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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)  είναι παγκοσµίως ένα από

τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες οικονοµικά

κοινωνίες. Ο όρος διαχείριση των ΑΣΑ εµπεριέχει τις τεχνικές διαδικασίες και µεθόδους οι

οποίες σχετίζονται µε τη συλλογή, τη µεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, την ανά-

κτηση των χρήσιµων υλικών εξ αυτών και την τελική διάθεσή τους σε κατάλληλα επι-

λεγµένους χώρους και την µετέπειτα φροντίδα των χώρων αυτών.  Οι διαδικασίες και οι

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αποδεκτές από τεχνικής, οικονοµικής και

περιβαλλοντικής πλευράς και από καιρό έχουν αποτελέσει αντικείµενο τεχνικής, οικονο-

µικής και περιβαλλοντικής φροντίδας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ∆ιεθνών

Οργανισµών όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιµη ανάπτυξη έχει επιβάλει την υιοθέτηση ορισµέ-

νων γενικών αρχών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι επί µέρους περιβαλλοντικές πολιτι-

κές που µε τη σειρά τους οφείλουν να ενσωµατώνονται στις τοµεακές αναπτυξιακές πο-

λιτικές.  Στο πεδίο των αποβλήτων, και ειδικότερα των στερεών αποβλήτων, βασική αρχή

και κατεύθυνση είναι: η αποφυγή και η µείωση της παραγωγής απορριµµάτων µέσα από

την χρήση νέων τεχνολογικών µεθόδων καθώς και αλλαγών στις κοινωνικές συµπεριφο-

ρές και νοοτροπίες. Αυτό σηµαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων δεν είναι

µόνον αντικείµενο µιας τεχνικής διαδικασίας αλλά ευρύτερα είναι θέµα κοινωνικής και

πολιτικής συµπεριφοράς.

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στη χώρα µας οι οποίες

αφορούσαν: στην ανάπτυξη µεγάλων αστικών κέντρων, στην αύξηση του βιοτικού επι-

πέδου, στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, στην αύξηση των επικινδύνων βιο-

µηχανικών και τοξικών στερεών αποβλήτων, στην εµφάνιση σύνθετων υλικών συσκευα-

σίας δύσκολα αποδοµήσιµων, στην αύξηση εισροής τουρισµού, συνετέλεσαν στην αύξη-

ση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων και στην αλλαγή της ποιοτικής τους σύστα-

σης, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και διαχείρισή τους

σύµφωνα µε τις νέες αρχές και αντιλήψεις.
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Στη χώρα µας, µόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο και ο σχεδια-

σµός για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου και σύγχρονου προγράµµατος αντιµετώπι-

σης σε εθνικό επίπεδο που θα δίνει λύσεις στα προβλήµατα και θα παρακολουθεί διαχρο-

νικά τις τάσεις και τις εξελίξεις όπως αυτές διαµορφώνονται.  Η σηµασία των εξελίξεων

αυτών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν αναλογισθούµε την υπάρχουσα κατάσταση

στην Ελλάδα, όπου τα απορρίµµατα συνιστούν ακόµα απειλή για την υγεία και µια από

τις κύριες πηγές περιβαλλοντικής υποβάθµισης τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό

χώρο.

To ΤΕΕ, στο πλαίσιο του ρόλου του, ως θεσµοθετηµένος Τεχνικός Σύµβουλος της

Πολιτείας, προκειµένου να συµβάλει στην επιστηµονικοτεχνική τεκµηρίωση του κρίσιµου

ζητήµατος της διαχείρισης των ΑΣΑ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλ-

λοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή του, συγκρότησε Οµάδα

Εργασίας µε αντικείµενο την µελέτη της διαχείρισης των ΑΣΑ στην Ελλάδα µε έµφαση

στην περίπτωση της Αττικής. Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται, κυρίως, σε ζητήµατα

που έχουν µέχρι σήµερα αναδειχθεί και για τα οποία διατυπώνονται αντιτιθέµενες ή δια-

φορετικές απόψεις.

Ελπίζουµε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για όσους ασχο-

λούνται µε την διαχείριση των ΑΣΑ  αλλά  και  για κάθε ενδιαφερόµενο.
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Εκτενής Περίληψη

Από το 1993 οπότε δηµοσιοποιήθηκε η µελέτη του ΤΕΕ µε θέµα τις «Αναγκαίες

∆ράσεις για το Περιβάλλον» και την «∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» [1], είχε τε-

θεί υπόψη της Πολιτείας από µέρους του ΤΕΕ ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Έργων και

∆ράσεων για την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων µε κεντρικούς άξονες:

• Τη µείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των παραγόµενων απορριµµάτων.

• Τη διαλογή στην πηγή, χρήσιµων υλικών από τα απορρίµµατα,  µε την ενεργό  συµ-

µετοχή του πολίτη.

• Τον εκσυγχρονισµό της αποκοµιδής των απορριµµάτων στη βάση της µηχανικής α-

ποκοµιδής και της βελτιστοποίησης των διαδροµών συλλογής.

• Τη µείωση του κυκλοφοριακού έργου και φόρτου, µε ότι αυτό συνεπάγεται, µε τη

χρήση των Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, πάγιων και κινητών.

• Την µηχανική επεξεργασία του κυρίου ρεύµατος των σύµµεικτων απορριµµάτων µε

πρώτη προτεραιότητα την ανάκτηση υλικών, περιλαµβανοµένου και του κόµποστ, έ-

ναντι της ανάκτησης ενέργειας αλλά και την δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότη-

τας καύσιµου υλικού (RDF).

• Την ασφαλή τελική διάθεση µε υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων των πιο πάνω

επεξεργασιών αλλά και των πρωτογενών απορριµµάτων που δεν µπορούσαν να υπο-

βληθούν σε µηχανική ανακύκλωση.

• Την επιστηµονικά τεκµηριωµένη χωροθέτηση των πιο πάνω εγκαταστάσεων µε

σταθµισµένα κριτήρια, οµαδοποιούµενα σε περιβαλλοντικά, γεωλογικά, χωροταξικά,

µε συνεκτίµηση και του κοινωνικού παράγοντα, στη βάση µιας ισόρροπης χωροκατα-

νοµής των πιο πάνω  µονάδων στο πλαίσιο της µελετούµενης γεωγραφικής

/διοικητικής ενότητας, µακριά από µικροπολιτικές σκοπιµότητες.
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• Την κατάργηση και αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών.

• Τον καθορισµό  χρήσεων γης σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

• Τη δηµιουργία ισχυρών και αξιόπιστων φορέων διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης ικανών να ανταπεξέλθουν µε επάρκεια στο σύνθετο αντικείµενο της διαχείρισης

των απορριµµάτων.

Οι πιο πάνω κεντρικοί άξονες ουδέποτε αµφισβητήθηκαν µέχρι σήµερα, σε επίπεδο σχε-

διασµού, αφού συνεχώς επιβεβαιώνονταν από αλλεπάλληλες µελέτες, κατ΄ ανάθεση φο-

ρέων του δηµοσίου, αλλά και ουδέποτε υλοποιήθηκαν σε επίπεδο πράξης, µε εξαίρεση

την αποκοµιδή των απορριµµάτων.

