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Θέµα: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο σχετικά µε το «Πιλοτικό 
Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων των ∆ήµων Ανάφης και 
Χάλκης».  

    Κύριε Πρόεδρε,  
 
 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. 23499/340/10-05-2011 εγγράφου σχετικά µε το «Πιλοτικό 
Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων των ∆ήµων Ανάφης και 
Χάλκης», σας υποβάλλουµε την πρόταση, που θα αποτελέσει και την εισήγησή µας.  

 
Η ∆ράση για την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στα νησιά Ανάφη και 
Χάλκη στοχεύει στους εξής άξονες: 
 
Άξονας 1: Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση.  
 
         Προβλέπεται η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η οποία 
συνίσταται πρωτίστως στην ανάγκη περιορισµού της κατανάλωσης των προϊόντων 
και στη γενικότερη µείωση των παραγόµενων απορριµµάτων, που περιλαµβάνουν 
ενεργοβόρες συσκευασίες και αποτελούν παράλληλα δύσκολα διαχειρίσηµα 
απορρίµµατα και έπειτα στα οφέλη της ανακύκλωσης των προϊόντων αυτών.  
         Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διεξαγωγή σεµιναρίων και ηµερίδων ανοιχτών στο 
ευρύ κοινό και µε δράσεις στα σχολεία µε στόχο την  ευαισθητοποίηση των µαθητών. 
Επιπλέον προβλέπεται η ενεργοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων 
φορέων, καθώς και η δραστηριοποίηση των ήδη ευαισθητοποιηµένων πολιτών.            
        Θα πραγµατοποιηθεί ελεγχόµενη παραγωγή και διάθεση έντυπου υλικού για την 
ενηµέρωση των κατοίκων, αλλά περισσότερο των επισκεπτών.   
         Ας σηµειωθεί ότι το εγχείρηµα που εξετάζεται εδώ, ειδικά για τα δύο αυτά µικρά 
νησιά, είναι συγκεκριµένο και υλοποιείται ευκολότερα λόγω του µικρού πληθυσµού 
τους.  
        Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να  επισηµανθεί και η πρόβλεψη για την 
ενηµέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών «σπίτι-σπίτι» από Ειδικό 
Σύµβουλο µε στόχο τη συµµετοχή των πολιτών και την επιτυχία του προγράµµατος.        



         Άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον άξονα της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης 
είναι τα  κίνητρα τα οποία θα καθοριστούν από τις ∆ηµοτικές Αρχές (παραδείγµατος 
χάρη: µείωση ανταποδοτικών τελών, επιβράβευση πολιτών και λοιπά).   
 
 
Άξονας 2: ∆ιαχείριση οργανικών απορριµµάτων (Οικιακή λιπασµατοποίηση 
(κοµποστοποίηση), λιπασµατοποίηση για επαγγελµατίες και 
κλαδοτεµαχιστής).    
 
         Τα οργανικά οικιακά απόβλητα, τα οποία µπορούν να λιπασµατοποιηθούν, 
αποτελούν το 35-40% κατά βάρος των οικιακών απορριµµάτων.  
         Προβλέπεται η αγορά οικιακών λιπασµατοποιητών (κοµποστοποιητών), οι 
οποίοι θα διανεµηθούν στις κατοικίες, ώστε να µην απαιτείται αποκοµιδή των εν 
λόγω απορριµµάτων και παράλληλα οι πολίτες να αξιοποιούν το παραγόµενο 
λίπασµα. 
         Επίσης, για την αξιοποίηση των αντίστοιχων απορριµµάτων που παράγονται 
σε επιχειρήσεις εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.) προβλέπεται η αγορά 
µηχανικού λιπασµατοποιητή (κοµποστοποιητή) συνεχούς παραγωγής, στον οποίο 
θα µεταφέρονται από τις επιχειρήσεις όλα τα παραγόµενα οργανικά απόβλητα. Το 
παραγόµενο λίπασµα θα χρησιµοποιείται από τη ∆ηµοτική Αρχή για τον εµπλουτισµό 
κοινόχρηστων χώρων φύτευσης. Στις επιχειρήσεις θα παραχωρηθούν ειδικοί κάδοι 
για τη συλλογή των εν λόγω απορριµµάτων.    
         Για την καλύτερη λιπασµατοποίηση τα απορρίµµατα θα αναµιγνύονται µε 
θριµµατισµένα προιόντα κλαδέµατος τα οποία θα τεµαχίζονται από µηχάνηµα 
κλαδοτεµαχισµού. Το συγκεκριµένο µηχάνηµα θα µπορεί να θριµµατίζει και ξύλα, τα 
οποία συγκαταλέγονται στα µη ανακυκλώσιµα προϊόντα.    
 
