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Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ΑσΤΙΚ4;)γ

Στερf.U)\' Αποβλι)τ(ι)\' Πειηφέρειας Θεσσαλιας

ΙΙF.Ι'ΙΛΗΨΗ

Η σωση) διαχείρισlι των στερεών αποβλl)των αποτελεί σημαντικι) παράμετρο για τl]\'

ποιότητα του περιβάλλοντος. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται πιο συγκεκριμένα μια

KαηlΎoρία των στερεό)\' αποβλι)των. τα αστικά στερεά και έχει σαν περιοχl) μελέτης την

Περιφέρεια Θεσσαλίας. ι-ι Θεσσαλία έχει ένα αρκετά καλό σύστημα διαχείρισης των αστικών

στερΕU)ν αποβλl)των των οποίο καλύπτεται απο 6 Χωρους γγειονομικι)ς Ταφl)ς. Οι ελλείψεις

παρουσιάζονται στον τομέα της ανακύκλωσης καθύ)ς αυτι) αφορά μερικούς μόνο δι)μους των

νομών της περιφέρειας. Επίσιις. υπάρχουν αρκετοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των

απορριμμάτων που επιβάλλεται να κλείσουν γιατί αποτελούν αιτία υποβάθμισιις το ....

περιβάλλοντος. Σημαντικό θεωρείται επίσης να δημιουργηθούν μονάδες KoμπoστoπoίJ1σης

προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων και να γίνεται ταυτόχρονη αξιοποίησl)

τους. Βασιl\.,) προϋπόθεση για την επιτυχl) διαχείριση των αστικό)ν στερεό)ν αποτελεί η

ενηιιέρωση και ευαισθητοποίl,σlι των πολιτών.

Λέξεις- Κλειδιά: Ανακύκλωση. Διαχείριση Ασηκων Στερεών Αποβλι)των, γγειονομικι) Ταφι).

Κοιιποστοποίηση

AFlSTRACT

T11e conec! lllal1agelllent 01' solid waste constitutes al1 illlportant paι'aιneter 1'01'

the quality 01' cnvil"Onlllel1t. T11e present pl'Oject deals lllore specifϊcally witl1 a catcgol.,

01' solid waste. Wl1ich is urban solid waste aι1d 11as as rcgion 01' study Il1e Region 01'

T11eSsal)". Tl1essaly l1as a good enough systelH of Jnanagelnent 01' uι'baι1 solid wastc

Wl1icl1 consists 01' 6 Spaccs 01' Sanitaιoy Lal1dlill. Lacks al'e pl'esented in the sector οΙ'

rec)/cling as tl1is cοnceιηs certail1 only lnunicipalities 01' 111C I'CgiOI1'S pl·el'ectures. Also.

thel'e are cnougl1 landfϊl1s tl1at aι" in1posed 10 close because 111CY constitute rcaSOl1 101'

tl1C el1virOl11nents degradation .Also ίι is cOl1sidered iJllpol1al11 ιο be crcated units οΓ

colnposting so 111al the quantity 01' waste ιο bc deαeascd al1d siInullal1eously exploited.

Basic condition for tl1e sιιccessΙίιl InanageInenl 01' uι'ban solid cOl1stitutes tl1C

inlOIΊllatiol1 and scnsitization 01' citizens.

Ke)'\\()I'ds: Rec)clillf;. Solid \\IitsIe MalKIgetncIlt. Sitnitar)' LaιldfilI. Cotllposting



II ..ριφφΓ.ιακός Σχεδιασμός Διαχt:ίrισης Αστικιίl\'

Σnψε ;1\ Αποβλι'μ' \. IlεριφέrΓ.ιας Θωσαλίιις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ι-ι παροίισα διπλωματιΚl) εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008

2009. στα πλαίσια της φοίτησl)ς μου στο Τμl)μα Μηχανικά)ν Χωροταξίας. Πολεοδομίας

και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θεωρ(i) ως ελ.άχιστη

υποχρέωση να ευχαριση)σω 6λους όσους συνέβαλαν με την βοήθειά τους στην επιτυχl)

ολοκλl)ρωση της εργασίας μου.

Επιβλέπων Ώ1ς διπλωμαΤΙΚl)ς μου εργασίας ήταν ο καθηγητής κ. Αθανάσιος

Κοίιγκολος. στον οποίο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου όχι μόνο για την

βοl)θειά του σε αυτή Ώ1ν εργασία αλλά και γιατί συνέβαλλε μέσω των μαθημάτων του

σε όλα τα έτη της σχολής στο να αποκτήσω περιβαλλοντική συνείδηση.

Επιπλέον. θα ι)θελα να ευχαριση)σω για την βοήθειά τους και Ώ1ν προσφορά

ερευνητικών στοιχείων και πηγάΝ και τους:

• κ. ΠαπαδημητΡίου Κ.. Περιβαλλοντολόγο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

• κ. Εμμανουήλ Γ.. Οικονομολόγο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

• κ. Μπουμπίτσα [3 .. απο την Διεί)θυνση Καθαριότηταςτου δήμου Λαρισαίων

• κ. ΣβεράΝη 1.. απο τον Φορέα Διαχείρισης Στερεά)ν Αποβλήτων του νομοί)

Λάρισας

• κ. Καραγιάwη Β .. Χημικό Μηχανικό στη Διείιθυνση Καθαριότητας του δήμου

Λαρισαίων

Τέλος. θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για Ώ1ν υποστήριξή Ώ1ς σε

όλη την διάρκεια των σπουδά)ν μου και την συμπαράστασή της για να έρθει εις πέρας η

παροί)σα εργασία.
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ΕΙΣΑι-!ΙΓΗ

Η παρούσα διπλωμαΤΙΚ11 εργασία έχει τίτλο «Περιφερειακός Σχεδιασμός

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας». Σκοπός π:

εργασίας είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας

στον τομέα των αστικών στερεών αποβλήτων και η δημιουργία προτάσεων που θα

συμβάλλουν σε έναν πιο περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο διαχείρισης των

απορριμμάτων.

Η αλματώδης αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, σε

συνδυασμό με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. την αλλαγιι των καταναλωτικών

συνηθειών και την αύξηση της εισΡΟΙ1ς του τουρισμού, που έχουν συντελεστεί τις

τελευταίες δεκαετίες, συνέβαλλαν στην αύξηση των παραγόμενων στερεών αποβλ11των

κάνοντας έτσι αναγκαίο τον ολοκληρωμένοσχεδιασμό διαχείρισΙ1ςτους.

Στον αντίποδα όμως όλων των παραπάνω, η ραγδαία μεταβολή των δεδομένων

σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο επιτρέπει την γνώση για την σύσταση τω',

αποβλι1των. για τις μεθόδους επεξεργασίας τους και για τον τεχνικό και τεχνολογικό

εξοπλισμό ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Η επιβαρυμένη κατάσταση του περιβάλλοντοςκαι οι απαιη1σεις για καλύτερες

συνθιικες ζωιις οδ11γησαν τους αρμόδιους ση1ν υιοθέτηση συστημάτων επεξεργασίας

των αποβλ11τωνπου συνδυάζουνη1ν τεχνολογία με η1ν προστασία του περιβάλ/οντος.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες γενικές έwοιες για τα στερεά

απόβλητα και γίνεται επισκόπηση των μεθόδων διαχείρισης τους. Στο δεύτερο

κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των στερειον

αποβλήτων ιεραρχικά ξεκινώντας απο το διεθνές επίπεδο. ακολουθώντας το κοινοτικό

επίπεδο και καταλιιγονταςστο εθνικό επίπεδο.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η περιοχή μελέη1ς (ΠεριφέρειαΘεσσαλίας)μέσω

μιας σειράς γεωμορφολογικών. πληθυσμιακών. χωροταξικών, γεωλογικών.

κλιματολογικών.περιβαλλοντικώνκαι ιστορικών- αρχαιολογικώνχαρακτηριστικών.

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί

ση1ν περιφέρεια όσον αφορά τον τομέα των στερεών αποβλιlτων. αναλύοντας τις

κατηγορίες των στερεών αποβλήτων και τις πηγές προέλευσιΊς τους. τις ποσότητες των

παΡΗγόμενων στερα;)ν αλλά κω τι..; υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης των αστικ{;)\'
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στερε(ι)ν (ΧΥΤΑ. ΚΔΑ γ. ΣΜΑ) και την επικρατούσα κατάσταση σε σχέση με την

ανακύκλωση.

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων των προηγουμένων

κεφαλαίων και με βάση αυτά γίνονται σι προτάσεις μέσω των οποίων θα σημειωθεί

βελτίωση της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια. Επίσης.

διεξάγονται συμπεράσματα.

9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΩΟΒΛΗΤΑ

Ι.Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στερεά Απόβλητα είναι (α) τα στερεά ή Ilμιστερεά αντικείμενα τα οποία. κάτω

απο ορισμένες συνθήκες δεν έχουν επαρκή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους

ώστε αυτός να συνεχίσει να υφίσταται την δαπάνη 11 τη μέριμνα τιις διατήρησής τους

και (β) τα στερεά ή ημιστερεά υλικά που ανακύπτουν ως ανεπιθύμητα υπολείμματα απο

τις δραστηριότιιτες των νοικοιωριών, των εμπορικών και βιομηχανικών

εγκαταστάσεων. των γεωργικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων κλπ. Πρόκειται για

αντικείμενα ή υλικά ωτο τα οποία ο κάτοχός τους προτίθεται 11 πρέπει ή υποχρεούται να

ωταλλαγεί (Παναγιωτακόπουλος. 2007).

Η τεράστια ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται κάθε χρόνο ως

υπόλειμμα απο τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων. της προσφοράς υπηρεσιών και

της κατανάλωσης. αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα και πλέον φλέγοντα

περιβαλλοντικά προβλήματα. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός οτι τα απόβλητα δεν

επιτελούν καμμία χρησιμότητα για τον κάτοχό τους. ο οποίος θέλει να απαλλαγεί απο

αυτά. Εκτός απο τον απαιτούμενο πολύτιμο χώρο γης. η εν γένει διαχείριση των

αποβλήτων απελευθερώνει πολυάριθμους ρύπους στον αέρα. τα ύδατα και το έδαφος.

Επίσης. τα απόβλητα αντιπροσωπεύουν απώλεια πολύτιμων πόρων. πολλοί απο τους

οποίους είναι σπάνιοι και θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν. (ίJστε να

εξοικονομηθούν οι πρώτες ύλες (Κουτούπα- Ρεγκάκου. 2007).

Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού συνεπάγεται και ευθέως

ανάλογη αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων. Στην Ελλάδα το

πρόβλημα της παραγωγής και κυρίως της διαχείρισης των απορριμμάτων υπήρξε πάντα

ιδιαίτερα έντονο λόγω αφενός της έλλειψης ορθολογικού και μακροπρόθεσμού

σχεδιασμού και αφετέρου κονδυλίων για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων

διαχείρισης (Κουτούπα- Ρεγκάκου. 2007).

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται

απο τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακά στερεά απόβλητα). των εμπορικών

6ραστηριοτήτων (εμπορικά στερεά απόβλητα). των καθαρισμι;)ν οδ(;)ν και άλλων

κοιν<)χrηστων χ<ίφων. καθι!)ς και άλλα στερεά απόβλητα (απο ιδρύματα. επιχειρήσει,;.
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κλπ) τα οπσία μπορού\' αΠΌ τη φύση τους ή tll σύνΟεσή τους να εξομοιωθούν με ΤΙΙ

ΟΙΚΗ1Κ('Ι στερεά ωτ6βλητα (ι l(ιναγιωτω(('Ητουλος. 2007).

Διαχείριση Αποβλήτων είναι το σύνολο των δραστηρlOηιτων προσωρινής

αποθιlκευσης. συλλογιΊς. μεταφοράς. μεταφόρτωσης. επεξεργασίας. αξιοποίησης.

επαναχρησιμοποίησης. 11 τελΙΚ1Ίς διάθεσης σε φυσικούς αποδέκτες.

συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών. καθώς και της μετέπειτα

φροντίδας των χώρων διάθεσης (Παναγιωτακόπουλος. 2007).

ι-ι διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει τρεις κύριες φάσεις:

• την προσυλλογιl. που γίνεται με ευθύνη της νοικοκυράς σε σάκους. δοχεία 11 κάδους

• την αποκόμιση που γίνεται με ευθύνη της δημοτικής αρχής και περιλαμβάνει την

crυIJ,oY11 των απορριμμάτων απο τις θέσεις προσυλλογ11ς τους και τη μεταφορά τους

στους χώρους διάθεσης

• την υγειονομΙΚ11 ταφ11 που πρέπει να γίνεται με ευθύνη και πάλι της δημοτικής αρχής

και να περιλαμβάνει ηι διάστρωση. σί)νθλιψη. συμπίεση και κάλυψη με χώμα των

απορριμμάτων (Κούγκολος. 2005)

Τα προβλ11ματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον εξαιτίας των αποβλήτων

που παράγει ο άνθρωπος είναι απο τα πιο σύνθετα προβλ11ματα που έχουν να

αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες μιας και χρειάζεται ο σχεδιασμός και η

υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. στα πλαίσια

μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία του περιβωJ,οντος για την εξασφάλιση

υψηλής ποιότητας ζω11ς για τον άνθρωπο και την παράδοση στις επόμενες γενιές ενός

καλύτερου περιβάλλοντος.

1.2 ΜΕ00ΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΩΟ8ΛΗΤΩΝ

1.2.1 ΠΕΙιiΝιiΜIΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠιiΡPlΜΜΑΤΩΝ (ΚΑ ΤΟΡ ΥΞΗ)

Η υγειονομΙΚ11 ταφ11 είναι από τις παλαιότερες μεθόδους που χρησιμΟΠΟl11θηκαν

από τον άνθρωπο για την διάθεση των απορριμμάτων. Στο παρελθόν βέβαια η μέθοδος

χρησιμΟΠΟΙΙ1θηκε σε ερασιτεχνική κλίμακα αλλά σήμερα η μέθοδος έχει μελεηιθεί

επιστημονικά και παρουσιάζεται ως 11 πιο διαδεδομένη οικονομΙΚ11 και αποτελεσμαΤΙΚ11

μr:οοοο..; 6ιαχείρισης στερε(;)ν αποβλήτων. ι-ι εδαφΙΚ11 διάθεση των αστικιίΝ στερε<;)\!

(Lπ(ΨλIΙΗU\'. χρησιμοποιο,ινταν και απ{) αρχαίους λαούς μεταξύ των οποίων και ιιι

ι ι
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Τλλφυ.;. εΙ\'(1\ μια τελΙΚll φάση στη διαχείrιση t<I)\' ω:Ηικ(;)ν αποlψιμμύ,Η1I\'

(Ι\.ο,"ιγκολος.2005 και Ilαναγιι,)τακόπουλος. 2U07).

Μέχρι προ εικοσαετίας. θεωρείτο ως μια μέθοδος επεξεργασίας που προσφέρει

«πλτΙΡψ) επίλυση του προβλήματος χωρίς να δημιουργεί δευτερεύουσες αρνητικές

επιπτιί)σεις. Η παραγωγή διασταλλαγμάτων. βιοαερίου και άλλων ανεπιθύμητων

εκρο{ον που παράγονται από την εδαφική διάθεση των αστικών απορριμμάτων κω

πρέπει να τύχουν ειδΙΚΙ1ς διαχείρισης. έχουν καταρρίψει όμως αυτή την άποψη

(Παναγιωτακόπουλος.2007).

Ο όρος «υγειονομική ταφή)) χρησιμΟΠΟΙ11θηκε για πρώτη φορά στην δεκαετία

του 1930. στην Καλιφόρνια. για να περιγράψει μια απλτ) δραστηριότητα διάστρωσης.

συμπίεσης και κάλυψης αστικών στερεών αποβλήτων με εδαφικό υλικό σε ημερήσια

βάση. Τα κύρια γνωρίσματα. που διαφοροποιούσαν τη διαδικασία αυη) από ης μέχρι

τότε συνήθεις διαδικασίες απόρριψης στο έδαφος, 11ταν η συμπίεση και η ημερήσια

κάλυψη (Παναγιωτακόπουλος.2007).

Τα είδη των απορριμμάτων που μπορούν να γίνουν δεκτά σε έναν χώρο

υγειονομικής ταφl)ς δημοτικών απορριμμάτων είναι:

• Οικιακά απορρίμματα 11 αντίστοιχα από εμπορικές ζώνες

• Μπάζα

• Τέφρες και σκουριές (όταν δεν έχουν βαριά μέτα)λα πάνω από συγκεκριμένα

όρια)

• Σταθεροποιημένες και αφυδατωμένες λάσπες που περιέχουν περισσότερα από

20% στερεά

Για υγειονομική ταφή δεν γίνονται δεκτά τα εξής:

• Ραδιενεργά

• Ειδικά

• Τοξικά και

• Επικίνδυνα απόβλητα

Αυτά απαιτούν οργάνωση ειδικών χώρων διάθεσης (Κούγκολος.2005).

Η μέθοδος της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πρέπει να

χρησιμοποιείται γιατί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως:

• Είναι πλήρης μέθοδος. δηλαδή δεν αφήνει υπολείμματα

• Είναι μέθοδος ευέλικτη σε ξαφνική αύξηση της ποσότητας των

υπορριμμάτων

• γπιίρχει εν6εχ('ψενη αξιοποίηση της εκπομπής του βιοαερίου

Ι'
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• ι-ι αποκατάσταση του χι;φου μπορεί να δ(;)σ~:1 μια ωφΙλιμη λ1)('Ι11 για τηl'

αποκατάσταση ωυ περιβάλλοντος

• ι-ι σχετικά εύκολη τεχνολογία που απαιτείται

• ι-ι μικρότερη δαπάνη υποδομιΊς και λειτουργίας έναντι άλλων μεθόδων

(Κούγκολος.2005 και Παναγιωτακόπουλος, 2007)

Τα κύρια μειο\'εκτήματα της μεθόδου είναι:

• οι μεγάλοι απaιτούμενοι χώροι

• το σύνδρομο ΝΙΜΒγ. κατά το οποίο κανείς δεν θέλει έναν χ<ορο υγειονομικής

ταφής κοντά στο σπίτι του. λόγω ηις σύγχυσης του όρου με αυτόν της

χωματεΡιΊς

• η έκλυση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα

• το γεγονός ότι 11 περίοδος της μεταφΡOVΤίδας είναι πολύ μεγαλύτερη απα εκείν1Ί

άλλων μεθόδων διαχείρισης (Παναγιωτακόπουλος, 2007)

• Μερικές φορές η μεγάλη απόσταση των ΧΥΤΑ απο τα πολεοδομικά

συγKΡOτl)ματα. συνεπάγεται αυξημένο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων

• Σε περιπτώσεις όχι καλής συμπίεσης των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ το

έδαφος υφίσταται καθιζήσεις

• Τα διασταλάζοντα νερά που προκύπτουν. μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του

υπόγειου υδροφορέα (Κούγκολος.2005)

1.2. /. / Μικροί χ(όρOl υγειονομΙΚlίς ταφιίς σε ιιησιά και απομοllωμένους OfκισμΟ/Jς

Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ όφειλε να κοινοποιήσει στllν Επιτροπή Ευρωπαϊκ(ον

KoινOτl)των τον κατάλογο των μικριον νησιιον και των απομονωμένων οικισμιον που

εξαιρούνται από τllν υποχρέωση εφαρμογής μέρους των διατάξεων της Οδηγίας

1999/3 Ι/ΕΚ. και βεβαίως να θεσπίσει τις τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές που

θα αφορούν το σχεδιασμό. την κατασκευή. τη λειτουργία - διαχείριση και τll μετέπειτα

φροντίδα αυτ<ον των ΧΥΤΑ.

Οι μικροί ΧΥΤΑ εξυπηρετούν κατά κανόνα περιοχές. στις οποίες οι

αποστάσεις. η πυκνότητα πληθυσμού και οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων

επιβάλλουν διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

Ττσι. προχιορησε !Ων Φεβρουάριο του 2006 στην Oi;onIaIΊ τllς ΚΥΑ

-I6..J.1/2.12/20()(} για τον καΟορισμό τεχνΙΚ(I)ν προδιαγραφ(ον μικρ(ον χιορ<ι\\'

υγι:ωνΙΨIΚIΊς ταφής σι: νΨΗΙΙ κω απιψονωμι:νΟlΙζ οlκισμοί)ς.

1:-
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~I(OΠ(\ αυηις της απόφασης είναι 11 Οέσπιση εξειδΙΚΕ\)μi:\'ω\' τεχvικι;)\'

προδιαγραφών για τους μικροί/ς χώρους υγειονομικής ταφής σε νησιά κω

απομονωμένους οικισμούς ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή μείωση των αρνητικών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικότερα α) της ρύπανσης των επιφανειακών και

των υπογείων υδάτων. του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το

περιβάλλον. συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου. καθώς και β)

οποιουδιιποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υΥειονομικ:Ί

ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωιις του εν λόγω χώρου υγειονομlκιΊς ταφής

(κ γΑ 464 Ι 1232/2006. άρθρο]).

Ως μικροί χώροι υγειονομικής ταφής θεωρούνται οι ΧΥΤΑ με συvολικιι

χωρητικότητα έως Ι 5.000 τόνων ή ετήσια ικανόηιτα απορρόφησης έως 1.000 τόνων

που εξυπηρετούν νησιά, όταν πρόκειται για τον μόνο χώρο υγειοvομικιι ταφιις στο νησί

και όταν ο εν λόγω χώρος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των

αποβλήτων που δημιουργούνται στο νησί αυτό. Αφού χρησιμοποιηθεί όλη η

χωρητικότητα αυτού του χώρου. οποιοσδ11ποτε νέος χώρος υΥειονομικι1ς ταφής πρέπει

να πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης (ΚΥΑ 4641/232/2006, άρθρο 2).

Ως απομονωμένος θεωρείται ο οικισμός:

- με 500 το πολύ κατοίκους ανά κοινότητα ή οικισμό και με πέντε το πολύ κατοίκους

ανά τετραγωνικόχιλιόμετρο και

- στον οποίον η απόσταση από την πλησιέστερη αστική περιοχή με 250 τουλάχιστον

κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι το λιγότερο 50 χιλιόμετρα. ή ο οποίος έχει

δύσκολη πρόσβαση οδικώς προς τέτοιες πλησιέστερες αστικές περιοχές. λόγω

δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών για εκτεταμένη περίοδο του έτους (ΚΥΑ

4641/232/2006. άρθρο 2).

Με τη θέσπιση ειδικών προδιαγραφών εξυπηρετείται η αναγκαιότητα

οικονομικότερης κατασκευl)ς και λειτουργίας του μοναδικού χΥΤΑ που συνήθως

εξυπηρετεί τα μικρά νησιά και τους απομονωμένους-κυρίως ορεινούς-οικισμούς. Κι

αυτό γιατΙ αν εφαρμόζονταν και για τις περιοχές αυτές οι προδιαγραφές που ισχύουν

για τους χΥΤΑ των υπολοίπων περιοχών. θα υπήρχε δυσανάλογη οικονομική

επιβάρυνση. χωρίς να αντιστοιχεί σε ανάλογο όφελος για το περιβάλλον (Ανακοίνωση

Ti,nou του γI1ΕΧΩΔΕ. 2005).



Δrίβα \ουίζα Ιεριφερειαl\ός Σχεδιασμι')ς Διαχείρισης Aanl\(;I\'
Στερα;)\' ΑποβλlΊτ' \' lερlφέρειας Ηεσσαλίας

•

Ι 1. 2 λΊ1.\1/ Ι( I~T( ιι Ι(1IΙI~H Ι. ι 1iIΛ~ν.1 Ιϊ 11 Ι( ιιJJ~H) .1/ Ι(11'1'/.\ 1.\1../ ΊJ2X

Η λιπασματοποίηση ή κομποστοποίηση (Composting) αποτελεί μια ελ.εγχόμενη

βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών. Είναι το σύνολο των μηχανικών και

βιολογικών λειτουργιών. που οδηγούν στην απόκτηση λιπάσματος. το λεγόμενο

κομπόστ, Η λειτουργία του μετασχηματισμού των οικιακών απορριμμάτων σε λίπασμα.

οφείλεται σε διαδοχικές σειρές βακτηρίων και μυκήτων που συμβιούν και

εξασφαλίζουν διαδοχικές αντιδράσεις.

Μια μεγάλη ποικιλία αερόβιων μικροοργανισμ<ον (βακη1ρια. μύκητες κλπ.)

αποδομούν την οργανική ουσία παίρνοντας οι ίδιοι η1ν ενέργεια και τα ζωτικά στοιχεία

όπως άνθρακα και άζωτο που είναι απαραίτητα για τον μεταβολισμό τους και τον

πολλαπλασιασμό τους. ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνουν ενέργεια, διοξείδιο του άνθραl\,_ι

(co,) και νερό (Η,ο) (Παναγιωτακόπουλος.2007).

ι-ι κομποστοποίηση απορριμμάτων είναι μία μέθοδος που έχει εφαρμοστεί

ελάχιστα στην Ελλάδα. Μπορεί να θεωρηθεί οτι είναι μια μορφή ανακύκλωσης εφόσον

ο σκοπός της είναι τα ζυμώσιμα των απορριμμάτων να μετατραπούν σε

εδαφοβελτιωτικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία (Κούγκολος. 2005).

Οι βασικότερες μέθοδοι κομποστοποίησης διακρίνονται σε βιοαποδήμηση σε

σειράδια (",vindro",vs) στατικά αεριζόμενα ή αναδευόμενα (αερόβια διαδικασία) και σε

βιοαποδόμηση σε κλειστούς αντιδραση1ρες (αναερόβια διαδικασία) (Expert ConstIiting

E.E..2005J.

Τα πλεονεκτήματα η1ς μεθόδου είναι:

• Το κομπόστ χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό 11 ως υπόστρωμα ση1ν

καλλιέργεια των φυτών

• Χρησιμοποιείται ως βιόφιλτρο. ως ηχομονωτικό υλικό. για αναπλάσεις τοπίων.

για αποκατάσταση λατομείων. για έλεγχο της διάβρωσης των πρανών Κ.α

• ι-ι κομποστοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα η1ν μείωση των ποσοτήτων

απορριμμάτων στον χώρο εδαφικής διάθεσης, άρα και μείωση της απαιτούμενης

εδαφΙΚΙ1ς έκτασης

• Μείωση των στραγγισμάτων και του βιοαερίου στους χγΙΆ

• Λςιοποίηση 11 έστω μείωση του εκλυόμενου βιοαερίου που ι:χα ως αποτέλεσμα

τον {λι:γχο του φαινομένου του θερμοκηπίου (Παναγιωτακόπουλος. 2007).

Ι:'
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Τα κιφιοτερα μειονεκτήματα ι:ίναι:

• 11 μέΟσόος δημιουργεί κάποια ανεπιΘύμητα παραπροϊόντα όπως οσμέ..;.

θόρυβος, σκόνες. παθογόνοι μιΚ"ροοργανισμοΙ πτητική οργανική ύλη,

στραγγίσματα κ.α (ΠαναγιωταΚ"όπoυlως, 2007).

• Το κομπόστ που πωλείται ως εδαφοβελτιωnκό θεωρείται ακριβό απο τους

αγρότες

• Οι αγρότες δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την χρήση εδαφοβελnωnκού που

προέρχεται απο απορρίμματα

• Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλη διάδοση της βιολογικής γεωργίας και έτσι η

ζήτηση για εδαφοβελnωτικό δεν είναι πολύ μεγάλη (Κούγκολος, 2005).

ι-ι κομποστοποίηση βασίζεται στην αποσυνθετική δραστηριότητα διαφόρων

μικροοργανισμών, που αναπτύσσονται στα οργανικά απόβλητα Κ"αι αντλούν την

απαραίτητη ενέργεια και τον άνθρακα για την κυπαρική σύστασή τους (Μπονατάκη.

2008).

ι-ι κομποστοποίηση σαν μέθοδος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα στην Ελ/άδα. Στο

παρελθόν είχε εφαρμοστεί χωρίς επιτυχία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. ενώ τα

τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει Κ"αι στην Καλαμάτα πιλοτική μονάδα

κομποστοποίησης με την επιχορήγηση της Ε.Ε. (Κούγκολος, 2005).

Ι.2.3 ΚΑ )'ΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί με αρκετή επιτυχία σε ορισμένες

περιπτώσεις στο εξωτερικό. Η καύση ενέχει πολλούς περιβαλοντικούς κινδύνους και

έτσι η χρήση της απαιτεί πολύ προσοχή.

Το βασικό πλεονi:κτημα της Κ"αύσης είναι οη μειώνεται κατά πολύ ο όγΚ"ος των

απορριμμάτων. Απο την άλ/η πλευρά τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

( Ι) Υπάρχει πάντα Κ"άποιο υπόλειμμα και έτσι η καύση δεν είναι ολοΚ"ληρωμένη

μέθοδος επεξεργασίας. Πρέπει δηλαδή να διατεθεί το υπόλειμμα (στάχτες).

(2) Το περιβάλ/ονρυπαίνεται και δημιουργούνται:

• Οξείδια του αζώτου

• Διοξείδιο του θείου

• Μο\'οξείδιο του άνθρακα

• γόροχλι,φιο

• Λ 1ιιφοIΊμι:να ΠΙΙΨΗτίόω

11>
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/.2.~ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

ι-ι Μηχανική Διαλογιι Υλικών γίνεται σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων

Υλικών (ΚΔΑ Υ). Σκοπός της λειτουργίας κάθε ΚΔΑΥ είναι ο διαχωρισμός και

ανάκτηση με μηχανικό τρόπο των χρήσιμων υλικών μέσα από το μίγμα των

απορριμμάτων τα οποία στην συνέχεια προωθούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες

προς τις αντίστοιχες βιομηχανίες (Expert ConsultiIlg Ε.Ε ..2005).

Ιεριφερειαl\ι')ς Σχεδιασμός Διαχείρισης Λσnl"ι,)\'

Στερει:n' ΑποβλΙ"1Τ' \' Ιεριφί:ρειας Θεσσαλiιtς

Δρί~α Λnιιί α

ι-ι μηχανικιι διαλογ11 επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες τεχνικές μεθόδους:

(α) Με τον τεμαχισμό. όπου επιτυγχάνεται η μείωση του μεγέθους του τελικού

προϊόντος. μέσω της σύνθλιψης και της άλεσης των συλλεχθέντων υλικών. Επίσης. το

τελικό προ'ίόν λόγω του τεμαχισμού. τείνει να αΠΟΚΤ11σει μια ομοιομορφία σε σύγκριση

με την αΡΧΙΚΙ1 του μορφ11

(β) Με το κοσκίνισμα. που είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για το

διαχωρισμό των μιγμάτων υλικών με διαφορετικό μέγεθος. σε δύο ή περισσότερα

κλάσματα μεγεθών με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων εmφανειών κοσκινίσματος

(γ) Με τον μαγνητικό διαχωρισμό. κατά τον οποίο τα σιδηρούχα μέταλλ.α

διαχωρίζονται απο τα άλλα υλικά λόγω των μαγνητικΌ)ν ιδιοτήτων τους

(δ) Με τον αεροδιαχωρισμό. κατά τον οποίο διαχωρίζονται τα ελαφρύτερα υλικά απο

τα βαρύτερα. χάρη σε ένα ισχυρό ρεύμα αέρα

• ι\ιo~ί\'ι:ς κω φουr('ι\,ιιι

(3) 'Εχει υψηΑι") ....ιΊστος λειτουργίω;

(4) Δημιουργεί λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλ.ες μεθόδους

(Παναγιωτακόπουλος. 2007).

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που μπορεί να επέλθει με την εφαρμογή

της μεθόδου της καύσης είναι μέχρι και 90%, ΕξαιρεΤΙΚΙ1 σημασία στην επιτυχημένη

εφαρμογιι της μεθόδου της αποτέφρωσης έχει η πλήρης γνώση της σύστασης των

απορριμμάτων και κυρίως της θερμογόνου δύναμης τους που συνήθως θα πρέπει να

έχει τιμΙ1 πάνω από 2500 kcal/kg η οποία και αποτελεί το 30-40% της αντίστοιχης του

άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη στην βιομηχανία (Expert Consulting

Ε.Ε ..2005).

•
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1.2.5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Ην(lκηιση χ(φτωίl και πλ(LσΤΙK(;)ν l:ίν(1( εφικτή μ{)νο με χειροόιαλογll_ εςαιτία..:

τη..; μι:γ(ί.λη-; δυσκολίας που παρουσΗιζει ο μηΧ(1νικός διαχοφισμός των υλικών αυτιϊn'

(Μπονατάκη.2008).

Ιεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστη.:(IΗ'

Στερε(ί)\, Αποβλιιτ, \' Ιεριφέρειας Θεσσαλίω.:

Δρί[-Ια \(Ίυί.α

Μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως είναι το χαρτί. το γυαλί. το

αλουμίνιο. το πλαστικό. τα μέταλλα. το ξύλο μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με ηιν

επαναχρησιμοποίησ11 τους είτε με την ανακύκλωση και τη ΥΡΙ1ση τους σε νέες

εφαρμογές. εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας που

παλιότερα θα χάνονταν.

Η ανακύκλωση. που πρέπει να συνδυάζεται με την επιλεκτική συλλογή

ορισμένων κατηγοριών απορριμμάτων. είναι μία μέθοδος που μπορεί να μειώσει

σημαντικά τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων (Κούγκολος. 2005). Η

ανακύκλωση συνεπάγεται διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ομοιογενείς καηnορίες

συστατικών τους. ανάκτηση των υλικών και επαναχρησιμοποίησή τους. Η

αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης διαφοροποιείται απο υλικό σε υλικό και απο

περιοχή σε πεΡΙΟΧΙ1 (Παναγιωτακόπουλος. 2007).

Η ανακύκλωση χαρτιού είναι απο τα πιο διαδεδομένα είδη ανακύκλωσης. το

ανακυκλωμένο χαρτί όμως είναι χαμηλότερης ποιότητας απο το αρχικό. Η ανακύκλωση

πλαστικών είναι δύσκολη και μερικές φορές οικονομικά ασύμφορη αν και η σημασία

της για το περιβάλλον είναι αρκετά μεγάλη καθώς τα πλαστικά απορρίμματα όταν

καίγονται παράγουν πολύ τοξικές ενώσεις και διασπώνται δύσκολα. Η ανακύκλωση

αλουμινίου όπως επίσης και η ανακύκλωση του γυαλιού εξασφαλίζουν εξοικονόμηση

μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας (Κούγκολος. 2005).

Η ανακύκλωση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Περιορίζεται ο όγκος ηις συλλογής των απορριμμάτων που πρέπει να

μεταφερθούν στο χώρο υγειονομικής ταφής

• Περιορίζεται ο όγκος της κατόρυξης και έτσι χρειάζεται λιγότερη γη για

υγειονομική ταφή

• Εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και ενέργεια

• Υπ(:φχει κ(ίποιο κέρδος απο ηιν πώληση των ανακυκλούμενων υλικ(;)ν

• Ικανοποιείται η περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών

• ~ι: K(:ΙΠOΙΙ:~ πφιπτι;)σι:ις μπορι:ϊ ν(1 βελτιωθεί και το ισοζίιγιο πληρωμ(\)ν

r
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Σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο οι στόχοι της ανακύκλωσης θα μπορούσαν να

είναι:

Κατάλληλα για ανακύκλωση είναι τα εξής απορρίμματα:

Ι. Χαρτιά - Χαρτόνια

2. Γυαλιά

3. PVC. ΡΕΤ ή άλ/α πλαστικά

4. Μέταλλα (σίδηρος, αλουμίνιο. ψευδάργυρος κ.α)

5. Υφάσματα. ρούχα. κουρέλια

6. Ορυκτέλαια

7. Βιομηχανικά Απόβλητα

8. Μεγάλα Απορρίμματα (π.χ έπιπλα που γίνονται αντίκες. μεταχειρισμένα

αυτοκίνητα κ.α) (Κούγκολος, 2005)

[Ιεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικό)\'

Στερεών ΑποβλI1Τ'Ο\' Ilεριφέρειας Θεσσαλίας

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας (Κούγκολος. 2005)

Ι Ιεριορίζεται ο αριθμός των μεταφορών των απορριμματοφόρων του δήμοι,.