Σήµερα, ενώ έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος, σε νοµοθετικό επίπεδο, στον το-

µέα της διαχείρισης των µη επικινδύνων αποβλήτων, αντίθετα ελάχιστη πρόοδος παρα-

τηρείται ως προς την υλοποίηση των προβλεποµένων από τους Περιφερειακούς Σχεδια-

σµούς εγκαταστάσεων επεξεργασίας, µε αποτέλεσµα να υλοποιούνται µόνο οι ΧΥΤΑ αλλά

και αυτοί µε αργούς ρυθµούς. Στα γνωστά ειδικά αίτια, που οδήγησαν και συντηρούν την

επικίνδυνη αυτή κατάσταση (έλλειψη πολιτικής βούλησης, αντιδράσεις των τοπικών κο-

νωνιών και συνακόλουθο «πολιτικό κόστος», ανεπαρκείς οικονοµικοί πόροι, διοικητικές

αγκυλώσεις κ.α.) προστίθενται τώρα στις πρόσφατες Αποφάσεις των Περιφερειαρχών

που επικαιροποίησαν/αναθεώρησαν τους ισχύαντες µέχρι το τέλος του 2005 Περιφερεια-

κούς Σχεδιασµούς, και η σκόπιµη ασάφεια ως προς τις προτεινόµενες µεθόδους επεξερ-

γασίας των Σ.Α.

Κατά σαφή παράβαση της ΚΥΑ 50910/03 (Αρθ.6, παρ.3) τα περισσότερα ΠεΣ∆Α

(µεταξύ των οποίων και το ΠεΣ∆Α της Αττικής) δεν περιλαµβάνουν, ως όφειλαν, συγκε-

κριµένες προτάσεις για τα έργα επεξεργασίας των σύµµεικτων απορριµµάτων, αλλά γενι-

κόλογες διατυπώσεις, που στην ουσία ακυρώνουν τις µελέτες στις οποίες βασίζονται.

Στις διατυπώσεις αυτές «χωράνε» (π.χ. στην περίπτωση του ΠεΣ∆Α Αττικής), και τεχνο-

λογίες τις οποίες η οικεία µελέτη απορρίπτει  ως αδόκιµες για τα αστικά Σ.Α., όπως είναι

η πυρόλυση και η αεριοποίηση. Τα περισσότερα ΠεΣ∆Α χαρακτηρίζονται, ως προς το

καίριο αυτό ζήτηµα, από το ίδιο «µοτίβο»:  «Η τελική επιλογή των τεχνολογιών θα γίνει

από τον/τους Φο∆ΣΑ, µετά από σχετικές τεχνικοοικονοµικές µελέτες».
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Αυτό θα οδηγήσει σε  νέο κύκλο µελετών και µάλιστα από φορείς της Α’ βάθµιας Τ.Α.

που, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχουν καν συγκροτηθεί, ώστε να ανταποκρίνονται στα

αναθεωρηµένα ΠεΣ∆Α. Με τον τρόπο αυτό η «καρδιά» ενός ΠεΣ∆Α, που είναι η επιλογή

της πλέον πρόσφορης τεχνολογίας (ή συνδυασµού τεχνολογιών) επεξεργασίας του ρεύ-

µατος των σύµµεικτων ΑΣΑ αφαιρείται αυθαίρετα από την ευθύνη της Κεντρικής ∆ιοίκη-

σης (µε τον Περιφερειάρχη που αποφασίζει)  και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (που

γνωµοδοτεί) και µεταβιβάζεται σε ένα φορέα, τον Φο∆ΣΑ, η νοµική µορφή του οποίου

µπορεί να είναι «Σύνδεσµος ΟΤΑ», µπορεί όµως να είναι «και οποιαδήποτε άλλη επιλογή,

στην οποία θα καταλήξουν οι επιµέρους φορείς».

Η Οµάδα Εργασίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τη διερεύνηση των τεχνολογιών επε-

ξεργασίας των Α.Σ.Α. και κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

α. Η αερόβια µηχανική-βιολογική επεξεργασία µε ανάκτηση κόµποστ, σε συνδυα-

σµό µε ενεργειακή αξιοποίηση (ενδεχοµένως και µε συµβατική καύση) του RDF, που

µπορεί να παράγεται από τα κλάσµατα χαρτιού και πλαστικών που δεν ανακυκλώνο-

νται, αποτελεί µια από τις φθηνότερες, διαχειριστικά καταλληλότερες και περιβαλλο-

ντικά προτιµότερες µεθόδους επεξεργασίας των Α.Σ.Α..

Σηµειώνεται ότι η αερόβια ΜΒΕ (όπως άλλωστε και η αναερόβια) είναι µια τεχνολογία

συµβατή µε τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο, ενώ το βιοδιασπάσιµο κλά-

σµα του RDF θεωρείται βιοµάζα και απαλλάσσεται από τους περιορισµούς εκποµπής

CO2.

β. H  βιολογική ξήρανση, η οποία δοκιµάζεται την περίοδο αυτή σε κλίµακα εφαρµο-

γής σε χώρες της Ευρώπης, απαιτεί υπό τις παρούσες συνθήκες προσοχή στα παρα-

κάτω σηµεία:

• ∆εν έχει νόηµα η εφαρµογή της µεθόδου εάν δεν τεκµηριωθούν προηγουµένως

και δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης του παραχθησόµε-

νου προϊόντος (τεχνολογικοί, οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί).

• Από τα διαθέσιµα ενδεικτικά στοιχεία κόστους της µεθόδου, προκύπτει ότι αυτό

είναι σηµαντικό, πολύ υψηλότερο της αερόβιας µηχανικής βιολογικής επεξεργασί-

ας.
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γ. Η στοιχειοµετρική καύση των Α.Σ.Α., παραµένει επί δεκαετίες σταθερή στις χώρες

της Ε.Ε. (των 12) µε βάση το ποσοστό των διαχειριζοµένων πρωτογενών Α.Σ.Α. (πε-

ρίπου το 20%). Παραµένει, επίσης, ιδιαίτερα ακριβή µέθοδος, µε παραγωγή σηµαντι-

κής ποσότητας ρύπων στους θαλάµους καύσης οι οποίοι, στη συνέχεια, πρέπει να

κατακρατούνται µε εξελιγµένα συστήµατα αντιρρυπαντικής προστασίας και να οδη-

γούνται σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). Επισηµαίνε-

ται ότι η Ελλάδα δεν στερείται, απλώς, ΧΥΤΕΑ αλλά και Εθνικού Σχεδιασµού όπως και

Τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελούν προαπαιτούµενο των ΧΥΤΕΑ. Αρνητικό, ε-

πίσης, για τη χώρα µας στοιχείο είναι ότι η καύση δεν µπορεί να συνδυαστεί µε υφι-

στάµενα δίκτυα τηλεθέρµανσης (συµπαραγωγής) και ότι υπόκειται στην έντονη επο-

χιακή µεταβολή της σύνθεσης των απορριµµάτων. Τέλος, η καύση των απορριµµά-

των µε παραγωγή ΗΕ αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την επίτευξη του υψηλού για

τη χώρα µας τεθέντος στόχου της ανακύκλωσης (ανάκτησης υλικών) των αποβλήτων

συσκευασίας. Από την άλλη πλευρά, πέραν των επικίνδυνων ρύπων που διαφεύγουν

στην ατµόσφαιρα, συµβάλλει σηµαντικά, λόγω των αυξηµένων εκποµπών CO2, στο

φαινόµενο του θερµοκηπίου και υπόκειται στην πρόσθετη δαπάνη για την «αγορά δι-

καιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου».