Άξονας 3: Ανακύκλωση  
 
         Στον τοµέα της ανακύκλωσης, θα γίνεται διαχωρισµός των ανακυκλώσιµων 
υλικών στην πηγή σε τρεις οµάδες: σε γυαλί, χαρτί και πλαστικές συσκευασίες. 
Στοχεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να διατεθούν στα νοικοκυριά 
βιοαποιδοµήσιµες σακκούλες στις οποίες θα συλλέγονται τα υλικά από την υπηρεσία 
καθαριότητας τις συγκεκριµένες ηµέρες ανάλογα µε το είδος και κατά συνέπεια µε το 
χρώµα τους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ελέγχου, από πλευράς υπηρεσίας 
καθαριότητας, για την τήρηση των κανόνων ανακύκλωσης και ταυτόχρονης 
ενηµέρωσης των πολιτών µε στόχο τη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος.   
         Σε κεντρικά σηµεία θα τοποθετηθούν µικροί κάδοι πολλαπλών θέσεων για την 
απόρριψη ανακυκλώσιµων υλικών από τους περαστικούς.    
         Τα ανακυκλώσιµα υλικά θα εναποτίθενται σε ειδικούς κάδους, τα λεγόµενα 
«κοντέινερ» (containers) και µετά θα συµπιέζονται σε  µηχάνηµα συµπίεσης. Τα 
ανακυκλώσιµα υλικά θα παραδίδονται σε εταιρεία ανακύκλωσης για τη µεταφορά και 
περαιτέρω διαχείρισή τους.   
         Κάδοι για την ανακύκλωση υλικών, όπως λαδιού, λαµπτήρων, µικρών 
ηλεκτρικών συσκευών και µπαταριών, θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένες θέσεις. Οι 
µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, τα ελαστικά και οι µπαταρίες τύπου συσσωρευτή θα 
συλλέγονται µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής.  
         Τα ρούχα, που αποτελούν µη ανακυκλώσιµο υλικό, θα συλλέγονται και θα 
δίδονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για διανοµή σε απόρους (παράδειγµα 
αποτελεί το φιλανθρωπικό σωµατείο, «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ», παράρτηµα του οποίου 
λειτουργεί και στη Σύρο και έχει επιδείξει ένα αξιέπαινο έργο στη διάθεση ρουχισµού 
σε µετανάστες, πολύτεκνους, ηλικιωµένους και ανέργους).   
                                                                                                                   
Άξονας 4: ∆ράση πρόληψης για την µείωση της κατανάλωσης πλαστικών 
µπουκαλιών νερού και των παραγόµενων απορριµµάτων   



  
         Μια από τις πλέον ενεργοβόρες συσκευασίες είναι τα πλαστικά µπουκάλια 
εµφιαλωµένου νερού. Επειδή στα νησιά, ως επί το πλείστον, τόσο οι κάτοικοι, όσο 
και οι επισκέπτες, καταναλώνουν κατεξοχήν εµφιαλωµένο νερό, προτίνεται η 
προµήθεια και εγκατάσταση µονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιµου νερού από 
τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, που σήµερα η ποιότητα του νερού σε αυτά είναι 
υποβαθµισµένη.  
         Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του (τέως) ∆ήµου Ποσειδωνίας Σύρου, 
στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τέσσερις µονάδες, από τις οποίες οι πολίτες µε πολύ 
µικρό αντίτιµο (0,20 λεπτά του €/10lt) προµηθεύονται 10lt αρίστης ποιότητας πόσιµο 
νερό (επισυνάπτεται φωτογραφία). Από σχετική µελέτη προέκυψε ότι από την πρώτη 
µονάδα, που τοποθετήθηκε στο ∆ήµο Ποσειδωνίας, εξοικονοµήθηκαν µέσα σε ένα 
χρόνο 250.000 πλαστικά µπουκάλια, 16τόνοι CO2, 10 τόνοι πετρέλαιου και περίπου 
200.000€ από τους πολίτες.        
 