επομένως δημιουργείται λιγότερο νέφος στην ατμόσφαιρα λόγω μειωμένης

εκπομπιlς ρύπων

Περιορίζεται ο αριθμός των κομμένων δέντρων που χρειάζονται για την

παραγωγή χαρτιού

Ελαχιστοποιείται η χρήση των μεταλλείων που αποτελούν πληγές της φύσης

(\\"'\ι'\', ΙΗ ίn~ll\' .μΓ)

•
•

•

•

Δρίβα Λουί.α

• ι-ι εξοικονόμηση ενέργειας απο την μειωμένη παραγωγή πρώτων υλών

• ι-ι μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (λόγω εξοικονόμησης

πρώτων υλών και μείωσης των αποβλήτων)

• ι-ι εκτροπιι συγκεκριμένων υλικών

• Η περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση (εφόσον υπάρχει αυξημένη ευαισθησία και

βαθμός συμμετοχής των πολιτών)

Σε επίπεδο Φορέων Διαχείρισης Στεραί:ιν Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) οι στόχοι της

ανακύκλωσης θα μπορούσαν να είναι:

• Η επίτευξη καθαρότητας για τον έλΕγχο αποδοχής ΑΣΑ σε ΧΕΔγ

• Η επίτευξη υποχρεωτικών ποσοστών εκτροπής

• Οικονομικά οφέλη (λόγω μείωσης των προς επεξεργασία αποβλήτων και λόγω

εσόδων απο ανακτώμενα υλικά και ενέργεια)



1lεριφερειακάς Σχεδιασμός ΔιαχείΙ1ισης Αστικ(;)\'

Στερεό)" ΑποβλlΊτ ,\. IΙ:Ιllφ{:ιπιας Θεσσαλίας

• Ο ()ιαχ,.φισμιΊ..; Ηλικι;ι\' γιu σογκεΚΙ1ιμt:\'η πη1ωτι';11,., ι.:πεςεΙ1γασία

(1IΙΗ'αγιωτακ\Ίπυυλο..;. 2007)

Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες που συμμετέχουν στο σύστημα της

ανακύκλωσης. περιλαμβάνουν Π,χ κουτάκια από μπίρα ή αναψυκτικά. γυάλινα και

πλαστικά μπουκάλια από νερό. αναψυκτικά. τρόφιμα. ή απορρυπαντικά. λευκοσlδηρές

συσκευασίες από γάλα ή κονσέρβες. χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων και

χαρτοκιβώτια, Η διαδικασία συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας στηρίζεται στους

πολίτες οι οποίοι εναποθέτουν σε μπλέ κάδους με ειδική σήμανση τα απόβλητα που

δημιουργούν στα σπίτια τους. Οι μπλέ κάδοι τοποθετούνται σε διάφορα επιλεγμένα

σημεία των δ11μων. με τη συμμετοχή των σΤΑ (\\'\ν\\,.lηίlιcnν,μΛ.

1.2.6 ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔOl.ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων

που χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς και σε

μεγαλουπόλεις:

• Συμπίεση των απορριμμάτων σε μπάλες (δεματοποίηση)

• Πυρόλυση των απορριμμάτων (είναι η θερμική αποσύνθεση των οργανικα'\'

ουσιών απουσία οξυγόνου)

• Μεθανογένεση (είναι η αναερόβια ζύμωση των οργανισμών με στόχο την

παραγωγή μεθανίου)

• Εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων (Expert Consulting Ε.Ε ..2005)
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ΑΠΟΙΙΛΗΊΏΝ

Ilερlφερειακός ~χεδlασμός Διαχείρισης Αστικιίj\'

:::τερε 11\ Αποβλlln,ι\' lι:ριφi:j)f:ιαι; Θεσσαλίας

Δρiβ(~ Λοιιί(α

Η διαχείριση των απορριμμάτων στη σημερινή εΠΟΧΙ1 είναι παγκοσμίως ένα απο

τα πιο σημαντικά περιβα)λοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα για τις οικονομικά

αναπτυγμένες κοινωνίες. Απο καιρό έχει αποτελέσει αντικείμενο τεχνικής. οικονομικής

και περιβαλλοντικής αντιμετώπισης τόσο σε μεμονωμένες χώρες. όσο και σε επίπεδο

διεθνό)ν οργανισμών (ΟΗΕ. ΟΟΣΑ. ΕυρωπαϊΚΙ1 Ένωση).

Το δίκαιο διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελείται ωτο ένα σημαντικό

αριθμό νομικό)\' κειμένων της κοινΟΤΙΚ11ς και ελληνικι1ς νομοθεσίας. όπου στο

ιεραρχικώς ανώτερο τυπικό επίπεδο βρίσκονται οι ρυθμίσεις απο τη μια του άρθρου 24

του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτόΝ να ζούν σε ένα υγιεινό και

οικολογικά ισόρροπο περιβάλλον και απο την άλλη του άρθρου 174 της ΣυνθΙ1κης για

την ίδρυση της ΕυρωπαϊΚ11ς Κοινότιμας που αναγνωρίζει τις βασικές αρχές προστασίας

και διαχείρισης του περιβωλοντος. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνονται

υπόψη σε κάθε περίπτωση νομοθεΤΙΚ11ς παραγωγής (Κούγκολος. 2005).

Η προσέγγιση της Κοινότιιτας απο πλευράς πολιτικής διαχείρισης των

αποβλήτων βασίζεται στην αρχή της ιεράρχησης. η οποία δίνει προτεραιότητα πρώτα

στιιν πρόληψη των αποβλήτων. κατόπιν στιιν ανακύκλωση και στην ανάκτηση και

τέλος στην απόθεση. Βασική κατεύθυνση στο πλαίσιο και τιις βιώσιμης ανάπτυξης

είναι η αποφυγή 11 ελαχιστοποίηση του προβλήματος παρά η διαχείρισΙ1 του.

Η αρχή της πρόληψης: Η αρχή αυτή θεωρείται η καθοριστικότερη στο ζήτημα

των αποβλήτων. καθώς βάσει αυΤΙ1ς επιδιώκεται η μείωση της ποσότητας των

παραγόμενων αποβλΙ1των 11 έστω η βελτίωση της ποιότητάς τους. Η πρόληψη των

αποβλ11των συνδέεται στενά με την βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. την

αλλαγή των καταναλωτικόΝ προτύπων. Συνεπ(\)ς. η δράση για την πρόληψη των

αποβλ11των πρέπει πρώτα και κύρια να κατευθύνεται στην πηγή.

Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης Ι ανακύκλωσης των προϊόντων: Σε

περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής προληπτικό)ν δράσεων πρέπει να επιδιώκονται

δράσεις επαναχρησιμοποίησης τους. είτε μέσω της ανάκτησης όσο το δυνατόν

μι:γα).Ι)τφου μέρους του υλικού 11 της ενέργειας των αποβλΙ1των είτε είναι μέσω της



Δρίβα Λουίζα Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικ(;)\'

Στερεών ΑποβλιΊτων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η αρχή της βελτίωσης της n:λικής διάθεσης και της επιτήρησης Σύμφωνα

με την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των αποβλιΊτων. εφόσον δεν είναι δυνατιΊ η

πρόληψη δημιουργίας τους ή επαναχρησιμοποίησιΊ τους. ακολουθεί η διάθεση αυτών.

Γενικά. η βασική πολιτική στον τομέα των αποβλήτων προσανατολίζεται περισσότερο

στη μείωση του προβλήματος παρα στη διαχείριση των συνεπειών που αυτό δημιουργεί

(Κουτούπα- Ρεγκάκου. 2007).

2.1 ΔΙΕΘ ΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της νομοθεσίας των αποβλήτων υπάρχουν η

Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων

αποβλήτων και της διάθεσής τους και η Σύμβαση Λομέ ΙΥ. Η Σύμβαση της Βααιλείας

αναφέρεται στον περιορισμό των μεταφερόμενων αποβλήτων με απώτερο στόχο η

διαχείριση των αποβλήτων που καλύπτονται απο τη Σύμβαση να γίνεται με τρόπο που

να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλ/οντος.

Πιο συγκεκριμένα. η σύμβαση ορίζει την απαγόρευση εξαγωγών ή εισαγωγών

επικίνδυνων ή μη αποβλήτων. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να

εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να eiVr!I

κατάλληλα συσκευασμένα.να φέρουν σήμανση και να διακινούνται σύμφωνα με τους

διεθνείς κανόνες. ενώ όσο διαρκεί η μεταφορά απο τον τόπο αποστολής εώς και τον

τόπο προορισμού πρέπει να φέρουν συνοδευτικό έγγραφο με τις κατάλληλες

πληροφορίες.

Η Σύμβαση Λομέ ιν μεταξύ της Κοινότητας και 68 αφροασιατικών χωρών και

χωρών της ΚαραϊβΗαΊς. θεσπίζει την απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης εξαγωγής

επικίνδυνων αποβλιΊτων απο την Κοινότητα προς τις συμβα)J"όμενες χώρες, και

αντιστρόφως. Η απαγόρευση αυτή συνιστά σημαντική καινοτομία στον τομέα της

διακίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων. που δεν umipxe στη Σύμβαση της Βασιλείας

Ι Κουτο\ιπα· Ρεγκάκου. 2007).
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2.2 KOINOlΊKΩ ΘΕΣΜΙΚΟ ΙΙΛΑΙΣΙΟ

Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου Ι 74 ηις Συνθιικης για την ίδρυση της

ΕυρωπαϊΚΙ1ς Κοινότητας. εκδόθηκε αρχικά η Οδηγία 7S/442/EOK περί στερειί)\'

αποβλήτω\'. η οποία κωδικοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε απο την Οδηγία

2006/12/ΕΚ Η τελευταία οδηγία αποτελεί και το βασικότερο νομικό κείμενο της

KoινOΤΙΚl1ς νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την διαχείριση των στερειον

αποβλιlτων. Σκοπός της οδηγίας είναι αφενός η δημιουργία ολοκληρωμένου και

κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλ11των (οστε η Κοινότητα να

καταστεί αυτάΡΚllςστον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και αφετέρου η κατάρτιση

Σχεδίων Διαχείρισης. Το άρθρο 4 της οδηγίας προβλέπει πως τα κράτη μέλη οφείλουν

να απαγορεύουν την εγκατάλειψη. την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση τωl '

αποβλήτων και οφείλουν να προάγουν την πρόληψη. την ανακύκλωση και την

μεταΤΡΟΠ11 των αποβλήτων με στόχο την αναχρησιμοποίησtι τους (Κουτούπα

Ρεγκάκου. 2007).

Στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικί\'δυ\'α απόβλητα διαruπ(t>νονται

αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για την συλλογι1. μεταφορά. αξιοποίηση και διάθεση

των τοξικ(ον και επικίνδυνων κατηγορι<ον απορριμμάτων καθώς και ειδικές απαιηισεις

που τα κράτη-μέλη υποχρειονονται να εφαρμόζουν. J-I Οδηγία αυη1 συνοδεύεται και

απο καταλόγους επικίνδυνων αποβλιιτων (Κούγκολος. 2005),

Στην Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα

συσκευασίας. διαruπιονοvται τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιιΟν.

προκειμένου αφενός να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτιοσεις τους στο

περιβάλλον και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να

αποφευχθούν ruχόν εμπόδια στο εμπόριο 11 και περιορισμοί της ανταγωνιστικόηιτας

εντός της κοινότητας. Αντικείμενο ηις οδηγίας αυη1ς αποτελεί η θέσπιση μέτρων που

αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας καθ(ος

και στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασlιΟν. σηιν ανακύκλωση και σε άλλες

μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και κατά συνέπεια στη μείωση των

ποσοη1των των απορριμμάτων που οδηγούνται για τελικιι διάθεση (Κούγκολος. 2005),

2:ημαντικό vομικι'Ι κείμενο αποτελεί και η οδηγία Ι999/3Ι/ΕΚ πι:ρί

υγΣιο\'ομικής ταψής τω\' αποβλήτω\' μr. την οποία ορίζοντω οι r.ιδικότr.ρr.ς



πι:ρΦαλλO\'ΤΙKΙ:~ κω τr.Χ\'ΙKΙ:ς προ;)ιαγραφι:ς ση.; οποίι:ς θα πρέπf:l \'(l α\'ταποκρί\'Ο\'τω

ιη Οι:σας 6ημιουργίας κω οι χώροι 6ιάΟr.σης ΤΙι)\' στερr.ισν αποβλι1των. Λςιοσημείωτη

είναι η πρόβλεψη της συγκεκριμένης οδηγίας για την μείωση των αστικών στερεισν

αποβλ11των που προορίζονται για ταφή. Μάλιστα καθορίζονται και συγκεκριμένα

χρονικά διαστήματα. μέσα στα οποία τα κράτη- μέλη οφείλουν να πετύχουν

συγκεκριμέναποσοστά μείωσηςτων απορριμμάτων(Κούγκολος.2005).

Έχουν επίσης εκδοθεί Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση

συγκεκριμένων προϊόντων των οποίων η διάθεση απο κοινού με τα οικιακ/ι

απορρίμματα θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα, Οι κυριότερες απο τις οδηγίες

αυτές είναι οι εξής

• Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περι διάθεσης των χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων

• Οδηγία 78/319/ΕΟΚ περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

• Οδηγία του Συμβουλίου 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπόγειων υδάτων

απο ρύπανση που προέρχεται απο ορισμένες ουσίες

• Οδηγία 84/631/ΕΟΚ για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός ηις

Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορισν επικίνδυνων

αποβλ11των

• Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτό)σεων ορισμένων σχεδίων

δημόσιων και ιδιωτικων έργων στο περιβάλλον

• Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές σηΊλες και του συσσωρευτές που

περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες

Σημαντικιι είναι και η πρόσφατη Οδηγία 2000176/EK για την αποτέφρωση

των αποβλήτων. Στόχος της είναι η πρόληψη ή η μείωση της ρύπανσης του αέρα. του

νερού και του εδάφους που προκαλείται απο την αποτέφρωση αποβλήτων.

περιορίζοντας τους κινδύνους για την δημόσια υγεία. Η οδηγία θεσπίζει υποχρεωτικό

καθεστώς ΧΟΡΙ1γησης άδειας για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και προβλέπει την

υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης για την παρακολούθηση των

σχετικών παραμέτρων και ορίων εκπομπών (Κουτούπα - Ρεγκάκου. 2007).

Κλείνοντας ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην Οδηγία 96/6Ι/ΕΚ

σΖι:τικά μι: την ολοκληρωμ6η π,)όληψη και έληχο της ρύπανσης. Στόχος της

συγκεκριμένης οδηγίας αποτελεί η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης που

πρ\ικαλούν σιιγκι:κριμcνες δραστηριc.τητr.ς που καταγράφονται στο πιιράρτημα Ι ηις

tJι)ηγίας. Μι:ταξύ n,)\' δραστηριοτήτων αυτι;)ν περιλαμβάνονται και εγκαταστάσει,;

Δρίβα \()ΙJΙα Ιιφιφιφειακc.ς ΣΧF.διασμός Διαχr:ίl1lσης Λσηκ(;ι\'
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lφιφερεια"ός ~χεδιασμός Διαχείrισllς Λστι"ι;)\'

~T<.ra;J\' ΑποβλlΊτ' \' Ιεριφ{;ρειιις Θf:σσαλlΗς

ι;πl:~ι:ργ(ωIH"; ΙΟ-:Ι\'<')Ο\'Ι')\' Ηλλι'ι κω l:ltIKiVI)\)\'tl)\' ΗποβλlΊτιl)ν 1<11(\(;)"; κω χ(;φοι ταφl]...:

αστικι,)\' ιιltορl)ιμμιΊτω\, ( Κοlιγ ....ολος. 2005).

2.3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ θΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα αναπτύχθηκε με κύριους

στόχους την ενεργοποίηση κατά πρώτον του άρθρου 24 του Συντάγματος και δεύτερον

την εναρμόνιση της εθνιιοις νομοθεσίας με την προαναφερόμενη κοινοηκι;,

ι-ι ΠΡ(;Ηη νομοθετικι; ρύθμιση στην Ελλάδα που σχετίζεται με την διαχείριση

των απορριμμάτων γίνεται με την Υγειονομική Διάταξη [18/301/1964 περί

συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων.που εξακολουθεί να ισχί)ει και

σήμερα, Η διάταξη αυη; : (α) περιγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης των

απορριμμάτων και περιέχει τις βασικές τεχνικές οδηγίες για την υγεΙOνOμΙΚll ταφl; στην

Ελλάδα. (β) περιγράφει λεπτομερώς όλες τις μεθόδους διάθεσης που είναι δυνατόν να

εφαρμοστούν. (γ) δίνει αρκετά λεπτομερείς προδιαγραφές για κάθε μέθοδο και

περιγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης απορριμμάτων και (δ) θέτει ης προϋποθέσεις που

ένας χώρος πρέπει να εκπληρώνει. ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χΥΤΑ.

Στη συνέχεια, με το Νόμο 1650/1986 (~για την προστασία του περιβάλλοντος))

τίθεται το γενικό νομοθετικό πλαίσιο. τα κριη1ρια και οι στόχοι. περιγράφονται τα μέσα

και προδιαγράφονται οι μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα.

Σύμφωνα με αυτό το νόμο. η διαχείριση στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με

τρόπο που να μην θίγεται το περιβάλλον ι; η δημόσια υγεία και να μην προκαλεί

υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, Επίσης. πρέπει να εξοικονομούνται πρώτες

ύλες και να γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησι; τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκδόθηκε μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων οι

οποίες συνθέτουν και το βασικό εθνικό δίκαιο της διαχείρισης των απορριμμάτων:

• ΚΥΑ 113944/1997 (ΦΕΚ 1016-8) ((Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών

απ{)βλιιτων»

• ΚΥΑ 14312/1302/2000 (ΦΕΚ 723·Β)

• ΚΥΑ 114218/1997 «Ι)ΕΚ 1016-8) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και

γl;\,II((;)\' προγραμμ(Ίτι,)\' διαχείριση..; σπρεών l1ποβλήτω\'

• ΚΥΛ 69728/824/1996 (ΦΕΚ .158-Β) Μέτρl1 κω όι)οι γω την οιαχείριση τω\'

σπl)ι:ι;)\' llπιΨλIΊτω\'. η ΟΠΟII1 ιιποπλεί KUΙ το σπου()ωιΊπρο εφllρμοζόμεω

, ;



νομικό κείμενο όεόομί:νου οτι ορίζει στο μεγαλύτερο σχεδ()\' μι:ι)(ι..; του. το

εφαρμοζόμενο στην πράξη καθεστώς Σχεδιασμού και ΑδειοδΟΤ11σεων. 11

συγκεκριμένη ΚΥΑ εκδόθηκε σε προσπάθεια εφαρμογ11ς της ελληνικι),,;

νομοθεσίας με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ και εκτός απο τις γενικές κατευθύνσεις

Σχεδιασμού και ΑδειοδΟΤ11σεων. δίνει μεγάλη σημασία στην εξυγίανση των

χώρων διάθεσης μετά το πέρας της λειτουργίας τους και στην αποκατάσταση

των ανεξέλεγκτων χιi:φων διάθεσης.

Η πρώτη προσπάθεια προσαρμογ11ς Τ11ς ελληνΙΚ11ς νομοθεσίας για την

διαχείριση των απορριμμάτων με την αντίστοιχη κοινΟΤΙΚ11 είχε γίνει αρκετά πριν την

ΚΥΑ 69728/824/1996 με την ΚΥΑ 49541/1424/1986 στερεά απόβλητα σε

συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Με την ΚΥΑ αυΤ11 διατυπώθηκανγια πριί:ιτη

φορά οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων. Ιi:lστε να

μην τίθεται σε κίνδυνο άμεσα ι) έμμεσα. 11 δημόσια υγεία και να μην δημιουργούνται

κίνδυνοι στο περιβάλλον ενώ περιγράφηκε επίσης για πρώτη φορά η αναγκαιότητα

σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης. καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται.

Με την κνΑ 6926911990 περί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ορίζονται οι διαδικασίες και περιγράφονται τα περιεχόμενα των μελετών που πρέπει

κατά περίπτωση να εκπονηθούν Ιi:lστε να προληφθούν ι) να ελαχιστοποιηθούν οι

επιπτώσεις απο προγραμματιζόμενα ιδιωτικά και δημόσια έργα 11 και δραστηριότητε~.

Με την ΚΥΑ αυτή: (α) κατατασσονται τα έργα και οι δραστηριότητες σε κατηγορίες.

ανάλογα με το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτιi:lσεων. (β) περιγράφονται οι

διαδικασίες για Τ11ν προέγκριση χωροθέτησης των έργων και των εγκαταστάσεων (γ)

περιγράφονται οι διαδικασίες έγκρισης Μελετών ΠεριβαλλονηΚΙi:lν Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) ανάλογα με την κατηγορία τους. (δ) ορίζεται το περιεχόμενο των ΕΠΜ (Ειδικές

Περιβαλλοντικές Μελέτες). (ε) ορίζονται ειδικότερα οι διαδικασίες προέγκρισης

χωροθέτησης και έγκρισης ΜΠΕ για την διαχείριση των στερεΙi:lν αποβλι1των.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις διάθεσης τοξΙΚΙi:lν και

επικίνδυνων αποβλl)των με αποτέφρωση. χημΙΚ11 κατεργασία 11 εναπόθεση στη γη

κατατάσσονται στην Α κατηγορία και μάλιστα στην ομάδα θεωρούμενες ως

εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλο-,',

Αντίθετα. οι εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανΙΚΙi:lν αποβλl)των και οικιακιi:l\,

απορριμμάτων. καθώς και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στερει;Ν αποβλl)των

(εκτΩ.; n')\' ΤO~ΙK(;N) με καιιση κατατιι.σσιινται στην ομάδα 1I τη.; ί<)ια.; κατηγορία..;. μ~:

Τ11" υπόΟεση οη προκαλούν λιγι'περες επιπη;)σι:ις στο περιβάλλον.

IIΙ:11Ιφr:lιt:1η""ι")ς ~Χf:ι1ιu(";μ()ς Λlυχι:φl<1ης Λπτll,,(;ιι'

~πl)α;)\' Λπ()f~λΙ"]Ι1 \' Ilι:l"φΙ:I);:IΗ...; Ηα'(1(ιλίυ..:
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Ωστόσο η συγκεκριμένη καπnοριοποίηση των εγκαταστάσεων διάθεσης και

επεξεργασίας στερεών αποβλ11των τροποποιήθηκε πρόσφατα με την ΚγΑ

15393/2332/2002, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογιι του νόμου 301012002. Ο τελευταί<ις

τροποποίησε το νόμο 1650/86, δηλαδΙ1 το νόμο πλαίσιο για το περιβάλλον. ΒασΙΚΙ1

αλλαγΙ1 είναι η διαφοροποίηση της κατάταξης των χώρων για την υγειονομΙΚ11 ταφΙ1 μη

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μια και οι εγκαταστάσεις για ισοδύναμο πληθυσμό

μεγαλύτερο απο 200.000 κατοίκους κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία ΑΙ, ενώ οι

υπόλοιπες στ/ν ΑΙΙ.

Για τον έλεγχο των συσκευασιώνυγρών τροφίμων έχει εκδοθεί η Διυπουργική

Απόφαση 31784/954/90 για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων. Σύμφωνα

με αυπ) την Απόφαση. το ΥΠΕΧΩΔΕεπισπεύδει την εκπόνηση προγραμμάτωνγια την

ελάττωση του βάρους ή και του όγκου των συσκευασιών υγρών τροφίμων που

περιέχονταιστα προς ορισΤΙΚ11 διάθεση οικιακά απορρίμματα.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Νόμος 2939/2001 διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσω

για την εναλλαΚΤΙΚ11 διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με το νόμο αυτό

ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και καθορίζεται το πλαίσιο για

την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλ<.σσης- επαναχρησιμοποίησης-αξιοποίησης

συσκευασιών και άλλων προ'ίόντων (μπαταρίες. ηλεκτρονικά. υλικά οικοδομών Κ.α).

θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησ11ς

τους. Σημαντικι) καινοτομία θεωρείται επίσης η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού

ΕναλλαΚΤΙΚΙ1ς Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. ο οποίος θα

συντονίσει τις προσπάθειες για τ/ν εφαρμογ11 της πολιτικής της εναλλαKΤΙΚllς

διαχείρισης των συσκευασιών (Κούγκολος. 2005).

Με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική ταφή

των αποβλήτων») έγινε ενσωμάτωση της κοινΟΤΙΚ11ς οδηγίας 1999/3 Ι/ΕΚ στο ελληνικό

δίκαιο.

Θα πρέπει να αναφερθεί οτι πρόσφατα εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση

.ln/37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419-8/1-10-2003) , Μέτρα και Όροι για την

διαχείριση ιατρικών αποβλήτων απο υγειονομικές μονάδες. Σκοπός της παρούσας

Απόφασης αποτελεί ο καθορισμός μέτρων. όρων και διαδικασιών για την διαχείριση

των ιατρικών αποβλ11των κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το

περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός f.λcγχος της διαχείρισης των αποβλ11τω\'

αυτών. Το είδος της διαχείρισης διαφοροποιείται ανάλογα με τΗ είδη των ιαΤΡΙΚ(IΝ

αποβλιlτων. έτσι όπως αυτά ορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση. Υπόχρεοι φoρr:ίι;
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διαχείρισης ιατρικών αποβλ11των είναι οι υγειονομικές μονάδες 11 αλλα φυσικά 11

νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα απο την οποία προέρχονται τα

συγκεκριμένα απόβλητα 11 τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν αναθέσεως σε αυηΊ

απο τους υπόχρεους της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (Κούγκολος. 2005).

Η ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα κα. Όρο. για την πρόληψη και τον

περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος απο την αποτέφρωση των

αποβλήτων» δημιουργήθηκε για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/76/ΕΚ στο

ελληνικό δίκαιο. Σκοπός της είναι να επιτυγχάνεται η πρόληψη 11 ο περιορισμός. όσο

είναι εφικτό. των αρνητικ(ον επιπτισσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα της ρύπανσης

απο εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα. στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια

νερά. καθώς και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου (Κουτούπα- Ρεγκάκου.

2007).

2.4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ T1i ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαχείριση των στερεισν αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ισστε να

διασφαλίζεται οτι δεν τίθεται σε κίνδυνο άμεσα 11 έμμεσα η υγεία του ανθρώπου και οτι

δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες 11 μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Η εθνΙΚ11 στρατηγΙΚ11 στοχεύει στη λΙ1ψη αναγκαίων μέτρων για την ορθολογΙΚΙ1 K('<.~

ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεισν αποβλήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα λάμβάνονται μέτρα (σστε:

(α) Να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό. τον αέρα. το έδαφος. τη χλωρίδα. την

πανίδα καθ(σς και την βιώσιμη ανάπτυξη

(β) Να μην προκαλούνται ενοχλ11σεις απο το θόρυβο 11 τις οσμές

(γ) Να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν

ιδιαίτερο οικολογικό. πολιτιστικό. αισθητικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικοί χώροι. τοπία

ιδιαίτερου φυσικοί) κάλλους. ευαίσθητα οικοσυση1ματα).

Η διαχείριση των στερε(σν αποβλ11των διέπεται απο τις ακόλουθες αρχές:

(α) Την αρχή της προφύλαξης κα. της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των

αποβλΙ1των και η μείωση των επιβλαβισν συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον.

μέσω της επαναχρησιμοποίησης. η1ς ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης. καθ(σς

και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρίιπανση του περιβάλλοντος. (σστε να μει(σνεται η
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ΙΕΣΔΑΙ

ποσότητα των αποβλ1)των προς τελΙΚ1) δι(ιθεση. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και

κοινωνικό κόστος

(β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνεo~. σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στη·

ευθύνη που έχει ο παραγωγός των αποβλ1)των

(γ) Την αρχή της εγγύτητας. σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα επιδιώκεται να

οδηγούνται στην πλησιέστερη εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας l)/και διάθεσης

(δ) Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον (Παναγιωτακόπουλος.

2007)

lφιφερειακόςΣχεδιασμόςΔιαχείρισης ΑστικιΙ)\,

Σn:ρε<J)ν ΑποβλιΊτ' ν lCΡιφέρειαςΘεσσαλίας

Με την έκδοση της ΚΥΑ 5091012727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003) '"Μέτρα

και Όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλ1)των - Εθνικός και Περιφερειακός

Σχεδιασμός Διαχείρισης", καθορίστηκαν τα μέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες για την

διαχείριση των στερεών αποβλ1)των με στόχο την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων

στο περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Το

άρθρο 5 της παραπάνω υπουργΙΚ1)ς απόφασης αναφέρεται στον Εθνικό Σχεδιασμό

Διαχείρισης Στερεών Αποβλ11των, η βάση του οποίου είναι το Εθνικό Σχέδιο

Διαχείρισης Αποβλ'iτων (ΕΣΔΑ) (Μιχαλοπούλου.2004).

Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλ1)των (ΕΣΔΑ) προσδιορίζονται

οι γενικοί στόχοι και κατευθύνσεις για την διαχείριση των στερεών αποβλ1)των σε

επίπεδο χώρας και τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν:

(α) Την πρόληψη 11 και την μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας τ(!!"

αποβλ1)των ιδίως με την:

• ανάπτυξη καθαρ<.ί)\ι και πιο οικονομικών τεχνολογιών με τις οποίες να

επιτυγχάνεται ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

• παραγωγ11 και διάθεση στην αγορά προϊόντων σχεδιασμένων έτσι ώστε να

συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην αύξηση της ποσότητας ή της

βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης

• ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την τελΙΚ1) διάθεση των επικίνδυνων

ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα
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(β) Την αξιοποίηση των αποβλ1)των μέσω ανακύκλωσης. επαναχρησιμοποίησης.

ανάκτησης ή οποιασδι)ποτε άλλης διαδικασίας με στόχο την παραγωγι) δευτερογεν(ον

πρ(οτων υλών 1) προϊόντων

(γ) Την περιβαλλοντικά ασφαλι) διαχείριση των αποβλήτων με καθορισμό τεχνικών

προδιαγραφ(ον για τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων συλλογι)ς

και μεταφοράς και των εγκαταστάσεων προσωριν1)ς αποθι) κευσης. μεταφόρτωσης.

διάθεσης και αξιοποίησης

(δ) Την χρησιμοποίηση των αποβλΙ1των ως πηγΙ1 ενέργειας

(ε) Την περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλ1) διάθεση των αποβλ1)των που δεν

υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των

αποβλήτων με στόχο την αειφορία

(στ) Την ενθάρρυνση της ορθολογΙΚΙ1ς οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης

των αποβλΙ1των

(ζ) Την δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλΙ1των με βάση τις

καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τις γεωγραφικές συνθΙ1κες 1) την ανάγκη ειδικ(ον

εγκαταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλι)των

(η) Την κατάρτιση εθνΙΚ1)ς στατιστικι)ς αποβλήτων. με στόχο η συνολΙΚ11 καταγραφι)

των ποσΟΤ1)των των αποβλΙ1των να διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των

αποβλήτων και την ασφαλΙ1 διάθεσή τους.

Το ΕΣΔΑ αναθεωρείται ανά πενταετία. εφόσον απο την σχεΤΙΚΙ1 αξιολόγηση

που διενεργείται απο το ΥΠΕΧΩΔΕ. προκύψει ανάγκη γι' αυτό. Η αναθειορηση 11

τροποποίηση του ΕΣΔΑ γίνεται σε συνεργασία με τα συναρμόδεια υπουργεία και

φορείς του δημοσίου τομέα και εγκρίνεται με κοιν1) απόφαση των Υπουργ(ον

EσωτεΡΙKιt)ν. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων. Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας (Μιχαλοπούλου.2004).

,2.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
,
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Το άρθρο 6 της ΚΥΑ 5091012727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003) "Μέτρα και

Οροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλ1)των - Εθνικός και Περιφερειακός

Σχεδιασμός Διαχείρισης" αναφέρεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης

Στερειl)ν Αποβλι1των.
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Για κάθε περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που

περιέχονται στο ΕΣΔΑ και έχει ως κύριους στόχους:

11 την επιλογ11 περιοχών που συγκροτούν τις ενότητες διαχείρισης στερεών

αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες)

11 τον καθορισμό μεθόδων διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε

διαχειρισΤΙΚ11 ενότητα

11 την εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων. όρων και περιορισμών για την

επίτευξη των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ

Αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση του Π ΕΣΔΑ είναι η οικεία περιφέρεια. Σε

περίπτωση που ο σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει

διαχειριστικές ενότητες διαπεριφερειακού χαρακτήρα, η κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ γίνεται

με συνεργασία των εμπλεκόμενων όμορων περιφερειών.

Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές. οικονομικές και

περιβαλλοντικές συνθήκες της εκάστοτε περιφέρειας. εναρμονίζεται με το ΕΣΔΑ και

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

11 τη συνολική καταγραφή των ποσΟΤ11των των αποβλήτων που παράγονται στην

περιφέρεια. ώστε να αποτελεί συνεισφορά στην εθνική στατιστική αποβλ11των

11 τον τύπο. την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που θα πρέπει να

αξιοποιηθούν 11 να διατεθούν

11 την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλ11των με την

καταγραφή: α) των υφιστάμενων ΧΥΤΑ. β) τους υφιστάμενους ΧΑΔΑ και το

χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής τους και γ) εφόσον υπάρχουν. των

εγκαταλελειμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των ανενεργών λατομείων

καθώς και χώρων όπου η μόνιμη αποθήκευση αποτελεί απειλή για το

περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

11 το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους τύπους αποβλήτων που θα

αξιοποιηθούν ή θα διατεθούν

11 την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της

περιφέρειας

11 τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες ανά περιφέρεια

11 τις περιοχές που αποκλείονται για την αποδΟΧ11 των κύριων εγκαταστάσεων

διαχείρισης των στερεών αποβλιιτων με κριτήρια χωροταξικά. περιβαλλοντικά.
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πολεοδομικά. κοινωνικά 11 άλ/α που σχετίζονται με θέματα εθνικής άμυνας ή

ασφάλειας της χώρας

• τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοσθούν, με ειδική αναφορά στη

συλ/ογή, μεταφορά, μεταφόρτωση. προσωριν11 αποθήκευση. αξιοποίηση.

διάθεση των στερεών-αποβλήτων

• τις προτάσεις έργων δράσεων κω παρεμβάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των

στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα

• την κατ' αρχήν εκτίμηση του κόστους των κύριων έργων διαχείρισης στερεών

αποβλ'iτων (Μιχαλοπούλου. 2004).

Για την κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ συντάσσεται μελέτη διαχείρισης στερεών

αποβλ11των απο την Διεύθυνση Περιβάλ/οντος και Χωροταξίας της οικείας

περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη ή την επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης. η αρμόδια

υπηρεσία συνεργάζεται με τις αρμόδιες για θέματα Περιβάλ/οντος. Υγείας και

Πρόνοιας και Γεωργίας υπηρεσίες της Περιφέρειας και των οικείων Νομαρχιακών

ΑυτοδlOlΚ11σεων. καθώς κω με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Το ΠΕΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η

εγΚΡΙΤΙΚ11 απόφαση κοινοποιείται στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ. Εσωτερικών Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας και στις οικίες

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πενταετία εφόσον απο η-,'

αξιολόγηση που διενεργείται προκύψει διαπιστωμένη ανάγκη προς τούτο

(Μιχαλοπούλου. 2004).

2.7 νΠΟΧΡΕΟIΦΟΡΕΙΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2.7.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλ11των γίνεται με

ευθύνη του κυρίου. νομέα 11 κατόχου του χώρου απο τον οποίο προέρχονται τα

απόβλητα. Η οργάνωση των μέσων συγκέντρωσης (κάδων) και τοποθέτησης των

αστικ(i>ν αποβλ11των γίνεται απο τον οικείο ΟΤΑ πρ(iΗου βαθμού. Οι εργασίες

συλλογ11ς και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων επίσης εκτελούνται με ευθύνη των

οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού (Μιχαλοπούλου. 2004).

Οι πιο πάνω υπ6χΡεοι φορείς:
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•

•

υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόμενα στερεά απόβλητα σης

εγκαταστάσεις της οικείας διαχειριστικιίς ενότητας που ορίζεται απο το ΠΕΣΔΑ

είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελεη;)~

(Μιχαλοπούλου. 2004)

2.7.2 ΠΡΟΣΩΡιΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕγΣΗ. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερειον Αποβλιίτων (ΦοΣΔΑ), Ο

ΦοΣΔΑ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες για την λιίψη αδειών

• είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

διαχείρισης αποβλιίτων και την υλοποίηση των έργων 1ί δραστηΡΙΟΤ1ίτων που

καθορίζονται απο το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με τους ειδικότερους

όρους. μέτρα. περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί γι' αυτές.

• υποχρεούται πριν τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης 1ί του χ(ορου

διάθεσης lί αξιοποίησης των αποβλιίτων να προβαίνει στη λ11ψη των αναγκαίων

μέτρων για την εξυγίανση. την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα της

εν λόγω εγκατάστασης 11 χώρου (Μιχαλοπούλου. 2004).

2.73 ΣγΛΛΟΓΗΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΛΣΕΙΣ

Η προσωρινή αποθήκευση των ασηκών αποβλιίτων στα λιμάνια γίνεται με

ευθύνη του φορέα διαχείρισης κάθε λιμανιού σύμφωνα με της εκάστοτε ισχύουσι:ς

υγειονομικές διατάξεις. Ο φορέας διαχείρισης κάθε λιμανιού καταρτίζει Σχέδιο

Παραλαβ1ίςκαι ΔιαχείρισηςΑποβλιίτωνπου παράγονταιστα πλοία.