δ. Η πυρόλυση, όπως και η αεριοποίηση δεν συνιστούν δόκιµες µεθόδους επεξεργα-

σίας των Α.Σ.Α., δεδοµένου ότι οι υπόψη τεχνολογίες, παρ’ όλες τις συνεχείς και πο-

λύχρονες προσπάθειες (η πυρόλυση από τη δεκαετία του 1970), δεν απέδειξαν µέχρι

σήµερα τη βιωσιµότητά τους. Σε αντίθεση µε την επεξεργασία των  επικινδύνων και

άλλων ειδικών βιοµηχανικών αποβλήτων και ιλύων, όπου η πυρόλυση και η αεριοποί-

ηση κατέχουν αξιόλογο µερίδιο, ουδεµία σχετική εγκατάσταση κλίµακας λειτουργεί

στις χώρες της Ε.Ε. προκειµένου για την επεξεργασία των Α.Σ.Α..

Φορείς διαχείρισης

Την ΟΕ απασχόλησε, επίσης, το ζήτηµα των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων (Φο∆ΣΑ). Όλη η σχετική νοµοθεσία, από το Ν1650/85 µέχρι την τελευταία ΚΥΑ

50910/03, ορίζει ότι οι Φο∆ΣΑ είναι οι ∆ήµοι και Κοινότητες ή οι Σύνδεσµοι αυτών. Ειδι-

κότερα η ΚΥΑ 50910/03 στο Αρθ. 7: «Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλή-

των», παρ. 2,  είναι κατηγορηµατική, τόσο ως προς την ταυτότητα του Φο∆ΣΑ και της

νοµική του µορφή, όσο και σε σχέση µε την ευθύνη του στη διαχείριση των Α.Σ.Α. Θέ-
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µα, εποµένως, νοµικής µορφής δεν τίθεται για τους Φο∆ΣΑ αλλά µόνο για τους φορείς

στους οποίους οι Φο∆ΣΑ θα µπορούν να αναθέτουν, µε τη νόµιµη διαδικασία, τη λει-

τουργία µίας ή περισσότερων εγκαταστάσεων ή τη διεκπεραίωση υπηρεσιών σχετικών µε

τη διαχείριση των ΑΣΑ. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνονται ιδιαίτερα δύο πρόσφατες νοµο-

θετικές προβλέψεις:

• Η  ΚΥΑ 29407/02  «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων», ορί-

ζει στο άρθρο 8 «Φορείς διαχείρισης /λειτουργίας ΧΥΤΑ» ότι: «Η υγειονοµική ταφή

αποβλήτων (αδρανών, επικινδύνων και µη) πραγµατοποιείται από τους υπόχρεους

φορείς διαχείρισης /λειτουργίας αποβλήτων όπως καθορίζονται στο άρθ. 6 (παρ. 2

και 4) της 69728/96 ΚΥΑ..». Ως τέτοιοι κατονοµάζονται ο «οικείος ∆ήµος ή Κοινότητα

ή Συµβούλιο περιοχής [έχουν προ πολλού καταργηθεί ]ή Συνδέσµου ∆ήµων ή Κοινο-

τήτων».

• Στο νέο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν.3463/06, ΦΕΚ 114Α'/8-6-06), προβλέπεται

ο αποκλεισµός των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων από την εµπλοκή τους µε το αντικείµενο

της διαχείρισης των απορριµµάτων όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων

252 παρ.1 και 6, Αρθ.254, παρ.1  και Αρθ.269 παρ.1 και 9.

Σε σχέση µε το νοµικό καθεστώς του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας (operator) µιας ε-

γκατάστασης επεξεργασίας απορριµµάτων του εξωτερικού είναι χαρακτηριστική η διαπί-

στωση της ΟΕ ότι: Το συνολικό ανά τόνο κόστος επεξεργασίας και υγειονοµικής  ταφής

(επένδυση+ λειτουργία) σε εγκαταστάσεις που ιδρύονται µε αυτοχρηµατοδότηση και

λειτουργούν από ιδιώτες είναι πολύ µεγαλύτερο (διπλάσιο για την Υγειονοµική Ταφή και

την Καύση και έως 53% για την Αερόβια ΜΒΕ) έναντι των εγκαταστάσεων που ιδρύονται

και λειτουργούν από Φο∆ΣΑ (ΝΠ∆∆).

Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)

Αναφορικά µε τον νέο θεσµό των «Συµπράξεων του ∆ηµοσίου µε τον Ιδιωτικό

Τοµέα» (Σ∆ΙΤ) - Ν. 3389/05, τα θετικά και αρνητικά σηµεία του νέου αυτού θεσµικού

και χρηµατοδοτικού εργαλείου δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν ενόψει του γεγονότος

ότι δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί. Αντί αυτού καταγράφηκαν γενικότερα τα πλεονεκτήµατα

και µειονεκτήµατα της σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα λαµβάνοντας πά-
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ντα, ως υπόθεση εργασίας, τον σεβασµό και από τα δύο µέρη των «χρηστών συναλλα-

κτικών ηθών». Πάντως, ο νέος ∆ηµοτικός Κοινοτικός Κώδικας αναφέρει µόνο τους «∆ή-

µους και τις Κοινότητες» ότι µπορούν να συνάπτουν Σ∆ΙΤ.

Σηµαντικό, τέλος, βάρος δόθηκε στο βέλτιστο µέγεθος και την ανθρωπογεωγρα-

φική εµβέλεια των µονάδων επεξεργασίας των σύµµεικτων απορριµµάτων. Ύστερα από

διεξοδική ανάλυση του ζητήµατος η Οµάδα Εργασίας επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα

προηγούµενης εργασίας που παρουσιάστηκαν σε διάλεξη του καθηγητή κου Α. Οικονο-

µόπουλου, που οργάνωσε το ΤΕΕ µε το Πολυτεχνείο Κρήτης. Χωρίς να παρεµβαίνει στην

υλοποίηση (στο βαθµό που αυτή προχωρά) των εγκεκριµένων ΠεΣ∆Α, η Ο.Ε. προτείνει

την έναρξη, έγκαιρα, του ανασχεδιασµού των µονάδων επεξεργασίας σε ενιαίο εθνικό

επίπεδο για την ηπειρωτική Ελλάδα, µε προοπτική τη δηµιουργία ενός µικρού αριθµού

ικανού µεγέθους µονάδων που θα τροφοδοτούνται µέσω Σ.Μ.Α., κατά προτίµηση µε σι-

δηροδροµική µεταφορά.

Για την ΑΤΤΙΚΗ τέλος, όσον αφορά στην εκτίµηση της κατάστασης, διαπιστώνε-

ται η δραµατική υστέρηση στην κατασκευή των απαιτούµενων υποδοµών αλλά και η έλ-

λειψη πολιτικής βούλησης για την κατασκευή των προβλεπόµενων µονάδων, στο πλαίσι-

ο, όµως, µιας δικαιότερης κοινωνικά και ορθότερης χωροταξικά κατανοµής τους, που θα

ανακουφίζει το βεβαρηµένο Θριάσιο Πεδίο χωρίς να αποκλείονται εκτός Αττικής περιοχές.

