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II. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

Περίληψη – Με βάζε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία, ε
πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
βαζίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε δξαζηεξηνηήησλ, κεηαμύ ησλ
νπνίσλ ε πξόιεςε είλαη ε πξώηε πξνηεξαηόηεηα. Γηα λα
αληαπνθξηζεί ε ρώξα καο ζηηο απαηηήζεηο απηέο, πξέπεη λα
πξνσζεζνύλ από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δξάζεηο πνπ ζα
έρνπλ σο ζηόρν ηελ κείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ
βηναπνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν. Η νηθηαθή
θνµπνζηνπνίεζε είλαη έλαο απιόο ηξόπνο, κείσζεο ησλ
απνβιήησλ θνπδίλαο θαη θήπνπ, ζεσξείηαη δξάζε πξόιεςεο
θαη παξάιιεια πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ πνιίηε λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ
εμνηθνλόκεζε πόξσλ. Αληηθείκελν ηεο ΜΓΔ είλαη ε
παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ ηεο νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο, ν
ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο ζηνλ θήπν ή ην κπαιθόλη, ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη, ην
λνκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην εθαξκνγήο, θαζώο θαη ε
εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηεο ζε εζληθό θαη δηεζλέο
επίπεδν. Η πξόηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηεο νηθηαθήο
θνµπνζηνπνίεζεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε ΜΓΔ εζηηάδεηαη
ζηνλ Γήκν Πεηξνύπνιεο.

A. Βασικές Έννοιες

Λέμεηο-Κιεηδηά: Βηναπόβιεηα, Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε

ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, ηα
θξάηε κέιε πξέπεη λα κεηώζνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ
βηναπνηθνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, πνπ νδεγνύληαη ζε
πγεηνλνκηθή ηαθή, ζε ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά, κε
ρξνληθνύο νξίδνληεο, πνπ ηέζεθαλ γηα ηα έηε 2006, 2009
θαη 2016. ηηο ρξνληθέο απηέο πεξηόδνπο, ε Διιάδα έιαβε
ηέζζεξα έηε παξάηαζε, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο
πξνζαξκνγήο ηεο ζηα θνηλνηηθά δεδνκέλα, δεδνκέλνπ όηη
ην έηνο 1995, πνπ είλαη έηνο αλαθνξάο, ε Διιάδα
νδεγνύζε ζε ΥΤΣΑ πεξηζζόηεξν από ην 80% ησλ
απνξξηκκάησλ ηεο. πγθεθξηκέλα ε πνζόηεηα ησλ
βηναπνβιήησλ πνπ παξήρζεζαλ ην έηνο 1995 ήηαλ γηα ηελ
Διιάδα 2.100.000 ηόλνη.
ην ρήκα 1 παξνπζηάδνληαη νη πνζόηεηεο ησλ
βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, κεηαμύ ησλ
εηώλ 2006 θαη 2010 ζε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο 1995,
θαζώο θαη ηελ απόζηαζε από ηνλ επηζπκεηό ζηόρν ηεο
Κνηλνηηθήο νδεγίαο. ύκθσλα κε ην ρήκα 2, ε κείσζε
ηεο ηαθήο ησλ βηναπνβιήησλ πνπ ζεκεηώζεθε ην 2007
δελ ζπλερίζηεθε θαη ηα επόκελα έηε, αληίζεηα,
παξνπζίαζε αύμεζε. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζηελ Διιάδα
πξέπεη λα ιεθζνύλ δξαζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ 35% ησλ
βηναπνηθνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
νδεγνύληαη γηα ηαθή έσο ην 2020 (Laurent et al., 2014).
Υαξαθηεξηζηηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 1.