Η συλλογή των αστικών αποβλιίτων στα λιμάνια. που προέρχονταιαπο πλοία

και πλωτές εγκαταστάσεις γίνεται απο τον οικείο φορέα διαχείρισης του λιμένα

(Οργανισμό Λιμένα- Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο- Λιμενικό Ταμείο). εφόσον έχει Τ11 δυνατότητα να την

πραγματοποιιίσειμε δικά του μέσα (Μιχαλοπούλου.2004).
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2.7.4 Σ)"ΛΛOJ"Η. ΜΕΤΑΦΟI,Α ΚΑΙ ΠΙ'ΟΣΩΙ'ΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕ)ΣΗ ΤΩΝ ΑΣTlΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟ ΟΔΟ!Σ

γπόχρεος φορέας για τα απόβλητα που προέρχονται απο τις οδούς που

εκτείνονται εντός και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. είναι ο οικείος

ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Εξαιρούνται οι αυτοκινητόδρομοι για τους οποίους υπόχρεος

φορέας είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).

Σε περίπτωση που απο τις δραστηριότητες διαχείρισης προκαλείται ρύπανση

στο περιβάλλον. ο υπόχρεος φορέας υποχρεούται στη λήψη των κατάλληλων

επανορθωτικών μέτρων για τ/ν αποτροπή ή τ/ν ελαχιστοποίηση τ/ς ρύπανσης

(Μιχαλοπούλου, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3: ΠAPoγΣIAΣI~ΤΒΣ ΠΕΡΙΟΧΒΣMEΛETI~Σ

3.1 ΓΕΩΜΟΡΦΟΑΟΙΊΑ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο Κεντρικό - Ανατολικό τμήμα του

ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδος και αποτελείται απο τους νομούς Καρδίτσας.

Λάρισας. Μαγνησίας και Τρικάλων. Η έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε 14.036.8

τ. χιλ. και κατατάσσεται έτσι στην 51] θέση μεταξύ των περιφερεΗον της χ(Ορας. Η

έκταση αυτή αντιπροσωπεύει το 10.64 % της Χ(Ορας. η δε μορφολογική κατανομή της

είναι: πεδινή 37 %. ημιορεινΙ1 17.4 %. ορεινΙ1 45.6 % (\V\y\\-.tllcssaliH,!.!I·).

Στα βόρεια συ\'ορεύει με τις περιφέρειες Δυτικής και ΚενΤΡΙΚΙ1ς Μακεδονίας.

στα νότια με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. δυτικά με την περιφέρεια Ηπείρου. ενι;)

ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος.

Τα κυριότερα υδρογραφικά στοιχεία της περιφέρειας είναι ο Πηνειός ποταμός.

ο Αχελώος. ο Μέγδοβας και πλΙ1θος άλλων παραποτάμων που ηι διαρρέουν. Θαλάσσια

παράκτια ζ(ονη διαθέτουν οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας. εν(ο οι Βόρειες Σποράδr.ς

είναι τα μοναδικά νησιά της περιφέρειας. Η κυριότερη λίμνη που υπάρχει στη

Θεσσαλία είναι η τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα. Έχουν αποξηρανθεί η λίμνη Κάρλα και

η λίμνη Καλλιπεύκης.

Στο βόρειο ανατολικό τμΙ1μα της περιφέρειας δεσπόζει ο Όλυμπος. το ψηλότερο

βουνο της περιφέρειας αλλά και της χ(ορας (2.917 μ.). Άλλοι σημαντικοίορεινοί όγκοι

της Θεσσαλίας είναι τα Άγραφα. ο Κίσσαβος (11 Όσσα), το Il11XΙO και η Νότια Ilίνδος.

Επιπλέον. υπάρχουν αρκετές πεδινές εκτάσεις διάσπαρτες στην περιφέρεια. η

μεγαλύτερη απο τις οποίες είναι η πεδιάδα Λαρίσης- Τυρνάβου που καταλαμβάψ.ι

γεωμορφολογικά ένα μεγάλο κομμάτι της περιφέρειας και ακολουθεί η πεδιάδα του

Αλμυρού (Εγκυκλοπαίδεια Δομή. 2000).

3.2 ΑΝθΡΩnΟΓF:ΝF:Σ nF:PIBAAAON

3.2./ Δ/ΙΙΙΚ/Π/ΚΗΔ/Α/ΡΕΣΗ

Διοικητικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας χωρίζεται σε 4 νομούς: τον νομο

Κιφ6ίτσιις. το \'ομ() Λ<"φισιtς. το \'ομιΊ Μαγ\'llσίυ..; t.:ιH το \'ομο Τριt.:άλω\' "ω σωυς

πυρακ(ιτω πί\'ακι:ς πιφo\lσlά~ι.;τω η 6IItiPCGll τοnς σι.; 611μους t.:tH "οινιΊτητες.



Ilη1ιφη11:lω.:IΊ..; ~χ!:δl~ι,ψ('1": .\ιΗ/::ίIΗΠI]": '\ΠΗ"'Ι;ΙΙ
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Ilίνακαι.: ., l' ΔΙΟIΚl1τικιΊ Διαίrεση \'ιιμοιΊ Καρδίτσα,..
_Cf2-J.- .

ΔιΊμος Καρδίτσας !ΔιΊμος Νεβρόπολης Λγρ{ι.φ(ι)\'
2 Δήμος Αργιθέας 13 Δήμος Παλαμά

~ Διiμος Άρνης 14 ΔιΊμος Παμίσου

4 Δήμος Αχελ{οου 15 Δήμος Πλαστήρα

5 ΔιΊμος Ιθώμης 16 Δήμος Ρεντίνας

6 Δήμος Ιτάμου 17 ΔιΊμος Σελλάνων

7 Δήμος Καλλιφωνίου 18 Δήμος Σοφάδων

8 ΔιΊμος Κάμπου 19 ΔιΊμος Ταμασίου

9 Δήμος Μενελα'ίδας 20 ΔιΊμος Φύλλου

10 ΔιΊμος Μητρόπολης 21 Κοινότητα Αθαμάνων

Ι Ι ΔιΊμος Μουζακίου

Πηγη: \\"\\,\\,.ki.IΓdltS3.!!I·

Ι

Πίνακας 3.2: Διοικητική Διαίρεση νομού Λάρισας

Ι ΔιΊμος Λάρισας 17 ΔιΊμος Μακρυχωρίου

2 Διiμος ΑΥιας 18 ΜΊμος Μελιβοίας

,
ΔιΊμος Αμπελώνος 19 ΔιΊμος ΝαρθακίουJ

4 Δήμος Αντιχασίων 20 ΔιΊμος Νέσσωνος

5 Διιμος Αρμενίου 21 Δήμος Νίκαιας

6 ΔΙ1μος Γιάwουλης 22 ΔΙ1μος Ολύμπου

7 ΔΙ1μος Γόwων ?' Δήμος ΠλαΤUKάμπoυ-~

8 Διιμος Ελασσόνος 24 Δήμος Πολυδάμαντα

9 ΔΙ1μος Ενιππέα ?- ΔΙ1μος Ποταμιάς-)

10 Δήμος Ευρυμενών 26 ΔΙ1μος Σαρανταπόρου

11 Διιμος Κάτω Ολύμπου 27 ΔΙ1μος Τυρνάβου

12 Δήμος Κιλελέρ 28 Δήμος Φαρσάλων

13 Δήμος Κοιλαδας 29 Κοινότητα Αμπελακίων

14 Δήμος Κραwώνος 30 Κοινότητα Βερδικούσιας

15 ΔΙ1μος Λακέρειας 31 Κοινότητα Καρυάς

16 ΔΙ1μος Λιβαδείου 32 Κοινότητα Τσαριτσάνllς

Πllγη; \\ \\ \\ ,1;IIΊ:-_~.1 ~I
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,.

Ι ΔI;μ~ς Βόλου Ι) Δι;μοc Μηλε<ον ?J Κοιη)τητα Ανάβρα,,:

2 Δι)μος Αγριάς 13 Δι)μος Μουρεσίου 24 Κοιν()Τllτα ΚεραμιδίΟΗ

,
Δι)μος Λισωνίας 14 Δι)μος Νέας Αγχιάλου 25 Κοινότητα l\1ακρινίτσυςJ

4 Δι)μος Αλμυρού 15 Διίμος Νέας Ιωνίας 26 Κοινδτητα Τρικερίου

5 Δι)μος Αυ,οννι)σου 16 Δι)μος Πορταριάς

6 Δ'iμος ΑΡΥαλαστιiς 17 Δι)μος Πτελεού

7 Διίμος Αρτέμιδας 18 Διίμος Σηπιάδος

8 Δι)μος Αφετών 19 Δι)μος Σκιάθου

9 Δ'jμος ΖαΥοράς 20 Δι)μσς Σκοπέλου

10 Διίμος Ιωλκού 21 Δl)μος Σούρπης

11 Διiμος Κάρλας 22 Δl)μος Φερρό)ν

Πηγη: \\'\\'\\ΌIΙΙ,ΗΗΙCSΙ:Ι,gr

. Τ '). Δ .'4 Δ

Πηγη: \\ \\ \\ ,ltΊk"l:ι!!!'

Π'ινακας J,': ΙΟIΚllηκll ιαιοεσl νο ου ρικα ,ων

Ι Διίμος Τρικαίων 14 Δι)μος ΠαληοκάστΡου

2 Δι)μος Αιθηκών 15 Διίμος Παραληθαίων

,
Διίμος Βασιλικι)ς 16 Διίμος ΠελλιναίωνJ

4 Δι)μος Γόμφων 17 Δι)μος Πιαλείων

5 Δι)μος [σηαιώηδας 18 ΔιΊμος Πινδαίων

6 Δι)μος Καλαμπάκας 19 Μιμος Πύλης

7 Δι)μος Καλλιδένδρου 20 Διίμος Τυμφαίω ν

8 Διίμος Καστανιάς 21 Δl)μος Φαλωρείας

9 Δι)μος Κλεινόβου 22 ΔιΊμος Φαρκαδόνας

10 Δι)μος Κ6ζιακα 23 Δι)μος-Χασίων

11 Δι)μος Μαλακασίου 24 Κοιν6τητα Ασπροποτάμου

12 Διίμος Μεγάλων Καλυβίων 25 Κοινότητα Μυροφύλλσυ

13 Διίμος Οιχαλίας 26 Κοινότητα Νεράιδας

- .

J
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3.11 ΙΙΛΙ!Θ)'ΣΜΙΑΚΑΛΕ1ΟΜΕ\Α

Ο πληθυσμός της περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την απογραφή της

Εθνικής Στατιστικής γmιρεσίας Ελλάδος (ΕΣγΕ) του 2001 ανέρχεται σε 753.888

κατοίκους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6.88% του συνόλου της χώρας. Ως αποτέλεσμα,

η περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στην 311 θέση μετά τις Περιφέρειες Αττικής και

Κεντρικής Μακεδονίας (\\'"\\'\\',ιlιcssalί.:ι1!.l'),

Πιο συγκεκριμένα, ο νομός Καρδίτσας τη δεκαετία 1991-2001 παρουσίασε

αυξητική τάση, Για τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας υπήρξε επίσης αύξηση του

πληθυσμού τους. Αντίθετα στον νομό Τρικάλων απο το 1991 μέχρι το 2001 υπήρξε

σαφής μείωση του πληθυσμού, Αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα δεδομένα στον

παρακάτω πίνακα:

\'1
κα 4 ),5: ΓΙληΟυσιιιωοi ιιcταΒολή ΓιCDιωt:.Dειαc Θεσσαλίαι: την τελr.υτuία δεκαε

ΠοαγρατικόςΠληθυσμός Μεταβολή (%)

Έτος Απογραφής 1991 2001 91 '-Ο]'

Νομός Καρδίτσας 126.854 129.541 +2.1

Νομός Λάρισας 270.612 279.305 +3.11

Νομός Μαγνησίας 198.434 206.995 +4.14

Νομός Τρικάλων 138.946 138.047 -0.65

Περιφέρεια Θεσσαλίας 734.846 753.888 +2.53

Σύνολο Χώρας 10.252.580 10.964.020 +6.5

τία

Πηγη: \Υ\\ \\;,lll('"ssaIJa,g[. Ιδια Επεξεργασια

β2Πίνακας 3,6: ΠpαΎJιαΤΙKόc; Πληθυσμό" ΑΠΟΎραφής 001 με άση το φυ ο

Περιοχή ΑΝΔΡΕ:Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕ:Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

% %

Νομός Καρδίτσας 64.577 49,9% 64.964 50.1% 129.541

Νομός Λάρισας 138,333 49.5% 140.972 50.5% 279.305

Νομός Μαγνησίας 102.672 49.6% 104.323 50.4% 206.995

Νομός Τρικάλων 68.811 49.9% 69.236 50.1% 138.047

Περιφέρεια 374.393 49.7% 379.495 50.3% 753.888

Θεσσαλίας

Σύ\'ολο Χ(;ψω: 5.427.682 4(>.5% 5,536,υ8 50.:"% 10.%4.0"0

ΓΙ ηγ1Ί: \\ \\ \\ ... ι;ιι ί:-;1 i,,:~.:; Ι. 16ίΙί Γ=:πr.ξι:rγασία



ΠΙΙΎΤΊ: \Η\ \\'.stullsIlcs.!.!I". Ιδια Επεξεργασια

Λι)ιβ(ι Λιψι":(( Ilψιφφι;lιιι.:11ς~χει)ΙΙHηH')';Δωχι;Ιlψίιι..:: Λστιl.;(,ι\"

~τεl)ι; .1\ Απι\βλt'lτe'I'Ι' ΙεIΗφl:I)!:lΗ';ΘεσσιιλίΗ":

Πίνακας 3.7: Ποσοστό συμμι:τοχψ; του μόνιμου πληθυσμοί, κ(:Ιθι; ωμοί) στψ

περιφέρεια Θεσσα) ία.;.
Μόνιμος ';ληθασμός 200 Ι

-

~ιoZιi "οσοστό 4Υ'1

Νομός Καρδίτσας 120.265 16.25

Νομός Λάρισας 282.156 38.12

Νομός Μαγνησίας 205.005 27.7

Νομός Τρικάλων 132.689 17.93

Περιφέρεια Θεσσαλίας 740.115 100

Ελλόδα 10.934.097
. -.

3.2.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σε 284.876 άτομ,;

εκ των οποίων οι απασχολούμενοι είναι 251.837. Η κύρια οικονομικιι δραστηριότητα

αναπτύσσεται στον τριτογενιι τομέα με εμφανlι την τάση ενίσχυσιις του εν(;)

παρουσιάζεται μείωση της απασχόλησης του δευτερογενούς τομέα κάτι που φαίνεται

και απο την σημαντικιι μείωση της βιομηχανικιις απασχόλησης στις βιομηχανικές

περιοχές κυρίως του Βόλου αλλά και της Λάρισας. Η απασχόληση στον πρωτογενlι

τομέα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Το 38.7% των απασχολουμένων εργάζεται στον

πρωτογενιι τομέα. το 17.4% στον δευτερογενιι τομέα και το 43.9% στον tPIΤOyr.\'11

τομέα. εν(ο τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19.8%.22.5% και 57.7% σύμφωνα με

στοιχεία για το έτος 1997 (Expert COllsnlting Ε.Ε ..2005).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων για την

περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία Ώις ΕΣΥΕ για το έτος 2001:

Πίνακω:: 3.8: ΕοΎαl'όιιενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά ηλικία και φύλο

ΣΥΝΟΛΟ

Στοl"lεΙα του 2001 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 251.837 162.541 89.296
15-19 ετιίn' 3.273 2.649 623
20-24 ετώ\' 16.207 9.350 6.857
25-2<) εη:n' 26.64<) 17.766 8.883
30·44 ετιίJν 98.335 61.557 36.778
45-64 ετιίJ\' 94.907 62.648 32.259

L-65-+ ετιί,\, 12..t67 8.571 3.896
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3.2.4 ΑΝΕI'!Ίιl

Σύμφωνα με στοιχεία του 2005. το πλήθος των ανέργων στο νομό Καρδίτσας

ήταν 6,876. στο νομό Λάρισας 13.938. στο νομό Μαγνησίας 8.269 και στο νομό

Τρικάλων 7.147. Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων αφορά τους αποφοίτοuς λυκείου

τόσο για τους άντρες όσο και Yill ης γυναίκες και στους τέσσερις νομούς. Η ανεργία

εμφανίζει μεγάλα ποσοστά στον γυναικείο πληθυσμό σε σχέση με τον αντρικό όπως

φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες:

Πηγη: \\ \\ \\ .IIlt.'SS<:I!I3.!!I. Ιδια Επεςεργασια

Πίνακα, 3.9: Ανεογία του νομού Καρδίτσας uε βάση το εκπαιδεuτικό επίπεδο

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πλήθος ΑνέΡΎων

~τo.zεllI τηςJΙIΙ»V200~ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑ)ΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ι ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Εκπαιδευτικό επίπεδο ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΑΣ

Διδα".ορικό Ο 123 Ι 73

Μεταπτυχιακά Ο 977 4 1.324

Απόφοιτος ΑΕΙ 215 17.074 514 44.947

ΑπόφοιτοςΤΕΙ 94 6.290 190 17.071

Απόφοιτος ΙΕΚ 118 4.244 256 13.387

Απόφοιτος λυκείου 766 49.105 2.000 125.898

Απόφοιτος 3-τάξlου γυμνασίου 455 33.287 543 42.3 Ι Ο

Απόφοιτος δημοτικού 514 24.055 897 40.615

Δεν έχει τελειώσει το δημοτικό 50 2.486 61 2.968

i\λλο 89 8.092 109 11 .91 7

ΣΥΝΟΛΟ 2.30) 145.733 4.575 300.510

. . .
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Ilίνακας 3,1 Ο: Ανεργία του νομού Λάρισας με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο

ΝΟΜΟΣ ΛΑΙ'ΙΣΑΣ

Πλήθοc Ανέο'/ων

~τσιχε'α tI].; 3IIα/lI200~ ΑΝΤΙ)ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Εκπαιδευτικό επίπεδο ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΑΣ

Διδακτορικό Ι 123 Ο 73

ΜεταπτυΥιακά 15 977 20 1.324

Απόφοιτο.;; ΑΕΙ 530 17.074 1.647 44.947

ΑπόIDΟΙΤΟΙ: ΤΕΙ 175 6.290 767 17.071

Απόφοιτοι;; ΙΕΚ 110 4.244 446 13.387

ΑπόΦοιτοc λυκείου 1.360 49.105 4.327 15.898

Απόφοιτοι: 3-τάΙιου γυιινασίου 993 33.287 1.914 42.3] Ο

Απόφοιτο.;;δlΗιοτικού 337 24.055 742 40.615

Δεν έΥει τελεl(ι)σει το δlΗιοτικό 86 2.486 151 2.968

Άλλο 119 8.092 198 11.917

ΣΥΝΟΛΟ 3.726 145.733 10.212 300.510 J
Πηγη: \\;\\\\.II,(,.'ss3Il.\.~I·. Ιδια Επεξεργασια

Πηγη: \v\\'\\.tI,c-ss.1IIίl.!!r. lδια Επεξεργασια

Πίνακας 3.11: Ανεργία του νομού Μαγνησίαςμε βάση το εκπαιδευτικόεπίπεδο

ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πλήθοc Ανέογων

~τσιχε'α tI]ς3ΙΙOSI200~ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκπαιδευτικόεπίπεδο ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΩΙ)ΑΣ

Διδακτορικό Ι 123 Ι 73

ΜεταπτυYlακά 15 977 17 1.324

Απόφοιτοι;; ΑΕΙ 292 17.074 916 44.947

Απόφοιτοι: ΤΕΙ 94 6.290 330 17.071

Απόωοιτοc ΙΕΚ 94 4.244 534 13.387

Απόφοιτοι;; λυκείου 600 49.105 2.405 125.898

Απόωοιτοc 3-τάΕιου γυιινασίου 340 33.287 749 42.310

Απόφοιτο,"δlΗιοτικού 424 24.055 988 40.615

Δει' έΥεΙ τελειCΊ)σει το δnιιοτικό 21 2.486 66 2.968

Άλλο ]38 8.092 244 11.917

ΣΥΝΟΛΟ 2.019 145.733 6.250 300.510
.
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Πίνακας 3.12: Ανεργία του νομού Τρικάλων με βάση το εκπαιδευτικόεπίπεΩο

Πηγη. \\\\\UI1CssaII ..t.L'I. Ιδια Επεζεργασια

ΝΟΜΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ωλήθος Ανέργων

~Τ"IΧΙ:I.I τιl'; JI 11111/24111-", ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκπαιδευτικό επίπεδο ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΩΡΑΣ

Διδακτορικό
,

123 Ι 73Υ

Μεταπτυχιακά 5 977 4 1.324

Απόφοιτος ΑΕΙ 237 17.074 775 44.947

Απόφοιτος ΤΕΙ 100 6.290 316 17.071

Απόφοιτος ΙΕΚ 136 4.244 473 13.387

Απόφοιτος λυκείου 917 49.105 1.856 125.898

Απόφοιτος 3-τάξιου γυμνασίου 389 33.287 535 42.310

Απόφοιτος δημοτικού 482 24.055 778 40.615

Δεν έχει τελειιί)σει το δημοτικό 12 2.486 18 2.968

Αλλο 55 8.092 55 11.917

ΣΥΝΟΛΟ 2.336 145.733 4.811 300.510
. -

3.2.5 Ο/ΚΟΝΟΜ/ΚΗ Φ},Σ!OΓιVΩM/A

Το πραγματικό κατά κεφαλl)ν Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) τη.;

περιφέρειας εκτιμάται σε € 8.190 το 2001. ήταν δηλαδl) κατά 8.7% χαμηλότερο του

κατά κεφαλl)ν ΑΕΠ της χιΟρας. Οι νομοί Μαγνησίας και Λάρισας έχουν κατά κεφαλή\'

Ακαθάριστο Περιφερειακό ΠΡΟ'ίόν υψηλότερο από την Περιφέρεια. ενΙI) οι νομοί

Καρδίτσας και Τρικάλων χαμηλότερο.

Η κατανομl) του ΑΠΠ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στους νομού..;

διαφέρει αρκετά από την αντίστοιχη κατανομή ολόκληρης της χιΟρας. Συγκεκριμένα. η

σl)νεισφορά του πρωτογενούς τομέα είναι σημαντικά υψηλότερη. εν(;) χαμηλότερο είν,"

το μερίδιο των υπηρεσιιΟν. Η βιομηχανία έχει υψηλότερη συμμετοχι) στους νομοί)..;
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το 22A(j'i, και στο\' ΤΡΙΤOY~:\'IΊ τομι';α το ..ΙΙ Ι ΨΙ) του πt:ριφφπuκυl) ι\καΟrφιστιηl

EyxclIpΙOU Προϊόντος. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χιορα είναι 15% για τον πρωτογt:vιΊ

τομέα. 25% για τον δευτερογενι) και 60% για τον ΤΡΙΤΟΥενl).

Διαχρονικά. παρατηρείται. τάση στροφής προς τον τριτογενι) τομέα. αφού

αυξάνεται 11 συμμετοχή του τομέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό και μικρι) κάμψη

του πρωτογεν11 και δευτερογεν11 τομέα.

Όσον αφορά την παραγωγικότητα. η Περιφέρεια βρίσκεται σε χαμηλότερο

επίπεδο από τη χώρα. Σε σχέση με την Ευρωπα'ίΚ11 Ένωση 11 παραγωγικότητα της

Περιφέρειας βρίσκεται στο 68% του μέσου όρου της Ε.Ε. για το Ι 996. ενώ το 1993

βρισκόταν στο 69%. σημειώνοντας μlΚΡΙ1 μείωση (πεπ Θεσσαλίας. 2006).

3.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει έκταση 14.036.8 kI11 2 εκ των οποίων το 37 (';,

είναι πεδινές εκτάσεις. το 17.4 % είναι ημιορεινές εκτάσεις και το 45.6 % αντιστοιχεί

σε ορεινές εκτάσεις. Συνολικά το μεγαλύτερο κομμάτι της περιφέρειας καλύπτεται απο

την γη που χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία. Σημαντικό κομμάτι αποτελούν και σι

καλλιεργούμενες εκτάσεις. με ποσοστό 35.9%.

Όσον αφορά τους νομούς ξεχωριστά. την μεγαλύτερη έκταση στο σύνολο

καταλαμβάνει ο νομός Λάρισας και ακολουθούν ο νομός Τρικάλων και οι νομοί

,Καρδίτσας και Μαγνησίας που ισοβαθμούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενων

εκτάσεων κατέχουν οι νομοί Λάρισας και Καρδίτσας. ενώ στην l\ϊηνoτρoφΙΚll γη

προηγούνται οι νομοί Μαγνησίας και Τρικάλων. Οι δύο αυτοί νομοί προηγούνται και

στην οικιστικιι κάλυψη σε σχέση με τους άλλους δύο. Ο νομός Τρικάλων διαθέτει την

μεγαλύτερη έκταση σε δασικές εκτάσεις. ξεπερνώντας κατά πολύ τους άλλους νομο\)ς

και ακολουθεί ο νομός Καρδίτσας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται

αναλυτικότερα οι χριισεις γης της περιφέρειας:

..; ,
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Πίνακας 3.13: Κατάταξη των εκτάσεων τιις περιφέρειας Θεσσαλίας σε υψομετρικΓ...;

Π'lΎI1. Exιxrι (OllSU]lll1g Ε.Ε..200)

ζώνεc

Συνολική Υψομετρικέςζώ,'ΕC

"εριοχή έκταση "εδινές Ηυιορεινές Ορεινές

Km' % σε συ". % σε συν. % σε συ\'.

έκταση έκταση έκτασn

Ελλάδο 131.957.4 28.7 29.0 42.3
Θεσσαλία 14036.8 37.0 17.4 45.6

Ι Νομός 2.636.0 46.3 4.5 49.2
Καρδίτσα,

Νομός 5.380.9 48.6 ?' , 28.1_.:ι •.>

Λάρισας

Νομός 2.636.3 30.1 25.2 44.7
Mα)'\'ljσίας

Νομός 3.383.6 16.8 12.0 71.2
Τοικάλων. . -,

1

Πίνακας 3.14: Χρl)σεις γης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

ΓI'lΎll: Expen ConsulIIng Ε.I:::..200). (δια ΕΠεζερΥασια

ΠεριουΊ Σίινολο Καλ1ΙεΡΥού- Κτηνο- Δασο"ω.υψη ΟIι<ισTlι<ή χρήση Λοιπές Εξωσστιι.:ή

Εκτ(ισειον μενες τροφιl\ή πολεοδο- ;ώνη με σχέδιο

εl(τάσεις γη μημένες ι.ρήσεωνγης

περιοχές

Θεσσαλία Klll~ 14.036.8 5.039.21 5.249.76 2.737.2 505.32 365 0.1

ΙΥο 35.9 37.4 Ι 9.5 3.6 2.6 14.09
Νομός Κιη- 2.636.0 1.101.848 6'0 627.37 102.804 2.135.2 Ο?
Καρδίτσας

% 41.8 24.7 23.8 3.9 8.1 Ο

Νομός Κnγ 5.380.9 2.383.74 2.114.7 560 Ι 72. Ι 9 16.14 Ο

Λάρισας

% 44.3 39.3 10.4 ' ? 0,3 Ο,--
Νομό.; Κιη- 2.636.3 898.88 1.094.1 506.17 81.73 76.45 0.2
ΜαΎ\'ψrίας

% 34.1 41.5 19.2 3.1 2.9 5.273

Ι Νομός ΚΙ1l
9 3.383.6 653.035 1.394.04 1.052.3 142.11 60.9 Ο

τρι",.-uλων

% 19.3 41.2 3 1.1 4.2 1.8 Ο

. - . .
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3.4 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

3.-1./ ΓΕΝ/ΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜ/ΚΑ ΣΧΕΔ/Λ (Γ.ΠΣ)

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί για του.;

παρακάτω οικισμούς του κάθε νομού:

Ilr:I)lφιφr:ιιιl{l)ς ~Xf:σl(l(ηH\: Δl<lχl:Ιι)l(,η.:; Λπ!lι.:ι;n'

~τφε ·1\ ΛποβλιΊnIJ\' Ιψιφl':ιπι(ι..;: (-)ι:ππιιλί«(..;

) .Θ. Σ 'δ. Π λ δ, 15 Γ

Πηγη: Expel'l (OI1StIIιll1g Ε.Ι ..2005

Π'ινακας J. ενικα ο εο ομικα ~yε ια στ/ν περιφερεια ~ εσσα ~ιαc;

Γενικά ΠολΕοδομικά Νομοθετική Διάταξη

Σχέδια (ΦΕΚ)
ΜουCάκι - Καοαϊσκάκη ΦΕΚ 892/Δ/86. 321/Δ/92

Καρδίτσα - ΦΕΚ 323Δ/89. 390Δ/92

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδιτσομαγούλα

Σοωάδεc - ΜοσΥολούDΙ ΦΕΚ 891ΔJ86

Παλα"άc ΦΕΚ Ι Ι I/Δ/89

Λιβάδι ΦΕΚ 706/Δ/91

Ελασσόνα ΦΕΚ 101/Δ/89. 10701Δ/96

ΤύοναΒος ΦΕΚ 3'16/Δ/90

Αμπελώνας ΦΕΚ 625/Δ/92 και ΦΕΚ

654/Δ/88

Φαλάνη ΦΕΚ 463/Δ/87

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γιάννουλη ΦΕΚ 655/Δ/87

Λάρισα ΦΕΚ 1042/Δ/86

Νίκαια ΦΕΚ 192/Δ/88
Φάρσαλα ΦΕΚ 915/Δ/87

Τσαριτσάνη ΦΕΚ 1261/Δ/93

Βερδικούσσα - Κρανιά

Ελασσόναc;

Βελεστίνο ΦΕΚ 371Δ/86. 1303Δ/92

Βόλος-Νέα Ιωνία - Αγριά ΦΕΚ 566/Δ/85. 718/Δ/87.

403Δ/93.663Δ/94.

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 649/Δ/95

Αλμυρός - Ευξεινούπολη ΦΕΚ 376/Δ/86. Ι 165Δ/93.

1001Δ/94

Νέα ΑΎΥίαλος ΦΕΚ 373/Δ/86

Σκόπελος ΦΕΚ 213/Δ/86

Σκιάθος ΦΕΚ 58/Δ/86

Φαρκαδώνα ΦΕΚ 369/Δ/86

Καλαμπάκα ΦΕΚ 523/Δ/86

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα ΦΕΚ 470/Δ/85
Πύλη ΦΕΚ 384/Δ/88. 282/Δ/94

Οιχαλία ΦΕΚ 457Δ/92.
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Πίνακας 3.16: Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί της

Στην ιδιωΤΙΚ11 πολεοδόμηση 11 πρωτοβουλία της πολεοδομlΚΙ1ς οργάνωση.; κω

ιδιαίτερα η εκπόνηση και η εφαρμογ11 της πολεοδομlΚ11ς μελέτης αν11κει σε φυσικά 11

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι και ιδιοκη1τες της εδαφικής έκτασης

εμβαδού 50 τουλάχιστον στρεμμάτων. Η πολεοδόμηση των περιοχών που αν11κουν

κατα κυριότητα σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς γίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα

93/1987 το οποίο μεταγενέστερα ΤΡΟΠΟΠΟΙΙ1θηκε (Αραβαντινός. 1997). Παρακάτω

παρουσιάζονται οι ιδιωτικές πολεοδομΙ1σεις και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που

υφίστανται στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ilφιφφcιω,ός :::χεδΙ(lσιιι)ς Δι(η:ι;ίrιπη..: Λπτιl\(·)\·

~τεrε ·1\ Λπ(l~λl'lΤΙI)\' lφιψr.ι)εl(ι..: (-)ι:σΠ\1λί(ι..:

Ι Ικθr:σt:ι..:
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ΠΕΟι([)έρειαc Θεσσαλίαc

Νομός Δήμος Τοποθεσία '[κταση ΧαοαΚΤΠΟlσμός

Καρδίτσας Μητρόπολης Ραχούλα 19 στρέμ. Οικοδομικός

Συνεταιοισιιό,

Λάρισας Αγ. Θωμάς 120 στρέμ. Ιδιωτική

Πολεοδόμηση

Λάρισας
Νίκαιας Γαλατσίλα 11 Ο στρέμ. Ιδιω ΤΙΚ11

Πολεοδόμηση
-

Νίκαιας Συκιές 64 στρέμ. Ιδιωτική

Πολεοδόμηση

Νίκαιας μεταξύ Λάρισας- 100 στρέμ. Ιδιωτική

Νίκαιαc Πολεοδό'll1ση

Σηπειάδας Κ. Προμυρίου 141 στρέμ. Οικοδομικός

Συνεταιοισιιός

Σκιάθου Κουκουναριές 106 στρέμ. Ιδιωτική

Πολεοδόιιηση
Μαγνησίας

Κ. Αχιλλείου 50 στρέμ. Οικοδομικός

Συνεταιοισμός

Κ. Σέσκλου Αγχίαλος 52 στρέμ. Οικοδομικός

Συνεταιρισμός

ΤΡαπε(οϋπαλλliλων
Τρικκαίων Τρίκκη 161 στρέμ. Οικοδομικός

Συνεταιρισμόc

Τρίκαλων Τρικκαίων Μέσα στο ΓΠΣ Οικοδομικός

Τρικάλων Συνεταιρισμός

ΑΟΑ

Τρικκαίω\' Κυψέλη [κθέσει.;

ί ~Koπιμ()τητιις
.. .



J..J.J 2ΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛ ΕΓΧΟ Υ Ι20Ε)

Ιlηγlί: Ε:φcl·t (·oIlsulting F.E..2005

~"oπιμιΊτητα-:

Ι·: κΟ{;σι;ι..:

~Koπιμότητας

Ι [Ι:lllφι:I":ω.κιΊ..; ~Ύ.Ι:(\H((ηH\ Λιιιχι:iΙψjjΊ..; Λπτω:)\'

~H:jl1:(;.\· Λπl)[\λIΊτ' \' Ι [Ι:Ιl1φ(:IIΙ:ΗΙ-: (-)U,πIU.I(Ι-:

~

ΛηθαίοςΤρικκαίω\'

Η άναρχη ανάπτυξη λόγω της μεγάλης τουρισΤΙΚ1Ίς κίνησης αλλά και η

προστασία της γεωργικής γης και της παραλίμνιας ζιl)νης IΊταν οι λόγοι που συντέλεσαν

στην θεσμοθέτηση ΖΟΕ στην περιοχή της Λίμνης Ταυρωπού του νομού Καρδίτσας

(ΦΕΚ 315/Δ/2Q-5-Q!). ι-ι θεσμοθετημένη ΖΟΕ περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου και

εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους !Q23 πεΡΙΟΧ1ί των παραλίμνιων

κοινοτήτων Καρίτσας. Καστανιάς. Κερασιάς. Κρυονερίου. Λαμπερού. Μεσενικόλα.

Μορφοβουνίου. Μπελοκομύτη. Πεζούλας. Νεοχωρίου. ΦυλαΚΤ1ίς και Μοσχάτου.

Στο νομό Λάρισας έχουν θεσμοθετηθεί 2 ΖΙΙΝες Οικιστικού Ε/-έγχου. ι-ι πρώτ;·ι

περιλαμβάνει την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμ(ον

προυφιστάμενων του !Q23 παραλιακή περιοχή των κοι\'οτήτων Σκήτης

Σωτηρίτσας-Μελιβοίας (Π.Δ 30-9-91. "'ΕΚ 75ΟΙΔ). Η ΖΟΕ καθορίστηκε για την

αποφυγ1ί της άναρχης δόμησης, Τ11ν προστασία του φυσικού περιβάλ/οντος αλ/ά και

την καλύτερη οργάνωση του χώρου.

Επίσης. στο παραλιακό τμήμα των Κοινοτήτων Αιγά\'ης και Κρανιάς του

Νομού Λάρισας, καθορίσΤ11κε ΖΟΕ από το Δέλτα του Πηνειού μέχρι τα όρια του

Νομού Λάρισας με τον Νομό Πιερίας ("'ΕΚ 589/Δ. 22- Ι 0-90).

Στο νομό Μαγνησίας. θεσμοθετήθηκε περιαστική ΖΟΕ Βόλου - Νέας Ιωνίας

(ΦΕΚ 63/Δ/86) σΤ11ν εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του IQ23 πεΡΙΟΧ1Ί

που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δ1ίμων Βόλου και Νέας lωνίας και των

κοινοτήτων Διμηνίου. Αγριάς. Αλλης Μεριάς. Άνω Βόλου. Ανακασιάς και Αγίου

Ονουφρίου του Νομού Μαγνησίας.

Τέλος. η Περιαστική ΖΟΕ τρικω.ων θεσμοθεηίθηκε με το ΦΕΚ 363/Δ190 και

περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων OΙKισμιl)ν προ του Ι Q23 περιοχιΊ του

Δήμου Τρικκαίων (Expel"t Consulting Ε.Ε.2005).
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3.-1.-1 .ΙlΊο.\I/Ηc.llu'lο.\λ~

Lτφ' περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ΘεσμοΟετηθεί λατομικές περιοχές για ΤΙι\·

εξόρυξη και [.κμετάλλευση αδρανων υλικων.