∆ιαπιστώνεται, επίσης, η ασάφεια του νέου ΠεΣ∆Α, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε την

υπ’αρ. 319/Φ.Περ.Σ.- Α/05/2006 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής,

ως προς σηµαντικές παραµέτρους που συνθέτουν ένα αξιόπιστο ΠεΣ∆Α (επιλεγόµενες

Τεχνολογίες, Φο∆ΣΑ, εκτιµώµενα οικονοµικά αποτελέσµατα) σε πείσµα των προτάσεων

ενός µεγάλου αριθµού µελετών που προηγήθηκαν, µηδέ της µελέτης του ΠεΣ∆Α εξαι-

ρουµένης.
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Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα διαχείρισης

των Α.Σ.Α.
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 Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα διαχείρισης των ΑΣΑ

Με το 5ο Πρόγραµµα δράσης για το Περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως

στόχο τη σταθεροποίηση της παραγωγής αστικών αποβλήτων στα επίπεδα του 1985

(300 κιλά/κάτοικο/έτος) έως το έτος 2000. Ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη. Για τον λόγο

αυτό στο 6ο Πρόγραµµα δράσης για το Περιβάλλον δεν ετέθησαν πλέον ποσοτικοί αλλά

στρατηγικοί στόχοι για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων και την αποσύνδε-

ση της οικονοµικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων, λαµβάνοντας µέτρα ώ-

στε:

� Τα απόβλητα να µην είναι επικίνδυνα ή τουλάχιστον να συνιστούν µικρή επικιν-

δυνότητα για το περιβάλλον και την υγεία.

� Τα περισσότερα απόβλητα να επανεισάγονται στον οικονοµικό κύκλο, κυρίως µε

την ανακύκλωση ή να επιστρέφουν στο περιβάλλον σε χρήσιµη (π.χ. κοµπόστ) ή

αβλαβή µορφή.

� Οι ποσότητες των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή να ελαττωθούν στο α-

πολύτως ελάχιστο και να διατίθενται µε ασφάλεια.

� Τα απόβλητα να υπόκεινται σε επεξεργασία και αξιοποίηση κοντά στον τόπο πα-

ραγωγής τους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα συλλέγονται περισσότερο από 306 εκατοµµύρια

τόνοι ΑΣΑ, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου των παραγοµένων στερεών

αποβλήτων στα οποία περιλαµβάνονται: τα γεωργικά απόβλητα, τα βιοµηχανικά απόβλη-

τα, τα απόβλητα από λατοµικές & εξορυκτικές δραστηριότητες, τα απόβλητα εσκαφών

και κατεδαφίσεων καθώς και τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της ∆υτικής Ευρώπης,

έχουν παρεµφερή ειδική παραγωγή αστικών αποβλήτων οικιακής και εµπορικής προέ-

λευσης ανά κάτοικο (540 κιλά/κάτοικο το 1999) παρά τις διαφορές στο εισόδηµα. Στα

νέα Κράτη µέλη η παραγωγή ανά κάτοικο είναι χαµηλότερη (350 κιλά/κάτοικο το 1999),

γεγονός που αποδίδεται στις διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες, διαφορετικά συ-

στήµατα συλλογής αλλά και στη µεθοδολογία καταγραφής στοιχείων.
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Πίνακας 1.   Ποσότητες συλλεχθέντων δηµοτικών στερεών αποβλήτων στην

Ε.Ε.-15 (kg ανά κάτοικο ανά έτος) (1995-2003)

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  482 495 511 516 545 554 558 574 577

Βέλγιο  455 450 464 459 460 468 462 462 446

∆ανία  567 619 588 593 627 665 677 668 675

Γερµανία  533 543 556 546 605 610 600 640 638

Ελλάδα  306 344 372 388 405 408 417 422 428

Ισπανία  467 492 517 530 576 595 595 588 609

Γαλλία  489 500 511 522 523 532 545 557 561

Ιρλανδία  514 524 548 557 580 603 707 698 732

Ιταλία  450 453 463 466 492 502 508 525 523

Λουξεµβούργο  592 589 607 629 650 657 650 653 658

Ολλανδία  549 563 590 593 599 616 612 615 599

Αυστρία  438 517 532 532 563 581 578 611 610

Πορτογαλία  385 399 402 423 442 472 472 447 452

Φινλανδία  414 410 448 466 485 503 466 457 450

Σουηδία  380 397 416 431 428 428 442 468 471

Ην. Βασίλειο  496 507 527 536 562 569 582 600 610

Στον Πίνακα 1,  παρουσιάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων που συλλέχθηκαν από ή

εκ µέρους των δηµοτικών αρχών και διατέθηκαν µέσω του συστήµατος διαχείρισης στε-

ρών αποβλήτων, στην Ε.Ε. των 15, από το 1995 µέχρι και το 2003. Η βάση των αποβλή-

των αυτών προέρχεται από τα νοικοκυριά, αν και περιλαµβάνονται και «προσοµοιάζο-

ντα» απόβλητα από πηγές όπως το εµπόριο, τα γραφεία και οι δηµόσιες υπηρεσίες. Η

Ελλάδα παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ειδική πα-

ραγωγή αστικών αποβλήτων το 1999 της τάξης των 400 κιλών /κάτοικο/έτος. Τα τελευ-

ταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ελάττωση στο ποσοστό των ΑΣΑ που οδηγούνται προς

ταφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Η

ταφή απορριµµάτων έχει µειωθεί από 67% των συλλεγοµένων το 1995, σε 57% το 1999

και σε 49% το 2006. Η αποτέφρωση γίνεται σε ποσοστό 18%, η ανακύκλω-

ση/κοµποστοποίηση στο 33%. Παρατηρείται δηλαδή σαφής υποχώρηση της ταφής και

σηµαντική αύξηση της ανακύκλωσης/κοµποστοποίησης.



23

Η καύση µε παραγωγή ενέργειας είναι µια σηµαντική µέθοδος διαχείρισης των

ΑΣΑ. Στη ∆υτική Ευρώπη ένα ποσοστό 17% εξ αυτών οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις καύ-

σης το 1995, µε αύξηση στο 18% το 1999, ενώ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης παρατηρείται ένα πολύ χαµηλό ποσοστό 2,3% και 6% αντιστοίχως. Η ταφή

παραµένει κυρίαρχη µέθοδος διαχείρισης των ΑΣΑ σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. Μάλιστα

υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ χωρών µε έµφαση στην ταφή (π.χ. ∆ανία, Ολλανδία,

Αυστρία κλπ.),οι οποίες έχουν αναπτύξει την σχετική τεχνογνωσία και τεχνολογίες. Οι

χώρες αυτές διευκολύνονται στην επιλογή και εφαρµογή των παραπάνω τεχνολογιών

διαχείρισης αποβλήτων, συνήθως λόγω υψηλής συγκέντρωσης πληθυσµού και ύπαρξης

ικανών δικτύων µεταφοράς, ώστε να επιτυγχάνουν τον αναγκαίο τεχνοοικονοµικό όγκο

απορριµµάτων προς διαχείριση. Αντιθέτως, στις χώρες της Νότιας, κυρίως, Ευρώπης λό-