Άξονας 5: Αδρανή και µη Ανακυκλώσιµα Υλικά  
 
         Ως αδρανή− µη ανακυκλώσιµα υλικά νοούνται τα απορρίµµατα, τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να λιπασµατοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να διαχειριστούν µε άλλον 
τρόπο, όπως ρούχα, τσιγάρα (φίλτρα),  δέρµατα, ξύλα και λοιπά, τα οποία δεν είναι 
επικίνδυνα, δεν παράγουν βιοαέριο και οσµές. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η 
ελαχιστοποίηση των αδρανών και µη ανακυκλώσιµων υλικών σε µονοψήφιο 
ποσοστό. Στη Χάλκη τα εν λόγω υλικά θα τοποθετούνται σε κάδους συµπίεσης 
κλειστού τύπου, χωρητικότητας 8 κυβικά ο καθένας, οι οποίοι θα µπορούν να 
µεταφερθούν µε το ήδη υπάρχον όχηµα του ∆ήµου. Στην Ανάφη η αποκοµιδή των 
αδρανών− µη ανακυκλώσιµων υλικών θα γίνεται µε τον κλασικό τρόπο και θα 
µεταφέρεται στον ΧΥΤΑ.   
 

Κόστος της Πρότασης 
 

 
Άξονας 1: Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση  
� Παραγωγή έντυπου υλικού-∆ιοργάνωση σεµιναρίων   
� Προµήθεια και εκτύπωση (οδηγίες, λογότυπα και λοιπά) για σακκούλες (30.000 

συνολικά και για τα δύο νησιά) τεσσάρων χρωµάτων (3 για τα τρια 
ανακυκλώσιµα υλικά και 1 για τα  αδρανή− µη ανακυκλώσιµα υλικά)  

� Ενηµέρωση κατοίκων και επισκεπτών των νησιών «σπίτι-σπίτι» από σύµβουλο, 
ο οποίος θα παρακολουθεί καθηµερινά τη διαδικασία σε κάθε νησί, µε στόχο τη 
συµµετοχή των πολιτών και επιτυχία του προγράµµατος 

      Σύνολο πρώτου άξονα : 36.000€ 
 
Άξονας 2: ∆ιαχείριση οργανικών αποβλήτων  
� Προµήθεια ειδών κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης. Προµήθεια οικιακών 

λιπασµατοποιητών. Ο αριθµός τους, ανάλογος µε τα νοικοκυριά, ανέρχεται σε 
250 για κάθε νησί.     

� Προµήθεια 2 λιπασµατοποιητών συνεχούς λειτουργίας µε σπαστήρα, 24 
τροχήλατους κάδους τροφοδοσίας (80lt), 20 τετραπλών κάδων (80lt) 
ανακυκλώσιµων υλικών διαφορετικών χρωµάτων µε σχετικές ενδείξεις.  

        Σύνολο δεύτερου άξονα: 195.000€ 
 
Άξονας 3: Προµήθεια µηχανηµάτων   
� Προµήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος φόρτωσης 
� Προµήθεια 2 κάδων κλειστού τύπου µε συµπίεση   

2 Κάδοι κλειστού τύπου 



� Προµήθεια 2 κλαδοτεµαχιστών   
� Προµήθεια δύο κάδων «κοντέινερ» (container) για γυάλινες συσκευασίες 
� Προµήθεια δύο µηχανηµάτων συµπίεσης απορριµµάτων («πρέσα») 

        Σύνολο τρίτου άξονα: 240.000€ 
 
Άξονας 4: Προµήθεια δύο µονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιµου νερού    
� Προµήθεια και εγκατάσταση  2 µονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιµου 

νερού µε στόχο την δραστική µείωση της κατανάλωσης πλαστικών µπουκαλιών 
και των παραγόµενων απορριµµάτων. 

        Σύνολο τέταρτου άξονα:  34.000€ 
 

Συνολικό Κόστος και από τους τέσσερις άξονες: 505.000€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
 
   
                           

                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  
 
 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ 
 

 

 

 