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
απνζθνπνύλ ζηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ απνβιήησλ
ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία θαη ζηε βειηίσζε ηεο
απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ ηεο ΔΔ (Liu et al., 2015). Ο
καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ησλ πνιηηηθώλ απηώλ είλαη λα
κεηώλνληαη νη πνζόηεηεο ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ
θαη, εθόζνλ ε παξαγσγή απνβιήησλ είλαη αλαπόθεπθηε,
λα πξνσζνύληαη απηά σο πόξνη θαη λα επηηπγράλνληαη
πςειόηεξα επίπεδα αλαθύθισζεο (Leckner, 2015).
Η νξζή δηαρείξηζε ησλ ΑΑ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ, δεδνκέλνπ όηη ηα αζηηθά
απόβιεηα είλαη πεγή πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο. Σν
ραξηί, ην ραξηόλη, ην γπαιί ην κέηαιιν θαη ην πιαζηηθό
κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ. Tα βηναπόβιεηα, κπνξνύλ λα
κεηαηξαπνύλ ζε πινύζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θνκπόζη,
ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε γεσξγία ζαλ
εδαθνβειηησηηθό θαη ζαλ ιίπαζκα (Gabhane et al., 2012).
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ρήκα 1. Πνζνζηά ηαθήο βηναπνβιήησλ ζηελ Διιάδα ηα έηε 2006-10.

ΠΙΝΑΚΑ I

Η εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
κηθξννξγαληζκώλ πεξηβάιινληνο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα
ηελ επηηπρία ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί θαιήο
πνηόηεηαο θνµπόζη ζεκαληηθή είλαη ε αιιειεπίδξαζε
ηξηώλ παξαγόλησλ:

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΥΩΝΔΤΗ (2012), Δ Kg/ΚΔΦΑΛΗ

1) Η ρεκηθή ζύζηαζε ηεο πξώηεο ύιεο πνπ πξόθεηηαη
λα θνκπνζηνπνηεζεί
2) Σν πνξώδεο ηνπ ζσξνύ πνπ θαζνξίδεηαη από ην
κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηεο πξώηεο ύιεο
3) Ο πιεζπζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνµπνζηνπνίεζεο.
Η δηαδηθαζία ηεο αεξόβηαο θνµπνζηνπνίεζεο κπνξεί
λα παξνπζηαζηεί µε ηελ εμήο αληίδξαζε:
Δθηόο από ηηο πνζόηεηεο πνπ θνκπνζηνπνηνύληαη ζε
θεληξηθέο
κνλάδεο
επεμεξγαζίαο
απνξξηκκάησλ,
βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε όιε ηελ επηθξάηεηα έλαο κεγάινο
αξηζκόο δξάζεσλ νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο, νη νπνίεο
νξγαλώλνληαη από θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή
εθαξκόδνληαη πηινηηθά µέζσ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ,
όπσο είλαη ην πξόγξακκα Life. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη
δήκνη Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Ιιίνπ, Κεθηζηάο, Αραξλώλ, Νέαο
Υαιθεδόλαο,
Κνξπδαιινύ,
Παιιήλεο,
Βόινπ,
Καιακαξηάο, Καξδίηζαο, Κνδάλεο Κνξδειηνύ, θ.α.
Σα εξσηήκαηα ηα νπνία απαζρνινύλ ηνπο εξεπλεηέο,
εληνπίδνληαη θπξίσο:
1. ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηώλ, πνπ
δηεξεπλώληαη µε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ, ή
ζπλεληεύμεσλ (Curtis et al., 2009).
2. ηηο πνζόηεηεο ησλ βηναπνβιήησλ πνπ εθηξέπνληαη
από ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλά λνηθνθπξηό
(Cox et al., 2010).
3. ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο νηθηαθήο
θνµπνζηνπνίεζεο θαη ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ (Andersen et al., 2010).
4. ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ θνµπόζη θαη ηελ
κειέηε ηεο
ζπκπεξηθνξάο
δηαθόξσλ
εηδώλ
θνµπνζηνπνηεηώλ (Papadopoulos, 2009).
5. ηνλ ξόιν ηνπ θνµπόζη ζηελ πξόιεςε αζζελεηώλ ηνπ
εδάθνπο.
6. Η ζπρλόηεηα πξνζζήθεο νξγαληθώλ απνβιήησλ ζηνλ
νηθηαθό θνµπνζηνπνηεηή παίδεη επίζεο ζεκαληηθό
ξόιν θαη έρεη πηνζεηεζεί από δηάθνξνπο εξεπλεηέο
πεξίπνπ δύν θνξέο εβδνκαδηαίσο, γηα ιόγνπο πνπ
έρνπλ ζρέζε µε ηελ πγξαζία θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
απνζπληηζέκελνπ πιηθνύ (Andersen et al,. 2010).
Όζνλ αθνξά ηε πνζόηεηα ησλ βηναπνβιήησλ πνπ
πξνζηίζεληαη, απηή ζύκθσλα µε ηελ βηβιηνγξαθία κπνξεί
λα αλέξρεηαη ζε 4,6-6,9 kg/εβδνκάδα γηα κηα ηξηκειή
νηθνγέλεηα (McKinley et al., 2007).

