου η οποία προξενεί μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στην φυσική 

κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση 

της παραμέτρου, προξενώντας ταυτόχρονα ουσιώδεις αλλαγές στα εν λόγω χαρακτηριστικά 

της παραμέτρου. 

• Σημαντική επίπτωση: Ως σημαντική χαρακτηρίζεται η επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής 

παραμέτρου η οποία προξενεί μετρήσιμες άμεσες διαφοροποιήσεις στην φυσική κατάσταση 
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ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση της 

παραμέτρου, προξενώντας ταυτόχρονα ουσιώδεις αλλαγές στα εν λόγω χαρακτηριστικά της 

παραμέτρου. Σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες επιπτώσεις επιφέρουν έμμεσες διαφοροποιήσεις 

και σε άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Επιπροσθέτως, οι πιθανές επιπτώσεις του έργου διακρίνονται σε μόνιμες ή παροδικές ανάλογα με 

την χρονική διάρκεια της επίπτωσης. Μόνιμες χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που συνεχίζουν να 

υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του έργου, ενώ ως παροδικές 

χαρακτηρίζονται εκείνες που παύουν να υφίστανται μετά το πέρας της περιόδου κατασκευής, 

εγκατάστασης ή/και λειτουργίας (ή/και επιμέρους φάσεων λειτουργίας) του έργου. 

Τέλος, οι πιθανές επιπτώσεις του έργου διακρίνονται σε αναστρέψιμες ή μη αναστρέψιμες ανάλογα 

με την δυνατότητα της περιβαλλοντικής παραμέτρου ή μέσου να επιστρέψουν στην αρχική τους 

κατάσταση (πριν την κατασκευή του έργου) μετά την εφαρμογή μιας σειράς επανορθωτικών μέτρων 

εφόσον αυτά απαιτούνται. Οι αναστρέψιμες επιπτώσεις διακρίνονται σε μερικώς ή ολικώς 

αναστρέψιμες ανάλογα με την δυνατότητα ολικής ή μερικής αναστροφής της επίπτωσης μετά την 

εφαρμογή των επανορθωτικών μέτρων. 

 

4.2. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά 

4.2.1. Εδαφικά χαρακτηριστικά 

Φάση εγκατάστασης 

Το στοιχείο της προτεινόμενης τροποποίησης του Έργου που σχετίζεται με το έδαφος στη φάση 

εγκατάστασης είναι η πιθανή διάθεση αποβλήτων από τις εργοταξιακές εργασίες.  

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων κατά τη φάση αυτή θα περιοριστεί στην διάθεση υλικών 

συσκευασίας και λοιπών ανακυκλώσιμων, καθώς και αποβλήτων ελαίων και άλλων αναλωσίμων 

(φίλτρων, κλπ) από πιθανές εργασίες επί τόπου συντήρησης των μηχανημάτων. Τα  απόβλητα που 

τυχόν θα δημιουργηθούν θα διατεθούν απευθείας στο ΧΥΤΑ προκειμένου να αποφευχθούν 

επιπτώσεις στα εδάφη της ευρύτερης περιοχής.  

Η επίπτωση από την παραγωγή στερεών αποβλήτων από το εργοτάξιο αναμένεται να είναι αμελητέα 

και παροδική, καθώς αναμένεται να κρατήσει για μόνο για το περιορισμένο χρονικό διάστημα των 

δύο μηνών της εγκατάστασης.  

Φάση λειτουργίας 

Τα στοιχεία της προτεινόμενης τροποποίησης του Έργου που σχετίζονται με το έδαφος στη φάση 

λειτουργίας είναι, αφ΄ ενός, η διαχείριση στερεών αποβλήτων που σχετίζεται με την επεξεργασία τους 

στην προσωρινή πιλοτική μονάδα που προτείνεται και, αφ΄ ετέρου, ο αυξημένος βαθμός 

περιβαλλοντικής προστασίας για τα εδάφη που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ερευνητικής εξέλιξης 

που η μονάδα να επιφέρει.  
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Όσον αφορά τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων στη προτεινόμενη προσωρινή μονάδα, οι 

ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1000 m3, καθώς ο 

χαρακτήρας είναι ερευνητικός και όχι παραγωγικός. Με δεδομένο ότι η επεξργασία θα είναι κατ΄ 

εξοχήν μηχανική με σκοπό τον διαχωρισμό, τα τελικά προϊόντα της διαδικασίας θα είναι 

διαχωρισμένα απόβλητα, από τα οποία θα ληφθούν δείγματα για εργαστηριακή εξέταση και τα 

υπόλοιπα θα επιστρέψουν στο εν λειτουργία κύτταρο του ΧΥΤΑ. Τα εδάφη της περιοχής του Έργου 

δεν αναμένεται να γίνουν αποδέκτες επιπλέον ποσοστήτων απορριμμάτων και ως εκ τούτου 

αναμένονται μηδενικές επιπτώσεις στα εδάφη της περιοχής μελέτης.  

Όσον αφορά την ερευνητική πρόοδο που αναμένεται από την λειτουργία της προτεινόμενης 

πιλοτικής μονάδας αυτή σχετίζεται με τα ακόλουθα: 

• Μείωση όγκου παλαιών εναποτιθέμενων απορριμμάτων. 

• Αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών. 

• Ανάκτηση γαιωδών υλικών για αξιοποίησή τους σε άλλες χρήσεις 

• Αύξηση του χρόνου ζωής λειτουργούντων ΧΥΤΑ 

• Ανάκτηση γης μέσα από την απελευθέρωση και αποκατάσταση χώρου 

• Οικονομικά οφέλη από την πώληση των μεταλλικών υλικών. 

• Προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος με λιγότερες επεμβάσεις. 

Τα παραπάνω αναμενόμενα οφέλη αναμένεται να περιορίσουν τις πιέσεις στα εδάφη από την τελική 

διάθεση αποβλήτων. Η ανάκτηση γαιωδών υλικών από υφιστάμενους χώρους διάθεσης αναμένεται 

να περιορίσει τις ποσότητες γαιωδών που θα λαμβάνονται στο μέλλον από το περιβάλλον. Επίησης 

η ανάκτηση γης και αποκατάστασης του χώρου αναμένεται να απελευθερώσουν εδαφικούς πόρους 

από την κάλυψη λόγω διάθεσης αποβλήτων.  

Συνολικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδάφη από τη λειτουργία της προτεινόμενης προσωρινής 

πιλοτικής μονάδας αναμένεται να είναι θετικές και σημαντικές μακροπρόθεσμα.  

Συμπέρασμα 

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδάφη από την εγκατάσταση και λειτουργία της 

προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας αναμένεται να είναι θετικές, σημαντικές και μη 

αναστρέψιμες. 
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4.2.2. Υδατικοί πόροι 

Φάση εγκατάστασης 

Το στοιχείο της προτεινόμενης τροποποίησης του Έργου που σχετίζεται με τα νερά στη φάση 

εγκατάστασης είναι η πιθανή κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών.  

Με δεδομένο ότι πρόκειται για εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και όχι για 

κατασκευές από σκυρόδεμα, δεν αναμένεται να καταναλωθεί νερό περισσότερο από όσο είναι 

απαραίτητο για την συντήρηση του συνεργείου εγκατάστασης, αποτελούμενου από 5 άτομα κατά 

μέγιστο (πλέον του τακτικού προσωπικού που εργάζεται στο ΧΥΤΑ).  

Η επίπτωση από την κατανάλωση αυτή αναμένεται να είναι αμελητέα και παροδική, καθώς 

αναμένεται να κρατήσει για μόνο για το περιορισμένο χρονικό διάστημα των δύο μηνών της 

εγκατάστασης.  

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται η χρήση νερού για την παραγωγή συμπυκνώματος μη 

σιδηρούχων μεταλλικών υλικών, κατά το τελικό στάδιο διαχωρισμού. Η μέθοδος της επίπλευση η 

οποία θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο θα απαιτήσει περίπου 5 m3 νερού τα οποία θα 

ανακυκλώνονται στο δίκτυο επίπλευσης. Η χρήση νερού είναι αμελητέα και δεν αναμένεται να αυξήσει 

την πίεση προς τους υδατικούς πόρους της περιοχής.  