Στο νομό Καρδίτσας με απόφαση που βρίσκεται στο ΦΕΚ 896Β /10 -12 1993

ορίστηκαν οι εξΙ1ς περιοχές:

• ΠεΡΙΟΧΙ1 Αγίου Δημητρίου Θέση Βλοχού

• Περιοχιι Γούβα όπου λειτουργεί ένα λατομείο

Στο νομό Λάρισας με απόφαση που βρίσκεται στο ΦΕΚ 905Β / 14-10-199ί

ορίστηκαν οι εξής περιοχές:

• Περιοχιι Ποταμιάς Αγιάς. Θέση Ξέρας (δεν βρίσκεται σε λειτουργία)

• Περιοχιι Μι'>ρων. θέση Καραντάου

• Περιοχιι Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

• Περιοχιι Αγιονερίου Ελασσόνας

• Περιοχή Κουτσόχερου

Στο νομό Μαγνησίας οι λατομικές περιοχές είναι:

•
•

•
•

•

Περιοχή Αγίου Γεωργίου Φερρων

Περιοχή Αγίου Γεωργίου Φερρών και Ριζομύλου

ΠεΡlOχιi Πλατάνου (ΦΕΚ 530Β/27-7-88)

ΠεΡΙΟΧΙ1 Κοφρίτης Γλαφυρι!)ν (ΦΕΚ 3288 / 21-4-(7).(εκτός λεtτOυργίας)

ΠερΙΟΧΙ1 Ρέμματα Αλονν11σου (ΦΕΚ 328Β / 21-4-97)

Τέλος. στο νομό Τρικάλων λειτουργούν:

• ΠεΡΙΟΧΙ1 Ζάρκου

• Περιοχιι κοινότητας Θεόπετρας

• ΠερΙΟΧΙ1 κοινότητας Οιχαλίας

• Περιοχή κοινότητας Πετρωτού

• Περιοχιι κοινότητας Παλαιοπύργου

• Περιοχιι Χρυσαυγιις (Expert CΌnsιιlιίng Ε.Ε ..2005)
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3.-1.5 !JIΙ 1\IIIX.ι\lλl:~ Ι/ΙΙ'/Ο\Ε

Βιομηχανικές πcριοχές στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν στους νομοίl..:.

Καρδίτσας. Λάρισας και Μαγνησίας. Πρόκειται για τις Βιομηχανικές περιοχές της

ΕΤΒΑ (ΒΙΠΕ Βόλου. παράρτημα ΒIΓιΕ Βόλου. ΒΙΠΕ Λάρισας και ΒΙΠΕ Καρδίτσας).

Η Βιομηχανική περιοχή του Βόλου. συνολικής έκτασης 2.759 στρεμμάτων.

βρίσκεται στην περιοXlι του Διμηνίου. Οι οχλούσες βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται

στο Παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ. συνολΙΚ11ς έκτασης 1.720 στρεμμάτων. σε απόσταση 6_5

χλμ περίπου από την κυρίως Βιομηχανικιι Περιοχιι (ΕΧΡeΙΊ ConsulIing Ε.Ε..2005). Για

το παράρτημα τις Βι.ΠΕ Βόλου οι όροι δόμησης καθορίζονται απο το ΦΕΚ

718Δ/24.12.1990 (\ΗΗ\-.I.'tνnνίlJl?i!Ι·).

Η Βιομηχανικιι ΠεΡΙΟΧ11 της Λάρισας. συνολΙΚ11ς έκτασης 2500 στρεμμάτω\'.

βρίσκεται δεξιά από τη σιδηροδρομΙΚ11 γραμμ11 Λάρισας-Θεσσαλονίκης μετά από τΙ)

Σιδηροδρομικό σταθμό της ΓυρπίJνης. Αξίζει να σημειωθεί. οη εντός της συνολικιις

έκτασης της ΒΙΠΕ λειτουργεί μονάδα καθαρισμού αποβλ11των (Expert Cοnsulιίng

Ε.Ε ..2005). Οι όροι δόμησης για την βιομηχανικιι περΙΟχ11 της Λάρισας καθορίζονται

απο το ΦΕΚ 460Δ/28.8.1981. 695Δ/II.12.1990 (\-v\\- \....cΙν<l\'ίRC.!Η).

Η Βιομηχανικιι ΠεΡΙΟΧ11 της Καρδίτσας. συνολΙΚ11ς έκτασης 647 στρεμμάτων.

βρίσκεται σε απόσταση 13 χλμ βορειοδυτικά της πόλης και ανατολικά του οικισμού

Γοργοβίτες (Expert Conslllting Ε.Ε ..2005). Οι όροι δόμησης καθορίζονται απο το ΦΕΚ

1Ι 40Δ/2 Ι ~ 12-1995 (\-\'\\i\v.cινcι\'ίμι:.!.!ι·).

Επίσης. σε προέκταση της ΒΙΠΕ Βόλου και εκατέρωθεν του οδικού άξονα

Βόλου - Βελεστίνου (Λάρισας) έχει δημιουργηθεί με την τεχνική υποστήριξη της

ΕΤΒΑ το ΒΙΟΠΑ Βόλου συνολικιις έκτασης 840 στρεμμάτων (Expert ConSllItiI~!

Ε.Ε ..2005). Οι όροι δόμησης καθορίζονται απο το ΦΕΚ 308Α/3I.12.2003

3.-1.6 ΠΑ PAΔOΣlA ΚΟ/ ΟΙΚ/ΣΜΟΙ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει συνολικά 75 παραδοσιακούς οικισμούς. 1)(

περισσότεροιτων οποίων είναι συγκεντρωμένοιστο νομό Μαγνησίαςκαι συγκεκριμένΗ

στη Π11λιη. Επομf:νιι)c. UJTrlJllf:I άνιση κατανομή των παραδοσιαΚf!)v οικlσμ6)ν (Hll"

πη)ιφi:ι)πο. () \'Ιψl)..; Κ(φ()ίτσιις i~X.r:l ,)1'10 Ι]) κυrηγμι';νΟΗς παr(l()οt>Hlκ{ηΊ..; οικισμΟ11":.
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την Ρεντίνα του Δ11μου ΡΓοντίνης κω τον l:λλην(Ίπυργο του Λ11μΟΗ 1Ο(;>μη..; που

κυΡ11χθηκαν με βάση το ΦΕΚ Δ-5Q4 αl Ι Ί. Ι 1.1 Q7R, ~τo νομ<Ί ΛiLpισας ο αριθμ<Χ; τι.)\'

παραδοσιακιιιν οικισμ(;)ν ανέρχεται σε έξι (6), έχουν κυΡl1χθεί με το ίδιο ΦΕΚ 6πω;

αυτοί του νομού Καρδίτσαςκαι είναι οι εξ11ς:

Ilφlφι:ι)ι:ιαι.:,·'ς~χι:tiI(Lπμι')ςΛlcιχι:i,1lσης Λπnι.:ι:}\·

~τφι:ι;l\' Λnυβλ11Τ4' lφlφi:l)ι:ιιι..: (-)ι:σσιιλίιι..;:

•

•
•
•
•
•

Μεταξοχώρι Δημου Αγι6:ς

MCΓαλόβρυσo Διιμου Αγιάς

Αμπελάκια Δήμου Αμπελακίων

Τέμπη Δήμου Αμπελακίων

Ανατολή ΔΙ1μου Λακέρειας

Κρανέα Δ11μου Κ6:τω Ολύμπου (\\'\v\v.cstia.nlil1~n\' .ι!Γ)

Στο νομό ΜαΎ"ησίας οι παραδοσιακοί οικισμοί είναι 64 και παρουσιάζοντω

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.' 7: Παραδοσιακοί οικισμοί νομού Μαγνησίας

Ι ΙΩΛ"ΟΥ (Δ.Ι
Ι ~ ΟΝυΥΦι>lα.

-----l:(6) 1 ΛΝΛΚΑΣΙΛ

Α/Α ΟIΚIΣΜΟΣ ΔHMOΣl Α/Α ΟIΚIΣΜΟΣ ΔHMOΣJ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ι ) ΑΓΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ (Δ.) 33) ΑΓιΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2) ΔΡΑΚΕΙΛ ΑΓΡΙΑΣ (Δ.) 34) ΑΝΗΛΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.)

J) ΑΡΓΑΛΑΣΤΙ[ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ (Δ.) 35) κlΣΣΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.)

4) ΚΛΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ (Δ.) 36) ΜΟΥΡΕΣ.Ι ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.)

5) ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ(Δ.) 37) NTAMQYXAPI ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.)

6) ΜΕΤΟΧΙ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ (Δ.) 38) =OγPIXlΊ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.)

7) ΞΥΝΟΒΡΥΣ.Η ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ(Δ.) 39) ΤΣΑΓΚΑΡΛΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.)

8) ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ (Δ.) 40) ΓΛΑΦΥΡΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Δ.)

,ΚΑΠΟΥΡΝΑ)

9) ΑΓιΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Δ.) 41 ) ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(Δ.)

ΒΛΑΣJOΣ

10) ΑΓιΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Δ.) 42) ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Δ.)

ΛΛΥΡΕΝΤΙΟΣ

Ι Ι ) ΆΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Δ.) 43) ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Δ.)

12) ΚΑΤΩ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Δ.) 44) ΚΑΤΗΓιΩΡΓΗΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Δ.)

ΛΕΧΩΝΙΑ

13) ΠΛΑΤΑΝIΔIΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Δ.) 45) ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡIΑΣ (Δ.)

14) ΛΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ (Δ.) 46) ΣΤΑΓιΑΤΕΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Δ.)

15) ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΦΕΤΩΝ (Δ.) 47) ΛΑΥΚΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ(Δ.)

16) ΛΛΜΠΙΝΟΥ ΑΦΕΤΩΝ (Δ.) 48) ΛΥΡΗ ΣΗΠΙΑΔΟΣ (Δ.)

17) ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΑΦΕΤΩΝ (Δ.) 49) ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΛΔΟΣ (Δ.)

18) ΣΥΚΗ ΑΦΕΤΩΝ (Δ.) 50) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ(Δ.)

19) ΖΑΓΟΡΑ ΖΑΓΟΡΑΣ(Δ.) 51 ) ΠΡΟΜΥΡΙ ΣΗΠΙΑΔΟΣ (Δ.)

20) MAKPVPAXH ΖΑΓΟΡΑΣ(Δ.) 52) ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ(Δ.)

21 ) ΠΟΥΡΙΟΝ ΖΑΓΟΡΑΣ (Δ.) 53) ΑΓιΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ (Δ.)

ΙΩΑΝΝΗΣ

~l ΧΟΡΕΥΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ(Δ.) 54) ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Δ.)

:!~) ΚΑΝΑΛΙΑ "ΑΡΛΑΣ (Δ.Ι 55) ΛΓιΟΣ ΤΠΛ"ΟΥ ΙΔ.)

! :!·Η
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111:1,lφΙ:I'I:1ΗI,:Ι')-: ~Xι:iι,ιιιηl!'1~ '\I!IZ~:If"ΠIE '\πτη,:ι;'\'

2:n:I)I:ι;I\' Λπιψλι]τιο\' Ilηηφ!:I)~:1Il; (-)ι:ι;r;ιιι,ίl!.":

25) ΛΓlO~ ΜΙΙ"ΙΩΝ ιΔ.) :-7) ΒΙ·:ΝΙΤΟ ΚΙ.Ι'ΛΜΙΔΙΟΥ (Κ.)

ΓEΩΙ}ΓlO~

(NHΛElA~)

26) ΛΝΩΙΆΤΖΙ-:Λ ΜΙ ΙΛΕΩΝ (Δ.) - :'8) ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΝ ΚΙ-:ΡΛΜΙΔΙΟΥ (Κ.Ι

27) BYZIT~A ΜΙΙΛΙ::ΩΝ (Δ.) 59) ΠΑΝΑ1ΊΑ Ι'ΡΙΚΙ-:ΡΙΟΥ (Κ.)

ΤΙ>ΙΚΕΡΙΟΥ

28) ΚΑΛΛ NErA ΜΗΛΕΩΝ (Δ.) 60) ΑΓιΑ ΚΥΡΙΛΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (Κ.)

29) ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ ΜΗΛΕΩΝ (Δ.) 61 ) ΑΓιΑ ΒΟΛΟΥ (Δ.)

ΠAΡA~KEγH

30) ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΕΩΝ (Δ.) 6η ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ ΙΩΛΚΟΥ (Δ.)

31 ) ΜΗΛΕΛΙ ΜΗΛΕΩΝ (Δ.) 63) ΜΛΚΡΥΝΙΤΣΛ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

(Κ.) 1
32) ΠΙΝΛΚΛΤΛΙ ΜΗΛΕΩΝ (Δ.) 64 ) ΤΡΙΚΕΡΙΟΝ ΤΙ>ΙΚΕΡΙΟΥ (Κ.) Ι

Πηγη: \\ \\\\ .~~ΙΙ<Ι.lηιnCΙ1\'.I.!.Ι·. Ιδια Επεξεργασια

Στο νομό Τρικάλων ως παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρίστηκαν. με βάση το

ΦΕΚ Δ~594 α/ 13.1 Ι .1978. η Ανθοί)σα και το Χαλίκι που ανήκουν και οι δί)ο στο δήμο

Ασπροποτάμου. Επίσης. αξίζει να σημειωθεί ότι στο δl)μο Τρικκαίων και μέσα στην

πόλη των Τρικάλων έχει χαρακτηριστεί (ΦΕΚ Δ-20! α/ 05.04.1979) παραδοσιακι\;

οικισμός η συνοικία Βαροί)σι. το οποίο ΤΡΟΠΟΠΟΙI)θηκε αργότερα με το ΦΕΚ Δ-529 α/

29.10.1982 (\\ \\'\\-.~'slί'l.nli!lC!l\'.gΓ).

3.5 ΠΑΡΑΓΩΓιΚΟI ΤΟΜΕΙΣ

3.5./ ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΙΣΤΟΜΕΑΣ

Στον πρωτογενl) τομέα κατατάσσονται οι δραστηριόηιτες ηις γεωργίας. της

κτηνοτροφίας. της δασοπονίας και της αλιείας. Ο Θεσσαλικός κάμπος αποτελεί τη

βάση στην οποία στηρίζεται ο το,ιέας της γεωργίας. Η γεωργία συνεισφέρει κατά 66%

στο εισόδημα της Περιφέρειας και είναι τομέας σημαντικός τόσο σε επίπεδο

περιφέρειαςόσο και για κάθε νομό ξεχωριστά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν συμβεί

σημαντικές μεταβολές στον τομέα αυτό. ωστόσο η ικανότητα των γεωργ(;)ν να

προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και αγορές βΟI)θησε στην επιβίωση τω\'

γεωργικ(ϊΝ δραστηριοη)των και στην αξιόλογη συμμεΤΟΧ1Ί τους στο ΑΕΠ (Εχρ(";

COl1sultil1!!- Ε.Ε ..2005).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι γεωργικές εκτάσεις κατά είδο.:

καλλιέργεια.; και εκφρασμένες σε ΧΙλιάδεc στρέμματα. Η τελευταία στήλη αφοριί

οικογενF.ιακοί)ς λαχανόκηπους. μ{Ίνψι! λιβάδια. β()σκ{Ίτ()πους. φυτ(;ψιι!._ φυτr-:ίF.ς κοι
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IIΙ:Ι1Iφι:I)Ο(Η..-Ι}..: ~xι:I)lω:ηl('ι,; ,\lΗχ::ίι)ιπll..: Λπτll..:(:ι\

~rι:ι)ι;ι'I\' ,'\Π(11'1ι.lir(>l\· Ili:IlIIpi:I)ι:lIl": Η1:ππ(ιί.ίll.":

Πίνακας 3.18: Εκτάσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας κατά είδος καλλιέργειας

ΠεριοχlΊ ΕτιΊσιες Αμπέλια και Δενδρώδεις Λοιπές εκτάσεις

καλλιέργειες σταφιδάμπελα καλλιέργειες

Θεσσαλία 3.382 49 467 505
Νομός Καρδίτσης 854 6 8 48

Νομός Λαρίσης 1.657 3 Ι 169 122

Νομός Μαγνησίας 354 5 267 152
Νομός Τρικάλων 518 7 7' 183_ο

Π'lγ'l: ΕΣγΕ

Στον τομέα της κτηνοτροφίας. η αύξηση της ζωικlΊς παραγωγlΊς και του

ζωικού κεφαλαίου χοίρων και βοοειδών κατά την προηγούμενη δεκαετία. ηταν το

γεγονός που έδωσε ώθηση για ανάπτυξη. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που

ακολουθεί. ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σε όλους

τους νομούς με τον νομό Λάρισας να υπερέχει κατά πολύ σε σχέση με τους άλλους.

Πίνακας 3.1 Q: Αριθμός και Είδος Ζώων στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατά νομό

Πηγη: \\' 1,-\-\\ .InJ!liH!IΊC.t!I· . Ιδια Επεξεργασια και Διευθυνση Κτηνιατρικης Λαρισας

Νομός Νομός Νομός Νομός Θεσσαλία

Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Τρικάλω\'

Βοοειδιι 10.017 56.428 16.181 37.246 119.872
Πρόβατα 136.240 886.45 Ι 62.051 194.000 1.278.742
Αίγες 11.862 297.108 86.905 70.000 465.875
ΑΙΥοποόβατα 84.054 1.195.000 52.802 106.292 1.438.148
Χοίροι 42.043 67.020 16.868 89.000 214.93 Ι

Ιπποειδlι & Όνοι 1.332 1.373 2.3Q3 1.169 6.267
Πουλερικά 556.668 172.000 58.500 292.300 1.079.488
Κουνέλια 22.620 4.080 5.900 3.080 35.680
Μελίσσια (Κυψέλες) 21.880 9.982 5.475 15.000 52.337

..
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11:, \1t()I :,)1: Ι! ι ....,·I<; ~ ΧΙ :,)tt ι-," ,Ι ι,),: ,\ ιι Ι.μ :ί ι) ι n 11,: .\ πn ....1;, \
~τι:ι)r:ι;)\' ι\lωl~λlΊτ " Ιη)lφl:ι)ι:ω..; H!:nI1Hi.ill,:

Ο τομΕας της όασοπο,'ίας !:ί"uι σε πο!.υ nj)I;JIμO σηΊ.6ιι) !:~ωτί(ι~ η))) οτι 111

περιοχές με δασικές εκτάσεις ..ί\'αΙ ταυτόχρονα και οι ΠΡoIυ.η~ωΤΙK!·;ς ζι;)\τς τη..;

περιφέρειας, Επίσης. οι ελλείψπ<; που παρουσιάζοντιιι σι: επΙπει)ο υπο()ομc;ι,'

δημιουργοί)ν ανάγκες για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του τομέα ιιυτοί).

U τομέας της αλιείας (με την μορφ11 ιχθυοκαΗ.ιεργειι;)ν) δεν παρουσιάζει

ιδιαίτερη ανάπτυξη εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλ.ων προϋποθεσεων γι' αυτό. Το

κυριότερο μέρος των αλιευμάτων προέρχεται από τον Παγασητικό κόλπο. επομένως

πιθανόν να υπάρξει ανάκαμψη του τομέα εφόσον μειωθεί η ρύπανση της περιοχιις

(Experι COl1sultitlg Ε.Ε..2005).

3.5.2 ΔΕΠΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κατά την περίοδο Ι 970-1985 η αύξηση των ποσΟΤ11των των προϊόντων που

προορίζονταν για βιομηχανΙΚΙ1 επεξεργασία αλλά και τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης

εργαζομένων στις βιομηχανίες. είχαν σαν αποτέλεσμα η πορεία της βιομηχανίας στη

Θεσσαλία να είναι ιδιαίτερα θεηκι1. Ωστόσο η γενικότερη αποβιομηχάνιση που έλαβε

χι;φα κυρίως στην περίοδο Ι 988- Ι 995 είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο μεγάλι,)ν

επιχειριισεων και τη συρρίκνωση των θέσεων απασχόλησης.

Επίκεντρο της μεταποιηηκιις δραστηριότητας στη Θεσσαλία είναι οι περιοχές

της Μαγνησίας και της Λάρισας (δίπολο Λάρισα - Βόλος). με τις μεγαλύτερες μονάδες

να συγκεντρι;)\ιονται στο νομό Μαγνησίας. Το κλίμα της αποβιομηχάνισης που

συντελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια ανατρέπεται σης μέρες μας απο την κυριαρχία

των ιδιωτικι;)ν επενδί)σεων στο χι;φο α),λά και απο τις αισιόδοξες προοπτικές

ανάπτυξης για τον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας (Εχρert (otlsu]titll;

Ε.Ε..2005).

3.5.3 ΤPΙΤOΓEιVHΣ τυι,,/ΕΑΣ

Η ί)παρξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνολογικοί) Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Τ,Ε.Ι) στην περιφέρεια. αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των

παραγωγικι;)ν δραστηΡΙΟTlΙτων. χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ση δεν υπάρχουν

πψιθιιφlΗ f'ι;ι.τίι,)ση..; κω Γ.\'ίσχυση..; του ωμ6ι.



Όσον αφορά το\! τουρισμι). η πι:ριφέρεια Θr.σσαλίας ciIaOi:n:t πληθ(ίφιι

τουριστικών προορισμών που στηρίζουν την παρουσία τουι; είτε στο φυσικιΊ

περιβάλλον. είτε στην ύπαρξη αρχαιολογικών χ(l)ρων. είτε είναι παραδοσιακοί οικισμοι.

Οι τουριστικοί προορισμοί της περιφέρειας παρουσιάζουν συγκέντρωση κυρίως στις

ορεινές ζώνες. στα νησιά και στην ανατολική παράκτια ζό)νη. Έτσι η μεγαλύτερη

τουριστική κίνηση καταγράφεται στη λίμνη Πλαστήρα (νομός Καρδίτσας). στα Τέμmι

και στην παράκτια ζώνη του νομού Λάρισας. στο Πι;λιο και στα νησιά των Σποράδων

(νομός Μαγνησίας) και τέλος στην περιοχή Καλαμπάκας-Μετεώρων (νομός

Τρικάλων). Η ανάπτυξη του τουρισμού παρΌλαυτά χαρακτηρίζεται απο διακυμάνσεις

ανάλογα με την εποχι; και είναι άνισα κατανεμημένη στο χώρο (Expert ConsLIlting

Ε.Ε ..2005).

Ilι:lηφι:,)ι:ιιn;ι\; ~xι:()ιιωιι('lς'\ΙHΧΓίl)l<1ΙΙ'; '\<1ΤΙΙ":Ι'1\'

~τη)r.ι;)\· Λιτοβλι'ιτι')\' 11::I)ιΦΙ:I)I:1Η; (-)Ι;ζ)(;ΙU.ίH;

Στο νομό Καρδίτσας τα περισσότερα καταλύματα συγκεντρώνονται στο

Νεοχώρι που είναι το μόνο χωριό που προσελκύει πληθώρα τουριστό)ν λόγω θέσης κω

συνεπώς θέας προς την λίμνη Πλαστήρα και στον Σμόκοβο που είναι αναπτυγμένος

απο πλευράς καταλυμάτων λόγω των λουτρό)ν. Στο νομό Λάρισας η ύπαρξη πολλών

παραθεριστικό)ν κατοικιών στα παράλια του νομού έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη

ξενοδοχειακό)ν καταλυμάτων. Στο νομό Μαγνησίας υπάρχει διασπορά καταλυμάτων σε

όλο το νομό. Παρατηρείται ισόρροπη ανάπτυξη του νομού καθώς ο τουρισμός είναι

ιδιαίτερα αναπτυγμένος σε όλη τη διάρκεια του έτους τόσο στο ηπειρωτικό όσο και στο

νησιωτικό μέρος του νομού. Στο νομό Τρικάλων η μεγαλύτερη συγκέντρωση

καταλυμάτων παρατηρείται στην Καλαμπάκα και αυτό διότι είναι ιδιαίτερα

αναπτυγμένος ο θρησκευτικός τουρισμός λόγω των μοναστηριό)ν στα Μετέωρα

(Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Για τον χειμερινό τουρισμό υπάρχουν 3 χιονοδρομικά κέντρα στην περιφέρειι'·

το Χιονοδρομικό Κέντρο «Αγριόλευκεζ) στο Πήλιο, το χιονοδρομικό κέντρο

Περτουλίου στο βουνό Κόζιακα στο νομό Τρικάλων και το χιονοδρομικό κέντρο στον

Όλυμπο (στρατιωτικό). Στη θέση Βρυσοπούλες υπάρχει ένα ακόμη χιονοδρομικό

κέντρο το οποίο όμως δεν είναι ανοικτό στο κοινό (Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης

Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία για την δυναμικόηιτα

των καταλυμάτων που παρουσιάζει η περιφέρεια Θεσσαλίας καθό)ς και για τις αφίξεις

των τουριστών σε αυτά:
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Πηγη: ΕΣγΕ

Ι lι:I)lφl:,)I:I(ιι....(Ί..,: ~xι;δlllπμ(Ί..,: \IIΙΊ.ι:ίl)lπιι-= :\πτ, ••:ι:ι\'
~ΤΙ:Ι)f: ·1\ ΛΠ(JI)/,lΊτι!l\' lι:ιηφι':ι)::!ιι-; Η::ππιιι.ιιι.-=

Πίνακας 3.20: Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ για το

2008ετοc

Αριθμός Καταλυμάτων Αριθμός Κλινών

Ξενοδοχεία Τουριστικά Σύνολο Ξενοδοχεία Τουριστικά Σύνολο

Περιοχιi και ομοειδιi Κάμπινγκ και ομοειδιi Κάμπινγκ

καταλύματα καταλύματα

Θεσσαλία 586 15 601 28.055 2.720 3(1.775

Καρδίτσα 36 Ο 36 1.631 Ο 1.631

Λάρισα 47 2 49 2.991 516 3.507

Μαγνησία 425 8 433 19.364 1.464 20.828

Τρίκαλα 78 5 83 4.069 740 4.809

Πίνακας 3.21 :Αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανά νομό

ΑΦΙΞΕΙΣ 2007 ΑΦΙΞΕΙΣ 2008

nEpιox1i Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ημεδαποί ΑΜ,οδαποί Σύνολο

Θεσσαλία 597.050 227.567 824.617 609.520 235.934 845.454
Νομός Καρδίτσας 55.866 1.768 57.634 62.515 1.310 63.825

Νομός Λάρισας 119.491 10.396 129.887 99.721 9.692 109.413

Νομός Μαγνησίας 303.817 75.397 379.214 318.163 77.096 395.259

Νομός Τρικάλων 117.876 140.006 257.882 129.121 147.836 276.957

Πηγη: \\ \\ \\ .stHItsIIcs./,.!I"
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•

Πίνακας 3.22: Αφίξεις σε καταλύματα τύπου κάμπινγκ περιφέρειας Θεσσαλίας κατά

νομό

Περιοχιι ΑΦΙΞΕΙΣ 2007 ΑΦΙΞΕΙΣ2008

Ηιιεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο

Θεσσαλία 4.413 21.758 26.171 5.876 16.730 22.606
Νομός

Καρδίτσας Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Νομός

Λάρισας 1.27\ 325 1.596 1.385 32 1.417
Νομός

Μαγνησίας 2.201 6.464 8.665 3.421 5.]24 8.545 _
Νομός

Τοικάλων 941 14.969 15.910 1.070 Ι 1.574 12.644
Πηγη: \-\,\ν\ν.sΙΗΙιsιlcs.!.!Ι"

Σύμφωνα με την εθνική στατιστικι) υπηρεσία της Ελλάδας. οι διανυκτερεύσεις

στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ για την περιφέρεια Θεσσαλίας στο

σύνολό της το 2007 ήταν 1.957,952 εν(ί> το 2008 αυξΙ1θηκαν κατά ποσοστό 1.3% και

ανιιλθαν σε 1.983.379 (,.\" \ν.SlίIιίsιίcs.!.!I").

3.6 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η γεωλογlκιι δομιl της Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται απΌ τέσσερα είc 11

γεωλογικ(ί>ν σχηματισμ(ί>ν:

• Οι Ωροαλπικοί σχηματισμοί που αποτελούνται απο γνεύσιους και

γνευσιοσχιστόλιθους και εμφανίζονται κυρίως στην περιοχι) της κενΤρΙΚ11ς 

βόρειας Θεσσαλίας στην περΙΟΧΙ1 των όρεων Ζάρκου.

• Οι Αλπικοί σχηματισμοί που αποτελούνται απο την πελαγονικll. την

υποπελαγονικll και την υπερπινδlΚ11 σειρά.

Η "ελα,lονική σειρά αρχίζει Ηπό τη Βσρεια Εύβοια. περιλαμβάνει τμιΊμαΤΗ

Τ(l)\' νιισω\' 'Σκιι'ιθου και Σκοπέλου. την ανατολΙΚ11 nΑρυ. το Πι1λιο. ΤΗ Καμβ(ηΊνια και

ΤΗ Λ\'τιχ{ωιιι (Ίρη. ~υ\'[;xίζι:ται (ι"Τ(Ι <'φη τη~ Δυτικιις Μnκεδιn'ίιις κω φτ(Ί\'r;ι μr.χρι ΤΗ
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~Kόπια. ~Τll Ηεσσω.ίΗ. 11 Ilι:l'αγο\'[I(IΊ ζι!n'η ιι\,τιπrοσωπι:\)ι:τω IlΠ(') ΚΡΗΙΠΗλλικ(ηΊ;

σχιστολίθους. φυλλίπς Κ(1( γ\τυσίους. με ενσφι!)σεις μΗrμιιριl)\", 11((\'(1) ίι1Η";

επικάθllντω κρυσηιλλlκοί ιισβr;στόλιθοl. μι'φμαριι κω δολομίτες. t;Ht')..; !(υ\' ι)ποι(')\'

συχνά υπάρχουν και οφιολιθικά σ<Οματα.

Η Υποπελαγονική σειρά αντιστοιχεί στο νοτιοδυτικό τμημα της

περιφέρειας. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι 11 παρουσία της σχιστοκερατολιθικής

διαπλάσεως με οφιολίθους. Το υπόβαθρο της ΥποπελαγΟVΙΚ1Ίς σειράς φαίνεται ότι είνω

το κρυσταλλοσχιστιΟδες. Το lουρασικό στη Θεσσαλία αντιπροσωπεύεται από τη

σχlστοκερατολιθΙΚ1Ί με οφιολίθους διάπλαση. ΑυηΙ αναπτύσσεται σης νότιες υπιΙφειι;ς

του Ναρθάκιου όρους (Κασσιδιάρη) και στα δυηκά κράσπεδα της λεκάνης Καρδίτσας

Τρικάλων. που αποτελεί τους ανατολικούς πρόποδες του όρους Κόζιακα. Μικρότερες

εμφανίσεις οφιολίθων υπάρχουν στο Χαλκοδόνιο. όπου εμφανίζεται και βωξιτικός

ορίζοντας. Σποραδικά εμφανίζονται οφιόλιθοι και εντός της Μεσοελληνικής αύλακας.

Η Υπερπινδική σειρά (σειρά Κόζιακα). αποτελεί ηιν μετάβαση από ηιν

ΥποπελαγονΙΚ11 προς τη ζιονη της Πίνδου. Αποτελεί μία συνεχή σειρά ασβεστολίθων

σχιστοκερατολίθων. Οι ασβεστόλιθοι θυμιάματος παρουσιάζουν έντονη εσωτεΡΙΚ11

τεκτονικιι λεπίων πριν εφιππεύσουν τον φλύσχη ηις Πίνδου. Οι σχιστοκερατόλιθοι.

περιβάλλουν σαν τόξο την λεκάνη Καλαμπάκας- Καρδίτσης και από του ύψους της

Περιστέρας μέχρι του Μουζακίου περίπου.

,
•

111:1)lφι:l)ι:l(ικι\; ~Z!;/\lIl(ΨI')": \IItΖ::ίl)lση..; :".στι",:)\'

~τη)α,)\' Λπιψί.Ι]Τ!'Ι\' Ilι:I)lφ{:I)ι;lιι,,: (-)α'5(';((Ι.ίιι..:

\

\

• Οι Μολασικί:ι: αποθί:σειι: !πι: Μεσοελλπνικής αύλακας που αποτελούν το

υπόβαθρο των πλειο-πλειστοκαινικών και νεωτέρων τεταρτογενών σχηματισμών.

Διακρίνονται στις εξιις σειρές:

, Σειρά Ριζιοματος (μάργες. ψαμμίτες και οργανογενείς ασβεστολίθοι)

, Σειρά Επταχωρίου. Σηιν βάση της κροκαλοπαγιl. εναλλασσόμενα με ψαμμίτες

και μαργαϊκές ενστρώσεις και ακολουθούν μάργες.

, Σειρά ΜετειΙφων (κροκαλοπαγιι που συνίστανται κυρίως από στοιχεία

κρυστα»)..ικ(Ον πετρωμάτων. Σχηματίζουν τους λόφους των ΜετειΙφων)

, Σειρά Φαναρίου (εναλλαγέις απο κροκαλοπαγή. μάργες και ψαμμίτες)

, Σειρά Τρικάλων (ζωογονείς ασβεστόλιθοι και εναλλαγές μαργών και ψαμμιτώ,')

• Οι Νεώτερες αποΟί:σειι: που διακρίνονται (α) στην Ανατολικιι λεκάνη (λεκάνη

'\αρίση..;) ι'IΠΙ)\1 στο Ι)Ηηκι') τμΙJμ(( τη..; ι.:υριαΡΧΙll'''· πλιΙΟκ\Ηη ....Ι:..; απι1ΟΙ:σι:ι..; . lt:PGHί~:..; 1'1
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υφάλμυrη..; φάπης και στο (1\-υ:ωλικό ηl11μΗ τη..;. ΗποΟι':σι:ις Ilλι:ιοσω".;(ιίηl\)-\'::ωη':I){\11

Τεταrτογεvοl)ς και (β) στη ΔυΤΙΚ11 λεκά\l1 (λf:κιi\l1 TrIKάI.(.n· - Κιφ6ίτσης).

Το νοτιοανατολικό τμlΊμιι της Μ:κά\'ης αποτελΕί Πj10ι':κταση της πλεωΚΗΙ\1Κ1Ίς λι:κ(Ίnι,,;

της Λαrίσης. Στο νότιο και νοτιοδυτικό tμ11μα υπάrχουν σποραδικές εμφανίσr:,.;

μολασlκ(\)ν αποθέσεων. Στο βόρειο τμlΊμα της λεκάνης - πεΡιοΧIΊς Καλαμπάκας 

Τρικάλων υπάρχουν αποθέσεις χειμαρρισδους. ποτάμιας και ποταμοχειμαρρ(;)δους

προέλευσης μεγάλου πάχους, οφειλόμενες στην απόθεση φερπ\>ν υλικιΟν. λόγω της

μακράς και συνεχούς καταβύθισης της περιοχllς (ExpeΓl ConsuIting Ε.Ε ..2005).

111:ι)lφη)ι;l(ι,,-ι"I..; :::Ζι:ι'iIll(if!IΊ-; .\IIl,;:ίιψ,lι,,: Λ"ΤΗζl:n

:::n:I)I:\:J\' ΛπιΨί-I]Τ(,)\' IlηΗφι:l)υll': (-)ιηπ\υίll":

3.7 ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

,
•

Για την καλυτερη κατανόηση των παρακάτω στοιχείων αναφέρεται οτι ιΗ

επισΤ11μονες διαιρούν τη Γη σε διάφορες χρονικές περιόδους σύμφωνα με τους τύπου.;

των βράχων και το είδος των απολιθωμάτων που ανευρίσκονται σε αυτούς. ()ι

υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου είναι οι αιόΝες. οι εποχές και οι περίοδοι. Οι

αH~νες διαιρούνται σε περιόδους. οι περίοδοι διαιρούνται στη συνέχεια πε εποχές. κω

οι εποχές διαιρούνται σε ηλικίες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικότφα

οι καηηορίες του γεωλογικού χρόνου της γης.

'δ).,?-. ΔΠ'ινακας J._J: ιαιρεση της η "ικιας της γικ σε 1οονικες περιο ου,

ΑΗί)νας Περίοδος Εποχι1 Εκ. Έτη

Πριν

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗΣ Ολόκαινοc 0,0]
Πλειστόκαινοι:; 1,6

ΤΙ,lΤΟΓΕΝΗΣ Πλειόκαινος 6.3
ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ Μειόκαινος ?-.0

Ολιγόκαινοι:; 36,6
!-!ιί)καινοc 53
Παλαιόκαινος 66

ΚΙ'ΗΤιΔIΚΗ 135
ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΣ ΙΟΥΡΑΣΙΚΗ 205

ΤΡΙΑΔΙΚΗ 250
ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟΣ ΠΕΡΜΙΑ 290

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟΣ 355
ΔΕΒΟΝΙΟΣ 410
ΣΙΛΟΥΡΙΟ'" 438
ΟΡΔΟΒΙΣΙΑ 510
ΚΑΜΒΡΙΟΣ 570

Ι IPOKAMRPIO 4,600 - 570



IΙ:IΗφι:lη:II{I(('J"; ::χι:i'il(ισιl(Ί,,; Διuz;:ίl)lπη,,: \r;fll(:\\

::τη)ι:,,\ Λποflλl'jίΙ,j\' IΙ:IJιt(Jι':ι)::ω.; (-)ΙΛ<iILl.ΗΙ';

Οι αλπικοί κω π"οιιλπικοί σχημιιτισμοί που ανιιφέρθηκιι\' σι: πιφιιπιί.\·(.ι

κr,φάλαιο. όωμορφι;)Οηκαναπό τΗ τι:κω\,ικά φαινόμεναστην πr.ρί(lόO ωΗ ['ριτογι:\'(IιΊ..:.