Δθηόο από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηελ ακκσλία
απειεπζεξώλνληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη άιιεο VOCs.

C. Αστική Οικιακή Κοµποστοποίηση

B. Σύγχρονες Τάσεις

Η νηθηαθή θνµπνζηνπνίεζε είλαη µηα επέιηθηε
δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αγξνηηθέο αιιά
θαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. ε αγξνηηθέο πεξηνρέο ε
θνµπνζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ζε ιάθθνπο ή ζε ζσξνύο,
αιιά θαη ζε θνκπνζηνπνηεηέο πιαζηηθνύο θαη θάπνηεο
θνξέο απηνζρέδηνπο, µε ηε ρξήζε παιεηώλ θαη άιισλ
πιηθώλ. ε αζηηθέο πεξηνρέο ε δηαδηθαζία αθνξά ζε
θνκπνζηνπνηεηέο κπαιθνληνύ, όπνπ πξνζηίζεληαη θαη
εηδηθνί γηα ηελ πεξίπησζε γαηνζθώιεθεο, θαζώο θαη ζε
θνκπνζηνπνηεηέο θήπνπ (βι. ρήκα 2). Καη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε πιηθώλ γηα ηελ
απνξξόθεζε ηεο πγξαζίαο θαη ηελ δηόξζσζε ηεο ζρέζεο
C:N. Οη θάδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πιαζηηθνί, νη
ρσξεηηθόηεηεο ησλ νπνίσλ δηαθέξνπλ, αλάινγα µε ηελ
πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ πξέπεη λα
δηαρεηξηζηνύλ. Σα ζπλήζε κεγέζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ
330lit γηα ηνλ θήπν ελώ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην θαη
κεγαιύηεξνη, έσο θαη 1000lit. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ
θάδνπ κπαιθνληνύ ε ρσξεηηθόηεηα είλαη πξνθαλώο
κηθξόηεξε ελώ ππάξρεη κέξηκλα γηα ηηο νζκέο.

ρήκα 2. Οηθηαθή θνµπνζηνπνίεζε: θάδνη θαη γαηνζθώιεθεο

Η θνµπνζηνπνίεζε είλαη ε ειεγρόκελε βηνινγηθή
δηαδηθαζία µέζσ ηεο νπνίαο νη νξγαληθέο νπζίεο
δηαζπώληαη µε ηελ βνήζεηα κηθξννξγαληζκώλ. Με ηνλ
ηξόπν απηό νξγαληθά απόβιεηα κεηαηξέπνληαη ζε
βηνινγηθά ζηαζεξνπνηεκέλν πιηθό, γλσζηό θαη ζαλ
ρνύκνο. Οη απαξαίηεηνη γηα ηελ θνµπνζηνπνίεζε
νξγαληζκνί δνπλ θαη αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ζε ζεξκό
πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζίαο 10-55νC (Cooperband, 2002).