Όσον αφορά την διακινδύνευση φυσικών αποδεκτών από εκπομπές από την προτεινόμενη 

προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας, η τελευταία δεν αναμένεται να παράγει στερεά ή υγρά 

απόβλητα προς διάθεση εκτός του ΧΥΤΑ. Αντίθετα, τα στερεά απόβλητα θα διατεθούν εντός του 

ΧΥΤΑ στο εν λειτουργία κύτταρο και τα υγρά απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα θα υποστούν διαύγαση 

και θα τροφοδοτήσουν τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Η ιλύς της διαύγασης, η 

οποία θα αποτελείται ούτως ή άλλως από συστατικά των αποβλήτων του ΧΥΤΑ, θα διατεθεί στο 

κύτταρο του ΧΥΤΑ. Κατά συνέπεια δεν αναμένεται πίεση προς τους υδατικούς πόρους κατά τη φάση 

λειτουργίας της προσωρινής πιλοτικής μονάδας.  

Ιδιαίτερη επισήμανση θα πρέπει να γίνει στην πιθανότητα διαρροής υγρών στο έδαφος της πλατείας 

στην οποία θα εγκατασταθεί η προσωρινή μονάδα. Με δεδομένη την μικρή ποσότητα που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την ερευνητική διαδικασία, δεν αναμένεται ιδιαίτερος κίνδυνος εμπλουτισμού του 

εδάφους με δυνητικώς ρυπασμένα νερά. Παρ΄ όλα αυτά θα γίνει διαμόρφωση και διάστρωση της 

πλατείας με γαιώδη υλικά ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποστράγγιση των πιθανών διαρροών 

προς κατάλληλα διαμορφωμένο ρείθρο στο όριο της πλατείας. Πέραν του συγκεκριμένου μέτρου θα 

ληφθεί μέριμνα για εφαρμογή καλών πρακτικών όμοιων με αυτές που εφαρμόζονται σε εργοτάξια.  

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από τη λειτουργία της 

προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας αναμένεται να είναι αμελητέες και παροδικές. 
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Συμπέρασμα 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την εγκατάσταση και λειτουργία 

της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας αναμένεται να είναι αμελητέες και παροδικές. 

 

4.3. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

4.3.1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Φάση εγκατάστασης 

Στη φάση αυτή αναμένεται η τοποθέτηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η 

εγκατάσταση προσωρινού στεγάστρου. Δεν αναμένεται να λάβουν χώρα εκσκαπτικές εργασίες, 

παρά μόνο εργασίες διαμόρφωσης του δαπέδου με γαιώδη υλικά. Η εκπομπές σκόνης από αυτές τις 

εργασίες αναμένεται να είναι περιορισμένες χωρικά και ποσοτικά σε επίπεδα κατώτερα από αυτά που 

σήμερα εκπέμπονται από τις καθημερινές εργασίες διάθεσης, συμπίεσης και κάλυψης που 

λαμβάνουν χώρα στο ΧΥΤΑ.  

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

εγκατάστασης αναμένεται να είναι αμελητέες.  

Φάση λειτουργίας 

Στη φάση αυτή θα λειτουργεί ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος θα αναμοχλεύει και θα 

καταστρέφει υλικά των απορριμμάτων με στόχο το διαχωρισμό τους και τη δημιουργία ρευμάτων 

αξιοποιήσιμων υλικών. Στη φάση αυτή αναμένονται εκπομπές σκόνης από τον θραυστήρα 

πρόθραυσης οι οποίες θα είναι αυξημένες σε σχέση με τις εκπομπές από τις καθημερινές λειτουργίες 

του ΧΥΤΑ. Με βάση καθοδηγητικά κείμενα της US EPA, διαπιστώνεται ότι άνω όριο αυτών των 

εκπομπών αποτελούν οι συνήθεις εκπομπές από την πρόθραυση και θραύση ξηρών αδρανών 

υλικών. Με βάση αυτό το άνω όριο εκτιμάται ότι οι εκπομπές από κάθε θραυστήρα θα είναι:  

 Συνολική σκόνη: 3 g/t  

 PM10: 1 g/t 

 PM2,5: 0,5 g/t 

Αυτό σημαίνει ότι στη δυσμενέστερη περίπτωση των απολύτως ξηρών εύθρυπτων υλικών δεν 

αναμένονται συνολικά παραπάνω από 400 g εκπομπών κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και 

δημιουργίας δειγμάτων για περαιτέρω ερευνητική εργαστηριακή ανάλυση.  