γω γεωγραφικών δεδοµένων (ορεινό ανάγλυφο, νησιά, έλλειψη συγκοινωνιακών υποδο-

µών, διασπορά πληθυσµού) οι παραπάνω λύσεις καθυστερούν σηµαντικά.
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Πίνακας 2.   Ποσότητες δηµοτικών στερεών αποβλήτων που διατίθενται προς

αποτέφρωση στην Ε.Ε.-15 (kg ανά κάτοικο ανά έτος)

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  81 84 88 89 95 99 102 106 108

Βέλγιο  163 153 179 164 151 157 161 158 159

∆ανία  294 308 315 312 315 352 374 374 363

Γερµανία  97 106 111 112 125 133 135 143 146

Ελλάδα  - - - - - - - - -

Ισπανία  24 25 35 38 36 37 37 38 40

Γαλλία  183 175 175 172 173 174 181 187 189

Ιρλανδία  - - - - - - - - -

Ιταλία  24 27 30 34 37 40 44 47 49

Λουξεµβούργο  312 306 300 288 311 284 275 284 274

Ολλανδία  139 171 219 198 203 190 199 194 197

Αυστρία  54 54 56 55 57 65 65 66 65

Πορτογαλία  - - - - 62 96 104 91 98

Φινλανδία  - - 22 28 38 52 41 39 41

Σουηδία  149 147 150 165 163 164 169 188 212

Ην. Βασίλειο  35 36 29 37 40 41 43 46 45

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων που συλλέχθηκαν από ή εκ

µέρους των δηµοτικών αρχών και διατέθηκαν προς καύση, στην Ε.Ε. των 15, από το

1995 µέχρι και το 2003. Η βάση των αποβλήτων αυτών προέρχεται από τα νοικοκυριά,

αν και περιλαµβάνονται και «προσοµοιάζοντα» απόβλητα από πηγές όπως το εµπόριο, τα

γραφεία και οι δηµόσιες υπηρεσίες. Με τον όρο καύση εννοείται η θερµική επεξεργασία

των αποβλήτων σε εργοστάσιο αποτέφρωσης, όπως ορίζεται στο Άρθο 3 (4), η συν-

αποτέφρωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3(5) της Οδηγίας για την αποτέφρωση των α-

ποβλήτων (2000/76/Ε.Κ. – 4/12/2000). Οι ποσότητες εκφράζονται σε κιλά/κάτοικο/έτος.
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Πίνακας 3.  Ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών στερεών αποβλήτων που

διατίθενται προς αποτέφρωση στην Ε.Ε. – 15

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  16.80% 16.97% 17.22% 17.25% 17.43% 17.87% 18.28% 18.47% 18.72%

Βέλγιο  35.82% 34.00% 38.58% 35.73% 32.83% 33.55% 34.85% 34.20% 35.65%

∆ανία  51.85% 49.76% 53.57% 52.61% 50.24% 52.93% 55.24% 55.99% 53.78%

Γερµανία  18.20% 19.52% 19.96% 20.51% 20.66% 21.80% 22.50% 22.34% 22.88%

Ελλάδα  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ισπανία  5.14% 5.08% 6.77% 7.17% 6.25% 6.22% 6.22% 6.46% 6.57%

Γαλλία  37.42% 35.00% 34.25% 32.95% 33.08% 32.71% 33.21% 33.57% 33.69%

Ιρλανδία  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ιταλία  5.33% 5.96% 6.48% 7.30% 7.52% 7.97% 8.66% 8.95% 9.37%

Λουξεµβούργο  52.70% 51.95% 49.42% 45.79% 47.85% 43.23% 42.31% 43.49% 41.64%

Ολλανδία  25.32% 30.37% 37.12% 33.39% 33.89% 30.84% 32.52% 31.54% 32.89%

Αυστρία  12.33% 10.44% 10.53% 10.34% 10.12% 11.19% 11.25% 10.80% 10.66%

Πορτογαλία  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.03% 20.34% 22.03% 20.36% 21.68%

Φινλανδία  0.00% 0.00% 4.91% 6.01% 7.84% 10.34% 8.80% 8.53% 9.11%

Σουηδία  39.21% 37.03% 36.06% 38.28% 38.08% 38.32% 38.24% 40.17% 45.01%

Ην. Βασίλειο  7.06% 7.10% 5.50% 6.90% 7.12% 7.21% 7.39% 7.67% 7.38%

Στον Πίνακα 3 , παρουσιάζονται τα ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών αποβλήτων

που διατίθενται προς αποτέφρωση στην Ε.Ε.-15, από το 1995 έως και το 2003, όπως

αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 2.
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Πίνακας 4. Ποσότητες δηµοτικών στερεών αποβλήτων που διατίθενται προς

ταφή στην Ε.Ε.-15 (kg ανά κάτοικο ανά έτος)

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  293 285 286 281 281 280 275 264 259

Βέλγιο  218 209 143 108 99 81 62 58 56

∆ανία  96 82 65 67 68 67 46 40 34

Γερµανία  245 225 216 199 180 165 160 137 127

Ελλάδα  316 328 338 354 369 372 380 385 393

Ισπανία  309 299 319 318 331 339 365 360 361

Γαλλία  219 231 234 236 230 227 222 219 214

Ιρλανδία  398 419 439 478 517 554 541 504 505

Ιταλία  419 377 370 361 377 380 341 325 323

Λουξεµβούργο  161 163 145 146 140 138 131 146 149

Ολλανδία  158 115 70 54 40 57 50 50 16

Αυστρία  205 186 189 186 195 196 192 188 183

Πορτογαλία  200 231 269 310 303 338 355 328 338

Φινλανδία  268 275 281 294 280 306 284 291 285

Σουηδία  136 126 130 120 108 98 99 93 64

Ην. Βασίλειο  410 430 456 452 463 463 465 464 460

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων που συλλέχθηκαν από ή εκ

µέρους των δηµοτικών αρχών και διετέθησαν προς ταφή, στην Ε.Ε. των 15, από το 1995

µέχρι και το 2003. Η βάση των αποβλήτων αυτών προέρχεται από τα νοικοκυριά, αν και

περιλαµβάνονται και «προσοµοιάζοντα» απόβλητα από πηγές όπως το εµπόριο, τα γρα-

φεία και οι δηµόσιες υπηρεσίες. Ως ταφή ορίζεται η απόθεση απορριµµάτων µέσα ή πά-

νω στη γη, συµπεριλαµβανοµένων των χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥ-

ΤΑ), και η προσωρινή αποθήκευση για πάνω από ένα έτος σε µόνιµη τοποθεσία. Οι πο-

σότητες εκφράζονται σε κιλά/κάτοικο/έτος.
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Πίνακας 5. Ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών στερεών αποβλήτων που

διατίθενται προς ταφή στην Ε.Ε. – 15

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  60.79% 57.58% 55.97% 54.46% 51.56% 50.54% 49.28% 45.99% 44.89%