Μετά το Μέσο Μειόκαινο η αναΤOλΙΚll λεκάνη της Θεσσαλίας. διευρύνεται και αρχίζι:ι

η ιζηματογένεσηη περίοδος δηλαδι; που ονομάζεται Πλειόκαινο. Στην επόμενη εποχll.

δημιουργιιθηκετο σεισμικό ριιγμα της Νέας Αγχιάλου.

Το τεκτονικό βύθισμα της Θεσσαλlκι;ς Πεδιάδας. αποτελείται απο τεκτονικές

μονάδες οι κυριότερεςαπο τις οποίες είναι:

• Η τάφρος της Λάρισας ηλικίας Πλ.ειοκαίνου

• Η τάφρος της Κάρλας που διαμορφώθηκε κατά το Πλ.Ι;ιστόκαινο

• Το αντίκλινο Τιτάνου - Χαλκοδονίου

• Η λ.εκάνη Καρδίτσας - Τρικάλων ηλικίας Η(ί)καινου - Ολιγόκαινου

• Μετά το ανώτερο Πλειόκαινο σχηματίζεται η τεKΤOνιΚl; τάφρος Τρικάλων 

Καρδίτσας που πληρώνεται με τεταρτογενείς αποθέσεις

Σημαντικές από μορφολογlκιι άποψη. είναι οι ρηξιγενείς ζ(ί)νες του Πηνειοί) και

της Αγιάς. το σεισμικά ενεργό ριιγμα Νέας Αγχιάλου. το ρι;γμα του Χαλκοδόνιου

όρους και το ρι;γμα Τυρνάβου.

Απο σεισμολογlκι; άποψη. η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανιικει στις περιοχές της

Ελλάδας με χαμηλιι και υψηλιι σεισμικότητα και πιο συγκεκριμένα στις ζώνες

σεισμΙΚllς επικινδυνότητας Ι και ιι σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμι)

(ΕΑΚ) του 2000 και του lουνίου του 2003 (ΦΕΚ 781 Ι ΕΑΚ 2003) (Expet"t C'onsn[tinJ:;.

Ε.Ε ..2005).

3.8 YΔPOΛOΓlKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ι-ι διαχείριση των υδατικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο. επιτυγχάνεται με

τη διαίρεση της χ(ίψας και τη θεσμοθέτηση 14 Υδατικών διαμερισμάτων. Το Υδατικό

Διαμέρισμα Θεσσαλίας συμπίπτει σχεδόν με το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα.

Έτσι περιλαμβάνει το Νομό Λάρισας. Τρικάλων. Μαγνησίας. Καρδίτσας αλλά και

μικρά τμιιματα των Νομών Πιερίας. Γρεβενών και Φθιώτιδας. Η συνολlκιι έκταση του

ΥδαΤΙΚΟI') Διαμερίσματος είναι 13.377 "lη2 ,

Η Θεσσαλικιι πεδιάδα οριοθετείται από ορεινό όγκο στα Δυτικά και από

Οιί.ι.ΙΙΠΠΗ ΠΤΗ Λ\'ιι.τολικι·,.. ΛΙΙlσχίςι:τιo ιιπ('ι το\· [Ιη\'ι:ω. (ι (ιποίο..: iiιιικί.ιιόίί.ι:τω "νι
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Δρίβα Λοnί α Ιεριφερειακός Σχεδιασμι'Ίς Διαχείρισης Αστικ,;)\'

Στερεcoν Αποβλ11Τ ,ν lεριφέρειας Θεσσαλίας

δημιουργεί πληθώρα λεκανών απορροής. Οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι

παραπόταμοι του Πηνειού στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας. είναι οι εξής:

• Στο Νότιο τμι1μα. οι ποταμοί Ενιπέας. Φαρσαλιώτης. Καλέντζης και Σοφαδίηις

• Στα Δυτικά - Νοτιοδυτικά οι ποταμοί Πάμισος. Πορταϊκός και το Μουργκάνι. η

κλειστή λεκάνη τΊις Κάρλας και άλλα μικρότερα ρεύματα

• Στο Βόρειο τμήμα οι ποταμοί Ληθαίος. Νεοχωρίηις και ΤιταΡ11σιος

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες.

της Δυτικής και ηις Ανατολικής Θεσσαλίας. Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού

διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη του Πηνειού με έκταση περίπου 9.500kn12
, Σ'

autliv ανήκουν και οι δύο μεγάλες προσχωματικές λεκάνες τΊις πεδινής Θεσσαλίας

(Ανατολική και Δυτική πεδιάδα). Ολόκληρη η πεδινή Θεσσαλία πλην τΊις λεκάνης της

Κάρλας. αποστραγγίζεταιαπό τον Πηνειό ποταμό. ο οποίος είναι ο αποδέκτης σχεδόν

όλων των ποταμών και χειμάρρων οι οποίοι έχουν τις πηγές τους στην ορειν11

Θεσσαλία.

Στη μελέτη του Υπουργείου Ανάπτυξης«Σχέδιο προγράμματοςΔιαχείρισης τ{l)\'

Υδατικών πόρων της χώρας» που έγινε τον Ιανουάριο 2003. το Υδατικό Διαμέρισμα

της Θεσσαλίας διαιρείται σε 14 λεκάνες αΠΟΡΡΟI1ς.

Η θεώρηση όμως μιας λεκάνης αΠΟΡΡΟ11ς είναι υποκειμενική. καθ{ος η επιλογή

της τάξη μεγέθους της. καθορίζεται ουσιαστικά από τις ανάγκες και τις απαιηισεις του

μελετη ηΙ·

Έτσι. στην μελέτη των Επιφανειακών και Υπογείων υδάτων των

Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. το Υδατικό Διαμέρισμα τΊις Θεσσαλίας

διαιρείται σε 21 λεκάνες αΠΟΡΡΟΙ1ς ενώ στην μελέτη της ΕθνlΚΙ1ς Τράπεζας

Υδρολογικής και ΜετεωρολογΙΚ11ς Πληροφορίας εμφανίζονται 34 λεκάνες αΠΟΡΡΟI1ς.

Το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα

με τα ορεινά τμΙ1ματα του στις περιφερειακές και τα πεδινά στις κεντρικές περιοχές.

Υπάρχουν πέντε ορεινοί όγκοι. μεταξύ των οποίων ο Όλυμπος. με υψόμετρο 2.917m.

το υψηλότερο στην Ελλάδα. ενώ το πεδινό τμήμα χωρίζεται σε ανατολική και δυΤΙΚ11

περιοχή από τα χαμηλά Χαλκηδόνια όρη. Οι δύο αυτές περιοχές είναι ανεξάρηιτες από

υδρογεωλογlΚ11 άποψη.

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας αναπτύσσονται σημαντικοί προσχωματικοί

υδροφορείς. α)λά και μεγάλες καρστικές υδρογεωλογικέςενότητες.

Οι κυριότερες καρστικές ενότητες είναι:
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• Καρστική ε\'ότητα Κόζιακα: Αναπτύσσεται σε ασβεστόλιθους ι':κτασης περί

τα 200kI1l-. Εκφορτίζεται μέσω πηγών. κυριότερες από τις οποίες είναι της Γκούρα..:.

του Ι'οργορυγίου και του Ξυνοπάροικου και εμφανίζεται στις κοίτες των ποταμ(;)\'

Πορτα'ίκού και Πάμισου.

• Καρστική ενότητα κρυσταλλικών ασβεστόλιθων κεντρικής Θεσσαλίας:

Περιλαμβάνει τους καρστικούς σχηματισμούς Κουτσόχερου - Δαμασίου - Τυρνάβου

και τα καρστικά τμl)ματα Βούλας και Κεραμιδίου. Έχει έκταση περί τα 400kln ~. Η

κύρια καρστικι) ενότητα Τυρνάβου εκφορτίζεται από τις πηγές Βούλας. Κλοκωτοί).

Κεραμιδίου και Μεταμόρφωσης.

• Καρστική ενότητα Μαυροβουνίου-Ωηλίου (Κάρλας): Περιλαμβάνει τα

κράσπεδα της παλιάς λίμνης Κάρλας και αποτελείται από κρυσταfJ,ικοί)ς

ασβεστόλιθους. Εχει έκταση περί τα 350kln~. Η καρστικι) ενότητα εκφορτίζεται προς το

Αιγαίο Πέλαγος στα ανατολικά. με υποθαλάσσιες πηγές και προς νότο μέσω της

μεγάλης υφάλμυρης παράκτιας πηγι)ς Μπουρμπουλl)θρας Βόλου.

• Καρστική ενότητα Όσσας - Κάτω Oλi)μπoυ: Περιλαμβάνει τους

ασβεστόλιθους της Όσσας και του Ολύμπου. Έχει έκταση 170km~. Η καρστική ενότητα

εκφορτίζεται κυρίως από τις πηγές των Τεμπών. που αναβλύζουν στις δυο κοίτες του

ποταμού Πηνειού (Πηγές Αφροδίτης. Αγίας Παρασκευι)ς, Νυμφών κλπ). Ένα μέρος

του κάτω Ολύμπου εκφορτίζεται προς τα βόρεια. στο πεδινό παράκτιο τμι)μα της

Κατερίνης.

• Καρστικό σύστημα βόρειας Όθρυος: Περιλαμβάνει τις βόρειες απολl)ξεις τη,"

Όθρυος. Οι νότιες απολl)ξεις εκφορτίζονται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικι)ς

Στερεάς Ελλάδας. στην περιοχι) Λαμίας και Στυλίδας. Η έκταση του καρστικού

συση)ματος είναι 260-300km2
• Η εκφόρτιση του συσt1)ματος. εκτός του τμl)ματος που

κινείται προς τα νότια. γίνεται μέσω μικρών πηγών στα βόρεια και ανατολικά

(Πλατάνου. Σούρπης. Αγίας Τριάδας). Οι πηγές Πλατάνου και Σούρπης είναι

υφάλμυρες. Οι πηγές Σούρπης είναι παράκτιες. Στον Όρμο της Σούρπης εξέρχονται

επίσης υποθαλάσσιες πηγές

• Καρστικό σύστημα Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας: Αποτελείται από

κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους. με έκταση περί τα 100km2 και εκφορτίζεται μέσω της

πηγl)ς Κεφαλόβρυσου στο νότιο τμι)μα της ανΟρακικι)ς εμφάνισης.

• Καρστικό σύστημα Ολύμπου: Περιλαμβάνει το τμl)μα του όρους Ολύμπου

που α\'l)κει στη Θεσσαλiιι κω ι:χει ι:κτιιση περί τιι 70-80klll-. 11 ι:κφίφτιση !ιι\)

πl)αγματοποιείται προς τα βορειοανατολικά στην πεδιάδα της Κατερίνης.
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3.9 KΛIMAΤOΛOΓlKA- MEΤEΩPOΛOΓlKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Και.στικό σiιστημα Ι-Ιί\'όου: Περιλαμβάνει τους ασβr:στΏλιθ()u.; τη.; 1rί\,()ΟΗ

στην πεΡΙΟΧΙ1 Τρικάλων. J-I έκταση της εμφάνισης εντός του διαμφίσματος r:ίναι 75-ΧΟ

kll1~. ι-ι κύρια εκφόρτιση του συστήματος γίνεται νότια και δυτικά. f.κτι')ς τι".

διαμερίσματος. ενώ ένα ηη1μα προς τα ανατολικά εκφορτίζεται μέσω μΙKριl)ν πηγ(ίη'

εντός της κοίτης των ρεμάτων του Πηνειού (Expert Consulting Ε.Ε ..2005).

Απα κλιματολογικι1 άποψη η Θεσσαλία μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κυρίως

περιοχές: στα παράκτια τμήματα. στα ορεινά ανατολικά. στο εσωτερικό πεδινό και στις

δυτικές ορεινές περιοχές. Αν εξαιρέσουμε τις παράκτιες περιοχές και το νοτιοανατολικό

άκρο. ολόκληρη η υπόλοιπη Θεσσαλία παρουσιάζει ηπειρωτικό κλίμα. ιδίως στο

εσωτερικό πεδινό τμήμα. στο οποίο το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος φτάνει τους 22"('

και περισσότερο. ι-ι μέση ετήσια θερμοκρασία στις πεδινές περιοχές κυμαίνεται μεταξί)

16°C και 17<JC και κατέρχεται όσο προχωρούμε προς τους ορεινούς όγκους. Ο χειμώνας

είναι πολύ δριμύς και μάλιστα στα πεδινά και στα ανατολικά ορεινά τμ11ματα. τα οποία

προσβάλλονται απο τους ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους. Στα πεδινά τμήματα

εξάλλου οι θερμοκρασίες μειώνονται πολύ και εξαιτίας των ανέμων που προέρχονται

απο τα βουνά. Το καλοκαίρι είναι πολύ θερμό με θερμοκρασίες συχνά πάνω απο 40{\C.

Στα ανατολικά τμ11ματα όμως με την επίδραση των θαλάσσιων ανέμων και

περισσότερο στις ορεινές περιοχές (ΠΙ1λιο) οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες.

(Εγκυκλοπαίδεια Δομή. 2000. τόμος: 14)

ι-ι σχεΤΙΚΙ1 υγρασία κατά την ψυΧΡΙ1 περίοδο του έτους είναι μεγάλη ενώ το

καλοκαίρι είναι μΙΚΡΙ1 και παρουσιάζεται κυρίως στα εσωτερικά πεδινά διαμερίσματα.

Μεγάλη είναι επίσης και η νέφωση κατά τους χειμερινούς μ11νες. J-I βροχή παρουσιάζει

διαφοροποη1σεις στις διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας εξαιτίας κυρίως της εναλ/αγής

πεδιάδων και ορειν(ον όγκων. (Εγκυκλοπαίδεια Δομι1. 2000. τόμος: 14)

ΙφιφφεIΙΗ:6..; ~χει)I(ι<>μ(Ί..; Διιιχι:ίI1lC1ϊ1': Λση' ....(;.ι·
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3.10.1.1 ΒΑΣΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

J/li./. OιJlKO Ι/ΚΠΟ

3.10.1.2 ΔΕΥΤΕΙ'ΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ilφιφι:l)ι:lιιι..:{').; ~ΧΙ:;()'l1σμ\i.; ΔIΗΧI:iΙΨiιj": Λσrι"'~;)\'

::ΤΨΓ.' Αιτηβλιμ{!)\' Ιι:I)lφέρl:ιιι.; (-)αΗΗΙΛΙΙΙ-:

Σε αυτό ανήκει 11 Νέα EθνΙΚll Οδός «ΑθΙ1να- Γέφυρα Μουργκάνι-Γeεβενά-

ΜπάQa-Νεάπολη-Δισπηλιό- ΚασΤΟQιά- Τρίγωνο-Ά γως Γερμανόρ)-Θεσσαλονίκη-

Εύζωνοο)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 301Β/19-1-96 το Εθνικό Οδικό Δίκτυο ηις Περιφέρειας

Θεσσαλίας διακρίνεται σε Βασικό (Πρωτεύον). Δευτερεύον και Τριτεύον.

3.10 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΙΝ

,
ιι

• Η Εθνική Οδός (Ε.Ο.) 15 «Γέφυρα ΜουΡΥκάνι-Γο...§βενά-Μπάρα-Νεάπολη

Δισπηλιό-Καστοριά- Τρίγωνο-Άγιος Γερμανός»

• Η Εθνική Οδός (Ε.Ο.) 13 «Ελευσίνα-Θήβα-Λιβαδειά-Χάνι Κατίκου-Μπράλλος

Λαμία-Δομοκός Φάρσαλα Λάρισα - ΠαΡάκαμψη Λάρισας (από Α.Κ.

Λάρισας - ΙΚ. Φαρσάλων - Ι.Κ. ΓεωΡΥΙΚ11ς Σχολι1ς) - Τύρναβος - Ελασσόνα

ΣέρΒια - Κοζάνη - Πτολεμα'ίδα-Βεύη-Φλώρινα-Νίκη-Σύνορα.

• Η Εθνική Οδός (Ε.Ο.) 6 «Βόλος-Α.Κ. Βελεστίνου-Λάρισα-Τρίκαλα (μέσω

βόρειας και ανατολικής παράκαμψης της πόλης)-Καλαμπάκα-Γέφυρα

Μουργκάνι-Κατάρα-Μέτσοβο-Ιωάννινα-ΗΥουμενίτσα.

• Η Εθνική Οδός (Ε.Ο. 30) στα tμ11ματα: α) «Βόλος-Νέα ΑγΥίαλοc-Μικροθήβες

Α.Κ. με Ν.Ε.Ο. Ι)) και β) «Ν. Μοναστήρι-ΣΟΨάδεc (μέσω παράκαμψης)

Καρδίτσα (μέσω ανατολΙΚ11ς παράκαμψης)-Τρίκαλα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλυ)

• Η Παλιά ΕθνΙΚ11 Οδός (Π.Ε.Ο.) Ι στο τμι1μα «Νότια παράκαμψη Λάρισας από

κόμβο Νίκαιας μέχρι κόμβο ΓυΡΤι!Νης»

3.10.1.3 ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Η Παλιά ΕθνΙΚ11 Οδός (Π.Ε.Ο.) Ι στο τμΙ1μα της «Στυλίδα-Βελεστίνο»

• Η Εθνική Οδός (Ε.Ο.) 26 «Ελασσόνα-Δεσκάτη- συνάντηση με την Ε.Ο. IS})

• Η ΕθνικήΟδός(Ε.Ο.)7Ι απόΕ.ο.30εώ αε οδ όιιιοΝέαcΑ ιάλου

• Η Ε.Ο. 30 στα τμl;ματα: α) «Μικροθήβεςαπό Α.Κ. με Ν.Ε.Ο. 1- Φάρσαλω}

ι~) το διερχόμενο μι:σω LοΦάδων τωΊιια
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Υ) ω Τ~1l1μα «Ι Ιι.:ρτούλι-Βουλχιφι::λι(ΔΡOσOΠ1lΊ1])-λρτΗ"

• 11 Εθνικι10δ6ς(Ε.Ο.34)«Β6λο(-Νεο ι!)')ι-Τσα'κα άδα-Χο)ι;υη'»>

• 11 Εθνικιι ()δ6ς (Ι:.(). 344Α) ((Βόλοc·Πιψτuριά-Χιψευτι)>ι

(Expert Consulting Ε.Ε ..2005)

3.10.2 ΣιΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ που εξυπηρετεί την Περιφέρεια Θεσσαλίας

περιλαμβάνει τις εξιις γραμμές:

• Αξονας Βορρά-Νότου (Αθήνας -Θεσσαλονίκης διέρχεται μέσω Λάρισας)

• Σιδηροδρομικιι ΓραμμΙ1 Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

• Σιδηροδρομικιι ΓραμμΙ1 Βόλος - Λάρισα (ExpeJ1 Consulting Ε.Ε ..2005)

3.10.3 ΛΙΜΑΝΙΑ

Στη Θεσσαλία. κυρίαρχη θέση στο λιμενικό σίιστημα διαδραματίζει το λιμάη

του Βόλου που μπορεί υπό προnποθέσεις (πχ. τιμολογιαΚ11 πoλJτΙKIΊ. εξειδίκευσ;1

ανάπτυξη τουριστικι!)ν δραστηριοηΙτων. έργα υποδομ11ς) να γίνει ανταγωνιστικό και να

αποκτιισει ορισμένες διεθνείς συνδέσεις. τις οποίες σlΊμερα δεν διαθέτει. σε συνδυασμδ

με τα προγραμματισμένα έργα στα υπόλοιπα υποσυστηματα μεταφοριl)ν

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου. 2007). Στο νομ6

Μαγνησίας υπάρχουν επίσης και τα λιμάνια της Σκιάθου. της Σκοπέλου. της Γλι!)σσας

και .της Αλοννι1σου.

Στο νομ6 Λάρισας. πρόσφατα (04/08/2009) εγκαινιάστηκε το Λιμάνι του

Αγιοκάμπου. Το αλιευτικό καταφύγιο του Αγιόκαμπου. που μέχρι πρότινος

εξυπηρετοίισε τις ανάγκες μικρι;)\ι αλιευτικι!)ν σκαφι!)ν. αναβαθμίστηκε σε λιμάνι

πολλαπλ(;)ν χΡΙ1σεων -αφοίl προηγουμένωςενισχίιθηκε με την κατάλληλη υποδομlΊ και

τον απαραίτητο εξοπλισμό -και είναι σε θέση να εξυπηρεtlισει ης διαρκ(ί:::,

αυξανόμενες ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης τoυρισΤΙΚllς περιοχης (Εφημερίδα

Ελευθερία Λάρισας. τείιχος).

Με την ολοκλιιρωση των τελευταίων έργων. ο Λιμένας Αγιι)καμπου είναι πλέιη'

σc θέση να εξυπηρετεί περισσδτερα και μεγαλίιτερα σκάφη. Επιπλέον. διαθέτει την

ωτιφuiτψη OΠOΙ)O~1l1 γLH Τι]\' υ,,·τοπλοϊι.... ιι ι)ι(ωί)\'()ι:ση τη~ ίn:ΡLOΧll~ μι: τι~ ~ίωl)(Ίι'iι:..;. Τι]\'
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Εύβοια. τη .'\Hλ,,"Ι~IKI1 κω τη Ηι:σσ(ιI.Ο\'ίκη. ιiί\'O\'τα>; f:τσι (;)Οηση "τφ' π::ι"ιιτη'ι'Ι

ω'άπτυξη nιυ τριτογι:νοί)-; τιψ{:(ι (\':φημφίΧα l~λι:υOερία Λtφισα..;. η:1ιΧ,1-;1.

3.I().~ Α ΕΡΟΔΡΟΜΙΛ

Στον τομέα των αεροπορικων μεταφορό)ν. στη Θεσσαλία λειτουrγούν τα

αεροδρόμια Σκιάθου (πολιτικό). Νέας Αγχιάλου (στρατιωτικό-πολιτικό). Λάρισας

(στρατιωτικό) και Σπφανοβικείου (στρατιωτικό). Τακτικά δρομολόγια εσωτερικοι"

εκτελούνται μόνο στο αεροδρόμιο της Σκιάθου που εξυπηρετεί επίσης και μη τακτικι\

διεθνείς πτιΙσεις (Cllarter). καλύπτοντας τις εποχιακές ανάγκες της τουριστικιι,,;

περιόδου για την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Σποράδων.·Ετσι. το αεροδρόμιο αυη'1

σιlμερα δεν χαρακτηρίζεταιως διεθνές. αλλά ως σημείο εισόδου - εξόδου.

Επίσης. το αεροδrόμιο της Νέας Αγχιάλου. ως προς το πολιτικό το\) σκέλος.

εξυπηρετεί μόνο τις εποχιακές ανάγκες τουρισμού της ευρύτερης περιοχll,,;

(Παγασητικός. Πιlλιο). μέσω μη τακτικιί)ν διεθνιί)ν πτιΙσεων (Cllarter) και έτσι

χαρακτηρίζεταικαι αυτό σημείο εισόl)ου - εξόδου.

Τα αεροδρόμια Λάρισας και Στεφανοβικείου χρησιμοποιούνται γΙ(!

στρατιωτικούς σκοπούς. Σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπεται σημαντική

αι'Jξηση των αναγκιί)ν της περιφέρειας σε αεροπορικές μεταφορές προϊόντων και

επιβατιίΝ. taKttK(tlv και εποχιακ(ον πτήσεων. κυρίως λόγω της εντεινόμενηςσυνάφειας

του περιφερF.ιακού με το διεθνlΙ χιίφο. Έτσι είναι δυνατόν με την ω'άπηιξη των

κατάλληλων υπoδoμιi)ν να αναπτυχθεί και το αερορόμιο της Λάρισας για την

εξυπηρέτηση του κοινού (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

Ι-Ιπείρου_ 2007).

3_11 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.11.1 ΠΡΟΣΤΛΤΕ){)ΜΕΝΕΣ ΠΕΡιΟΧΕΣΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

• Εθ\'ικά θαλάσσια Πάρκα (Ν. 1650/86)

~τφ' περιφέρεια Θεσσαλίας το μοναhικό θαλάσσιο πάρκο που υπάρχr.ι.

1~I)IσKι:τω (Πι 1\' \'Ο[ι,Ί 1\1(lγ\'η"I(Ι-: κω ::ί\'(ι.ι nι ΟΗλiισσιο πι'φκο Λλ,ηγllσσ\) -1~,φ:;Iι'l\'

:';ΤΟι'Η()(')\" 1')I)ύΟljl<:: n1 [ψ),: l~ι:Ισ::ι ;Τf~\)::6IηKO\"ι IIltl.τlί_~'μHΤ'); ,φι·ι-.: 51\) \ IΨ)~~ 1":'11

-



Ι 1::IΗφη1::III.Ι{IΊ.; ~ϊ::ι1I(((ηl('1'; \1(Ιϊ.~:ίIΨ;ll";: .\ΠΤIl{('1\·

~ίi:I)Ι:Ι:)\' Λπl)[lλl"ιτl')\' Ilη1Iφ::I)!:ιu.,: Η::ΠΠΙ/.Ι.ί(/.,:

πφlλαμΙ~ιί.\"::ι χφ<1ιιίι:,; κω ΟιιλιΊσ<1ΙΙ:": πι:ρωχι:,; ΠI1Η χι,ψί~(n"!ω <1[: 1)1')0 ~(;)\'::;

προστασίας. ~ω θαλάσσιο πάρκο r.φαρμι)ζο\'ται αλιευnκι':ς HΠHγlφι:{)σι:ιc γω. Τψ

πrοστuσία της ΠΗνίόας {Ι)υ οlκοσυσηιμΗΤΟ'; κω ηι\' ('lf1ηirηση ηι,,: lσορροπίιις rOII.

Κύριο χαρακηιριστικό της πεΡιοΧIΊς είναι η ύπαρξη της ΜεσογεlακιΊ,; Φιι)κιας στΟ\'

τομέα της πανίδας και η μεγάλη ανάπτυξη δασΙIΝ Χαλεπίου Πεύκης στον τομέα τη,;

χλωρίδας. Επίσης. συναντώνται διάφορα είδη ενδημικών φυτών καθώς και είδη

απειλούμενωνκαι προστατευόμενωνπουλΗον (Αιγαιόγλαρος.Μαυροπετρίτηςκ.α).

• Εθνικοί Δρυμοί (Ν.Δ 996171)

Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου Ι1ταν απο τις πρ(οτες περιοχές της χ(ορας μας που

ανακυΡIΊχθηκαν εθνικοί δρυμοί με Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 248 Α/1(38). ΑνΙ1κει στο

νομό Λάρισας και αποτε.λ.εί περlOΧΙ1 σημαντικού ιστορικού. οικολογικού και

αισθητικο,'ι ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων όπι,ις

ρεματιές. θαμν(ονες μακίας. δάση μαίφης πεύκης. δάση φυλλοβόλων. δάση ρόμπολω\'.

αλπικά λιβάδια και βραχοπλαΥιές. Τα 25 είδη τοπικ(ον ενδημικ(ον φυτιον που έχει τον

καθιστούν μοναδικό οικοσύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον τομέα της πανίδας υπάρχουν πολλά προστατευόμενα είδη ζ(οων όπως είνl;'

το Αγριόγιδο (RlIIJiζOIρa πφίωφα _. ΙJαΙωl1ίαι). το ζαρκάδι ((Ίφl'ι!O/Ι/.\· (·O/Jl"CO/l/.\). ο

Γυπαετός (;YjJaelll.\· haι'hιII/f.\). ο χρυσαετός (Αφ/ιΊα ι.:h'γ\·αeΙ0.\'). το όρνιο ((j.ιφχ

.Ιί//Ιϊ/.\'). ο μαυρόγυπας (A(!~iριΊ/.\· 111011(f("hl/...). ο μαίφος δρυοκολάπτης (Dιγοι'ΟΡΙΙ.\'

ιιιαηίι/.\) και η χlOνάδα (Ε,·(!ιιιορI1ίΙι.ι affJc.'iI1·i.\'). Το σοβαρότερο περιβαλλοντικό

πρόβλημα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου είναι η λαθροθηρία κυρίως από τη

ΘεσσαλικlΊ πλευρά (Expert COllsLllting Ε.Ε ..2005)

• Αισθητικά Δ<Ίση (Ν.Δ 996171)

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας aV11KOUV τα παρακάτω αισθητικά δάση:

, Δάσος ΚαραΥσκάκη Καρδίτσας (ΦΕΚ J Ι/ΤΑ/1974)

, ΚIΗλάδα Τεμπών Λάrισας (ΦΕΚ J Ι ιτΑΙ1(74)

,. ΔιΊσος Φαρσάλων Λάρισας(ΦΙΚ Ι ω/Δ/1977)

, .\(1σl"ζ(Ί~Ιιμπι.::ΊμU·()<1σu~ νφισu;(ΦI:Κ 175'1,:\')977",((1<1>1·" 1(,(1;'\ 11)~:'i)

, λιΊ.ση \'1ΊσΟΗ ~"'HΊOI)H ;-"'Ιιη'\'Ψ'5ία; ιΦI-.Ι' 2-1:-::\ 1977)
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Στεραίιν Αποβλ11Τ' \' lεριφέρεlας Θεσσαλίας

,. ΔρυόδασοςΚουρί Μαγνησίας(ΦΕΚ 99ΙΑΙ1(80)

,. Δ(1σ()ς Λόφων Κάστρου Ληλιά Τρικάλων(ΦΕΚ 609ΙΔΙΙ(79) (\n\ \\-.ll1ίΙ1CI1\ .J.!t·)

• Διατηρητέα Μ\'ημεία της Φύσης ( .Δ 99617 Ι)

,. Το νησί Πιπέρι στις Βόρειες Σποράδες{ΦΕΚ 12ΙΙΔι1980}

r Η Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας (ΦΕΚ 1731811981)

J. 11.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕ}'ΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕθΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙCΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

• Ωεριοχές Σύμβασης της Βαρκελώνης

,. Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσουκαι Βόρειων Σποράδων

,. Αισθητικόδάσος ησου Σκιάθου

Καταλαμβάνειέκταmι 3.000 εκτάρια και θεσμοθετηθηκε με βάση το ΦΕΚ 248ΙΔΙ1977.

• Βιογενετικά Αποθέματα

,. ΕθνικόςΔρυμός Ολύμπου(πυρήνας)

Ο πυριινας του Εθνικού Δρυμού καταλαμβάνει έκταση 4.450 ha και στην

πλειοψηφία του ανηκεl στη Μακεδονία. Ένα μικρό μόνο μέρος της δυΤΙΚ1Ίς περιοχης

του βρίσκεται σε Θεσσαλικό έδαφος.

Αξιόλογες οικολογικά περιοχές όπως οι χαράδρες Ξερολάκκι και Παπά Ρέμα

δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Δρυμό. Έχει γίνει πρόταση για να συμπεριληφθούν

οι περιοχές αυτές στον πυρηνα του Εθνικού Δρυμού.

,. ΑισθητικόΔάσος Κουρί Αλμυρού

Πρόκειται για ένα δροοδάσος που βρίσκεται κοντά στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Στην ευρύτερη περιοχιΊ ατ/κει ένας παράκτιος υγρότοπος ανάμεσα στις κοινότητες

Πλάτανος και Σούρmι. Ειδικότερα. σε αυττι την περιοχιΊ αVΤ1Kει υπόλειμμα πεδινού

δρυοδάσους 1.000 στρ. και ελιΟΟης έκταση 280 στρ. Στη σύνθεση του δρυοδάσους

mlμμr.τέχου\' τρία είδη δρυός. Μικρό τμημα του δάσους χρησιμοποιείται ως χώρος
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Στερεό)" Αποβλllτ' v 1εριφέρειας Θεσσαλίας

αναψυχής. Το έλος τροφοδοτείται με γλυκό νερό από μια πηγlΙ και ένα ρέμα. Το

θαλασσινό νερό που εισέρχεται στο έλος κάνει το νερό υφάλμυρο έως αλμυρό. Τμήμα

της περιοχής καλύπτεται από καλλιέργειες. οπωρώνες και υποβαθμισμένη υγροτοπική

βλάστηση που χρησιμοποιείται για βόσκηση.

Η σπουδαιότητα της περιοχllς στηρίζεται σε σημαντικά στοιχεία. Το έλος είναι από

τους λίγους υγροτόπους της ανατολικής ηπειρωτικής Ε»",άδας και στο Κουρί υπάρχει

το σπάνιο πεδινό δρυοδάσος(αισθητικό δασος). Η περιοχή έχει ιδιαίτερη αξία για τα

μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα πουλιά. όπως ο βOυβόKυΚVOς. η χουλιαρομύτα. 11

χαλκόκοτα. ο ήταυρος και διαφορα είδη ερωδιών (\\'\\'\\'.ι!,IlΙΟ.gl·)

• Αποθέματα Βιόσφαψας

Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου έχει κηρυχθεί από την UNESCO ως Απόθεμα της

Βιόσφαιρας.

3.11.3 Βιότοποι Corinc

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 0\ βιότοποιCorine της περιφέρεια Θεσσαλίας:

Πίνακας 3.24: Βιότοποι Corille Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ονομασία Κωδικός Έκταση (I,a)
περιοχ.i,

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Κοιλάδα Αχελ(ί)ου σω Χωριό Πετρωτό (Νότια ΑΟΟΟIΟ039 3500
Πίνδο-)

Λουτρά Σμόκοβου ΑΟΟ020008 800

Όρος Βουτσι"ά"ι Αγράφων ΑΟΟ060015 2000

ΝΟΜΟΣ ΑΑΡΙΣΑΣ

Μαυροβούνι Λαρίσης ΑΟΟΟ Ι 0044 31.000

Δέλτα ΠηνεlOύ ΑΟΟ020006 4.000

Στενό Ροδιάς Τυρνάβου ΑΟΟ030012 1.200

Όρο.; Κάτω Όλυμπος ΑΟΟ030013 44.000

ΌροςΌσσα (Κίσσαβος) ΑΟΟ030014 32.000

Λιβάδια Τερψιθέας ΑΟΟ030017 1.100

Κοιλάδα ΤεμΠI;Ν AOO060016 1.200

Μάτι Τυρνάβου AOOO60017 500

Ύψωμα Γεντίι.:ι AOOO60019 1.200

Ποταμός F.νιπεύ.; Φαρσάλυιν ΑΟΟΟ20007 2.800

'ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΙΙΣΙΑΣ



Ι Ιεριψερεια"δς ΣχεδιασιιιΊς Διαχείl)ισιις Λστι,,(;)\'

~Ttl)t '1\ Απιψλιιτ, \. Ιψιψi:ρεω.,: (-)εσσαλίΗ';

..

Ν ιΊσοι ΚuριΊ-IIΗ"αγι(i. Ι· ιοιφ{l. 11 lni:Pl ΑΟΟΟ10079 "".500 Ι
NIjau..; Σ"ίt\'τ~uυρu AOOOlO090 800

Οριιος Σοίφπιις. Στόμιο ΜΙIγ\'Ι1σίιις ΑΟΟΟ10093 1.300

Ν 1'1σος Σκιάθος ΑΟΟ030009 3.600

Κουρί Αλμυροί) ΑΟΟ030009 120

Κορυφές Ορους Πι;λιο ΑΟΟ040031 12.000

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΛΛΩΝ

Στtvά Καλαμιικίου ΑΟΟΟ Ι 0045 1.500

A"nχάσlα ΟΡΙΙ και Μtrέωρα AOOOI0040 21.000

Κερκέnο Ορος (Κόζιιικας) ΑΟΟΟ10041 10.500

Ορος Αυγό (Νόnα Πίνδος) ΑΟΟ060013 2.700

Πηγη. Expel t ConsLIItlng Ε.Ε.,2005

J.//.~ ΠΕΡιΟΧΕΣ Δ/ΚΤΥΟΥ NATURA

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οlκοτόπων καθώς και

της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκεαπό το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών

Κοινοη'lτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας,

μέσω της διαηiρησης των φυσΙKιJ)ν οlκοτόπων. καθιί)ς και της άγριας πανίδας και

χλωρίδας στο ευρ(.)παϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η cruve1iKll. Ι Ι

Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή ΥπουργlΚ1Ί

Απόφαση 33318/3028/11-12-08 «Ι>ΕΚ 1280/Β/28-12-08).

το Δίκτυο NatLlΓa 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχώ\',

οι οποίες φιλοξενού\' φυσικούς τύπους οlκοτόπων και οlκοτόπους ειδών που είναι

σημαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο.

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας

(ZEΠ)~~ (Special ΡΙΌtectiοlι Areas - SPA) για την ΟρνιΟοπανίδα.όπως ορίζονται σπ:'.'