ΙΙΙ. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ

A. Βασικές Πληρουορίες
Ο Γήκνο Πεηξνύπνιεο είλαη έλαο πεξηθεξεηαθόο Γήκνο,
αλήθεη ζηνλ δπηηθό ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη
βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο. Όκνξνη
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Γήκνη είλαη αλαηνιηθά ν Γήκνο Κακαηεξνύ,
λνηηναλαηνιηθά ν Γήκνο Ιιίνπ, λόηηα ν Γήκνο
Πεξηζηεξίνπ θαη δπηηθά ν Γήκνο Υατδαξίνπ. ύκθσλα κε
ηνλ Αλαπηπμηαθό ύλδεζκν Γπηηθήο Αζήλαο (ΑΓΑ,
2012), ν Γήκνο ηεο Πεηξνύπνιεο είλαη ν πην
αλαπηπγκέλνο Γήκνο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο. Πξέπεη λα
επηζεκαλζεί ην πςειό πνζνζηό λεαληθνύ πιεζπζκνύ
θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο κέρξη 35 εηώλ, γεγνλόο πνπ ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαηά ηελ
πεξαζκέλε δεθαεηία (1990) απνηεινύλ έλδεημε
πξνζέιθπζεο λέσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ. Ο κέζνο
αξηζκόο κειώλ αλά λνηθνθπξηό είλαη 3.5 άηνκα, γεγνλόο
πνπ επηβεβαηώλεη ηελ δπλακηθή αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Ο
πιεζπζκόο έρεη απμεηηθέο ηάζεηο: 38278 θάηνηθνη (1991),
48327 θάηνηθνη (2001) θαη 58979 θάηνηθνη (2011). Πιήξε
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ ΜΓΔ. Σν πξνθίι
ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεηξνύπνιεο ηαηξηάδεη απόιπηα ζην
αλαθεξόκελν από ηνπο Farrell θαη Hirst (1999) θαη ε
εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη
ζεκαληηθή απνδνρή από ηνπο θαηνίθνπο.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ν Γήκνο
Πεηξνύπνιεο θαηαβάιεη έλα ηέινο ζηνλ ΔΓΝΑ. ηνλ
ΔΓΝΑ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά όινη νη Γήκνη ηνπ
Ννκνύ Αηηηθήο θαη ε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Η ηειηθή ρξέσζε γηα ηνλ Γήκν Πεηξνύπνιεο από ηνλ
ΔΓΝΑ γηα ην έηνο 2011 θαζνξίζηεθε σο εμήο:
Πνζόηεηεο 2011 Υ 45 επξώ = 1.026.553,50 επξώ.
Αληίζηνηρα, ε ρξέσζε γηα ην 2012 ήηαλ 1.174.092,34
επξώ. Οκνίσο, ην 2013 ε ηειηθή ρξέσζε ήηαλ
1.026.553,50 επξώ. Γηα ην έηνο 2014 ε ζπλνιηθή ρξέσζε,
απνηεινύκελε από ην ζύλνιν ηνπ αληηζηαζκηζηηθνύ
νθέινπο θαη ηεο εηζθνξάο κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 2012,
αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ 1.004.062,36 επξώ (Kefalas,
2014).
Όια ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα ηνπ Γήκνπ
κεηαθέξνληαη ζην εξγνζηάζην ΔΜΑΚ Άλσ Ληνζίσλ. Γηα
ηελ πιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ν Γήκνο
Πεηξνύπνιεο έρνπλ αγνξαζηεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 1600 κεηαιιηθνί θάδνη κε πιαζηηθό
θαπάθη, ρσξεηηθόηεηαο 1100 ιίηξσλ.
Η ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ, ιόγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνύ, γίλεηαη 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα πιελ
Κπξηαθώλ θαη αξγηώλ θαη είλαη νξγαλσκέλε ζε 8 ηνκείο.
B. Υυιστάμενη Κατάσταση και Προτάσεις Βελτίωσης
Ο Γήκνο Πεηξνύπνιεο είρε εθαξκόζεη κέζσ ηνπ Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ν Γήκνο δηαζέηεη: 5
πξνγξάκκαηνο Life+ (2008) ζύζηεκα αλαθύθισζεο, ζην απνξξηκκαηνθόξα 3ηύπνπ πξέζαο, (4 από ηα νπνία3 έρνπλ
νπνίν ζπκπεξηιακβαλόηαλ νηθηαθή θαη δεκνηηθή ρσξεηηθόηεηα 16m θαη 1 έρεη ρσξεηηθόηεηα 14 m ) θαη 9
κύινπ (8 από ηα νπνία έρνπλ
θνµπνζηνπνίεζε. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ν Γήκνο απνξξηκκαηνθόξα ηύπνπ
3
ρσξεηηθόηεηα
16
m
θαη
2
έρνπλ
ρσξεηηθόηεηα 12 m3).
Πεηξνύπνιεο είρε δηαλείκεη 600 θάδνπο όπνπ ηα
Σν ζύζηεκα απνθνκηδήο πξνέθπςε εκπεηξηθά θαη όρη
βηναπόβιεηα από ηηο ιατθέο αγνξέο θαη ηα νπσξνπσιεία
βάζεη
ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αιιά εθηηκάηαη όηη
ηεο πεξηνρήο θνκπνζηνπνηνύληαλ ζε έθηαζε ηνπ δήκνπ.
ιεηηνπξγεί
ηθαλνπνηεηηθά.
Σν παξαγόκελν θνµπόζη κνηξαδόηαλ ζηνπο δεκόηεο ηεο
Πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηεζεί έλα πξόγξακκα νηθηαθήο
πεξηνρήο. Γπζηπρώο, κε ηελ ιήμε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
θνµπνζηνπνίεζεο
από ηνλ Γήκν Πεηξνύπνιεο, πξέπεη λα
ζηακάηεζε ε πξνζπάζεηα απηή. Ο Πίλαθαο ΙΙ δείρλεη ηηο
εμαζθαιηζηεί
όηη
ην πξόγξακκα ζα είλαη νηθνλνκηθά
πνζόηεηεο ΑΑ ηνπ Γήκνπ Πεηξνύπνιεο.
βηώζηκν. Αξρηθά πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί α) ε πνζόηεηα
ΠΙΝΑΚΑ ΙII
βηναπνβιήησλ πνπ ζα εθηξαπνύλ από ηελ θεληξηθή
ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΑ ΓΗΜΟΤ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ ΣΑ ΔΣΗ 2010 -2012
ζπιινγή θαη δηαρείξηζε, β) ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό
γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
γ) ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε γηα ηνλ Γήκν
θαη ηνπο θαηνίθνπο, θαη δ) ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ
θόζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ηελ πεξίπησζε ηεο θαζνιηθήο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηώλ δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη 58.979
θάηνηθνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθηαθή θνµπνζηνπνίεζε,
ππνινγίδεηαη σο κέζνο όξνο ησλ αηόκσλ αλά νηθνγέλεηα
ηα 3,5 άηνκα, γεγνλόο απόιπηα ξεαιηζηηθό γηα κηα
λεόδκεηε πεξηνρή ζαλ ηελ Πεηξνύπνιε. ύκθσλα κε ηα
παξαπάλσ πξνθύπηεη ζύλνιν 16.850 λνηθνθπξηώλ.
Σν 90% ησλ νηθηώλ ζηελ Πεηξνύπνιε έρεη πξόζβαζε
ζε θήπν ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάδνο
θνµπνζηνπνίεζεο. Μπνξνύλ λα γίλνπλ νη εμήο παξαδνρέο
Σα ηειεπηαία ρξόληα ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζαλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ: α) ζην 70% ησλ
ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ηεο λνηθνθπξηώλ πνπ κέλνπλ ζε πνιπθαηνηθίεο ησλ 4 νξόθσλ,
θαηαλάισζεο, ηδηαίηεξα ζε Γήκνπο όπνπ δελ θαηνηθνύλ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θήπν κεγάινη θάδνη ησλ 4-5
άλζξσπνη κε πςειά εηζνδήκαηα, γεγνλόο πνπ νδήγεζε λνηθνθπξηώλ, β) ζην 20% ησλ λνηθνθπξηώλ, πνπ
ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ, δηαζέηνπλ κηθξό θήπν ή δελ δηαζέηνπλ θήπν ζα
ηόζν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, όζν θαη παλειιαδηθά, ηνπνζεηεζνύλ θάδνη κπαιθνληνύ, θαη γ) ζην 10% ησλ
πνπ
δηαζέηνπλ
κνλνθαηνηθίεο
ζα
δεκηνπξγώληαο λέα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο λνηθνθπξηώλ
ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηεζνύλ θάδνη θήπνπ.
Παξαθάησ εμεηάδνληαη αλαιπηηθά δύν πηζαλά ζελάξηα
γηα ηνλ Γήκν ηεο Πεηξνύπνιεο ην έηνο 2012, ε
παξαγόκελε πνζόηεηα απνξξηκκάησλ αλά θάηνηθν νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο θαζώο θαη ε βησζηκόηεηα
απηώλ.
κεηώζεθε ζηα 358,49 kg / άηνκν (Διαθξόο, 2014).
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εμνπιηζκόο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, παξνρή θηλήηξσλ θαζώο θαη αμηνπνίεζε
ηνπ παξαγόκελνπ θνµπόζη.