Βέλγιο  47.91% 46.44% 30.82% 23.53% 21.52% 17.31% 13.42% 12.55% 12.56%

∆ανία  16.93% 13.25% 11.05% 11.30% 10.85% 10.08% 6.79% 5.99% 5.04%

Γερµανία  45.97% 41.44% 38.85% 36.45% 29.75% 27.05% 26.67% 21.41% 19.91%

Ελλάδα  100.00% 95.35% 90.86% 91.24% 91.11% 91.18% 91.13% 91.23% 91.82%

Ισπανία  66.17% 60.77% 61.70% 60.00% 57.47% 56.97% 61.34% 61.22% 59.28%

Γαλλία  44.79% 46.20% 45.79% 45.21% 43.98% 42.67% 40.73% 39.32% 38.15%

Ιρλανδία  77.43% 79.96% 80.11% 85.82% 89.14% 91.87% 76.52% 72.21% 68.99%

Ιταλία  93.11% 83.22% 79.91% 77.47% 76.63% 75.70% 67.13% 61.90% 61.76%

Λουξεµβούργο  27.20% 27.67% 23.89% 23.21% 21.54% 21.00% 20.15% 22.36% 22.64%

Ολλανδία  28.78% 20.43% 11.86% 9.11% 6.68% 9.25% 8.17% 8.13% 2.67%

Αυστρία  46.80% 35.98% 35.53% 34.96% 34.64% 33.73% 33.22% 30.77% 30.00%

Πορτογαλία  51.95% 57.89% 66.92% 73.29% 68.55% 71.61% 75.21% 73.38% 74.78%

Φινλανδία  64.73% 67.07% 62.72% 63.09% 57.73% 60.83% 60.94% 63.68% 63.33%

Σουηδία  35.79% 31.74% 31.25% 27.84% 25.23% 22.90% 22.40% 19.87% 13.59%

Ην. Βασίλειο  82.66% 84.81% 86.53% 84.33% 82.38% 81.37% 79.90% 77.33% 75.41%

Στον Πίίνακα  5, παρουσιάζονται τα ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών αποβλήτων

που διατίθενται προς αποτέφρωση στην Ε.Ε.-15, από το 1995 έως και το 2003, όπως

αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των οικείων Πινάκων 1 και 4.
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Πίνακας 6. Ποσότητες δηµοτικών στερεών αποβλήτων που διατίθενται προς

ανακύκλωση και άλλες µεθόδους αξιοποίησης (πλην της αποτέφρωσης) στην

Ε.Ε.-15 (kg ανά κάτοικο ανά έτος)

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  108 126 137 146 169 175 181 204 210

Βέλγιο  74 88 142 187 210 230 239 246 231

∆ανία  177 229 208 214 244 246 257 254 278

Γερµανία  191 212 229 235 300 312 305 360 365

Ελλάδα  0 16 34 34 36 36 37 37 35

Ισπανία  134 168 163 174 209 219 193 190 208

Γαλλία  87 94 102 114 120 131 142 151 158

Ιρλανδία  116 105 109 79 63 49 166 194 227

Ιταλία  7 49 63 71 78 82 123 153 151

Λουξεµβούργο  119 120 162 195 199 235 244 223 235

Ολλανδία  252 277 301 341 356 369 363 371 386

Αυστρία  179 277 287 291 311 320 321 357 362

Πορτογαλία  185 168 133 113 77 38 13 28 16

Φινλανδία  146 135 145 144 167 145 141 127 124

Σουηδία  95 124 136 146 157 166 174 187 195

Ην. Βασίλειο  51 41 42 47 59 65 74 90 105

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων που συλλέχθηκαν από ή εκ

µέρους των δηµοτικών αρχών και διατέθηκαν προς ανακύκλωση και άλλες µεθόδους αξι-

οποίησης. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αν αφαιρέσουµε από τη συνολική ποσότητα

των συλλεχθέντων απορριµµάτων (Πίνακας 1), τις ποσότητες που διατίθενται προς απο-

τέφρωση (Πίνακας 2) και ταφή (Πίνακας 4), στην Ε.Ε. των 15, από το 1995 µέχρι και το

2003. Οι ποσότητες εκφράζονται σε κιλά/κάτοικο/έτος.
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Πίνακας 7. Ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών στερεών αποβλήτων που

διατίθενται προς ανακύκλωση και άλλες µεθόδους αξιοποίησης (πλην της απο-

τέφρωσης) στην Ε.Ε. – 15

Έτος 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ε.Ε. – 15  22.41% 25.45% 26.81% 28.29% 31.01% 31.59% 32.44% 35.54% 36.40%

Βέλγιο  16.26% 19.56% 30.60% 40.74% 45.65% 49.15% 51.73% 53.25% 51.79%

∆ανία  31.22% 37.00% 35.37% 36.09% 38.92% 36.99% 37.96% 38.02% 41.19%

Γερµανία  35.83% 39.04% 41.19% 43.04% 49.59% 51.15% 50.83% 56.25% 57.21%

Ελλάδα  0.00% 4.65% 9.14% 8.76% 8.89% 8.82% 8.87% 8.77% 8.18%

Ισπανία  28.69% 34.15% 31.53% 32.83% 36.28% 36.81% 32.44% 32.31% 34.15%

Γαλλία  17.79% 18.80% 19.96% 21.84% 22.94% 24.62% 26.06% 27.11% 28.16%

Ιρλανδία  22.57% 20.04% 19.89% 14.18% 10.86% 8.13% 23.48% 27.79% 31.01%

Ιταλία  1.56% 10.82% 13.61% 15.24% 15.85% 16.33% 24.21% 29.14% 28.87%

Λουξεµβούργο  20.10% 20.37% 26.69% 31.00% 30.62% 35.77% 37.54% 34.15% 35.71%

Ολλανδία  45.90% 49.20% 51.02% 57.50% 59.43% 59.90% 59.31% 60.33% 64.44%

Αυστρία  40.87% 53.58% 53.95% 54.70% 55.24% 55.08% 55.54% 58.43% 59.34%

Πορτογαλία  48.05% 42.11% 33.08% 26.71% 17.42% 8.05% 2.75% 6.26% 3.54%

Φινλανδία  35.27% 32.93% 32.37% 30.90% 34.43% 28.83% 30.26% 27.79% 27.56%

Σουηδία  25.00% 31.23% 32.69% 33.87% 36.68% 38.79% 39.37% 39.96% 41.40%

Ην. Βασίλειο  10.28% 8.09% 7.97% 8.77% 10.50% 11.42% 12.71% 15.00% 17.21%

Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται τα ποσοστά των συλλεχθέντων δηµοτικών αποβλήτων

που διατίθενται προς ανακύκλωση και άλλες µεθόδους αξιοποίησης (πλην της αποτέ-

φρωσης) στην Ε.Ε.-15, από το 1995 έως και το 2003, όπως αυτά προκύπτουν από τα

στοιχεία των οικείων πινάκων 1 και 6.
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Για να γίνουν κατανοητές οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη διαχείριση των

ΑΣΑ, είναι αναγκαίο να επισηµανθούν τα βασικά σηµεία της Ανακοίνωσης της Επιτροπής

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30/7/96 για το θέµα αυτό, που έχει γίνει αποδεκτή από

το Συµβούλιο της Ε.Ε. σύµφωνα µε το ψήφισµα COM (96)399. Στην ανακοίνωση αυτή,

καθορίζεται ως γενικός στόχος της Κοινοτικής πολιτικής για τη διαχείριση των

αποβλήτων: «η ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας του περιβάλλοντος

χωρίς να επανέρχεται στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, µε σκοπό την

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβάλλονται ως υψίστης σηµασίας:

(α) πλήρες και ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο,

(β) κατάλληλοι ορισµοί των εννοιών που σχετίζονται µε τα απόβλητα,

(γ) κατάλληλοι κανόνες και αρχές: γειτνίαση και αυτάρκεια,

(δ) αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα.

