ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
Αζαλάζηνο Πεηξφπνπινο

Γξ. Πέηξνο Σζαθηξίδεο

Γεσπφλνο Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο,

ρνιή Μερ. Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγψλ, Δ.Μ.Π.

Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ΓΗΑ/ΘΔΣ, ΔΑΠ

Μέινο ΔΠ ΓΗΑ/ΘΔΣ ΔΑΠ

petroachaia@gmail.com, std97327@ac.eap.gr .

ptsakiri@central.ntua.gr

Πεξίιεςε – Η παξνύζα εξγαζία θηινδνμεί λα
δηαηππώζεη κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ Σηέξεσλ Απνβιήησλ (ΑΣΑ)
ζην Ννκό Αραΐαο. Θα κειεηεζνύλ θαη ζα αμηνινγεζνύλ
ηα δηαρεηξηζηηθά ζελάξηα Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ
πνπ εθαξκόδνληαη, έρνπλ ζπδεηεζεί ή έρνπλ πξνηαζεί
γηα ην λνκό. Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξηα: ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο,
ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο δηαρείξηζεο, ηελ παξαγσγή
νθέινπο από ηε δηαρείξηζε, ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη
ηε δπλαηόηεηα άκεζεο εθαξκνγήο.

ζελαξίνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη
θνκπνζηνπνίεζε ησλ ΑΑ
II. ΥΔΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝΤΦΙΝΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

A. σέδια Γιασείπιζηρ Αποβλήηων

Λέξειρ-Κλειδιά:
Αζηικά
ηεπεά
Απόβληηα,
Ολοκληπωμένη
διασείπιζη,
Κομποζηοποίηζη,
Ανακύκλωζη, νομόρ Ασαΐαρ.

Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ)
(2015), δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηελ ηξαηεγηθή
«Δπξψπε 2020», ην «7ν πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην
Πεξηβάιινλ» θαη ην «Υάξηε Πνξείαο γηα ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ». Ζ βαζηθή αξρή ηνπ λένπ
ζρεδηαζκνχ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο
ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη αλάθηεζεο πιηθψλ, έλαληη ηεο
ηζρχνπζαο κέρξη ζήκεξα ηαθηηθήο γηα ηελ θπξίσο
επεμεξγαζία ησλ ΑΑ ζε ζχκκεηθηε κνξθή.
Γηα ηα αζηηθά απφβιεηα ζεζπίδνληαη νη αθφινπζνη
πνζνηηθνί ζηφρνη:

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ζην λνκφ Αραΐαο,
βαζίδεηαη ζηελ ελαπφζεζε ησλ Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ
ζε ηξείο ΥΤΣΑ ζηηο ζέζεηο: Φιφθα, Ξεξφιαθθα θαη
Αηγείξαο, ελψ βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή άιινο έλα
ΥΤΣΑ ζηε ζέζε Παπαληθνινχ.
Ζ εξγαζία κειέηεζε ηξείο επηινγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ
ΑΑ. Ζ πξψηε επηινγή αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δειαδή ηελ ελαπφζεζε ησλ
ΑΑ ζε ρψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο. Ζ δεχηεξε επηινγή
αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηε δεκηνπξγία
κίαο θεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ
(ΜΔΑ) κέζσ ρξεκαηνδφηεζε ηεο κε ζχκπξαμε δεκφζηνπ
θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ). Ζ Σξίηε επηινγή αθνξά ηε
δηαρείξηζε ησλ ΑΑ κε Γηαινγή ζηελ Πεγή, νηθηαθή θαη
δεκνηηθή θνκπνζηνπνίεζε, αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε
πιηθψλ
θαη
ηελ
ελαπφζεζε
ππνιείκκαηνο
θνκπνζηνπνίεζεο ζε ΥΤΣΤ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ έιαβε ππφςε ην λνκηθφ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία θαη ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.
Ζ ζχγθξηζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ βαζίζηεθε
ζηε κέζνδν ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. Ζ κέζνδνο
δηαρείξηζεο ΑΑ πνπ πξνθξίζεθε σο νινθιεξσκέλε,
εθηθηή θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε είλαη απηή ηνπ ηξίηνπ

ΠΗΝΑΚΑ 1.
ΣΟΥΟ ΔΓΑ ΓΗΑ ΑΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ

Εργαςίεσ Διαχείριςησ ΑΣΑ
Ανάκτηςη με προ-διαλογή
Μηχανική
Ανάκτηςη
Επεξεργαςία
Τελική Διάθεςη
Σφνολο