Οδηγία 79/409/ΕΚ. και τους «Τόπους Κοινοτικιις Σημασίας (ΤΚΣ»)) (Sites οΙ'

COlllnllll1ity In1p01'tallce - SCI) όπως ορίζονταιστην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Οι Ζεπ. μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη. εντάσσονται

αυτόματα στο Δίκτυο Natιιra 2000 ενώ για ηιν ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται

επιστημονlκιΊ αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Μελών και της

Ι:υρωπαϊΚ1Ίς Επιτροπής. (\\ \\ ~liI1L'l1\ .1h1")

11ί\'CO\"H'; :I.~5: IIι:ρωχί;( δικτ\ιο\) NatLlΓa Περιφέρειας Θεσσαλίας

()\'IΨΗσίΗ Kι.lδΙKι'Jς περΙΟ111( Κατηγορία



J lεριφεΡΓ.ιω.:σς Σχεδιασtιnς Διαχείρισης Λστικ ·1'

Στερα;ι\! Απο!3λιιτ, \' lr..ριφΙ:ρειας Θεσσαλiυ..:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ι Ιεριοχιι Λίμνη,,: Ταυρωπού
-

GR 1410001 SC'!1- ~'--

Άγραφα GR 1410002 SC1
ΝΟΜΟΣ ΑΑΡΙΣΑΣ

Κάτω Όλυμπος- Καλλιπεύκη GR 1420001 SC1
Αισθητικό Δάσος Όσσας GR 1420003 SC1
Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο 8ελεστίνου- GR 1420004 SC'!
ΝεΟΥώοι

Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών GR 1420005 SC1-SPA
Όρος Μαυροβουνι GR 1420006 SPA
Όρος Όσσα GR 1420007 SPA
Κάτω Όλυμπος-ΌροςΓοδαμάνι-ΚοιλάδαΡοδιάς GR 1420008 SPA
Στενά Καλαμακίου και Όση Ζάρκου GR 1420009 SPA
Στενά Καλαμακίου

-
GR 1420010 SC1

Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου GR 1420011 SPA
Περιοχή Φαρσάλων GR 1420012 SPA
ΠεΟΙΟΥή Τυονάβου GR 1420013 SPA
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη GR 1430001 SCI
Κουοί Αλμυρου- Άγιος Σεραφείμ GR 1430002 SCI
Σκιάθος-Κουκουναριές και Ευρύτερη θαλάσσια GR 1430003 SCI
περιοχη

Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννlισου-80ρείων GR 1430004 SCI
Σποράδων. Ανατολική Σκόπελος

Νησιά Κυρά παναγιά. Πιπέρι, Ψαθούρα και GR 1430005 SPA
γύρω νησίδες Άγιος Γεώργιος. νήσοι ΛδελφοΙ

Λεχούσα. Γαϊδουρονήσια

Όρος Όθρυς-Βουνά Γκούρας και φαράγγι GR 1430006 SPA
Παλαιοκερασιάς

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΑΩΝ

Ασπροπόταμος GR 1440001 SC1
Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας) GR 1440002 SC1
Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα GR 1440003 SC1
Ποταμός Πηνειός-ΑνΤΙΎάσια Όοη GR 1440005 SPA
Κορυφέςόρους Κόζιακα GR 1440006 SPA
Πηγη: \\\\ \\'.lllΙIlCI1\'.ι!.Γ

3.11.5 ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΙ'()}' Φ)'ΣΙΚΟ)' ΚΑΑΑΟ)'Σ (ΤΙΦΚΙ

Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι περιοχές που έχουν μεγάλη

αισθητική και πολιτισΤΙΚ11 αξία. περιοχές που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την

αναψυΧ11 του κοινού και συμβάλλουν στην προστασία και την αποδοτικότητα η,,;"

φυση':(;Η' πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικ(ι)\' 11 ανΘρωπογεν(ίn ι χαρακτηρισΤΙΚ(llν του..;

(] '.'\ΡΙ:ΓΙ ('ι)l1sLιΙιίι)); E.Ι~,.2(05), ~TO\' π(φακcΊτω πίνακα παρουσι(Ίζοηαι τα τοπία
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Ιεριφερειακ()ς Σχεδιασμδς Διαχείρισης AnttK(;)\'
~τεραί)\' Αποβλιιτ '\' lεριφέρειαςΘεσnαλίcι..;

ι)πι)ι(,I\' χαΡΗκτηριστηκα\',

λ'Θ, ΚΊ)326 Τ ' lδΠ'ινακα, οπια ιαιτερου ()υσικου α .ους στην περιφερεια - εσσα .αο

Ο\'ομασία Νομός Νομοθετική διάταξη

Ι ΙΦΕΚ)
Οικισμός Λγ. Γεωργίου Καρδίτσας Καρδίτσας γΑ Γ/2975/63496/8, 11 ,82

(ΦΕΚ45/Β/3-2-83)

Αμπελάκια Λάρισας γΑ Φ31/377/36/30,8,74

(ΦΕΚ 855/Β/4,9,74)

Κοιλάδα Τεμπ(ον Λάρισας γΑ 25777/8.11,68
(ΦΕΚ648/Β/25,11,68)

ΣπιΊλαιο στην τοποθεσία Καλιούρα Αάρισας γΑ 10755/15,11,71
Κοινότητας Αετοράχης Ελασσόνας (ΦΕΚ 936/Β/22, 11 ,71)

Σπιίλαιο στην τοποθεσία Γκορτσιά Λάρισας γΑ 10755/15,11,71
Κοινότητας Αετοράχης Ελασσόνας (ΦΕΚ 936/Β/22,11,71)

Παραλία του οικισμού Χόρτου Μαγνησίας γΑ 10988/16.0,67
(ΦΕΚ 352/Β/31 ,5,67) '"'

'Ωρμος ΚουκουναριέςΣκιάθου Μαγνησίας γΑ 10977/16,05,67
(ΦΕΚ 352/Β/31.5,67)

Όρος Γιιίλιο Μαγνησίας γΑ Φ31/24512/1858/3,5,76

(ΦΕΚ 652/Β/15,6,76)

Βυζίτσα Μαγνησίας γΑ Φ3 1/2206/201/1 9.4,76
(ΦΕΚ612/Β/30.4,76)

Τρίκερι Μαγνησίας γΑ 10977/16.0,67
(ΦΕΚ 352/Β/31 ,5,67)

Τσαγκαράδα Μαγνησίας γΑ 10977/16,5,67
(ΦΕΚ 352/B/3U,67)

Νησίδα Μπούρτζιστη Σκιάθο Μαγνησίας γΑ Γ/2974/63497/17,5,83

(ΦΕΚ 237/Β/29.4,83)

Πύλη Τρικάλων Τρικάλων γΑ 10977/16,5,67
(ΦΕΚ 352/Β/31 ,5,67)

Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων γΑ 10977/16-5-67
(ΦΕΚ 352/Β/3 1.5,67) _~

Περιοχές Μονι'1ς Δουσίκου Τρικάλων γΑ 10977/16-5-67
(ΦΕΚ 352/Β/31 ,5,67)

Περιοχl'1 Μον6)ν Μετεώρων Τρικάλων γΑ 10977/16-5-67
(ΦΕΚ 352/Β/31 ,5,67)

Ι Ιηγη: ExpeI'I ConsoltIng Ε.Ε ..2005

J 1/ (, Πl'οτοποι

ΟΙ υγrΙ1n\ποι ι:ίνω r:λιi)δεις πφιοχές. [~άλΤ(H κω υγροί τυρφ(;)νες - φυσικοί 1'1

τι:χ"ηωί. μι'nηωι 1'1 πrt')(ίI(Ηφnι - μ!": ι;ηΊ(ίι~ω 1'1 τrεχιn'ψι:νo. γλυκι'). υφάλμυρο 1'1 αλμιφι')
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,I~φί'~α Λσιιί α lει)ιφει)ειακΩς ~χεδlασμ()ς ΔιαχείlΗσης Λστι ....(:)\·
~τφει;)\· ΑτωβλιΊτ' \' Ι lφlφι':IΗ:ιας Θεσσαλίας

\'ψl'), ....(tOl:J..; κω Οαλι"ισσιι:ς περιοχΙ:..; πο\l το ~(ίOoς τους. κιπιί τφ' (·ψπ{l)τη. δεν ~!:ΠΙ:11\'ιΊ

tι1 {;~ι μ!·:φΗ. ~τι..; πεΙ1ιοχές (ωτι;ς. το νερό. το έδαφος. (Ι ήλως κω ο Ηι":ι)ας συνυπάI1χου\'

κι αλληλεπιδρούνμε αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας

δημιουργ(;)νταςέτσι ένα πολύπλοκο αλ/ά και ευάλωτο οικοσύστημα.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια επικρατούσε η άποψη οτι οι υγρότοποι είναι

συνεπάγονται κάτι το αρνητικό λόγω κυρίως της συγκέντρωσης εντόμων και την

εντύπωσηςπου είχαν οι άνθρωποι οτι πρόκειται για βάλτους.

Οι υγρότοποι όμως δεν αποτελούν περιοχές άχρηστες ή επικίνδυνες. Πρόκειται

για οικοσυστήματα με ανυπολόγιστη ζωΤΙΚΙ1 σημασία για τη φυσΙΚll ισορροπία και τον

ίδιο τον άνθρωπο. Επομένως. η διαΤ11ρηση και η προστασία των πολύτιμων αυηl)\ι

περιοχ(ον δεν είναι εμπόδιο. αλλά θεμελι(οδες στοιχείο της οικονομΙΚ11ς ανάπτυξης σε

περιφερεlαΚll. εθνlΚΊΙ και παγκόσμια κλίμακα.

Στους υγρότοπους όλοι οι οργανισμοί. από το πλαγκτόν μέχρι τα θηλαστικά

συμβι(ονουν αλληλένδετα. σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Παράλληλα. οι υγρότοποl.

με τη μεγάλη lκανόΤ11τά τους να παράγουν βιομάζα. είναι - μαζί με τα τροπικά δάση 

τα πιο παραγωγικά συστήματα Τ11ς γης. προσφέροντας στον άνθρωπο τεράστια φυσικά.

βιολογικά. κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (\\'\\"\\".n1inJgric.!!I').

Σίιμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων

δcν υπάρχουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υγρότοποι σύμβασης RaInsat·. Παρακάη,)

παρουσιάζονται κάποιοι υγρότοποl ζωτικιις σημασίας που έχουν καταγραφεί απο η:

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Θ λΠίνακας 3.27: ΥΎρότοποι απογραφ11Ι:; ΕΚΒγ Περιφέρειας - εσσα ίας

Νομός Ονομασία

Ποταμός Καλέντζης nKαpδιτσΙ(OΤΙK~

Καρδίτσας Ποταμός Σοφαδίτικ

Ποταμός Φαρσαλίτης

Έλος Μεταμόοφωσης

Λάρισας-Τρικάλων Ποταμός Πηνειός

Λάρισαι:; Δέλτα Πηνειού ποταμι)ύ

Ποταμός Ελασσωνίτικος

Ποταμόι:; ΤιταΡΙ1σιος

Έλος Λιχοόρας Πτελεοό

Λίμνη Τσατάλι (Κοινότητας Κωφ(ον)

Λίμνη Ζηρέλια Aλμ~ρoύ

~~Jολές Χολορέματοc Νέας Λγχιάλου -
Εκβολές Λαχα\,ορέματος Ntac Αγχιάλου -

Ι Τλος Τσαλ(1πάτα Διμηνιο"
Λ ιμνοΟάλ(ωσα ΜπουρμπουλlΊΟI)α (Βόλου)
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Ιεριφερειαl\ι'ιζ ~χεδιασιιιiς Διαχείρlσllζ AcrnI'':II)\'
~τερα;)\' Αποβλι'lΤ,' \' lφιφι;ραας Θεσσαλίας

Νομο.:, ( )\'ομασίιι
~ς Κάτω Λεχωνίιι)\'__
Τλος Ζερβοχιά Μηλεών

Έλοι:: Ποτδκι ΚοΡώνnι::

Λίμνη Λουτσιά Κοκκίνας
-

Μαγνησίας Λι~ινoθάλασσα Βρωιιόλιιινοι:: (Σκιάθου)

Λιιινοθάλασσα Αγίου Γεωογίου (Σκιάθου)

Λιμνοθάλασσα Κουκουναριών (Σκιάθου)

Έλος Μηλιών (Σκοπέλου)

Έλος Λούτσας (Σκοπέλου)

Έλος Αγίου Δημητρίου (Αλοννήσου)

Έλος Παλιοφάναρο (N1iσoυ Περιστέοας)

Έλος Πλανήτικ (Νήσου Κυοά Παναγιάς)

Έλος Μανδοάκι (ΝΙΊσου Ψαθούρας)

Έλος Σούοπικ

Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

Πηγη: Expert Consultlng Ε.Ε ..2005

Εκτός απο τις παραπάνω περιοχές ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίμνη Κάρλα ι;

οποία είχε αποξηρανθεί στο παρελθόν. γεγονός που οδ1;γησε στην καταστροφή το\)

φυσικού περιβάλλοντος της εκεί περιοχής και τον θάνατο πολλών ειδιον πουλιών και

ψαριών. Ωστόσο. παρά την εκτεταμένη καταστροψl; που υπέστη αυτός ο σημαντικός

υδροβιότοπος. έχουν απομείνει μερικές εκτάσεις μόνιμα 1; παροδικά κατακλυσμένες

από νερό. Οι Ταμιευτήρες της Κάρλας θεωρούνται περιοχές πολύ σημαντικές γιατί.

παρά την υποβάθμιση και τη γεωργικι; ρύπανση που δέχονται αποτελούν χώρο

διαβίωσης. διατροφής και φωλιάσματος για τουλάχιστον 70 είδη παρυδάτιων και

υδρόβιων πουλιών αλλά και ψαρι<Ον. αμφιβίων και λοιπών ειδ(ον πανίδας (Experι

ConsulIing Ε.Ε ..2005).

3.11. 7ΣΗΜΑΝTJΚΕΣ ΠΕΡ/ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΑΙΑ

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχ(ον

που είναι ζωτικές για την διαη;ρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδ(Ον. ενδημικ(ον

ειδ(ον ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την

επιβίωσιΊ τους. Οι περιοχές αυτές εξασφαλίζουν στα πουλιά συνθl;κες κατάλληλες για

αναπαραγωγι;. διαχείμαση. ι; στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Οι

περιοχές αυn:ς cχουν αναγνωριστεί με βάση καθαριΊ επιστημονικά κριτιΊρια και στην

Ι ).λιΊ.6α 1Ιπ(:φχουν 196.

7'.'



Ilεριφερειακός ~xεδιασμός Διαχι.:ίρισιις Λσnκιι)γ

Στι:ραl)\' ΛποβλιΊτ' \' Ιr.ριφι':ραας Θεσσαλία..;

11 Η\'Ηγ\,ι;φισll .....υωγραφ11 ι.:ιιι παι)ακολΟ\'I(ιllση αυn;)\' τω\' πφlOχι;)\' γί\'ι:τΙΙΙ

ΙΠΗΙ τη\' l),λη\'ll\l) ΟρνιθολΟΎΙΚ11 Εταφεία και ο κίφlOς στόχος είναι 11 προστασία ΚΙΗ

διατήρηση των περlOχ(ον αυτών. Οι περιοχές για τα πουλιά εντάσσονται σε ένα

ευρί)τερο πρόγραμμα το ονομαζόμενο BirdLit'e InteΓJlational (IIllportant Bird

Areas/IBAs). που ασχολείται με την προστασία των σημανnκci)v πφιοχών για τα

πουλιά όλου του πλανllτη.

Πηγη:\\ \\ \\' .orJtltllO]Oglkl.!;L. Ιδια Επεξεργασια

π '28 Πίνακας J. Ιεριοχές Σημαvnκέcγια τα πουλιά της περιφέρειαςΘεσσαλίας

Νααό, ΌνοuασίαΠεΟΙΟ'Υή.:

Νομός Καρδίτσας Κοιλάδα Αχελώου

Όρη Ντεληδίμη και Φτέρη (Άγραφα)

ΌροςΌλυuποc

Περιοχή Ελασσόναο

ΠεΡΙΟΥή ΤυονάΒου

Κάτω Όλυμποc, Τέιιπη. Όσσα

Νομός Λάρισας Δέλτα Πηνειο\')

Όοοο ΜουροΒούνι

ΤαμιευηΙοεςτέως λίμνης Κάρλας

Θεσσαλικόcκάμπος

Περιο::ο) Φαοσάλων

Νομός Μαγνησίας Νήσοι Κυρά ΠαναγιάΙΓιούραΙΠιπέριΙΣκάντζουρα

(Βόοειεο Σποοάδες)

ΌοοοΌοθρυο

Όρος Π,;λιον

ΑνΤlΥάσιαΌοη και Μετέωρα

Στενά Καλαμακίου και Όρη Ζάρκου

Νομός Τρικάλων Όρος Περιστέοι

ΑθαιιανικάΌρη (Τζουμέρκα)

Όροο Κερκέτιο (Κόζ,ακαο)
. ..

3.12 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧF.ΙΑ ΚΑΙ nF.ΡΙΟΧF.Σ APXAΓOΛOΓlKOY

F.ΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νομος Καρδίτσας

()ι παλαιότερες θέσεις κατοίκησης έχουν επισημανθεί στις πεδινές περιοχές του

\,ομοί). ι:κ.. ί 11 ..ί)φορη γη με τα άφθονα νερά ευνοοι')σε την εγκαηίσταση σε περιοχές

()πως το Κιφποχιίφ .. η ~ΙKυιί)να. η Μ1Ίρινα. 11 ΜαγΟ(Jλα. η ΜαγουλίτσΗ. ο Πρόδρομος.

OlΗΙ\Ι ι:\'τοπίστηΚΗ\' δr.ίγμαω Kφ(φΙKI)~ τη..; 6'}~ χιλιιτίΗς π.Χ.

74



r

Ιι;ριφερειακιΊς Σχci)ιιιcrμός ΔιαΧΕίjΗσlις Αστικ(,)\'

Στερεό>,' ΛποβλlΊτ" \' lφιφ{;ιπιας Θεσσαλίας

11 1tt:lησχιι μαζί με τις πφιοχέι; τη.; ΦθιιίΗιΟαι;. τη.; lστιuιι,)τι()ας και της

Ilι:l.ιωγΙΙ!Ηιόα..:. αποτf.λε('ir. τμήμα της αρχαίας θεσσαλΗ;πιδα..:. τηι' (-)r.σ('iαλικιΊ

Τετράδα.

Η Άρνη. μια από τις αρχαιότερες πόλεις. υΠΙ1ρξε έδρα των Βοιωτιον πριν από

την εγκατάσταση των Θεσσαλιον, δηλαδιι πριν από το 1900 Π.Χ. Στα Ιστορικά Χρόνια

η πόλη μετονομάστηκε Κιέρισ. Σιί)ζονται ερείπια από τα ισχυρά τείχη και από άλλα

κτίσματα. Ι-Ι Άρνη τοποθετείται στη θέση Μακριά Μαγούλα του σημερινού νομού. Το

Κιέριο χαρακτηρίζεται πριίΗη πρωτεύουσα της θεσσαλιιΟτιδας. στο πριοτο μισό του 4''~'

αι(ονα Π.Χ.

Στη θέση Επισκοπή. κοντα στο MoυζιiKI. έχουν επισημανθεί τα ερείπια της

αρχαίας πόλης Γόμφοι Το 198 Π.Χ. οι Γόμφοι περιέρχονται στο βασίλειο της

Αθαμανίας. 1-1 Αθαμανία ι;ταν η περιοχή της κεντρικής Πίνδου που διαρρέεται από τον

Άνω ΑχελιΟο. Ι-Ι ορεινl; περιοχl; του νομού Καρδίτσας. όπου βρίσκονται τα χωρια τη.;

Αργιθέας. αποτελούσαν στην αρχαιότητα τμήμα της Αθαμανίας. Οι Αθαμάνες ήταν ένα

από τα ελληνικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στην περιοχl; τη 21] χιλιετία Π.Χ.

Ι-Ι Αθαμανία υπι;ρξε σημαντικός πολιτικός και στρατιωτικός παράγοντας. λόγω

της θέσης της αναμεσα στην Αιτωλία και τη Μακεδονία. Πρωτεύουσα των Αθαμάνω\'

ήταν η Αργιθέα. Λείψανα έχουν εντοπιστεί κοντά στο ομ(οvυμο χωριό.

Ο χριστιανισμός επικρατησε νωρίς στην Καρδίτσα και το πανθεσσαλικό ιερό

της Ιτωνίας Αθηνάς. μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. 1-1 περιοχι; δέχτηκε

καταστροφικές επιδρομές από τους εχθρούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας και κυρίως

από τους Βούλγαρους. Οι Γόμφοι και η Μητρόπολη ήταν από τις σημαντικότερες

πόλεις της Θεσσαλίας.

Όταν ο νομός υποτάχθηκε στους Τούρκους το 1420. οι κάτοικοι κατέφυγαν στις

δυσπρόσιτες πλαγιές των Αγράφων. εξασφαλίζοντας έτσι την ελ.ευθερία τους. Οι

κατακτητές αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν προνόμια. αφού δεν κατάφεραν να

υποτάξουν τους κατοίκους. Με τη συνθήκη απαγορευόταν η εγκατάσταση Τούρκων

στην περιοχή. Τελικά ο νομός κατάφερε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα το 1881.

ι-ι Καρδίτσα l;ταν η πρι;πη πόλη της Eυριl)πης που απελευθερι;)θηκε από τα

γερμανικά στρατεύματα κατοχής (2-9-1943).1-1 είδηση μεταδόθηκε σε όλες τις γλιοσσες

από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου: «Οι Έλληνες αντάρτες απελευθέρωσαν την

Κ(φι)ίτσΙL. Ι :ίναι η πριl)τη πόλη τη..; Eυριl)πης που απελευθcρι;)νf;Ται από δυνάμει..;

"



Ilεριφερειαι.:ός ΣχεδιασμΔς Διαχείρισης Αστω;)\'

Στερει;ι\' ΑποβλlΊτ' \' ]ε,ηφέρειας Θεσσαλίας

Λπι') τα [1υςω'η\'ά μνημεία της περιοχής ςεχωρίςου\' το Κ(ιστρο Φιινιφί()\Ι,

1,:αΟι;l..; .....·Ηι πλΙ1θος μοναστηρι<ον ()πως οι lερι;ς Μονές Ilελεκηηις Κιφίτσης. Κοριο\'α,;

Μεσενικόλα. Πέτρας Καταφυγίου. Κοιμ11σεως Θεοτόκου Ρεντίνας. Κοιμήσεως

Θεοτόκου Σπηλιάς Κουμπουριανιον και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

Καραϊσκάκη στην ευρύτερη περιοχή του Μαυρομματίου. Επίσης, σημανηκοί

aPXatQ, 'ικοί χιοροι είναι το Ξωκλήσι της Ζωοδόχου πηγl1ς. το μοναστιιρι της Αγίας

Τριάδας που στέγασε σανατόριο στην ευρύτερη πεΡΙΟΧΙ1 του Μορφοβουνίου. ι()

μοναστιιρι της Αγίας Τριάδας που 11ταν καταφύγιο των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία

στην πεΡΙΟΧΙ1 του Μουζακίου.

Τα πέτρινα γεφύρια είναι δείγματα της ντόπιας αρχιτεκτονικής. Τα

σημαντικότερα είναι το Γεφύρι. μονότοξο. πετρόχτιστο. 140υ αιιόνα στην περlOχ11 του

Ανθηρού. η γέφυρα του Κοράκου στον Ανθηρό. η Καμάρα του Πετρωτού. η Τοξοτιι

γέφυρα στο Δροσάτο. η Γέφυρα του Καταφυλλίου και οι παλαιές γέφυρες Σοφάδων και

Μοσχολουρίου (Expcl1 ConstIlting Ε.Ε..2005).

• Νομος Λάρισας

Δείγματα παρουσίας του ανθριόπου στο νομό Λάρισας υπάρχουν απο την

ΠαλαιολιθΙΚΙ1 ΕποΧι1. Σης όχθες του Πηνειού ποταμού. έχουν βρεθεί περισσότερες απο

50 νεολιθικές θέσεις. διάφορα ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη ανθριόπινης ζωής

αλλά και απολιθώματα ζώων.

Οι αρχαιότεροι νεολιθικοί οικισμοΙ που υπολογίζεται οη ανάγονται περίπου

στο 7000 Π.χ .. βρέθηκαν στις τοποθεσίες Άργισσα. 4.5 χλμ. δυτικά της Λάρισας και

ΣουφλΙ 5 χλμ. βορειοανατολικά της Λάρισας. Στην πόλη της Λάρισας οι νεολιθικές

θέσεις που έχουν βρεθεΙ κυμαίνονται ιστορικά από την Αρχαιότερη Νεολιθική ΕΠΟΧΙ1

έως τη Νεότερη (6000 - 4000 π.Χ.) (\\'\\'\·\'.tllessaIia.1!I·).

Από το τέλος του 70υ αι. Π.Χ. η Λάρισα επικράτησε απόλυτα σε μεγάλη έκταση

της θεσσαλΙΚΙ1ς πεδιάδας ως πρωτεύουσα της Πελασγιώτιδας και διαδραμάτισε

πρωταρχικό ρόλο στην ιστορία της Θεσσαλίας. Τον 60 και τον 50 αι. π.χ. η Λάρισα

γνώρισε μεγάλη ακμl1. Το 364 π.χ. οι θεσσαλικές πόλεις συγκροτούν το ~~Koι\'ό των

Θεσσll.λιί>ν». ομόσπονδο κράτος με πολιτικό και οικονομικό χαρακτιΙρα. Απο το 354

π.χ. μΙχιη το 197 Π.Χ •. ο νομός Λι:Ίρισας βρίσκεται υπο την μακεδο\'ική κυριαρχία το1l
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Σπρειί)\' Αποβλ11n \' Ιεριφέρειας Θεσοιιλία..;:

Φιλίππου του Β'. Μετά απο αυτή την περίoιio τφ' πφιο;{ι) κατιιλαμβά\'ου\' ΟΙ Ι)ωμιιίι\ι

Μετά απο την επικράτηση των Ρωμαίων. ξεκινάει από τον 40 αιώνα και μετά

για την Λάρισα μια μεγάλη περίοδος κατά την οποία δέχτηκε πολλές επιδρομές

διαφόρων λαών. Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια l)ταν των Σλάβων. που άρχισαν τον 60 αι,

και συνεχίστηκανγια περίπου τρεις αιώνες,

Το 100 αι, κατακτούν τη Λάρισα οι Βούλγαροι με αρχηγό τους τον ΣαμΟυΙ)λ και

παραμένα απο το 986 μέχρι το 997. Στη συνέχεια καταλαμβάνουν την περιοχι) οι

Νορμανδοί (τέλη του 110υ αιώνα) με συνεχείς επιδρομές ως το 1156. όπου ο Αλέξιος

Α' Κομνηνός τους εξεδίωξε και υπέγραψε συνθl)κη, Η φραγκοκρατία κράτησε από το

1204 ως το 1222.

Το 1342 κατακτούν τον νομό οι Σέρβοι με αρχηγό τους τον Στέφανο Δουσόν

και από το 1936 εμφανίζονται στην περιοχι) οι Τούρκοι. οι οποίοι ολοκλι)ρωσαν την

κατάληψη το 1423 και η Λάρισα ονομάστηκε Γενί Σεχίρ (νέα πόλη).

Το 1821 οι Θεσσαλοί επαναστάτησαν. αλλά μόλις το 1881 (31 Αυγούστου

1881) προσαρη)θηκε η περιοχι) στο ελληνικό κράτος. εκτός από την Ελασσόνα που

απελευθερc~θηKε στους Βαλκανικούς Πολέμους. το 1912 (\\'\\\\ .toUΓisιηΙ<1riss<:ι.!..!ι·),

Από τα Βυζαντινά μνημεία του νομού ξεχωρίζουν ο αρχαιολογικός χcορος

Φρούριο στην πόλη της Λάρισας. η Ιερά Μονl) Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας. ο

αρχαιολογικός χcορος Αζcορου Ελασσόνας. το Τζαμί Ελασσόνας. ο Τεκές Χασάν

Μπαμπά Τεμπών. το Χαμάμ πόλεως Τυρνάβου. το Αρχοντικό Γεωργίου Σβάρτς στα

Αμπελάκια και η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου (Expen Cοlιsulιίng Ε.Ε..2005),

• Νομός Μαγνησίας

Η περιοχι) κατοικι)θηκε από τους πρώιμους προϊστορικούς χρόνους.

Σημαντικές ανακαλύψεις· σε ευρωπαϊκό επίπεδο - ήταν τα αρχαιολογικά ευρl)ματα ηις

ΝεολιθΙΚl)ζ Εποχι)ς στο Σέσκλο (7000 π.Χ.) και στο Διμι)νι (5000 π.Χ.), Στη Μαγνησία

έχουν εντοπιστεί γύρω στους 40 προϊστορικούςοικισμούς.

Σημαντικότερα κέντρα της εποχι)ς είναι τα Παλιά του Βόλου. τα Πευκάκια και

το Διμήn κω σύμφωνα με μελ.έτες τα τρία κέντρα αποτέλεσαν ένα σύνολο. που μας

πιφιιόι')Οηκι; με το\' ίφο ((Ιο)λκός)),
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~τερει.;)\' Αποβλl)τ' \' Ιι:ριφι:ρειας Θεσσω.ίας

~τα [·ν1ι.:τα·μυκηναϊκ(ί χρόνια υποδουλ("νεται στους Θεσσαλο!)ς 1;\'/1. τφ' εποχl)

{ης βΙ!ΙΟΗιι-:lις κυριαρχίας (363-352 π.Χ,) η M(Lγ\'ησία απαγKιστριJ,OηKε από του..;

Θεσσαλούς για να παραδοθεί στο Φίλιππο Β' της Μακεδονίας (\\ \\ \UI1L'....S,II ίa.ιπ).

Ο Μακεδόνας βασιλιάς. Δημιιτριος ο Πολιορκητι)ς. ιδρύει το 293 π.χ. την πόλη

της Δημητριάδας κοντά στις σημερινές Αλυκές η οποία γνωρίζει μεγάλη άνθιση. Κατά

τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (40ς-60ς αι,) αναπτύχθηκαν οι χριστιανικές

Φθιώτιδες Θιιβες (ΙΙΙΙΡ:Ι!\Η\'\\' .Il1H!.?,neSi,.1-ιouristn.1!r).

Τα ισχυρά τείχη της Δημητριάδας κατεδαφίστηκαν και στα 196 Π.Χ, ο

φιλέλληνας Φλαμινίνος ίδρυσε το πρώτο «κοινό των ΜαγνηnΟν». Τέσσερα Υρόνια

αργότερα η Μαγνησία πεΡΙΙ1λθε και πάλι στους Μακεδόνες.

Η μετάδοση της, Χριστιανικής θρησκείας σηι Μαγνησία ξεκίνησε από τα

μεγάλα αστικά κέντρα. \uημητριάδα και ΘΙ1βες, Η Δημητριάδα εξακολούθησε να

ευημερεί σε όλη τη διάρκεια της ΒυζαντινΙ1ς Εποχι1ς. Άρχισε να παρακμάζει μετά την

ΤουΡΚΙΚ11 κατάκηιση και στα τέλη του Ι 6'1() αι. όλος ο πληθυσμός έχει μετοικίσει στο

Βόλο αλλά κυρίως στα χωριά του Πηλίου (\\'\\'\v.lhcssali;:to1.!.I·).

Την εΠΟΧΙ1 του Βυζαντίου, η Μαγνησία δέχθηκε πολλές επιδρομές ξένων λα(Ον.

Από το 120 αι. ο Αλμυρός εξελίσσεται σε ισχυρό εμπορικό κέντρο

(1l!.!J):/1\\\\·\\ ,Il1:11.!.IlCSi:Ηοu l'iSlll ,gΓ).

Τους τελευταίους Βυζαντινούς Χρόνους αναπτύχθηκε η μοναστηριακιι ζωll στο

ΠΙ1λιο και οικιστικοί πυρήνες στη γύρω περιοχιι εξελίχθηκαν. στη διάρκεια της

Τουρκοκρατίας. σε ακμαίους οικισμούς (\\'\\'\\'.tllCSSHlia.!!r).

Τον Μάϊο του 1821 στις Μηλιές κηρύσσεται επίσημα η Επανάσταση του Ι 821 )

και τελικά ο νομός Μγνησίας ενσωματώθηκε στο ελεύθερο ελ/ηνικό κράτος το 1881.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξΙ1 του νομού έπαιξε η εγκατάσταση προσφύγων μετά τη

Μ ικρασιατικιι Καταστροφιι (v•.'WW.lll:t1!nCsiH·toul·iSJl1.gr).

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι επίσης είναι η Γορίτσα. οι Παγασαί. η !ωλκός

σηιν ευρύτερη πεΡΙΟΧΙ1 του Βόλου, οι Φεραί στο Βελεστίνο, η Πύρασος στη Ν.

Αγχίαλο. η Φυλακή, οι Γλαφυραί και ο Πτελεός (Expert ConsultiIlg Ε.Ε..2005).

• Νομός Τρικάλω\'

~τo \'ομι) Ί'ρικάλ(ι)\' υπάρχουν στοιχεία κατοίκησιΊς του από τα Π(1νάρχωα

ι.ΡΙ)\ΊΙΙ. ~ το σΠΙ1λαιο τιι,,; ΘαΊπετρας. ι:χου\' ~ρεθεί παλαιολιΟικ<ί δr.ίγματα κατοίκησης



'ρίβα 'ουΙα Ι Ιεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικι;}\'

Στερεών Αποβλι)τ, \' Ιεριφέρειας Θεσσαλίας

αλλά κω εργαλεία της Μt':mις Παλαιολιθlκι)ς Εποχής (33000 - 8000 π.Χ.). ΕυΡιΊματα

της νεολιθικής εποχής έχουν εντοπιστεί κοντά στο χωριό Μεγάλο Κεφαλόβρυσο. 9 χλμ

ΒΔ από τα Τρίκαλα. ενώ στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου βρέθηκε m)λινο πρόπλασμα

σπιτιοίι. με ειδώλια.

Η πρωτεύουσα του νομού συνδέεται με θεότητες της ιατρικής. όπως η νύμφη

Τρίκκη. Προστάτιδα της υγείας και της ιατρικής. γεwι)θηκε στις όχθες του Ληθαίου

ποταμού και προς τιμι)ν της ονομάστηκε έτσι η πόλη Τρίκαλα.

Στους ΑρχαΤκούς Χρόνους (700 - 478 π.Χ.), το κράτος Εστιαιώτις ή Ίστιαιώτις

κάλυπτε περίπου τα όρια του σημερινού νομού Τρικάλων. Σπουδαίες πόλεις στην

αρχαιότητα ήταν η Τρίκκη και το Αιγίνιον (Καλαμπάκα).

Το 480 Π.Χ. οι πόλεις υποτάχθηκαν στους Πέρσες. στην εκστρατεία εναντίον

των Ελλ.ιΊνων. Το 352 Π.Χ. ολόκληρη η Θεσσαλία ενώθηκε με το κράτος του Φιλίππου

Β' της Μακεδονίας και το 324 Π.Χ. ακολούθησε το Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία

εναντίον των Περσών. Όταν επικράτησαν οι Ρωμαίοι το 197 Π.Χ. η περιοχή της

Τρίκκης γνώρισε καταστροφές και ερημώσεις από τις συγκρούσεις Ρωμαίων και

Μακεδόνων.

Ο νομός Τρικάλων δέχτηκε νωρίς το χριστιανισμό. Από τον 1ο κιόλας αιώνα

επικράτησε η νέα θρησκεία. η οποία εδραιώθηκε τους επόμενους αιώνες (40. 50 και 6(1)

και χτίστηκαν ναοί σε διάφορες περιοχές όπως στην Τρίκκη. στο Αιγίνιο. στο Ζάρκο

και αλλού. Στα Βυζαντινά Χρόνια η Τρίκκη ονομάστηκε Τρίκαλα και το Αιγίνιο.

Σταγοί. Η περιοχι) δέχτηκε επιθέσεις από τους εχθρούς της βυζαντινιΊς αυτοκρατορίας.

Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Σταυροφόρους της

ΔΙ Σταυροφορίας. επιβλι)θηκε η Φραγκοκρατία. Από τις αρχές του 140υ αιώνα νέοι

επιδρομείς. κυρίως Αλβανοί. μαστίζουν την περιοχή.

Με την εισβολιΊ των Τούρκων το 1393 οι κάτοικοι της περιοχής μην μπορ(οντας

να αντέξουν την καταπίεση. τη βαριά φορολογία και την εξαθλίωση κατέφυγαν σε

ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές. Στους βράχους των Μετεώρων κατέφυγαν ερημίτες από

τον 11 ο αιώνα. οι οποίοι αυξιΊθηκαν με την κατάληψη της περιοχής απο τους Τούρκους

και δημιούργησαν μια μεγάλη πολιτεία με περισσότερα από είκοσι μοναστήρια.

Τα Τρίκαλα ελευθερώθηκαν το 1881. αλλά μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897

περιι)λθαν ξανά στους Τούρκους ως το 1898. που ελευθερώθηκαν οριστικά. ύστερα από

επαναστάσεις. αγ(;)νες και θυσίες αιώνων (\\-\\\\.trikala.ιlr).

l:ημαντικά βυζαντινά μνημεία είναι οι ιεροί ναοί llόρτας-Παναγιάς Πύλη.;.

Αγίου Βησσαρίι,)νος ΙΔο,·lσlκο). ΚοιμιΊσεως Θεοτόκου Μητρόπολης Καλαμπάκας.
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ΚοιμlΊσεως Θεοτόκου Βυτουμά. ο Βυζαντινός ναός στο Ζάρκο. 11 Συνοικία «Βαροι')σο).