Με την επανεξέταση επιβεβαιώνονται η ιεράρχηση των αρχών η οποία θεσπίστηκε στο

έγγραφο στρατηγικής του 1989, (α) προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων, (β)

προώθηση της ανάκτησης και (γ) ελαχιστοποίηση και ασφαλής διάθεση των αποβλήτων.

Σύµφωνα µε την φιλοσοφία της Κοινοτικής Πολιτικής, η ανάκτηση και η διάθεση των

στερεών αποβλήτων δεν αποτελούν πλέον τα σηµαντικότερα στοιχεία του προβλήµατος.

Βασικός στόχος οποιασδήποτε πολιτικής είναι η πρόληψη και η πρόβλεψη για µείωση της

παραγωγής τους και ειδικότερα µάλιστα για µείωση της αναλογίας επικινδύνων υλικών

στα απορρίµµατα. Με την πολιτική αυτή ελαττώνονται οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη

υγεία και το περιβάλλον ενώ υποβοηθείται και η αειφόρος ανάπτυξη.

Για τα απορρίµµατα που τελικώς παράγονται οι  συνιστώσες της πολιτικής αυτής είναι οι

εξής:

α) Πρόληψη

Βασικό ζήτηµα στην πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων αποτελεί η εκτίµηση

των επιπτώσεων από το στάδιο της εξαγωγής παρθένων πρώτων υλών, της επεξεργασί-

ας, µεταποίησης, µεταφοράς και χρήσης. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν – σε αρκετά παγι-

ωµένη µορφή – µέθοδοι αναλύσεων κύκλου ζωής για τα κάθε είδους προϊόντα, κατα-
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σκευές κ.λπ. Ήδη όµως έχουν ληφθεί αποφάσεις που υλοποιούνται είτε µέσω χρηµατο-

δοτικών προγραµµάτων (π.χ. LIFE), είτε µέσω θεσµοθέτησης τεχνικών προτύπων, στο

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Σε ειδικές περιπτώσεις η πρόλη-

ψη µπορεί να γίνεται µέσω περιορισµών ή απαγορεύσεων στη χρήση συγκεκριµένων ου-

σιών (π.χ. βαρέων µετάλλων), ώστε να προλαµβάνεται σε µεταγενέστερο στάδιο η δηµι-

ουργία επικινδύνων αποβλήτων. Σηµαντικός παράγοντας για την πρόληψη είναι ασφαλώς

οι τιµές. Όταν η τιµή τελικής διάθεσης των αποβλήτων είναι υψηλή, οι παραγωγοί απο-

βλήτων τείνουν να αποφύγουν τις σχετικές δαπάνες περιορίζοντας τον όγκο. Άλλος τρό-

πος συνεισφοράς στην πρόληψη, είναι τα προγράµµατα οικολογικών ελέγχων, µε παράλ-

ληλη θέσπιση κινήτρων ή και αντικινήτρων σε οικονοµικούς φορείς του ∆ηµόσιου ή του

ιδιωτικού τοµέα (Οικολογικό Σήµα). Η επιτυχία του τρόπου αυτού µπορεί να διευρυνθεί

µε την ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα που ρυπαίνουν λιγότερο.

Τέλος, ιδιαίτερα αποτελεσµατικός είναι για τα ζητήµατα αυτά ο συντονισµός µέσω κοι-

νών προσπαθειών των Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και Κοινοτικών Αρχών.

β) Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση – Ανάκτηση Ενέργειας

Η τελική διάθεση πρέπει να είναι ασφαλής και να περιορίζεται σε απόβλητα για τα

οποία δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό και κοινω-

νικό κόστος. Στο παρελθόν, από πλευράς δαπανών και σχετικών ευθυνών για τη διάθεση

των προϊόντων τα οποία κατέληγαν ως απορρίµµατα, επιβαρυνόταν είτε το περιβάλλον,

είτε ο τελικός χρήστης φορολογούµενος.

 Η προσέγγιση αυτή δεν είναι συµβατή µε τις αρχές της προφύλαξης και της πρό-

ληψης, καθώς και µε τις αρχές ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ότι η περιβαλλοντική ζη-

µιά πρέπει να επανορθώνεται στην πηγή. Έτσι, µια πολιτική για τα απορρίµµατα που α-

ποσκοπεί στην πρόληψη της παραγωγής τους, πρέπει να αρχίζει από το προϊόν και τη

διαδικασία παραγωγής. Τα ζητήµατα διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να λαµβάνονται

πλήρως υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασµού ή ακόµη και επινόησης του προϊόντος. Ω-

στόσο ο κατασκευαστής του προϊόντος έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη, αφού είναι εκείνος

που παίρνει τις βασικές αποφάσεις όπως είναι ο σχεδιασµός, η χρήση ειδικών υλικών, η

σύνθεση του προϊόντος και τέλος ο τρόπος εµπορίας του.

Εποµένως ο κατασκευαστής είναι σε θέση και πρέπει να εξασφαλίζει τα µέσα, όχι

µόνο για να αποφεύγει τα απόβλητα, (µε συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσι-
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µων πρώτων υλών ή µη επικίνδυνων υλικών) αλλά για τη δηµιουργία προϊόντων ώστε να

διευκολύνεται η επαναχρησιµοποίησή τους και η ανάκτηση.

γ) Ανάκτηση υλικών

Η ανάκτηση από τα απορρίµµατα αποτελεί τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής

διαχείρισής τους. Αυτό σηµαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η δηµιουργία τους δεν µπορεί

να αποφεύγεται, θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες

ανάκτησης υλικών ή ενέργειας. Βασική διαδικασία για την ανάκτηση των υλικών, είναι ο

διαχωρισµός τους στην πηγή. Αυτό απαιτεί τη συµµετοχή των καταναλωτών και των τε-

λικών χρηστών στην αλυσίδα διαχείρισης και τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους ως

προς την ανάγκη µείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Οι ενεργειακές στρατηγικές

δεν πρέπει να είναι επιζήµιες για την πρόληψη και την ανάκτηση υλικών (Σκορδίλης,

1997). Πράγµατι, σε πολλές περιπτώσεις µε την διατήρηση της δοµής των υλικών είναι

δυνατόν να ελαχιστοποιείται η απαραίτητη πρόσθετη ύλη και ενέργεια για την παραγωγή

νέου προϊόντος. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι ασφαλές από

περιβαλλοντική άποψη, θα πρέπει να προτιµάται η ανάκτηση υλικών από την ανάκτηση

ενέργειας. Βέβαια, είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές και οικο-

νοµικές επιδράσεις κάθε επιλογής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η αξιολόγηση αυτών των

επιδράσεων είναι πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσµα να προτιµηθεί η ανάκτηση ενέργειας.