Προτεινόμενο Σενάριο Α
Καζνιηθή εθαξκνγή ζην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ
3,5 άηνκα θαηά ΜΟ αλά νηθνγέλεηα x 17.000 νηθνγέλεηεο
x 0,200 kg/άηνκν = 11,9 ηόλνη αλά εκέξα απνξξηκκάησλ.
11,9 ηόλνη / εκέξα x 365 εκέξεο = 4.343,5 ηόλνη / έηνο.
Κόζηνο γηα ηνλ Γήκν, ην νπνίν ζα πξνέθππηε γηα ηελ
δηαρείξηζε ηεο πνζόηεηαο ησλ βηναπνβιήησλ, αλ απηά δελ
είραλ εθηξαπεί κέζσ ηεο νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο:
868.700,00 επξώ.
Κόζηνο
πξνκήζεηαο
θάδσλ
θνµπνζηνπνίεζεο:
2.592.500,00 επξώ. Γηάξθεηα δσήο θάδσλ ηνπιάρηζηνλ 10
έηε, άξα 259.250 επξώ/έηνο.
πλνιηθό θόζηνο ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο
θνµπνζηνπνίεζεο: 5 επξώ/άηνκν/ έηνο x 58.979 θάηνηθνη
= 294.894 επξώ.
Κόζηνο κηζζνδνζίαο γηα 5 εκη-απαζρνινύκελνπο
εξγαδόκελνπο: 5 x 6.325 επξώ = 31.627 επξώ / έηνο
πλνιηθό θόζηνο εθαξκνγήο νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο:
(259.250+294.894+31.627)επξώ/έηνο=585.771 επξώ/έηνο
πλνιηθό θέξδνο δηα ηνλ Γήκν Πεηξνύπνιεο: 868.700 –
585.771 = 282.929επξώ / έηνο γηα ηα 10 πξώηα έηε.