το Φροι'φιο και το Τέμενος Οσμάν Σαχ στην πόλη των Τρικάλων (Expel1 Cοnsιιlιing

Ε.Ε ..2005).
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Δρί~α Λ 'ιίζα Περιφερειακός Σχεδιασ,ιός Διαχείρισης Aattt'{;)\,

Στερι::Ι;)" ΑποβλιΊτων Ι lερlφέρειαςΘεσσαλίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: γΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΙΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίαση της

υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των αστικών στερεών αποβλιlτων. Πιο

συγκεκριμένα. παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για τα αστικά

απόβλητα όπως είναι 11 σύσταση και οι ποσότητες των παραγόμενων αστικών στερεών

και οι πηγές προέλευσ11ς τους. Επίσης. παρουσιάζονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις

διαχείρισης (ΧΥΤΑ. ΚΔΑV. ΣΜΑ) καθώς και οι φορείς διαχείρισης.

4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑnΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ "ΗΓΕΣ

"ΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσονται στις

εξιΊς κατηγορίες:

• Οικιακά στερεά απόβλητα

• Απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριόημες. απόβλητα από

ιδρύματα και γραφεία

• Απόβλητα κιΙπων. πάρκων

• Απόβλητα από καθαρισμό δρόμων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πηγές προέλευσης των αποβλ11των ανάλογα με την κάθε

κατηγορία αποβλιιτων:

.:. Οικιακά απόβλητα (ΕΚΑ 20)

Στα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα των κατοικιιΟν. του

οδοκαθαρισμού α)λά και απόβλητα που μπορούν από τη φύση 11 από τη σύνθεση τους

να εξομοιωθούν με τα οικιακά απόβλητα. Στα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται

κάθε είδους απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες. ξενοδοχεία. εμπορικά

καταση1ματα. εστιατόρια. βιοτεχνίες εντός πόλεων και λοιπές ανθρωπογενείς

δραστηριότητες εκτός από βιομηχανΙΚΙ1 δραστηριότητα. εφόσον απορρίπτονται στους

ίδιους κάδους απορριμμάτων.
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ΣτερειίΝ ΑποβλιΊτ ' \' Ι Ιεριφέρειας Θεσσαλίας

Στα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται και οι απορριπτόμενες συσκευασίες

11Iκαι τα υλικά τους. Όταν μιλάμε για απόβλητα συσκευασίας πρόκειται για όλα τα

υλικά. κάθε φύσης. τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία. προστασία.

χειρισμό. μεταφορά και παρουσίαση προ·ίόντων. Τα υλικά αυτά μπορεί να

περιλαμβάνουν γυαλί. πλαστικό. χαρτί. σίδηρο. αλουμίνιο και άλλα μέταλλα (π.χ.

μπρούντζο. χαλκό. κ.λπ).

Στα οικιακά απόβλητα. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιιτων

(ΕΚΑ). συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες αποβλήτων:

• τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις οικίες και τις επιχειρήσεις και

περιλαμβάνουν χαρτιά και χαρτόνια. γυαλιά. ξύλο. μέταλλα. πλαστικά. υλικά

συσκευασίας (πλαστικό. ξύλο. μέταλλα. χαρτί. γυαλί κ.λπ)

• τα βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα.

• ρούχα και υφάσματα

• φωτογραφικά χημικά

• ζιζανιοκτόνα

• σωλήνες φθορισμού

• απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο και αεροζόλ

• απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

• φαρμακευτικές ουσίες

• ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

• απόβλητα από τον καθαρισμό συστημάτων κεντρικής θέρμανσης

.:. Απόβλητα κήπων - πάρκων (ΕΚΑ 20 02)

Τα απόβλητα των κιιπων και πάρκων περιλαμβάνουν βιοαποδομήσιμα

απόβλητα. όπως φύλλα. κλαδιά. κηπευτικά. καθώς και μη βιοποδομήσιμα απόβλητα.

όπως χώματα. πέτρες. Κ.α .

•:. Άλλα δημοτικά απόβλητα (ΕΚΑ 20 03)

Πρόκειται για απόβλητα από δημοτικές αγορές και υπολείμματα από τον

καθαρισμό των δρόμων. Το κύριο χαρακτηριστικό των δημοτικών αποβλήτων είναι η

σημαντική διαφοροποίησή τους ως προς τη σύσταση και την ποσότητα. Επιπλέον. στα

δημοτικά απόβλητα μπορεί να περιέχονται μικρές ποσότητες επικινδύνων συστατικών.

όπως είναι οι μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο ή κάδμιο. λαμπηιρες με μόλυβδο.
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~τερε' \' ΛποβλlΊτ' \' lεριψέρειας Θεσσαλίας

πl'ιωτικ(ί. που ΠΙ:11ιι':ΧΟΗ\' βl)(;ψιι). Χl1ιίΨΗΤΙl κω t11tΟIΨΙΠΗ'ψι:vο.; ηλι:κτρικ()<; ~;ξoπλισμ(\

ΠΟΗ πι:ιηι':χει υδl1ίφγ,φο ι) βριtψιo (1;.\11('[( ('{)nslIltill~ Γ.Ε ..2005 J.

4.2 ΣΥΝθΕΣΗ ΑnΟ8ΛΗΤΩΝ

1-1 σύσταση των OΙKιαKιJ)\, αποβλιΊτων διαφοροποιείται ανάλογα με την πεΡΙΟΧΙ1

παραγωγι)ς τους. Οι τουριστικές περιοχές παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες

απορριμμάτων. σι οποίες περιέχουν και μεγαλύτερες ποσότητες υλικιί)ν συσκευασίας

συγκρινόμενα με τα αστικά απορρίμματα μη τουριστικών περιοχών. Οι αγροτικές

περιοχές παράγουν τις μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων λόγω διαφoρεΤΙK(;~\'

συνθηκών διαβίωσης και διαφορετικιίΝ καταναλωτικιi)ν προτύπων. σε σύγκριση με τα

αστικά κέντρα και λόγω του οτι στις περιοχές αυτές τμΙ1ματα των απορριμμάτων

(υπολείμματα κήπων. καλλιεργειών. κουζίνας κλπ) χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές

(ExpeI·t Cοnsιιltίng Ε.Ε ..2005).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5091012727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα

και Οροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλιlτων. Εθνικός και Περιφερειακός

Σχεδιασμός Διαχείρισης. η μέση ΠOΙOΤΙΚll σύσταση των παραγόμενων αστικιί)ν

αποβλιΊτων. έχει ως ακολούθως

E)J . .βλΠίνακας 4.1: Σύσταση στερεών απΌ l)των στην ,αδα

Σ(Jστασπ Ποσοστό (0/1.1)

Βιοαποδομήσιμα οργανικά 47.0
Χαρτί 20.0

Πλαστικό 8.5

Μέταλλα 4.5

Γυαλί 4.5

Υπόλοιπα 15.5

ΣΙJvολο 100,0
. "

,
Πηγη. ΚΥΑ 50910/2727/0J (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-200,) «Μέτρα και όροι για τη

Διαχείριση ΣτερειίΝ Αποβλι1των. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισηρ>



r

IIr.ριφει'ειακός ~xεδ.ασμoς Διαχι::ίlΨiης Αστικι;)\'

ΣΤCΡε '1\ ΑποβλιΊΤω\' Ilψιφι:I)!:ιαςΘεσσιιλία..:

Συγκεκριμέναγια την Περιφέρεια Θεσσαλίας η σύνθεση των Αστικών Στερε(ίΝ

Αποβλ11τωνανα κατηγορία υλικού παρουσιάζεταιστον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας4.2: Σύσταση ΑΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πηγη: Στυλιανακης& ΣΙΑ. 2008

Σί)σταση Νομός Καρδίτσας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας

και Τρικάλω\'

Οργανικά 61.2% 50.8% 49.6%

Χαρτί Χαρτόνι 18.2% 13.4% 19.8%

Πλαστικά 12.1% 15.2% 21.6%

Μέταλλα 1.7% 5.6% 4.1%

Γυαλί 4.6% 13.6% 2.2%

Υπόλοιπα 2.3% 1.7% 2.7%
.

43 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ"ΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝΑΣΤΙΚΩΝΣΤΕΡΕΩΝ ΑnΟIlΛΗΤΩΝ

Οι ποσότητες των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλι1των διαφέρουν

ανάλογα με την περΙΟ;(IΙ αλ/ά ανάλογα και με την χρονΙΚ11 περίοδο και την εποχιι του

χρόνου. Τα ποσοτικά δεδομένα για την παραγωγιι των αστικώνστερεών σε μια πεΡΙΟΧ'l

είναι τα πλέον αποτελεσματικά στοιχεία για την αποτελεσματική διαχείριση τους. Τις

τελ.ευταίες δεκαετίες παρουσιάζεταιαύξηση της παραγωγΙ1ς των ΑΣΑ εξαιτίας και της

ανάλογηςαύξησης του οικονομικούεπιπέδου της ζωιις (Παναγιωτακόπουλος.2007).

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας

Θεσσαλίας. ο υπολογισμός της παραγόμενης ποσότητας αστικών στερΕ(ον αποβλιιτων

έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές:

• για Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων η παραγωγΙ1 αστικών

στερεών είναι 0.80 Κg/κάτοικο/ημέρα

• για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 και μικρότερο των 10.000

κατοίκων η παραγωγιι αστικών στερεών είναι 1 Κg/κάτοικο/ημέρα

• γω Δήμους με πληθυσμ6 μr.γαλΙ)τι::ρο των 10.000 ΚΙΗοίκων η παραγωγι'l

(((,!Ι ΚΙ')\' στφε61ν r.iVαI 1.15 K1:!!Kι1ΤOlKO!ημι·;ρc:ι. (Εχρert (·onsIlltinJ:; 1':.1: ..2005)



lεριφερCΙl1κι)ς ~χεδll1σμιις ΔιιιχΡ.lρισψ; Λστιι.:ι;)\·

~τερt(;)\' Αποβλl)τ \' 1ι:ριφΙρεΙl1ς Θεσσαλίl1ς

11 πιιραγωγlΊ A~A στην Πι:ριφΙρεια (-)Γοσσαλία.; ω'ι:ρχι:τιιι σε 335.677

ω\'ΟIι,;!ι:τος: το 1005 που σημαίνει οη ιιπο το 100 Ι μι':χρι το 1005 σημειώθηκε α{ιςηn-η

κιιτά 6.52%. Ο νομός Καρδίτσας συμμετέχει στην περιφέρεια με ποσοστό 16.74%. ο

νομός Λάρισας με ποσοστό 38%. ο νομός Μαγνησίας με 27.65% και ο νομός Τρικάλων

με 17.61 %. Ο νομός Λάρισας παρουσιάζει την μεγαλύτερη παραγωγιΊ ασηκών στερεών

αποβλι)των. αυτό όμως δικαιολογείται απο το γεγονός οη έχει τον μεγαλύτερο

πληθυσμό και 11 παραγωγl) των ΑΣΑ είναι άμεση συνάρτηση του πληθυσμού μιας

περιοχιΙς·

Πηγη: Experι CΌnsultlng Ε.Ε ..200,

Πίνακας4.3: Παοανωγl; Αστικών Στεοεών Αποβλι;των στην Περιφέοεια Θεσσαλία,

Πεoιovι; 2001 (σε τόνου') 2005 (σε τόνουο)
;

ΝOUόο KαDδίτσαo 53.379 56.190
Νο"όc Λάρισα, Ι 17.848 127.525
ΝομόΖMayvnoIac 86.722 92.809
Νομός Τρικάλων 55.857 59.153
Θεσσαλία 313.805 335.677 ι

-

Πίνακας 4.4: Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Καρδίτσας

111]1η: r.''!1l'11 (IH1SuIIlIlg [.[ ....1(0). lδια l:πι;ςι.;ργHσιu

ΠεΟΙΟΥή 2001 2005
Ν"σάς KιWδίτσαc 53.379 56.190
Δι;'ιος Καοδίτσας 17.232 18.872
Διiuοc ΑΟΥιθέας 959 990
ΔΙιμος Άρνηc 1.204 1.243
ΔιΙΗΟC Αγελώου 493 509 -
M,ιoc lθώ'Ι"C 1.146 1.183
ΔιΊμο, lτάμου 1.725 1.78 Ι

Διιιιο[' Καλλιφώνου 1. Ι 85 1.223
Δi1llOCΚάμπου 1.996 2.061
ΔΙ1μο, Μενελαϊδαι" 986 1.018
Διjμοc Μιιτοάπολπ, 1.737 1.793
ΔιιμΟΓ Μουrακίου 4.630 4.780
Διjμoc ΝεβοόπολncΑΥοάlOων 1.314 1.357
Δι;μος Παλοιιά 4.585 4.734
Δι1μOC Παμίσου 1.687 1.742
Διiuοc Πλαστήρα 1.384 1.429

. Διiμοc Ρεντίνηc 221 228
ΔΙ1μος Σελλάνων 1.844 1.903
Δι)μος Σοφάδων 5.573 5.754 --
ΔιΊμο, Ταμασίου 1.486 1.534
~ι)μoς φωJ,ου Ι.476 1.523

ι Κοινότητιι ΛΟαμανιιn' 516 533
Ι --.... - ..
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Ι lεριφφcιακσς Σχεδιασμός Δlαχεil11<nις Λστικ6,,'

~τερc· \' Λποβλiιτι,)\, Πφιφ{:ι)ειας Ηεσσηλίας

ΠIlΥη: Expen (ΟllSΙIIΙιng Ε.I:. ..2(0). Ιδια Επεξεργασια

Πίνακας4.5: ΠαοαγωΥή Αστικιον Στερειον Αποβλήτων στο Νομό ΛάDlσας

ncpΙOV; 2001 2005
Νοuόc Λάοισαο Ι 17.848 127.525
Δtiuoc Λάρισας 57.522 65.246
Δήμος ΑΥιάς 2.357 2.434
Δήμος AunCΛΏvu 3.069 3.168
Δήμος ΑνΤΙΥασίων 1.442 1.489
Δήμος Αρμενίου 830 857
Δήμος Γιάννουλης 4.573 4.721
Δήμος Γόννων 1.138 1.175
Δήuοc Ελασσόνας 6.644 6.860
Δήμος Ενιππέα 1.652 1.705
Διjμος Ευρυμενών 886 915
Δήμοο Κάτω Ολύμπου 1.597 1.649
Δήuoc Kιλcλtρ 1.034 1.068
Δήμοο Κοιλάδας 1.206 1.245
Δήμος Κραννιονος 1.195 1.234
Δήuοc Λακέοειας 515 531
Διiμος Λιβαδίου 1.163 1.201
Δήμος ΜαΚΟΟ1ωοίου 1.086 1.121
ΔiΊμoς Μcλιβοίας 1.267 1.308
Δi,μoς Ναρθακίου 520 537
Δήμος Νέσσωνος 2.002 2.067
Δήμος Νίκαιας 2.387 2.464
Διjμος Ολύμπου 1.3 ιο 1.352
Δήμος Πλατuκάuποu 3.027 3.125
Δήuος Πολuδάuαvτα 2.340 2.416
Διjμος Ποταμιάς 1.849 1.909
Δήμος Σαοανταπόοου 1.3 ΙΟ 1.352
Διjμος Τυρνάβου 7.711 7.960
Διjμος Φαοσάλων 4.933 5.093
Κοινότητα Αμπελακίων 149 154
Κοινότιπα ΒcοδικοΟΟI1' 816 843
Κοινότητα Καρυάc; 317 327. . . , - .



Δρίβα Λσυίζα rlεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστll\(')\'

Στερεr,\\ Αποβλ11τω\' lεριφέρειας Θεσσαλίας

Πίνακας 4.6: Παραγωγιι Αστικών Στερει;)ν Αποβλιιτων στο Νομό Μαγνησίας

Περιοχιι 2001 2005

Νομός Μαγνησίας 86.722 92.809

Διιμος Βόλου 37.613 41.194

Διιμος Αγριάς 2.231 2.303

Διιμος Αισωνίας 1.106 1.142

Διιμος Αλμυρού 5.925 6.117

Διιμος Αλοwιισου 986 1.017

Διιμος Αργαλαστιις 788 813

Δήμος Αρτέμιδας 1.673 1.727

Διιμος Αφετών 537 554

Διιμος Ζαγοράς 1.398 1.443

Διιμος Ιωλκού 756 780

Δ'iμος Κάρλας 1.897 1.959

Δ'iμος Μηλεών 1.282 1.324

Διιμος Μουρεσίου 1.134 1.171

Διιμος Νέας Αγχιάλου 2.705 2.793

Διιμος Νέας Ιωνίας 14.568 15.955

Διιμος Πορταριάς 1.168 1.206

Διιμος Πτελεού 1.052 1.086

Δήμος Σηπιάδος 861 889

Διιμος Σκιάθου 2.248 2.321

Διιμος Σκοπέλου 1.714 1.770

Δ'iμος Σούρπης 1.575 1.626

Διιμος Φερών 2.232 2.305

Κοινότιιτα Ανάβρας 288 298

Κοινότητα Κεραμιδίου 228 236

Κοινότητα Μακρυνίτσης 262 271

: Κσινότιιτα Τρικερίου
-

'495
-

511

Ilηγη: '·.xreI1 Ι onsLIIIlng Ε.I:. ..2005. Ιδια Επεξεργασια
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Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Aστιl(~)\'

Στερεών ΑποβλlΊτω\'llεριψέρειας Θεσσαλίας

Πηγll: Expel·t (ol1stIlIIl1g Ε.Ε ..2005. Ιδια Επεξεργασια

Πίνακας 4.7: ΠαραγωγlΊ Αστικών Στερεών ΑποβλιΊτων στο Νομό Τρικάλων

Δρίβα Λουίζα

nεpΙOlll 2001 2005

Νομός Τρικάλω\' 55.857 59.153

ΔιΊμος Τρικκαίων 23.662 25.915

Διιμος ΑιθlΊκων 1.002 1.034

Διιμος ΒασιλικιΊς 898 927

ΔιΊμος Γόμφων 1.881 1.942

ΔιΊμος Εστιαιώτιδας 1.086 1.121

Διιμος Καλαμπάκας 5.402 5.577

Δ'jμος Καλλιδένδρου 896 925

ΔιΊμος Καστανιάς 473 488

ΔιΊμος Κλεινόβου 840 867

ΔIΊμος Κόζιακα 1.056 1.091

ΔιΊμος Μαλακασίου 763 788

ΔIΊμος Μεγάλων Καλυβίων 1.157 1.194

ΔιΊμος Οιχαλίας 2.111 2.179

Διιμος Παλllοκάστρου 1.263 1.304

Διιμος Παραληθαίων 1.346 1.390

Διιμος Πελιwαίων 1.097 1.132

ΔιΊμος Πιαλείων 1.392 1.437

Δ'jμος Πύλης 1.640 1.693

ΔIΊμος Πυνδαίων 780 805

ΔIΊμος Τυμφαίων 768 792

ΔιΊμος Φαλωρείας 1.491 1.539

ΔIΊμος Φαρκαδόνας 2.589 2.673

Διιμος Χασίων 1.364 1.408

Κοινότητα Ασπροποτάμου 410 47'-~

Κοινότητα Μυροφύλ/ου 215 222

Κοινότητα Νεράιδας
-

""276 285
Ι -,



Δρίβα \ουίζα Ι Ιεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικιί)\'

Στερε;" Αποβλιίτ' \. Ιεριφi;ρεlας Θεσσαλίας

•

4.4 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤιΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονομική

Ταφl1 των Αποβλl1των» ως βιοαποδομήσιμα απόβλητα ορίζονται κάθε απόβλητο που

μπορεί να υποστεί αναερόβια 11 αερόβια αποσύνθεση. όπως είναι τα απόβλητα τροφι!)ν

και κηπουρικι1ς. το χαρτί και το χαρτόνι.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να ληφθούν μέτρα γ1α την μείωση των

βιοαοδομήσιμων αστικών αποβλ11των στους ΧΥΤΑ ως εξής:

• Μέχρι 16 Ιουλίου 2010 μείωση στο 75% της συνολΙΚ11ς ποσότητας

βιοαποδομl1σιμων αστικών αποβλήτων

Μέχρι 16 Ιουλίου 2013 μείωση στο 50% της συνολΙΚ11ς ποσότητας

βιοαποδομl1σιμωναστικών αποβλ11των

• Μέχρι 16 Ιουλίου 2020 μείωση στο 35% της συνολικής ποσότητας

βιοαποδομl1σιμων αστικών αποβλ11των

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. οι ποσότητες των βιοαποδομ11σιμων

αστικών στερεών αποβλήτων για το έτος 2008 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.8: Βιοαποδομιισιμα Αστικά Στερεά Απόβλητα Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά

νομο

Περιοχή Βιοαποδομήσιμα Αστικά Στερεά Απόβλητα (σε

τό"ους)

Νομός Καρδίτσας 36.283

Νομός Τρικάλων 37.257

Νομός Λάρισας 65.361

Νομός Μαγνησίας 53.142

Ι-Ιπειρωτικός 50.547

Αλόννησος 517

Σκιάθος 1.179

Σκόπελος 899

Ι Θεσσαλία 122.043

Πηγη: Στυλιανακης & ΣΙΑ. 2008
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~τερα;)\· ΛποβλlΊτllJ\' lφιφΙIΗ:ιιιςΘCΣσαλία-;

4.5 γΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(ΧΥΤ ΑΙ

Η τελΙΚ1, διάθεση των παραγόμενων απορριμμάτων γίνεται με την μέθοδο Ώις

ΥγειονομικιΊς ΤαφιΊς σε επτά (7) Χώρους ΥγειονομικιΊς ΤαφlΊς που βρίσκονται στις

περιοχές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.9: Υφιστάμενοι ΧΥΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ

ΛΕιτονΡΓιΑΣ

Ενιαίος ΣίJvδεσμος Διαχείρισης

ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχωρίου Μαυρόλιθος Στερεών Αποβλιιτων Διιμων και

ΚοινΟτ11των Νομού Λάρισας

Αισωνίας Κάκκαβος
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών

Αποβλ1Ίτων Νομού Μαγνησίας

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑλοvνιΊσου Μιζάκι Ρέμα ΔιΊμος Αλοννήσου

Σκιάθου Ζορμπάδες ΔIΊμος Σκιάθου

Σκοπέλου Κεντριάς ΔIΊμος Σκοπέλου

Ημερόκλημα ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Παλαιοκάστρου
Παλαιοσαμαρίνας

nllY1l: \\ \\ \\ .ntinen\'.!2.l·

• Νομός Λάρισας

Ο χώρος υγειονομικι',ς ταφιις απορριμμάτων του δ1"ψου Λάρισας (ΧΥΤΑ

Λάρισας) εξυπηρετει τις ανάγκες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων

ισοδύναμου πληθυσμού 160.000 κατοίκων και δέχεται περίπου 60.000 τόνους ετησίως.

Βρίσκεται στην περιοχιι «Νταουσλάρ) στη θέση «Βροντερό) του δημοτικο"

διαμερίσματος Παραποτάμου ΔΙ1μου Μακρυχωρίου του νομού Λάρισας. 3 χιλιόμεΤΡΗ

περίπου βορειοδυτικά του οικισμο') Μαυρόλιθος και 25 χιλιόμετρα περιπου

βΟΡf:ιοδυτικrί της Λάρισας και λειτουργει απο το 1998. Η συνoλΙΚll έκταση που έχει

απαλλι)τριωθεί από τον διιμο Λάρισας ι;ίνω 1.500 στρέμματα. η έκταση τω\'

'Ι()



Ιφιφφι:ιακι)ς Σχεδllισ~lι}ς Δlαχείl)lσllΙ; Aσrιι..:ι;)\'

~τφr.ι;)\' Λπ\lβλlΊτ' \' lψlφι':I)l:Ι(ις θεπσαλίl1ς

ι:,Ι ....Ητα("l'τι'ι(,ιι:ι·l\' ι:ί\'ΙΙΙ 560 σφι:μμιιτιι εκ ηll\' οποίω\' πr.ρίπtlΗ ::!ΟΟ (ιτρι':μμαΤΗ

ΗΠΟΤΙ:;'ΙIl'", τω\' χι;)ι)ο ταφιις ιιποιψιμμάτ(ll\' (Ι lάλλιις .....υ.1 <)9~).

Η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στον ΧΥΤΑ σε ημεριισια κύτταρα ύψους

2.3 μέτρων και επικαλύπτονται με αργιλικό χ{ί>μα 0.15- 0.20 μέτρα. Η εγκατάσταση

διαθέτει δίκτυο συλλογ1Ίς διασταλ/αζόντων υδάτων. δίκτυο συλλογιις του

παραγόμενου βιοαερίου με εγκαταστάσεις αδρανοποίησης αυηΟν. Ακόμη έχουν

κατασκευαστεί πι:ριμεΤΡΙ1C11 ζ{ονη πρασίνου. έργα υπoδO~1l1ς ( δρόμοι προσπέλαση•..:.

δίκτυο απομάκρυνσης όμβριων. ηλεκτροφωτισμού. πυρόσβεσης). εγκαταστάσει.;

λειτουργικ{ον αναγκ(ον (κτίριο rJ..i.γxou Χ ΥΤΑ. βοηθητικό κτιlριο-γκαράζ. συνεργείο.

αΠΟΟ'iκη-ζυΥιοtliΡισ. περίφραξη κλπ) (Πάλλας κ.α. Ι 992).

Αξίζει να σημειωθεί π{ος ο ΧΥΤΑ ηις Λάρισας εφαρμόζει βιολογΙΚ11

επεξεργασία στην διαχείριση των στραγγισμάτων (Βαλακ{ΟΟτας κ.α. 2000).

• ομός Μαγνησίας

Στο νομό Μαγνησίας λειτουργούν τέσσερις ΧΥΤΑ. Σε απόσταση 10 περίπου

χιλιομέτρων απο το Δ11μο Βόλου και 2.5 χιλομέτρων βορειοδυτικά της Ά BιoμηχανΙΚllς

Γιεριοχιις του Βόλου στη θέση Κάκκαβος του διιμου Αισωνίας λειτουργεί ΧΥΤΑ. ι)

ΧΥΙΆ του Βόλου καταλαμβάνει 247 στρέμματα απαλλοτριωμένης και αγορασμένη.;

έκτασης απο το Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλ11των του νομού Μαγνησίας και

δημιουργιιθηκε στη θέση της παλιάς χωματεΡ11ς του Βόλου, Στις εγκαταστάσεις του

υπάρχει δεξαμενιι συλλογ11ς των διασταλλαζόντων υγρ(ί)ν και ειδικές διατρητες

σωλην{οσεις για την συλλογ11 του παραγόμενου βιοαερίου και απο τα 247 στρέμματα ΤΗ

16θ είναι καθαρά ο χι;:φος που προορίζεται για την ταφιι των αποβλl1των. Η έναρξη

λειτουργίας του χ(ορου έγινε το 1982. λειτούργησε ως χωματεριι μέχρι το 1998 και

έκτοτε ως ΧΥΤΑ (Κουριiς. 2008).

Ο ΧΥΤΑ του Βόλου δεν εξυπηρετεί ολόκληρο το νομό γι αυτό και

κατασκευάστηκε ένας νέος ΧΥΤΑ σε ΠεΡΙΟΧ11 4 χιλιομέτρων βόρεια της Αργαλασftι;

στην τοποθεσία Καβάλα-Ρόδες. Το έργο αυτό όμως δεν έχει λ.ειτουργιlσει ακόμα

εξαιτίας κακοτεχνιιί)ν που είχαν δημιουργηθεί με αποτέλεσμα ο ΧΥΤΑ να καταλήξει σε

ΧΑΔΑ, Μετά απο εργασίες εξυγίανσης ανακατασκευάστηκε KUΙ είναι έτοιμος για

ίJ:ιτωφγίυ «(lftl φάση της ηλεκτροδότησης). Ο ΧΥΙΆ ιιυτI~ Οα ι:ξυπηρι::τεί την περιοχιι

τοl! νι'ΗΙΟΗ "-1Lt ανυτολιι.:ού Ilηλίου. εΠί.ιδ11 το οδικι) δίκτυο της πφιοχής δεν επιτρέπει

'J!



r

Δrίf~Η \ο\ιί (~ 11εριφερειιι...-:ός ~xι:διασμός Διαχείρισιις Λσnκ(:)\'

;;τερα,)\' ΑπσβλιΊτ' \. lφιφί:ι)ι:ιας (-)ι:;σσαλϊας

'(11\' Η\'ι:τη μεωφοι)(ι τω\' υποιψιμμάηl)\' της πφισχιις στο ΧΥΤΛ του Βόλου κω (\ι

ΠIΗ)ί)ΙΗΥι)ιιφί;ς του 0(1 ι:ίω.Ι \'Η λι.:ιωυrγιΊσι:ι για 20 rJ)ι)VΙΗ (ΠΗπαδημητρίου. 2009),

Στα τρία νησιά του νομού Μαγνησίας (Σκιάθος, Σκόπελος. Αλόννησος)

λειτουργούν ΧΥΤΑ σε χώρους που μέΥΡΙ πρόσφατα γινόταν ημιελεγχόμενη απόθεση.

παρόλο που η δημιουργία ΧΥΤΑ εivαι συvlΊθως ανΤΙOΙKOνOμΙΚlΊ για πληθυσμό

μικρότερο των Ι 0.000 κατοίκων (Κούγκολος. 2005). ι-ι διάρκεια λειτουργίας τους είναι

15 χρόνια για την Σκιάθο και την Σκόπελο και 21 χρόνια για τον ΧΥΤΑ της

ΑλοννlΊσου.

Ο ΧΥΤΑ του Βόλου εξυπηρετούσε Ι Ι ΟΤΑ του νομού Μαγνησίας και μαζί με

τους ΔιΊμους Βόλου και Νέας Ιωνίας εξυπηρετούσε 13 ΟΤΑ συνολικά. Απο το πρώτο

τρίμηνο του 2008 ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί άλλους 4 σΤΑ (Αλμυρός. Σούρπη. Πτελεός και

Κοινότητα Ανάβρας) μέσω του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) τ('υ

Αλμυρού εξυπηρετιοντας έτσι 17 ΟΤΑ συνολικά.

Με την αναμενόμενη λειτουργία του ΧΥΤΑ ΑργαλασTlις θα εξυπηρετούνται οι

δ1Ίμοι ΑργαλασηΊς. Σηπειάδος. Αφετιί)ν. Μουρεσίου. Μηλεών και η Κοινότηnι

Τρικερίου (Παπαδημητρίου. 2009).

• Νομός Τρικάλων

ο χΥΤΑ Τρικάλων βρίσκεται στην πεΡΙΟΧ11 Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας.

του διιμου Παλαιοκάστρου. Η κατασκευιΊ του έργου έγινε με συγχρηματοδότηση της

Ευρωπα'ίΚ1Ίς Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Φορέας υλοποίησης του έργου

είναι η Νομαρχιακ1"l Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και φορέας διαχείρισης η ΠεριβαλλονΤΙk l',

ΑναπτυξιαΚ11 Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ) (\nV\\'.ιl·ίk.ιι.ι,!!I·).

Το έργο εξυπηρετεί τον νομό Τρικάλων και το νομό Καρδίτσας. Η εγκατάσταση

περιλαμβάνει λεκάνη υποδοΧιΊς απορριμμάτων 50.000 Ill~. δίκτυα συλλογής και

μεταφοράς στραγγισμάτων. εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας

στραγγισμάτων. δίκτυα και εγκαταστάσεις καύσης βιοαερίου. δίκτυο παρακολούθησης

και ελέγχου εγκαταστάσεων. τάφρους αντιπλημμυΡΙΚ11ς προστασίας και εσωτερικό

οόικ6 μιΊκους J χιλιομέτρων (\\\\,\\.11\·LirollleJiH.j,H).

()2
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Ι Ιεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισιις AaTn:<:j\'
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~.6 ΣΤΑΘΜQl ΜΕΤΑ<Ι>ΟΙ'ΤΩΣΗΣ Απυl'Ι'IΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

Ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι μια

εγκατάσταση όπου τα ΑΣΑ που συλλέγονται απο τα απορριμματοφόρα

μεταφορησνονται σε άλλα οχήματα υποδοχής ή οχήματα μεταφόρτωσης τα οποία είναι

ειδικά διαμορφωμένα και σχεδιασμένα για μεταφορά. Απο τον ΣΜΑ τα απόβλητα

μεταφέρονται στον χώρο απόθεσης (ΧΥΤΑ) αφού πριi>τα συμπιεστούν (οστε να

μεγιστοποιείται το ωφέλιμο φορτίο (Παναγιωτακόπουλος. 2007).

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης δημιουργήθηκαν ως αναγκαίο κομμάτι του

συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων για κάλυψη της ελάχιστης απόστασης των

απορριμματοφόρων κατά την μεταφορά των αποβλήτων.

Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης διακρίνονται ανάλογα με το εάν τα

απορρίμματα φορτ(σνονται συμπιεσμένα ή όχι. στους Σταθμούς με συμπίεση των

απορριμμάτων. (ο όγκος των απορριμμάτων μειώνεται για καλύτερη διαχείριση στα

επόμενα στάδια) και στους Σταθμούς χωρίς συμπίεση των απορριμμάτων. που είναι

οικονομικότεροι ως επένδυση. Στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης μπορεί να γίνει και

επεξεργασία των απορριμμάτων ή μερική ανάκτηση υλικ(ον (χαρτιά. πλαστικά κλπ.).

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν δέκα (1 Ο) Σταθμοί Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.10: Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ι lηγη: Ε:-φen (OllSLlltll1g Ε.Ε..200)

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ =.ηραύλακος

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τσεκαρλή

ΠΛΑΣΤΗΡΑ Κουτσούφλιανη

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ισι<οματα

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓιΑΣ Νταμάρι

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Τσουμάκα

ΖΑΓΟΡΑΣ Τσιγκρί-ΠαπάΛάκκες

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ Κέγκυρο

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ποταμιά

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΥΛΗΣ Λιβάδια

. .
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• Νομός Καρδίτσας

,. Ο ΣΜΑ Καρδίτσας εξυπηρετεί τους δΙ1μους: Άρνης. IΟ{Ομης. Κάμπου.

Καρδίτσας. Παλαμά. Παμίσου, Σελλάνων. lτάμου. Καλλιφώνουκαι Φύλλου

,. Ο ΣΜΑ Σοφάδων εξυπηρετεί τους δΙ1μους: Σοφάδων. Μενελαϊδας, Ρεντίνης και

Ταμασίου

,. Ο ΣΜΑ Πλασηιρα εξυπηρετεί τους διιμους: Μητρόπολης. Νεβρόπολη..;

Αγράφωνκαι Πλασηιρα

,.. Ο ΣΜΑ Πύλης εξυπηρετεί τους διιμους: Μουζακίου. Αχελ{l)ου. Αθαμάνων και

Αργιθέας (Expen Co"sulting Ε.Ε..2005)

• Νομός Λάρισας

,. Ο ΣΜΑ Πολυδάμαντα εξυπηρετεί τους δΙ1μους: Ενιπέα. Ναρθακίου.

Πολυδάμαντακαι Φαρσάλων

,. Ο ΣΜΑ Αγιάς εξυπηρετεί τους δΙ1μους: Αγιάς. Λακέρεlαςκαι Μελιβοίας

,. Ο ΣΜΑ Ελασσόνας εξυπηρετεί τους διιμους: Αντιχασίων. Ελασσόνας.

Λιβαδίου. Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρουκαι τις Κοινότητες Βερδlκούσιας

και Καρυάς (Expert Consulting Ε,Ε..2005)

• Νομός Μαγνησίας

,. Ο ΣΜΑ Αλμυρού εξυπηρετεί τους διιμους: Αλμυρού. Ανάβρας. Πτελεού και

Σούρπης

,. Όσον αφορά τον ΣΜΑ της Ζαγοράς. το έργο έχει κατασκευαστείεδώ και καιρό

και αναμένεται να λειτουργιισεl άμεσα. Ο λόγος που δεν λειτούργησε ως τ{ορα

είναι η κοινωνlκιι αντίδραση που παρουσιάστηκεαπο τους κατοίκουςτου διιμου

Μακριιράχης, I-f αντίδραση αυτιι οφείλεται σε κακ{ος εννοούμενα συμφέροντα

κω or. τοπικές αντιπαραθέσεις. Ο ΣΜΑ Ζαγοράς με την αναμενόμενη

λι:ιτουργία του θα εξυπηρετεί τους δΙ1μους: Ιαγοράς και Μουρεσί()\)

(11(ααι')ημηφίου. ~009)
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•

,. Ο ΣΜΑ Καλαμπάκας εξυπηρετεί τους δl)μους: ΒασιλΙΚ1)ς. Καλαμπάκαc.

Καστανιάς. Κλεινόβου. Μαλακασίου. Τυμφαίων. Χασίων και την Κοινότητα

Ασπροποτόμου

,. Ο ΣΜΑ Πύλης εξυπηρετεί τους δl)μους: Αιθηκ(Ον. Πυνδαίων. Πύλης και τις

Κοινότητες Μυροφύλλουκαι Νεράιδας

4.7 ΚΕΝΤΙ'Α ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ VΛΙΚΩΝ ΙΚ.Δ.Α.Υ.)