Επιπροσθέτως από τη λειτουργία της προτεινόμενης πιλοτικής μονάδας αναμένεται η παραγωγή 

οσμών, εξ αιτίας της φύσης των Α΄ υλών που αποτελούνται αποκλειστικά από παλαιά αστικά 

απορρίμματα. Οι οσμές αυτές αναμένεται να είναι συγκρίσιμες με τις υφιστάμενες οσμές που 

προκύπτουν από την τρέχουσα λειτουργία του ΧΥΤΑ και θα καταστέλλονται μερικώς με τον επαρκή 
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αερισμό των αποβλήτων στην πλατεία προσωρινής απόθεσης, προ της εισόδου τους στην 

τροφοδοσία της μονάδας.  

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του Έργου, κατά τη φάση λειτουργίας θα 

εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης αερίων εκπομπών για λόγους περιβαλλοντικής 

προστασίας και περαιτέρω έρευνας της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει και καινοτομικά στοιχεία.   

Με βάση τα παραπάνω, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

λειτουργίας θα είναι αρνητικές, ασήμαντες και παροδικές.  

Συμπέρασμα 

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας θα είναι 

αρνητικές, ασήμαντες και παροδικές. 

 

4.3.2. Ακουστικό περιβάλλον 

Εισαγωγή 

Όσον αφορά στο θόρυβο, σήμερα στην Ελλάδα ευρίσκονται σε ισχύ: 

• Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/A/6.10.81) όπου αναφέρονται τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου 

(βλέπε και πίνακα 1 στην συνέχεια) 

• Η Υπουργική Απόφαση 17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92). Αναφέρεται στο ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου στις αστικές περιοχές : 

o Ισοδύναμη Συνεχής Στάθμη Θορύβου Leq(08:00 μέχρι 20:00) = 67 dB(A) 

o Δείκτης θορύβου L10 (18 hrs) από 06:00 έως 24:00 = 70 dB(A). 

• Ο Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/A/16.10.86) σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Κεφάλαιο z, Κυρώσεις – Αστικές Ευθύνες όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/25.4.2002 (ο 

οποίος ουσιαστικά αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ 

και 96/61ΕΕ) και τις ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 και ΚΥΑ 69269/5387/25.11.90.  

o Άρθρο 28 ποινικές κυρώσεις 

o Άρθρο 29 αστικές ευθύνες 

o Άρθρο 30 διοικητικές κυρώσεις 

• Η ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ384/Β/28-3-2006) η οποία ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά 
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με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (αφορά συγκοινωνιακό 

θόρυβο).  

• Η ΚΥΑ 37393/2028/29.3.03 (ΦΕΚ 1418/B/29.3.03) η οποία καθορίζει τα μέτρα και τους όρους 

για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους (η οποία υπερκαλύπτει και τα προβλεπόμενα στις: Υπ. Απ. 2640/270/ΦΕΚ 

689/Β/18.8.78, Υπ. Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, Υπ. Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 

και  Υπ. Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91) 

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ/293/Α/1981) καθορίζεται το 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται στον 

Πίνακα 5.3.2-1, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο οποίο ευρίσκεται η εγκατάσταση. 