ΙV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ απνηειεί
έλα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό, θνηλσληθό θαη λνκηθό
πξόβιεκα πνπ θαινύληαη λα επηιύζνπλ νη Γήκνη όιεο ηεο
ρώξαο, κηαο θαη ε Διιάδα, ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο
ρώξεο δελ έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν ζηνλ ηνκέα
απηό. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία κε
δύν πηζαλά ζελάξηα νηθηαθήο θνµπνζηνπνίεζεο γηα ηνλ
Γήκν Πεηξνύπνιεο όπνπ κε βάζε ηηο εκπιεθόκελεο
παξακέηξνπο απνδεηθλύεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά
θαη ε βησζηκόηεηα ησλ ζελαξίσλ απηώλ.

Προτεινόμενο Σενάριο Β
ηαδηαθή εθαξκνγή - πκκεηνρή 20% αλά έηνο
Θα ζπκκεηέρεη ην 1/5 ησλ θαηνίθσλ αλά έηνο, ήηνη 11.900
θάηνηθνη/έηνο κε ην ζύλνιν λα ζπκκεηέρεη κε ηελ
παξέιεπζε ησλ 5 πξώησλ εηώλ. Σν ζελάξην απηό
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙΙ.

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Οη ζπγγξαθείο επραξηζηνύλ ηνλ Καζεγεηή ΔΜΠ θ.
Γεξάζηκν Λπκπεξάην γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηά
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αμηνιόγεζεο ηεο ΜΓΔ.
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Σν ζελάξην Β είλαη βηώζηκν από ην 5 έηνο εθαξκνγήο ηνπ,
παξνπζηάδνληαο θέξδνο 23.679 επξώ.
Δίλαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ όηη θαη ηα δύν
πξνηεηλόκελα ζελάξηα είλαη βηώζηκα. Ο αλαγλώζηεο
παξαπέκπεηαη ζην θείκελν ηεο ΜΓΔ όπνπ εμεηάδνληαη
δηεμνδηθά πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, απαηηνύκελνο
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