Τα Κέντρα Διαλογl)ς Ανακυκλ(οσιμων Υλικών είναι οι χ(οροι στους οποίους

λαμβόνεl χώρα η Μηχανικι) Διαλογl) των Υλικών με σκοπό το διαχωρισμό και την

ανάκτηση με μηχανικό τρόπο των χΡl)σιμων υλικά)\' μέσα από το μίγμα των

απορριμμάτων. τα οποία στη συνέχεια προωθούνται ως δευτερογενείς πρ<οτες ύλες προς

τις αντίστοιχες βιομηχανίες. Αυη) η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα στους χ(ορους

τελΙΚ1)ς διάθεσης να καταλήγουν μόνο εκείνες οι ποσότητες που δεν μπορούν να

αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό γίνεται επαναφορό ενός κλάσματος n(ol'

απορριμμάτωνστο φυσικό και οικονομικό κύκλο (Expen ConstIlIing Ε.Ε ..2005).

• ΚΔΑγ ΛΑΙ'ΙΣΑΣ

Το Κέντρο Διαλογl)ς Ανακυκλ(οσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) βρίσκεται 3.7 χιλιόμετρα

από τον οικισμό Μαυρόλιθο του Δ1)μου Μακρυχωρίου στον ίδιο χ<ορο με τις

εγκαταστάσεις του Χ<ορου ΥγειονομlΚ1)ς Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λόρισας. Η

κατασκευι) του ολοκληρ(οθηκε το 2002 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ.

Στο Κ.Δ.Α. Υ του νομού Λόρισας υπάρχει ο απαραίτητος μηχανολογικός

εξοπλισμός για την διαλογ1) και δεματοποίηση ανά κατηγορία ανακυκλιοσιμου υλlκοιι

(δηλαδ1) χαρτί. πλαστικό κλπ.) (οσπ να είναι εύκολη η προ(οθηση στα εργοστάσια α\,:Ι

την Ελλάδα.

Το Κ.Δ.Α.Υ. δέχεται μόνο διαχωρισμένα στην πηγl) ανακυκλώσιμα υλικό που

προέρχονται από τους μπλε κάδους. Τα ανακυκλ(οσιμα υλικά παραδίδονται στην

μονάδα μέσω των οχημάτων ανακύκλωσης που απασχολοιινται για τον σκοπό αυτό απι)

ων Δι)μ() Λαrισαί(ι}\'. Μετά την διαοικιωία διαχωρισμο\). τα υπόλοιπα υλικ!ί που έχουγ

::\'Ηπιψr.ί\'ι;ι κω ()ι:\' στ(ίΟηκι; όυ\'ατι') νΗ ανακτηΘούν μεταφέρο\'ται στον ΧΥΤΑ για

ωφη.
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lrtptr, ν Αποβλl)τι.,' Ιεριφί;ρειαςΘεσσ(ιλία..;

11 Ι)H\'ΙLμIKότητα της μονάδας με λειτουργία σε μία ημΓοllΙισια ~ιί.ρδl(f Γοίνω <) n'nυl

ΗλΙΚ(;Jν/Ιlμέρα, 6 ιίφες Λειτουργίας /Ημέριι κω 1.5 Τ{Jνοιlώρα. ~ε περιπτώσεις ι'ψω.;

ανάγκης. η μονάδα μπορεί να λειτουργιισεl και σε δύο βάρδιες ανά ημέρα, οπότε η

δυναμικότητα επεξεργασίας θα αυξηθεί σε 18 τόνους υλικών ανά ημέρα. Σ11μερα

εξυπηρετεί τους διιμους Λαρισαίων, Μελιβοίας και Αμπελώνα (ι1tLp:!/\\\v\v.Ιπίss:l

J i t110S. i!I') .

• ΚΔΑγ ΔΥΤΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Κέντρο Διαλογ11ς Ανακυκλώσιμων Υλικών ΔυΤΙΚ11ς Θεσσαλίας εδρεύει στο

Αρτεσιανό του νομού Καρδίτσας και καλύπτει τους νομο,'ις Τρικάλων και Καρδίτσα.

ΥλΟΠΟl11θηκε σε συνεργασία του διιμου Καρδίτσας και της Π.Α.ΔΥ.Θ. με την

Ελληνικιι Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης. Έχει κατασκευαστεί σε δημΟΤΙΚ11

έκταση εμβαδού 10 στρεμμάτων και αποτελείται από βιομηχανοστάσιο 2000 τ.μ.,

γραφεία 250 τ.μ .. γεφυροπλάστιγγα κ.α

Στο ΚΔΑγ ΔυΤΙΚllς Θεσσαλίας. απασχολούνται 18 άτομα ενώ φθάνουν καθημερινά

περίπου 40 τόνοι που αναμένεται να αυξηθούν όταν επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλους

τους 01Ά της Δυτικιις Θεσσαλίας. με αποτέλεσμα να είναι λιγότερα και τα σκουπίδια

που Οα φθάνουν στο ΧΥΤΑ.

Τα υλικά που διαχειρίζεται είναι χαρτΙ πλαστικό, γυαλί και μέταλλο. Στο Κέντρο

γίνεται διαχωρισμός των υλικών αυτών, δεματοποιούνται και αποστέλλονται προς

ανάλογες βιομηχανίες. στις οποίες μετατρέπονται σε Υριισιμα υλικά και στη συνέχει .....

επιστρέφονται στην αγορά.

Ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί είναι δυναμικότητας 40 τόνων/8 ώρες και

μπορεί να εξυπηρετιισει πληθυσμό μεγαλύτερο των 350.000 κατοίκων, δουλεύοντας

μία βάρδια για πέντε ημέρες εβδομαδιαίως (\\-\\'"\\,.!)\'ιΙ]\)lncι!iΙ:ΙQ).

• ΚΔΑV ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το ΚΔΑΥ Mαγνησία~ βρίσκεται στην περΙΟΧ'1 του Αγίου Γεωργίου Βελεστίνου.

lΊρόΚΓοιτω για ιδlllΗlκό έργο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2008

ΓοςυπηΙ)ι:Τ(;)\'τα.; του.; Δllμου.; ΒδλΟΗ. Νέας lωνίας. ΜουρεσίΟΗ κω ΑλμυροlΊ

(1Iαπαι)ημητρίΟΗ. 200t)1.



Ilεριφφειακι')ς ~χεδιιισμάς Διαχr-ίlΗcrljς Ασnκι;ι\'
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ΥΦΙΣΊΆΜΕΝΟΙ Χ!!Ι'ΟI ΑΝΕΞΕΑΗΚΤΗΣ ΔΙΑΗΕΣΗΣ

ΑΙΙΟΙ'Ι'ΙΜΜΑΤ!!Ν(Χ.Α.Δ.Μ

Όταν αναφερόμαστε στους ΧΑΔΑ εννοούμε τους χ(;φους όπου γίνεται

ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η

προστασία του περιβάλλοντος. κυρίως λόγω των αέριων ρύπων και της μόλυνσης των

υδροφορέων.

Είναι χ(ιψοι ανενεργοί που σημαίνει πως δεν χρησιμοποιούνταισΙ1μερα ή είναι

χι!ψοι ενεργοί που σημαίνει ότι και σήμερα χρησιμοποιούνταιακόμη. Οι κατευθύνεις

του ΥΠΕΧΩΔΕ. ορίζουν σαφ(ι)ς αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ μέχρι τα τέλη του

2008.

Μία ανεξέλεγκτη χωματερή είτε είναι ενεργΙ1 είτε ανενεργιΙ. ρυπαίνει και

μολύνει το περιβάλλον εφόσον αποτελεί έναν σύγχρονο αντιδραστήρα στον οποίο

πραγματοποιούνται φυσικοχημικές και βιοχημικές διαδικασίες βλαβερά αποτελέσματα

για το Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει

απαραίτητη την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ. Αρμόδιοι για την αποκατάσταση τα'\!

ΧΑΔΑ. είναι οι ΟΤΑ και οι ΦοΔΣΑ.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν συνολικά 485 ΧΑΔΑ απο τους οποίους:

• Οι 420 είναι ανενεργοί ΧΑΔΑ. Για τους 405 απο αυτούς έχει εκδοθεί Απόφαση

IΊαύσης λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Νομάρχη και για τους

329 από αυτούς έχει εγκριθεί η άδεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης από την

Περιφέρεια (Σεπτ. 2006).

• Οι 65 είναι ι:νεργοί ΧΑΔΑ σε ΟΤΑ οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται προς το παρόν

από ΧΥΤΑ

Αναλυτικότερα. για κάθε νομό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ο αριθμός των

ενεργ(IΝ και των ανενεργών ΧΑΔΑ:

1

ΧΛΔΑΑ41ΙAoόIΞΙ Ι·ινακα, ΙUιι ... ~\'εΩγιo\' κω νcvεργων ανα νοιιο

ΝΟΜΟΣ ΕΝΕΡΙΌΙ ΑΝΕΝΕΙ'ΓΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 18 152 17Ο

ΛΑΡΙΣΑ 13 136 149

ΜΑΓΝΙΙΣΙΑ 9 65 74

ΙΡΙΚΛΛΛ
γ

Ι" 157-ο J_ ,
-

~YNOΛ() 65 485 550
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Πίνακας 4. Ι 2: Υφιστάμενη κατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ στην Θεσσαλία

Πηγη. Expert ConstIltιng Ε.Ε.,2005

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 420

ΧΑΔΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ 329

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11
ΧΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΕΠΠΕΡ 27

ΧΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑ'ΟΗ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 48

ΧΑΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 7
,

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι υφιστάμενοι ενεργοί ΧΑΔΑ που

υφίστανται σε κάθε νομό κατανεμημένοι ανάλογα με το δήμο ή την κοινότητα στην

οποία ανήκουν. Παρατηρείται οτι ο νομός Τρικάλων κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό

ΧΑΔΑ με ποσοστό 38.5%. Ακολουθεί ο νομός Καρδίτσας με ποσοστό 27.7% ενώ οι

νομοί Λάρισας και Μαγνησίας κατέχουν πολύ μικρότερα ποσοστά ενεργών ΧΑΔΑ με

20% και 13.8% αντίστοιχα. Ο νομός Καρδίτσας ενώ είχε τον μεγαλύτερο αριθμό

ΧΑΔΑ σε σχέση με τους άλλους νομούς της περιφέρειας κατάφερε και πέρασε στη

δεύτερη θέση μετά των νομό Τρικάλων ο οποίος παρουσιάζει σαφή διαφορά σε σχέση

με τους υπόλοιπους. Αξίζει να σημειωθεί οτι στον νομό Καρδίτσας. ο δήμος Ιθώμης

διατηρεί 3 ενεργούς ΧΑΔΑ. κάτι που δεν ισχύει για κανέναν άλλο δήμο της

περιφέρειας.

Πίνακας 4.13: Υφιστάμενοι Ενεργοί ΧΑΔΑ Νομού Καρδίτσας

Α/Α Δημοτικό - Κοινοτικό

ΟΤΑ Τοπονύμιο ΧΑΛΑ

Διαμέρισμα

Ι ΑΡΓιΘΕΑΣ ΑΝΘΗΡΟΥ =ΉΡΙΚΑ

2 ΑΡΝΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΥΛΟΣ-

ΚΑΚΟΤΡΥΦΟΣ

,
ΑΧΕΛΩΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΚΟΥΚΟΥΤΑ.,

4 IΘΩMΙΙ~ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΡΟ ΦΤΕΛΙΑ

-c -
ΙΘΩΜΗ::: ΑΓιΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΑ,

--
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Πηγη: Expert COl1sulong Ε.Ε .•2005

(, ΙΘΩΜΗΣ ΛΟ=.ΑΔΑΣ \ ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΙΑ
-

ΚΟΜΜΕΝΑ
-7 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΙΑ

8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΞΗΡΑΥΛΑΚΑΣ

9 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓιΘΕΑΣ

10 ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΚΕΔΡΟΥ ΛΟΥΓΓιΕΣ

11 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ· ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΝΑ

- ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

12 ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ ΝΤΣΙ

13 ΠΑΜΙΣΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΕΣ

14 ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΙΣΙΩΜΑΤΑ

15 ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΒΑΝΙΑ

16 ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΙΒΑΔΙΑ

17 ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

18 ΦΥΛΛΟΥ ΙΤΕΑΣ ΤΡΑΝΕΣ

-

Πίνακας 4.14: Υφιστάμενοι Ενεργοί ΧΑΔΑ Νομού Λάρισας

σΤΑ
Δημοτικό - Κοινοτικό

Τοπονύμιο ΧΑΛΑ
Α/Α ΔιαΡέοισρα

Ι ΑΓιΑΣ ΑΓιΑΣ 50 χλμ ΑΓιΑΣ- ΑΓιΟΚΑΜΠΟΥ

2 ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ

3 ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΒΟΔΙΑΝΑ

4 ΕΝΙΠΕΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓιΟΥ ΠΛΑΚΑ (ΒΟΥΝΟ)

5 ΚΟΙΝ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΛΚΑΠΑ

6 ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ

7 ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

8 ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΧΟΡΕΥΕΤΕ 11 ΠΑΡΙΑ
--

9 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΜΕΤΟΧΙΑ

10 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΛΑΔΙΑ (TOΠAΛ~ ΟΡΜΙ)

11 ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΚΑΝΤΖΙΑ

12 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

13 ΣΑΡΑΝΤ ΑΠΟΡΟΥ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΠΛΑΓιΑ

Ι lηγ11: Expert Cοnsulιίng Ε.Ε..2005
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Πίνακας 4. Ι 5: Υφιστάμενοι Ενεργοί ΧΑΔΑ Νομού Μαγνησίας

Πηγη: Expcrt COllsultIng Ε.Ε ..2005

ΟΤΑ
Δημοτικό-Κοινοτικό

ΤοπωνύμιοΧΑΔΑ

ΑΙΑ Διαμέρισμα

ι ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΥ.,::.ΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΤΑΓιΑΣ

2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΙΖΑΚΙ ΡΕΜΑ

3 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΒΡΑΧΟΣ

4 ΚΟΙΝ. ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΝΑΒΡΑ ΣΩΡΩΝΙ·ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

5 ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΡΑΝΤΖΙΑΣ

6 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ

7 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΑΣ

• ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΗΣΑΚΙΑ

q ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΝΗΣΑΚΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΠΑΡΙΑ
,

.

Πίνακας 4.16: ΥφιστάμενοιΕνεργοί ΧΑΔΑ Νομού Τρικάλων

ΑΙΑ Δημοτικό- Κοινοτικό

ΟΤΑ Τοπωνi)μιοΧΑΔΑ

Διαμέρισμα

r ΑΙΘΗΚΩΝ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΓΟΥΛΑΣ

2 8ΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΛΙΑΛΩΝΙΑ

3 ΓΟΜΦΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ ΜΥΛΟΣ

4 ΗΜΕΡΟΚΛIΜΑ

ΕΣη ΑιΩΊΊΔΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΛΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

5 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ

6 ΚΑΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΒΑΛΤιΝΟ 8ΡΥΣΟΠΟΥΛΑ
-

7 ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ "
ΚΑΣΊΆΝΙΑΣ ΕΛΑΦΙ ΜΠΡΟΥΚΟΥΛΑΔΕΣ

• ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΑΣ ΛΟΥΤΣΑ

q ΚΟΖΙΑΚΑ ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ

10 ΚΟΙΝ. ΜΥΡ0<1.ΙΥ ΛΛΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓιΟΣ- ΦΤΕΙ)Η ΔΙΑΣΕΛΟ

! Ι KOIN. ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

12 ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΛΙΝΑ

13 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

~'
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡ! ΓΟΥΡΝΟ<i'ΑΓΑΣ

15 ΠΛΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟΥ ΚΟΥΦΕΙΚΑ
-

1(, ΠΑΡΛΛΗΘΑIΩΝ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΠAΠAΘOΔΩΡOΣ.MoγΣKΙE~-
- '- -
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17 IIi-:AINNAIilN ι ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΑΤ()ΜΕ!ΟΤΖΑΝΑ

IS ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΦΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

'9 ΠΙΝΔΑΙΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

"ο ΠΥΛΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

"' ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΙΙΙ

22 ΚΑΡΑΟΥΛΙ 'Ι ΚΕΧΑΓιΑ

ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΛΑΚΑ

" ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΓΑΡΕΣ_ο

24 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑ
"--

'5 ΧΑΣΙΩΝ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΛΑΚΟΣ ΜΠΟΚΟΤΑ

Πηγη. Expeιi ConsllIιIng Ε.Ε..2005

4.9 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στα συνολικά παραγόμενα αστικά απόβλητα τα απορριπτόμενα υλικά

συσκευασίας αποτελούν περίπου το 20% κατά βάρος. Το ποσοστό ανακύκλωσηςστα

υλικά συσκευασίας κατά είδος, σύμφωνα με την ΚγΑ 5091012727/03 (ΦΕΚ

1909/8/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλι1των. Εθνικός

και ΠεριφερειακόςΣχεδιασμόςΔιαχείρισηζ'>έχει ως ακολούθως:

Πίνακας4.17: Ποσοστό ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας

Πηγη: ΚΥΑ ,091012727103 (ΦΕΚ 1909IΒI22-12-2000) «Μέτρα και όροι για τη

Διαχείριση Στερεών Αποβλιlτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισηρ>

Σύσταση Ποσοστό (Ο/ο)

Χαρτί 65

Πλαστικό 3

Μέταλλα 10

Γυαλί 19

- ,

• Νομός Λάρισας

Απο τον νομό Λάρισας οι δι)μοl που ανακυκλώνουν τα αστικά στερεά τους είναι

οι Διιμοι Αμπελ<'ινα. Κ{nω Ολύμπου. Λαρισαίων. Μελιβοίας. Νίκαιας και Φαρσάλων.

Οι διιμοι που πηγαίνουν τα απορρίμματα στο ΚΔΑγ της Λάρισας είναι οι διιμοι

Αμπελ<ϊΝα. Λαριπαίων. Μελιβοίας και Νίκαιας. Ο διιμος Κάτω Ολύμπου χρησιμοποιεί

Ι Ο Ι
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το ΚΔΑγ της Κατερίνης και ο δΙ1μος Φαρσάλων το ΚΔΑΥ της ΔυΤΙΚΙ1ς Θεσσαλίας για

λι')γους ι:γγίιτητας κατά τη μεταφορά με τα απορριμματοφόρα (\\'\\"\\ .IX:ΙTCΙI. !.!Ι· ... ).

Η Ανακύκλωση στον δΙ1μο Λαρισαίων ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου 2009 κα.

εξυπηρετεί προς το παρόν 40.000 κατοίκους και το εμπορικό κέντρο του δι1μου.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2009 θα εξυπηρετεί το σύνολο του ΔΙ1μου με 1.457

κάδους και 5 απορριμματοφόρα. Στο Δήμο Λαρισαίων αξίζει να σημειωθεί ότι

λειτουργεί χωριστό δίκτυο συλλογ11ς χαρτιού συσκευασίας που το διαχειρίζεται ο ίδιος

ο δΙιμος (Παπαδημητρίου. 2009)

• Νομός Μαγνησίας

Οι πρώτες προσπάθειες για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Βόλο άρχισαν το

Φεβρουάριο του 1991 με ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού ωστόσο η προσπάθεια δrν

απέδωσε γιατί το κόστος Ι1ταν μεγάλο. Από το 2000 το πρόγραμμα έχει αναλάβει

εξολοκλΙιρου η ΔΗΤΕΒ (ΚουρΙις. 2008).

Στο νομό Μαγνησίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης με τους

μπλέ κάδους όλοι οι δΙ1μοι του νομού εκτός της Αγριάς και όλες οι κοινότητες εκτός

της Κοινότητας Ανάβρας. Οι δΙ1μοι και οι κοινότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

της ανακύκλωσης πηγαίνουν τα απορρίμματά τους στο ΚΔΑΥ του Βόλου. Τα

αποτελέσματα ανάκτησης αποβλ11των συσκευασίας και χαρτιού εντύπων στο τέλος του

έτους 200811ταν 77 τόνοι (\\,\\'\\ΌΙΙι'.:'ΙΤΙ:Ο.ι.!τ/)

• Νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων

Στο σύστημα της ανακύκλωσης συμμετέχουν από το 2006 οι δΙ1μοl Τρικκαίων.

Πύλης. Καλλ,lδένδρου και Γόμφων από το νομό Τρικάλων και οι δΙ1μοι Καρδίτσας.

Σοφάδων. Παλαμά. Μουζακίου. Ιθώμης. Νεβρόπολης Αγράφων και Κάμπου από το

νομό Καρδίτσας.

Το 2008 μΠΙ1καν και νέοι δήμοι στο σύστημα της ανακύκλωσης των νομών της

ΔυΤΙΚΙ1ς Θεσσαλίας. Απο το νομό Τρικάλων οι δΙ1μοl Κόζιακα. Παραληθαίων.

Γιr.λλιναiων. ΙΙιάλειων και Φαλωρείας. Στο νομό Καρδίτσας προστέθηκαν οι διΊμοl

Καλλιφωνίου. Μητρόπολης. Ι Ιλασt11ρα και Φύλλου.

ι-ι ανακύκλωση πρόκειται να επεκταθεί στα Τρίκαλα συγκεκριμένα στους

bl"ψους ΛιΟι1κι"ν. ΕστιαΗ;Ηιδας. Καστανιάς. Kλεlνo~oύ. Μαλακασίου. Μεγάλων
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Kιιλυ~ιων_ Οιχαλίας. Πινδέων. Τυμφαίων. Χασίων και στις Κοινότητες

Λσπροποτάμου. Νεράιδας και Μυροφύλλου και στην Καρδίτσα στους δήμους:

Αργιθέας. Άρνης. Αχελώου. Ιτάμου. Μενελαιδας, Ρεντίνας, Σελλάνων. και στην

κοινότητα Αθαμάνων.

Για το 2008 το πρόγραμμα της ανακύκλωσης των νομών Καρδίτσας και

Τρικάλων κάλυπτε συνολικό πληθυσμό 199.500 κατοίκους και αριθμούσε 3.517

κάδους ανακύκλωσης και 8 οχιιματα (\\'\v\v.Ιιcιη.:ο.grί).

Πίνακας 4.18: Ανακτώμενες ποσότητες υλικών για το έτος 2008 για τους νομούς

Καρδίτσα και Τρικάλων

Α/Α KATIirOPIA ΥΛικον ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)

1 Συσκευασία απο Χαρτί/Χαρτόνι 3.955

2 Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 55
,

Συσκευασίες ΡΕΤ 160J

4 Λοιπές Πλαστικές Συσκευασίες 108

5 Συσκευασίες ΡΕ 98

6 Φίλμ ΡΕ 297

7 Συσκευασίες Αλουμινίου 27

8 Συσκευασίες Σιδ11ρου 190
ι

9 Συσκευασίες Γυαλιού 76

Σi)νολο Συσκευασιών 4.966

10 Ένηιπο Χαρτί 931

11 Λοιπά Υλικά. μη Συσκευασίες 16

Γενικό Σi)νολο 5.912

Πηγη. Expelt ConslIltIng Ε.Ε, 2008

4.10 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙΦΟΡΕΙΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας φορέας διαχείρισης όλων των

τμημάτων του συσηιματοςδιαχείρισης (πλην της αποκομιδής)είναι η ΠεριβαλλoνΤΙK~Ί

Αναπruξιακιι ΔυΤΙlC11ς Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε.). Για την ωτοΚ'ομιδ11 των

απορριμμάτωνυπεύθυνοιείναι οι διιμοι και οι κοινότητες.

Η ΙΙ.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε συστάθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1996 από την Τοπική Ένωση

Δ11μω,' κω ΚοινΟΤ11των και από μεγάλο αριθμό Διιμων των νομών Καρδίτσας και
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Τρικάλων μΕ σκοπδ την διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων των νομ<ίη'

auni)v. Αρχικά περιελάμβανε τους Δήμους Τρικκαίων. Καρδίτσας. Παλαμά. Σοφάδων.

Καλαμπάκας. Μουζακίου. Χασίων. Φαρκαδόνας και Πύλης. ενώ σιΊμερα έχουν

προστεθεί ακόμη οκτώ 8 δήμοι του νομού των Τρικάλων και έντεκα του νομοΙ;

Καρδίτσας με αποτέλεσμα να εκπροσωπεί ως φορέας διαχείρισης τη μεγαλύτερη

έκταση των δύο νομών και να έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης πάνω από το 95% της

παραγόμενης ποσότητας των απορριμμάτων των δύο νομών.

Στον νομό Μαγνησίας υπεύθυνος για την διαχείριση των στερε(ον αποβλιΊτων

στον ηπειρωτικό κορμό είναι ο Δήμος Βόλου μέσω του Συνδέσμου Διαχείρισης

Απορρψμάτων Πολεοδομικού ΣυγκΡοτιΊματος Βόλου. σ σύνδεσμος αυτός συστάθηκε

το 1979 από τους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας αλ/.ά σήμερα διαχειρίζετω περίπου

το 80% των παραγόμενων αποβλήτων του νομού της Μαγνησίας.

1-1 Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

(Ε.π.ΠΕ.Δ.Α) δημιουργήθηκε από τους δiΊμoυς Σηπιάδος. Τρικερίου κω ΑργαλασηΊς

του νομού Μαγνησίας. για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων τους και

διαχειρίζεται τον χΥΤΑ Αργαλαστής. Για την περίπτωση των Βόρειων Σποράδων

φορείς διαχείρισης είναι οι εκάστοτε σΤΑ.

σ νομός Λάρισας έχει ως φορέα διαχείρισης του χΥΤΑ και του ΚΔΑΥ τον

δtΊμο Λαρισαίων και για τον κάθε διΊμο ξεχωριστά είνω αρμόδιος ο αντίστοιχος στΑ

(Expert ConslI1ting Ε.Ε ..2005).
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ΚΕ<Ι>ΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όπως διαπισnοθηκε απο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην

περιφέρεια Θεσσαλίας η διαχείριση των αποβλιΊτων βρίσκεται σε ικανοποιητικό

επίπεδο. δεδομένης της πρόσφατης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τρικάλων που εξυπηρετεί

τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, που μεχρι τώρα δεν είχαν συμπεριλάβει στην

διαχείρισή τους την μέθοδο της υγεινομlΚ11ς ταφής. Τα κυριότερα προβλlΊματα που

εξακολουθούν να υφίστανται στην περιφέρεια είναι η ύπαρξη ανεξέλεγκτων

χωματερcον και η μερική ανακύκλωση. Επίσης, οι φορείς διαχείρισης αφορούν τον Kάι~;

νομό ξεχωριστά και δεν υπάρχει συλλογικός προγραμματισμός και δράσεις για τον

τομέα των στερε(ον αποβλlΊτων. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτάσεις

που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της διαχείρισης των αστικ(ον στερεών στην

Θεσσαλία.

Ι. Αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλιιματα που δημιουργούνται απο την

ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων είναι :

• Κίνδυνοι έκρηξης και πυρκαγιάς απο την παραγωγιι βιοαερίου

• Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με τοξικές ουσίες που

παράγονται απο τα απόβλητα. Αυτό γίνεται μέσω των διασταλλαζόντων νερ(ον

που περιέχονται στα απόβλητα

• Μεταφορά τοξlκ(ον στερεών απο τον άνεμο με τη μορφιι σκόνης σε επιφανειακά

νερά σε γειτονικές καλλιέργειες και στον αέρα κατοικημένων περιοχών

Γι' αυτούς τους λόγους το ΥIlΕΧΩΔΕ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα για την

εξάλειψη των ΧΑΔΑ μέχρι το 2008 με την θεσμοθέτηση της ΚΥΑ 5091012727/2003

μέσω της κατάρτισης του ΕΣΔΑ. Οι ΦοΣΔΑ είναι υπεύθυνοι να λαβουν άδεια

αποκατάστασlΊς τους.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο.

υπάρχουν ακόμα κάποιοι ΧΑΔΑ που μπορεί να έχει εκδοθεί η άδεια αποκατάστασης

τους αλλά παραμένουν ενεργοί υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα TC'lI

περιβάλλοντος.
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Χρειc(ζεται λοιπόν (ιμι;ση λ11ψη μέτρων για το κλείσιμο των χωματερών αλ/ά και

τφ' πραγματοποίηση μέτρων αποκατάστασης των χ(ίψων έτσι ώστε να αποδοθούν στο

κοινωνικό σύνολο.

Οι διαδικασίες αποκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο

Ι 09974/3 Ι 06/22-1 0-2004 με θέμα «Πρότυπες προδιαγραφές τεχνΙΚ11ς μελέτης

περιβαλλονΤΙΚ11ς αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλ11των (ΧΑΔΑ)

και την 123067/10-02-2004 με θέμα την «περιβαλλονΤΙΚ11 αδειοδότηση των εργασιών

συλλογ11ς. μεταφοράς. αποθ11κευσης αποβλ11των και αποκατάστασης χώρων

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων),.

2. Δημιουργία Μονάδων Κομποστοποίησης

Δεδομένης της συνεχόμενης αύξησης των στερεών αποβλ11των με την πάροδο

των χρόνων δημιουργείται η ανάγκη για μείωση του διατιθέμενου όγκου στους Χώρους

ΥγειονομΙΚ11ς ΤαφΙ1ς μέσω της αξιοποίησ11ς τους. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ίl

αξιοποίηση των απορριμμάτων μέχρι στιγμ11ς γίνεται μέσω της ανακύκλωσης και των

Κέντρων Διαλογ11ς Ανακυκλώσιμων Υλικών. Δεν χρησιμοποιείται όμως καθόλου η

μέθοδος της κομποστοποίησης σε κανέναν απο τους τέσσερις νομούς.

Η κομποστοποίηση. όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο. αποτελεί

ελεγχόμενη βιοξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών. Μέσα απο μια σειρά

αντιδράσεων που οφείλονται στην βιοαποδόμηση οργανικών ουσιών από ετερότροφους

οργανισμούς παράγεται λίπασμα. το λεγόμενο κομπόστ (compost). Με αυτόν τον τρόπο

τα αστικά απορρίμματα μετατρέπονται σε λίπασμα και συγχρόνως απελευθερώνεται

ενέργεια (Παναγιωτακόπουλος.2007).

Το κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό 11 ως υπόστρωμα για

την καλλιέργεια φυτών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας κατά ένα μεγάλο μέρος της είναι

αγροτικού χαρακη1ρα. Επομένως. το παραγόμενο κομπόστ θα μπορούσε να

χρησιμοποιηθεί απο τους αγρότες στην γεωργία. πληρώνοντας ένα συμβολικό αντίτιμο

για την απόκτησ11 του. έτσι ώστε να γίνει εύκολα διαθέσιμο και αποδεκτό απο

οικονομΙΚ11ς άποψης.

Με αυτόν τον τρόπο. η μέθοδος της κομποστοποίησης θα συμβάλλει στην μείωση

του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα να

χρειαστοι")ν περισσότερα χρόνια για την πλιιρωσή τους. Εκτός απο αυτό όμως. θα
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\ιπι'φχουν και έσοδα απο την π(\)λησή του ως λίπασμα στη γεωργία.

Απαραίτητο κομμάτι αυτιΙς της διαδικασίας είναι η ενημέρωση των αγροτών για

την ωφέλεια του συγκεκριμένου προϊόντος έτσι ώστε να το δεχθούν πιο εύκολα.

Επίσης. η συνεργασία με μεγάλα εργοστάσια παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων θα

κάνει πιο εύκολη την προώθηση του προϊόντος τόσο για γεωργικιι χριιση όσο και για

χρήση σε ανθοκομικές μονάδες και θα αποφέρει ένα σταθερό εισόδημα.

Ακόμη και σε περίπτωση που το κομπόστ δεν καταφέρει να επικραηΙσει στην

αγορά και δεν γίνει δεκτό. θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ημεριισιων κελΙΙ\Ν

του ΧγτΑ συνεισφέροντας και πάλι στην μείωση των ποσοτήτων των αποβλιιτων που

προορίζονται για ταφι).

Προτείνεται λοιπόν η υιοθέτηση της μεθόδου της κομποστοποίησης και η

δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι προτεινόμενες

μονάδες κομποστοποίησης θα επεξεργάζονται οργανικά απόβλητα για την παραγωγή

Κομπόστ .Τα οργανικά απόβλητα θα συλλέγονται από χώρους μαζΙΚt)ς παραγωγής

όπως είναι οι λαϊκές αγορές. τα μεγάλα μανάβικα. τα εργοστάσια τροφίμων. τα μεγάλα

καταση)ματα τροφίμων. οι λαχαναγορές και η συλλογή τους θα γίνεται με χρήση

ειδικών απορριμματοφόρων που θα απασχολούνται μόνο γι' αυτά.

Προτείνονται έτσι μία μονάδα κομποστοποίησης για το νομό Λάρισας, μία

μονάδα κομποστοποίησης για το νομό Μαγνησίας και μία μονάδα κομποστοποίησης

που θα εξυπηρετεί τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.

3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω. αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η

συμμετοχή των πολιτών στο σύστημα της διαχείρισης των αποβλήτων, μιας και το

πρόβλημα ξεκινάει απο την παραγωγt) των απορριμμάτων που γίνεται στα σπίτια.

Επομένως. χρειάζονται συνειδητοποιημένοι και επαρκώς ενημερωμένοι πολίτες

που θα βοηθούν στο σύστημα της διαχείρισης μέσω της διαλογής στην πηγή και της

ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Προτείνεται έτσι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω

προγραμμάτων ενημέρωσης και εκστρατειών που θα διοργανώνονται απο την πολιτεία.

Επίσης. ΧPl)crIμJl θα l)rav η οργάνωση εκστρατειών στα σχολεία έτσι ώστε η

cνημέρωση- και επομένως η συμμετοχt)- να ξεκινάει απο τη μΙΚρt) ηλικία. με τελικό

σκοπό να γίνουν γνωστά τα οφέλη που προσφέρει η ανακύκλωση για το περιβάλλον.

107



Δρίβα ΛουΙα ,lεριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστι,,6n'

Στερε, \' Αποβλ11Τ \' Ilεριψέρεlας Θεσσαλίας

Ι Ι ε\'θάρρυνση της ανακύκλ<.)σης και της διαλογής στην πηγιι θα μπορούσε να

γινει βάσει κ('(ΠΟΙΟ\l οικονομΙΚΟ1) κινήτρου. ~υγKεKριμένα. μετι'ι τη ι'iιαλoγlΊ των

απορριμμάτων στο κάθε νοικοκυριό. αυτά θα οδηγούνται απο τους πολίτες σε ειδικά

διαμορφωμένους κάδους. όπου ανάλογα με την ποσότητα των ανακυκλ<ομενων

απορριμμάτων θα υπάρχει αντίστοιχο αντίτοιμο αμοιβιΊς.

4. Δηιιιουργία Ενιαίου "εριφερειακού ΦοΔΣΑ

Οι φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλlΊτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

όπως εξετάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. καλύπτουν την διαχείριση των

απορριμμάτων σε επίπεδο ΜΊμων και στην καλύτερη περίπτωση σε επίπεδο νομών.

Προτείνεται έτσι η δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης

Στερεών ΑποβλιΊτων (ΦοΔΣΑ) που θα είναι υπεύθυνος για την χάραξη ενιαίας

πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλlΊτων για όλη την περιφέρεια και θα αναλάβ.::ι

την ευθύνη όλων των τμημάτων του συσηΊματος διαχείρισης του Περιφερειακού

σχεδιασμού έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του προβλιιματος των

αποβλήτων.

5. Επi;.κταση της ανακi)κλωσης σε όλους τους δήμους

Με την αύξηση του πληθυσμού και τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που ισχύουν

στην σημερινιΊ κοινωνία. τα παραγόμενα απορρίμματα αυξάνονται επίσης. Έτσι είναι

αναγκαία η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφlΊ,

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η μέθοδος της ανακύκλωσης εφαρμόζεται σε

ικανοποιητικό επίπεδο και αποτελεί τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικό κομμάτι τ(;ι'

συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλι1των. Αδύναμο σημείο αποτελεί η

συμμετοχή μερικών μόνο δήμων απο κάθε νομό με εξαίρεση το νομό Μαγνησίας που

έχει αναπn)ξει ένα πολύ καλό δίκτυο ανακύκλωσης που περιλαμβάνει σχεδόν όλους

τους νομούς.

Θεωρείται επομένως αναγκαία η επέκταση της ανακύκλωσης σε όλους τους

δlΊμους ί)λων των νομών της περιφέρειας. Για την ενίσχυση της συμμετοχής των δΙ1μων

στο σιΊστημα των μπλε κάδων προτείνεται η παροχιι οικονομικ<!)\' κινιΊτρων στοικ

61Ίμους που ΟΗ συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΙΟΉ



Δρίβα Λουίζα Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικων

Στερε'ί)\ Αποβλήτων rΙεριφέρειας Θεσσαλίας

Με την λήψη όλων των παραπάνω μέτρων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όσο

γίνεται μια ορθότερη και περισσότερο περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των

στερεών αποβλήτων στην Θεσσαλία με απώτερους στόχους την διάσωση του

περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών και ποιότητας διαβίωσης για

τους κατοίκους της περιφέρειας.
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