Στόχοσ ΕΣΔΑ ωσ
2020
50%
24%
26%
100%

Γηα ηα Βηναπφβιεηα ζεζπίδνληαη νη αθφινπζνη πνζνηηθνί
ζηφρνη:
ΠΗΝΑΚΑ 2.
ΣΟΥΟ ΔΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΑ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στόχοσ ΕΣΔΑ ωσ 2020
Χωριςτή ςυλλογή
40% κ. β.
Οικιακή κομποςτοποίηςη
3% κ. β.
(Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ, 2015).

B. Ποζόηηηερ παπαγόμενων ΑΑ νομού Ασαΐαρ
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χκθσλα κε ηα δπγνιφγηα ησλ ΥΤΣΑ ηνπ λνκνχ, ησλ
εθηηκήζεσλ απφ ηα δξνκνιφγηα απνξξηκκαηνθφξσλ, θαη
ηα ζηνηρεία απφ ην ΚΓΑΤ Πάηξαο, κε έηνο αλαθνξάο ην
2014, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ΑΑ γηα ην
2014 ζην λνκφ Αραΐαο ήηαλ 157.763 ηφλνη, εθ ησλ νπνίσλ
πνζφηεηα ίζε κε 133.402 ηφλσλ νδεγήζεθε ζε ΥΤΣΑ,

9.897 ηφλνη ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο
θαη νδεγήζεθαλ ζην ΚΓΑΤ Πάηξαο θαη απφ απηά
αλαθηήζεθαλ 5.297 ηφλνη (Enviroplan A.E., 2015),
(Δλληνική Δηαιπεία Αξιοποίηζηρ Ανακύκλωζηρ, 2015),
(Δλληνική Δηαιπεία Αξιοποίηζηρ Ανακύκλωζηρ, 2016).

ην ππφιεηκκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνιχ κηθξφ, ζα πξέπεη
ζε θάπνην ρψξν ηα ελαπνηεζεί. Δπίζεο είλαη ε κφλε
κέζνδνο δηαρείξηζεο ΑΑ πνπ κπνξεί λα δερζεί φιν ηνλ
φγθν ησλ απνβιήησλ, αιιά έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν
δσήο θαζψο έρνπλ πνζνηηθνχο θαη ρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο. Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ,
ε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ην «7ν πξφγξακκα
Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ» είλαη αληίζεηα ζε θάζε
επηινγή πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηελ Σαθή ησλ
απνξξηκκάησλ.
ην ππνζεηηθφ ζελάξην ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ε δηαρείξηζε
δε κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά ρξφληα. Δίλαη πξνθαλέο πσο
γηα λα ζπλερηζηεί ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε άιιεο κεζφδνπ δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη άκεζα
λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ν ΥΤΣΑ
Παπαληθνινχ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θχηηαξα ζηνπο
ΥΤΣΑ Φιφθα, Αηγείξαο θαη Ξεξφιαθθαο. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο λέσλ θπηηάξσλ ζηελ
ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δελ είλαη επηιέμηκε απφ
θνηλνηηθνχο πφξνπο. Οη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη γηα ηηο
παξεκβάζεηο ζε ΥΤΣΑ ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ απφ ηνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο, γεγνλφο αδχλαην.
Ωο εθ ηνχηνπ ε Τγεηνλνκηθή Σαθή σο κνλαδηθή
κέζνδν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί.