 

Πίνακας 5.3.2-1. Όρια ΠΔ 1180/81 για τον θόρυβο 

A/A Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου 

σε dB(A) 

1. Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές 

70 

2. Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 

βιομηχανικό 65 

3. Περιοχές που επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό και το 

αστικό στοιχείο 55 

4. Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 

50 

 

Φάση εγκατάστασης 

Κατά τη φάση αυτή αναμένεται η εκπομπή θορύβου από τα διάφορα εργοταξιακά μηχανήματα και 

οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση/εγκατάσταση της προτεινόμενης 

πιλοτικής μονάδας. Τα μηχανήματα θα είναι τύπου χειρός, και δεν θα γίνει χρήση συμπιεστών, 

αεροσφυρών και άλλων θορυβωδών μηχανημάτων. Από πλευράς οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο φορτηγά για τη μεταφορά εξοπλισμού και ενδεχομένως φορείς αυτοφερόμενων μηχανημάτων 

που θα αποτελέσουν τμήμα της μονάδας. Η όποια αύξηση της στάθμης θορύβου δεν αναμένεται να 

είναι αισθητή εντός της εγκατάστασης αλλά κυρίως δεν αναμένεται να είναι αισθητή στο όριο αυτής.   

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση εγκατάστασης 

αναμένεται να είναι αμελητέες και παροδικές.  
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Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση αυτή, αναμένεται η λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμόυ που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2 της παρούσας. Από τον εξοπλισμό αυτόν, αξιοσημείωτες 

στάθμες θορύβου με βάση το βρετανικό πρότυπο BS5228-1:2009 παράγουν όσα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5.3.2-2.  

Με δεδομένο ότι η θέση της πιλοτικής μονάδας θα απέχει πάνω από 75 m από το εξωτερικό όριο του 

ΧΥΤΑ και ότι το Πρότυπο BS5228-1:2009 λαμβάνει υπ΄ όψιν τις στάθμες στα 10 m από τα μηχανήματα, 

έγινε υπολογισμός της στάθμης θορύβου στα 65 m από τα μηχανήματα για ταυτόχρονη λειτουργία 

μιας ώρας και διαπιστώθηκε ότι η ισοδύναμη στάθμη θορύβου θα βρίσκεται στα 69,8 dB(A) που είναι 

το ανώτερο όριο που επιτρέπει το Π.Δ.1180/80 για βιομηχανικές περιοχές. Ο υπολογισμός δείχνει ότι η πιλοτική 

μονάδα αναμένεται να παράγει στάθμες θορύβου οι οποίες επιβάλλουν αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας των 

μηχανημάτων, κάτι που θα ληφθεί υπ΄ όψιν στο τελικό σχεδιασμό της πιλοτικής μονάδας. Παρ΄ όλα αυτά δεν 

αναμένονται οχλήσεις σε οικισμούς, καθώς βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 2,5 km (κοντινότερος το 

Παλιόκαστρο στα ΒΑ του ΧΥΤΑ)όπου ο θόρυβος έχει εξασθενίσει στα επίπεδα του υποβάθρου. Σε κάθε 

περίπτωση ο σχεδιασμός της μονάδας περιλαμβάνει παρακολούθηση και των επιπέδων θορύβου από την 

λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας, για λόγους ερευνητικούς και προστατευτικούς.  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις της προτεινόμενης προσωρινής μονάδας στο ακουστικό περιβάλλον 

κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται να είναι αρνητικές, μη σημαντικές και παροδικές, καθώς δεν 

αναμένεται να υπερβούν το όριο του ΠΔ1180/81 για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και δεν 

αναμένεται να δημιουργήσουν οχλήσεις εκτός του ορίου του γηπέδου του ΧΥΤΑ.  

 

Πίνακας 5.3.2-2. Στάθμες θορύβου κατά BS5228-1:2009 για τα θορυβώδη μηχανήματα που θα περιλαμβάνονται 

στην προσωρινή πιλοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του ΧΥΤΑ Πολυγύρου. 

Νο. Εξοπλισμός προσωρινής πιλοτικής μονάδας Στάθμη θορύβου κατά BS5228-1:2009 

(έχουν ληφθεί οι μέγιστες στάθμες ανά 

κατηγορία εξοπλισμού) 

1 Θραυστήρας (shredder) 98 dB(A) 

2 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας 77 dB(A) 

3 Μύλος άλεσης 98 dB(A) 

4 Κινητήρας ταινιοδρόμου 75 dB(A) 

 

Συμπέρασμα 

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση εγκατάστασης 

και λειτουργίας της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας θα είναι αρνητικές, μη 