Οζνλ
αθνξά
ηηο
παξαγφκελεο
πνζφηεηεο
απνξξηκκάησλ αλα θάηνηθν, ηε δεθαεηία 2001-2010
παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, φπσο θαη
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ΑΑ πνπ νδεγνχληαη ζηελ
αλαθχθισζε-αλάθηεζε. Απφ ην 2011 σο 2013
παξαηεξείηαη κείσζε ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ κε
παξάιιειε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνβιήησλ πνπ
αλαθπθιψλνληαη θαη θνκπνζηνπνηνχληαη. Ζ εμέιημε απηή
νθείιεηαη, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ
ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο. Όζνλ αθνξά ηνπ ππνινγηζκνχο
ησλ πνζνηήησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ΑΑ,
ζεσξήζεθε φηη νη πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηα
πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζα παξακείλνπλ πεξίπνπ ηα
ίδηα - κε έηνο αλαθνξάο ην 2014 - κέρξη θαη ην 2020.
χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΓΑ 2015 γηα ην
2020, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα Βηναπνβιήησλ πνπ πξέπεη λα
εθηξαπνχλ απφ ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία καδί κε ηα
ππφινηπα ΑΑ αλέξρεηαη ζε 27.197 ηφλνπο, εθ ησλ
νπνίσλ 2.040 ζα πξέπεη λα εθηξαπνχλ ζηελ νηθηαθή
θνκπνζηνπνίεζε, 4.373 ηφλνη γηα ηε ρξήζε δσνηξνθψλ
θαη 833 ηφλνη γηα ηελ παξαγσγή βξψζηκσλ ιηπψλ θαη
ειαίσλ. ηελ κνλάδα πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ
απνκέλνπλ λα νδεγεζνχλ 19.951 ηφλνη. Απφ ηνπο 44.788
ηφλνπο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 7.411 ηφλνη απνηεινχλ
ηα Βηνκεραληθά θαη Δκπνξηθά Απφβιεηα πζθεπαζίαο
θαη νδεγνχληαη ζε μερσξηζηή επεμεξγαζία. Σα ππφινηπα
πνπ αλέξρνληαη ζε 37.377 ηφλνπο νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ
γηα πεξεηαίξσ δηαινγή θαη επεμεξγαζία. Απφ ηελ
ζπιινγή ησλ ΑΑ, ζπλνιηθά νδεγνχληαη πξνο
επεμεξγαζία 136.209 ηφλνη. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ΑΑ
πνπ πξέπεη λα νδεγείηαη ζε Τγεηνλνκηθή Σαθή δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ην 26% ησλ ζπλνιηθψλ παξαγφκελσλ ΑΑ.
Γηα ην λνκφ Αραΐαο ε πνζφηεηα ΑΑ πξνο ΥΤΣΤ δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 41.018 ηφλνπο.

B. Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΜΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΙΣ

ρήκα 1: Γηάζεζε θαη Δλαπφζεζε ΑΑ

Ζ δεκηνπξγία Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ
(ΜΔΑ) απνηέιεζε ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ζρεδηαζκνχ ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Παξά
ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ηεο κεζφδνπ πνπ
αλαπηχρζεθαλ, αλακθηζβήηεηα ε θαηαζθεπή ηνπ
ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο ιχζεο ζηε
δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ηνπ λνκνχ.
Όκσο ππάξρνπλ αξθεηνί απνηξεπηηθνί παξάγνληεο πνπ
ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε
θαηαζθεπή ηνπ.
Σν πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο
πξνυπνινγηζκφο κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο μεπεξλά ηα 45
εθ€, δαπάλε πνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζεί απφ εζληθνχο
πφξνπο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο αιιά θαη
ηδησηηθά θεθάιαηα.
Σν θφζηνο εηζφδνπ ζηε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ (gate fee) είλαη ηδηαίηεξα πςειφ,
ππεξβαίλεη ηα 63€ ηνλ ηφλν εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ.
ε απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη ηαθήο ηνπ ππνιείκκαηνο ζηνλ
ΥΤΣΤ. Γηα λα θαιπθζεί απηή ε δαπάλε, νη Γήκνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα απμήζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε λα
κεηαθπιήζνπλ δειαδή ηελ δαπάλε ζηνπο πνιίηεο.
Ζ αξρηθή ρσξνζέηεζε ηεο ΜΔΑ δίπια ζην ΥΤΣΑ
Φιφθα πέξα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο πνπ ηπγράλεη ζηελ
πεξηνρή θαη ηνπ πιενλεθηήκαηνο δηάζεζεο ηνπ
ππνιείκκαηνο ζηνλ παξαθείκελν ΥΤΣΑ, παξνπζηάδεη
αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Σν νδηθφ δίθηπν ρξεηάδεηαη
ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, ζε πνιιά ζεκεία παξνπζηάδεη
ππνρψξεζε θαη θαζηδήζεηο, γηα ηε βειηίσζε ζα πξέπεη λα
γίλνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο παξεκβάζεηο πςεινχ θφζηνπο.
Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ δελ είλαη θεληξνβαξήο, βξίζθεηαη ζε

III. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ
A. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ
Ζ Τγεηνλνκηθή Σαθή απνηειεί ηε κέζνδν πνπ είλαη
απαξαίηεηε ζε θάζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο, αθφκα θαη εάλ
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κεγάιε απφζηαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε
απνηέιεζκα λα απμάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο, δεκηνπξγεί
θπθινθνξηαθφ θφξην ζην νδηθφ δίθηπν θαη φριεζε ζηηο
παξαθείκελεο πεξηνρέο. (ΣΔΔ, ημήμα Γςηικήρ Δλλάδαρ,
2015).
C. ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΤΚΩΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ
πνπ πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ, επηβάιιεηαη λα
αλαπηπρζεί πνιχ-επίπεδνο ζρεδηαζκφο.
Οη παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ΑΑ ζα πξέπεη λα
θηλνχληαη ζε ηξία ζρεδηαζηηθά επίπεδα:
 ςλλογή: Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ γηα ηε Γηαινγή ζηελ Πεγή. Δθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο
νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο.
Υσξνζέηεζε θάδσλ δηαθφξσλ ηχπσλ. Γεκηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηεζζέξσλ Πξάζηλσλ εκείσλ, έλα
ζε θάζε πξψελ Καπνδηζηξηαθφ Γήκν, ηέζζεξα ζε
θάζε Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Πάηξαο, δχν ζην
Αίγην. Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξσλ. Πξνκήζεηα
ηνπιάρηζηνλ έμη παξειθφκελσλ ηεκαρηζηψλ νγθσδψλ
αληηθεηκέλσλ θαη θιάδσλ. (Έλαλ ζε θάζε Γήκν θαη
δχν ζηελ Πάηξα).
 Δπεξεπγαζία: Γεκηνπξγία ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο
Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) . Πέξαλ ησλ δπν πθηζηάκελσλ,
Αίγηνπ θαη Καιαβξχησλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ λέσλ ΜΑ ζε Πάηξα, Κ. Αραΐα,
Υαιαλδξίηζα. ΚΓΑΤ Πάηξαο θαη κειέηε γηα ηε
δεκηνπξγία λένπ ΚΓΑΤ ζηελ Αηγηαιεία. Μνλάδα
επεμεξγαζίαο πκκείθησλ (ηνπιάρηζηνλ κία).
Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ (ηνπιάρηζηνλ
κία).
 Γιάθεζη: Αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο ΥΤΣΤ. Με ηελ
θαηαζθεπή λέσλ θπηηάξσλ εληφο ησλ νηθνπέδσλ ησλ
ΥΤΣΑ Φιφθα θαη ΥΤΣΑ Αηγείξαο. Δμεχξεζε
ελαιιαθηηθήο ιχζεο ρσξνζέηεζεο ΥΤΣΤ ζην Αίγην.
Γηάζεζε αλαθηψκελσλ πιηθψλ πξνο πψιεζε.
Γηάζεζε compost ζε αγξνηηθή αμηνπνίεζε. Γηάζεζε
ηειηθνχ πξντφληνο επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ ζε
έξγα πξαζίλνπ θαη ζε αζηηθέο αλαπιάζεηο.
πλεξγαζία κε εηαηξείεο αλαθχθισζεο εηδηθψλ
ξεπκάησλ απνβιήησλ.
ην ζρήκα πνπ αθινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πιάλν
αλάπηπμε ηνπ 3νπ Δλαιιαθηηθνχ ελαξίνπ.

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ζρεδηαζκφ έρνπλ ηα πξάζηλα
ζεκεία, ηα νπνία απνηεινχλ θνκβηθά ζεκεία ζηε
δηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ. Ωο Πξάζηλν εκείν
νξίδεηαη ν ρψξνο φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα
ελαπνζέηνπλ αλαθπθιψζηκα πιηθά, ρσξηζηά ζπιιέγνληα
φπσο ραξηί, γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθά, πθάζκαηα,
βξψζηκα έιαηα, ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα θαη
εμνπιηζκφο (φπσο ξνπρηζκφο, έπηπια, ειεθηξηθφο θαη
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο) ηα νπνία δχλαηαη λα
νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο
Βηναπνβιήησλ βαζίζηεθε ζηε κειέηε ηεο ΔΠΔΜ Α.Δ.
θαη
παξνπζηάδεηαη
ζηνλ
«Οδεγφ
εθαξκνγήο
πξνγξακκάησλ ΓζΠ & ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ΒΑ»
(ΔΠΠΔΡΑΑ, 2012) (ΔΠΔΜ ΑΔ, 2011).