σημαντικές και παροδικές. 
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4.3.3. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Φάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας 

Τα στοιχεία της προσωρινής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων που προτείνεται να 

εγκατασταθεί και να λειτουργήσει προσωρινά στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου σχετίζονται με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα που αναμένεται η μονάδα να έχει κατά τον σύντομο κύκλο ζωής της. Τα οφέλη που 

αναμένεται να αντληθούν από τα αποτελέσματα αυτά είναι έμμεσα και αφορούν τις πληροφορίες 

σχετικά με την εφικτότητα του εγχειρήματος να γίνει επεξεργασία παλαιών αποβλήτων προκειμένου 

να αντληθούν διάφορες αξίες οι οποίες σχετίζονται με: 

• Αξιοποίηση χρήσιμων μεταλλικών και μη πρώτων υλών. 

• Ανάκτηση γαιωδών υλικών για αξιοποίησή τους σε άλλες χρήσεις 

• Αύξηση του χρόνου ζωής λειτουργούντων ΧΥΤΑ 

• Μείωση όγκου παλαιών εναποτιθέμενων απορριμμάτων και ανάκτηση γης μέσα από την 

απελευθέρωση και αποκατάσταση χώρου 

• Οικονομικά οφέλη από την πώληση των μεταλλικών υλικών. 

• Προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος με λιγότερες επεμβάσεις για τη διαχείριση 

αποβλήτων 

Τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται αν εφαρμοστούν στο μέλλον σε τοπικό επίπεδο (είτε στο 

Δ.Πολυγύρου είτε σε άλλους Δήμους): 

 Να αυξήσουν την ζωή των υφιστάμενων έργων, μειώνοντας τις αναγκαίες δαπάνες σε χρήμα 

και γη για νέους 

 Να παραγάγουν οικονομική αξία για τις τοπικές κοινωνίες, μέσω της αύξησης των θέσεων 

εργασίας και της εμπορίας των υλικών που θα ανακτηθούν 

 Να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, αποδίδοντες αποκατεστημένες εκτάσεις στην 

αρχική τους χρήση και μειώνοντας την πίεση προς τους εδαφικούς πόρους, μέσω της 

ανάκτησης εδαφικών και γαιωδών υλικών 

Οι παραπάνω έμμεσες επιδράσεις της προτεινόμενης πιλοτικής μονάδας, αναμένεται να έχουν θετική 

επίπτωση σε εθνικό επίπεδο εφόσον με τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας αναμένεται να 

αναδειχθούν τα οφέλη σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η αξιοποίηση αδρανών φυσικών πόρων 

όπως τα ΑΣΑ που έχουν υποστεί τελική διάθεση σε παλαιούς ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ.  

Συμπέρασμα 

Κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κατά τη φάση 

εγκατάστασης και λειτουργίας της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής μονάδας θα είναι θετικές, 

σημαντικές και ως επί το πλείστον μόνιμες.  
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4.4. Προτεινόμενα επανορθωτικά μέτρα 

Με βάση την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία της προτεινόμενης 

προσωρινής πιλοτικής μονάδας που θα εγκατασταθεί για ερευνητικούς σκοπούς στο χώρο του 

ΧΥΤΑ Πολυγύρου, δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιπτώσεις από την 

υφιστάμενη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Το επίπεδο των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι παρόμοιο με 

τις υφιστάμενες και σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις θα περιοριστούν εντός του ορίου του ΧΥΤΑ, 

χωρίς να προκαλέσουν οχλήσεις στην πέριξ του ΧΥΤΑ περιοχή. Αντίθετα αναμένεται να έχουν 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έμμεσες θετικές επιπτώσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έτσι, 

δεν απαιτούνται πρόσθετα επανορθωτικά μέτρα.  

4.5. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, με βάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης και της 

περιοχής επέμβασης, καθώς και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες της προτεινόμενης προσωρινής πιλοτικής 

μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, έγινε εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων και διαπιστώθηκε 

ότι αναμένονται εν γένει αμελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εγκατάσταση και λειτουργία 

της. 
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ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ –ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  
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ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Παράρτημα 3: Σχέδια – Χάρτες 

 