ρήκα 3: Κφζηνο κνλάδαο αεξφβηαο επεμεξγαζίαο ΒΑ ηχπνπ 1.
(ΔΠΔΜ Α.Δ., 2011)

Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε απνηειεί θαιή,
απνηειεζκαηηθή
θαη
ζχγρξνλε
πξαθηηθή
ζηελ
επεμεξγαζία ησλ βηναπνβιήησλ. Γηα ηνλ ελδεηθηηθφ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ
Δθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΓζΠ & ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο ησλ βηναπνβιήησλ». (ΔΠΠΔΡΑΑ, 2012).
Ο ππνινγηζκφο ησλ θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο.
πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε:
Υ=Α/(268,78) :
Α: ε πνζφηεηα βηναπνβιήησλ.
Υ: αξηζκφο απαηηνχκελσλ θάδσλ.
Κηιά ηξνθψλ πξνο θνκπφζη:0,2 θηιά /θάηνηθν.
Αξηζκφο θαηνίθσλ αλά λνηθνθπξηψλ: 2,86
Κηιά απνβιήησλ θήπνπ ζε 20 ηκ /νηθνγέλεηα: 3kg/m2
Α= απφβιεηα ηξνθψλ + απφβιεηα θήπσλ.
Α= (0,2θηιά * 365εκέξεο * Υ*2,86) + (20m2 *3θηιά *Υ)
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο γηα λα θαιχςνπκε ηηο
πξνυπνζέζεηο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα
δηαηεζνχλ ζην λνκφ Αραΐαο ηνπιάρηζηνλ 7.590 θάδνη
νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο .Σν ζπλνιηθφ θφζηνο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην λνκφ κε έηνο
αλαθνξάο ην 2014 εθηηκήζεθε ζε 730.000€.

ρήκα 2: Γξαθηθή απεηθφληζε 3νπ Δλαιιαθηηθνχ ελαξίνπ

ρήκα 4: Απαηηνχκελνη θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

69

σο ελαιιαθηηθφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην
νηθφπεδν ζηε ζέζε Σδνχξα ηνπ Γ.Γ. Αηγίνπ πνπ ζήκεξα
θηινμελεί ηνλ ΜΑ Αηγίνπ. Ζ κνλάδα είλαη ηθαλή λα
δερζεί κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ΒΑ ψζηε λα
επεμεξγάδνληαη θαη ηα γεσξγηθά Βηναπφβιεηα ηεο
πεξηνρήο (θιαδηά έιαην- ζπιινγήο, θιπ). Κάζε Γήκνο ζα
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ θαη έλαλ ηεκαρηζηή θιάδσλ. Σα
αλαθπθιψζηκα πιηθά ζα επεμεξγάδνληαη ζην πθηζηάκελν
ΚΓΑΤ Πάηξαο. Σα ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ
ζα νδεγνχληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή ζην ΥΤΣΑ
Αηγείξαο πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε ΥΤΣΤ. Ζ ζπλνιηθή
εηήζηα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ ζα νδεγνχληαη ζην
ΥΤΣΤ είλαη πεξίπνπ 7.000 ηφλνη, κε δεδνκέλν φηη ν
ΥΤΣΑ Αηγείξαο κπνξεί λα δερζεί κε θαηάιιειε
ζπκπίεζε πεξίπνπ 46.000 ηφλνπο απνξξηκκάησλ ζα
πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κεηά απφ ην έηνο 2021 ε
ιεηηνπξγία λένπ θπηηάξνπ. Γηα ηελ αζθαιή θαη
νηθνλνκηθή κεηαθνξά ησλ ΑΑ θαη ζηνπο δπν δήκνπο ζα
πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο νη πθηζηάκελνη
ΜΑ.

IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Πξνο εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ λένπ ΔΓΑ
ζην λνκφ Αραΐαο, πξνθχπηεη ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ,
δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ ζαλ ζηφρν έρνπλ ηε κείσζε ησλ
ηειηθψλ πνζνηήησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε
Τγεηνλνκηθή Σαθή, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ Βηναπνβιήησλ (ΒΑ).
Δηζάγεη σο λέα έλλνηα, γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα, ηελ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή
θαη Οηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Τηνζεηεί δειαδή ηελ
θηινζνθία ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηα απφβιεηα εληφο
ησλ λνηθνθπξηψλ.
Ωο
βαζηθή
πξνυπφζεζε
εθαξκνγήο
ηεο
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη ν
εμνξζνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο
ΑΑ κε ηελ πξνψζεζε νηθνλνκηθά βηψζηκσλ θαη
πεξηβαιινληηθά απνδεθηψλ ιχζεσλ. Φνξέαο πινπνίεζεο
ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη νη Γήκνη ηνπ λνκνχ. Με βάζε
ηα παξαπάλσ ζην λνκφ Αραΐαο πξνθξίλεηαη ε δηαρείξηζε
ησλ ΑΑ ζην λνκφ ζε δχν Γηαρεηξηζηηθέο Δλφηεηεο κε
ζαθή γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ.
ηελ πξψηε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ζα αλήθνπλ νη
Γήκνη Παηξέσλ, Γπηηθήο Αραΐαο θαη Δξπκάλζνπ. Ζ
επεμεξγαζία ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε
κία (1) κνλάδα αξρηθήο δπλακηθφηεηαο 70.000ηφλσλ ζην
Γήκν Παηξέσλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθθα. Σα Βηναπφβιεηα ζα επεμεξγάδνληαη ζε δχν
(2) κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο αλνηθηνχ ηχπνπ, γηα ην
δήκν Πάηξαο ζε κνλάδα αξρηθήο δπλακηθφηεηαο
20.000ηφλσλ ζηελ εθηφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθθα θαη γηα ηνπο Γήκνπο Γπηηθήο Αραΐαο θαη
Δξπκάλζνπ ζε κνλάδα αξρηθήο δπλακηθφηεηαο
5.000ηφλσλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΥΤΣΑ Φιφθα. Οη
κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΒΑ, είλαη ηθαλέο λα δερζνχλ
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ΒΑ ψζηε λα επεμεξγάδνληαη θαη
ηα γεσξγηθά Βηναπφβιεηα ηεο πεξηνρήο (θιαδηά έιαηνζπιινγήο, θαιακηέο απφ αξαβφζηην θιπ). Κάζε Γήκνο ζα
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ θαη έλαλ ηεκαρηζηή θιάδσλ. Σα
αλαθπθιψζηκα πιηθά ζα επεμεξγάδνληαη ζην πθηζηάκελν
ΚΓΑΤ Πάηξαο. Σα ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ
ζα νδεγνχληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή ζην ΥΤΣΑ Φιφθα
πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε ΥΤΣΤ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ ζα νδεγνχληαη ζην ΥΤΣΤ
είλαη πεξίπνπ 34.000ηφλνη, κε δεδνκέλν φηη ν ΥΤΣΑ
Φιφθα κπνξεί λα δερζεί πεξίπνπ 220.000 ηφλνπο
απνξξηκκάησλ) ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κεηά απφ
ην έηνο 2022 ε ιεηηνπξγία λένπ θπηηάξνπ. Γηα ηελ
αζθαιή θαη νηθνλνκηθή κεηαθνξά ησλ ΑΑ θαη ζηνπο
ηξείο δήκνπο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ
απφ έλαο ΜΑ ζε θάζε Γήκν.
ηε Γεχηεξε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ζα αλήθνπλ νη
Γήκνη Αηγηαιείαο θαη Καιαβξχησλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ
ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε κία (1) κνλάδα
Δπεμεξγαζίαο χκκεηθησλ Απνξξηκκάησλ αξρηθήο
δπλακηθφηεηαο 15.000ηφλσλ, ζην Γήκν Αηγηαιείαο εληφο
ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ΥΤΣΑ Παπαληθνινχ. Σα
Βηναπφβιεηα ζα επεμεξγάδνληαη ζε κία (1) κνλάδα
θνκπνζηνπνίεζεο
αλνηθηνχ
ηχπνπ,
αξρηθήο
δπλακηθφηεηαο 5.000ηφλσλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ
ΥΤΣΑ Παπαληθνινχ. Δάλ δελ μεπεξαζηνχλ ηα λνκηθά –
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή Παπαληθνινχ,
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