Εποµένως, απαιτείται η ανάπτυξη βιοµηχανίας ανακύκλωσης, στηριζόµενης σε σύγχρονες

µεθόδους και τεχνολογίες που να επιτρέπουν οικονοµικά αποδοτική επεξεργασία των α-

πορριµµάτων. Σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί και η δηµιουργία αγορών για υλικά και

προϊόντα των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης. Ο τοµέας των κρατικών προµηθειών µπο-

ρεί να συµβάλει στο ζήτηµα αυτό. Τέλος, οι εκποµπές των εγκαταστάσεων ανάκτησης

ενέργειας πρέπει να ελαχιστοποιούνται και να συµµορφώνονται µε τους Κοινοτικούς κα-

νονισµούς.

δ) Τελική διάθεση

Σύµφωνα µε το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο τα Κράτη – Μέλη οφείλουν να λάβουν

κατάλληλα µέτρα ώστε να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένο και επαρκές δίκτυο εγκατα-

στάσεων διάθεσης απορριµµάτων, το οποίο θα επιτρέψει στην Κοινότητα να καταστεί

αυτάρκης, όσον αφορά στη διάθεσή τους. Χωρίς αµφιβολία τα Σχέδια ∆ιαχείρισης, τα
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οποία πρέπει να καταρτίσουν όλα τα Κράτη – Μέλη θα συνεισφέρουν στην προοδευτική

δηµιουργία του δικτύου αυτού στο σύνολο της Κοινότητας. Συχνά, το θεωρούµενο κό-

στος διάθεσης των αποβλήτων δεν αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος των ζηµιών

που προκαλεί στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, το κόστος της διάρκειας επιβάρυνσης

µιας χωµατερής (100 και πλέον έτη), συνήθως δεν λαµβάνεται υπόψη. Παράλληλα, οι

χαµηλές τιµές διάθεσης αποβλήτων – όπως προϋπολογίζονται όταν δεν πραγµατοποιείται

επεξεργασία ή ανάκτηση υλικών – λειτουργούν απαγορευτικά για την επιλογή περιβαλ-

λοντικά βέλτιστων µεθόδων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα

ακριβέστερη προσέγγιση όσον αφορά στο πραγµατικό κόστος διάθεσης. Σε κάθε περί-

πτωση, στην καύση, οι εκποµπές ρύπων πρέπει να ελαχιστοποιούνται, ιδίως όσον αφορά

στα βαρέα µέταλλα, στις διοξίνες και στα φουράνια.

Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χωµατερή, είναι η λιγότερο καλή και πρέπει

να είναι η έσχατη λύση. Έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως αν ληφθούν

υπόψη τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα από τη χρήση ενός χώρου για χωµατερή. Ο-

πωσδήποτε αυτό δεν αποκλείει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η χωµατερή να είναι η

µόνη λογική µορφή διάθεσης απορριµµάτων. Οι στρατηγικές αντιµετώπισης πρέπει πά-

ντως να εµποδίζουν και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να ελαχιστοποιούν τις ποσότητες

απορριµµάτων που προορίζονται για χωµατερές. Μέσα για την επίτευξη αυτού του στό-

χου, είναι κυρίως οι διαδικασίες πρόληψης και ανάκτησης αποβλήτων. Επίσης τα απόβλη-

τα πρέπει να υφίστανται διαλογή ή και προκαταρκτική επεξεργασία πριν ενταφιαστούν

σε χωµατερή, προκειµένου να µειώνεται η ποσότητά τους ή/και να εξαλείφονται τα επι-

κίνδυνα.

Μεσοπρόθεσµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι µόνο τα µη ανακτήσιµα και α-

δρανή απόβλητα πρέπει να γίνονται δεκτά σε χωµατερές. Υπάρχει ήδη αρκετή επιβάρυν-

ση στο περιβάλλον που προέρχεται από παλαιές χωµατερές, χώρους ανεξέλεγκτης από-

θεσης και διάφορες εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις και θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπά-

θεια για την αποκατάσταση των χώρων αυτών.
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1.1 Η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση µε την διαχείριση των Α.Σ.Α.

 « Το  ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι εξαιρετικά σοβαρό

και επείγον, η δε πολύχρονη κωλυσιεργία έχει οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις ιδίως

κατά το τελευταίο διάστηµα. Η διαχείριση των στερών αποβλήτων όπως άλλωστε και

όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και τη βιώσιµη

ανάπτυξη, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια όπως αυτή

προβλέπεται  από το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ελεύθερη

πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία (Σύµβαση του Aarhus) και να αποτελούν

αντικείµενο κοινωνικής διαβούλευσης. Μέχρι σήµερα η διαχείριση των στερεών αποβλή-

των δεν έχει αντιµετωπισθεί  επαρκώς από τους έχοντες την ευθύνη φορείς της πολιτεί-

ας. Περιπτώσεις όπως: της  διαχείρισης της ιλύος της Ψυττάλειας, της κατάστασης του

ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων, του Κουρουπητού κ.λπ.,  είναι ενδεικτικές της κατάστασης που

επικρατεί.

Η ανυπαρξία Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού και η έλλειψη θεσµοθετη-

µένων χρήσεων γης επιδεινώνουν το πρόβληµα καθώς στο νεφελώδες αυτό καθεστώς

εκτρέφονται φαινόµενα πελατειακών σχέσεων και στρεβλής επίκλησης του περιβάλλο-

ντος, που εκφράζονται για παράδειγµα µε πλήρη άρνηση στην αποδοχή δηµιουργίας ορ-

γανωµένου ΧΥΤΑ στα διοικητικά όρια δήµων των οποίων οι κάτοικοι την ίδια στιγµή σιω-

πηρά αποδέχονται την ύπαρξη  Χ.Α.∆.Α, που καπνίζουν σε µόνιµη βάση και οι οποίοι α-

ποτελούν εστίες πυρκαγιών, έχουν επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία, στο περιβάλλον (α-

τµόσφαιρα, υπόγεια νερά) ενώ προσβάλλουν βάναυσα το τοπίο.

Αιχµή του δόρατος λόγω των ποσοτήτων και της διασποράς τους αποτελούν τα

ΑΣΑ.  Αστοχίες στην διαχείρισή τους έχουν κοστίσει υψηλά πρόστιµα στη χώρα µαζί µε

την συνακόλουθη δυσφήµιση, καθώς η χώρα βρίθει ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. Υ-

πάρχουν ωστόσο και άλλες κατηγορίες αποβλήτων  όπως τα επικίνδυνα για τα οποία

παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εφαρµογή της νοµοθεσίας1 , καθώς επίσης και τα

ιατρικά από υγειονοµικές µονάδες2.

Λόγω της µη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασµού και των Περιφερειακών Σχεδι-

ασµών –όπου αυτοί υπάρχουν- για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επαπειλού-

                                                
1 ΚΥΑ 19396/1546,1997



36

νται απεντάξεις έργων από χρηµατοδοτήσεις π.χ. του Ταµείου Συνοχής αλλά και άλλων

προγραµµάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα αντίστοιχα έργα θα πρέπει να χρηµατοδοτη-

θούν από τον κρατικό προϋπολογισµό προκειµένου να ολοκληρωθούν, ιδίως αν αυτά έ-

χουν προχωρήσει.  Η µη έγκαιρη  αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων όπως για παράδειγ-

µα αυτό της διάδοχης κατάστασης του ΧΥΤΑ  Άνω Λιοσίων, πλήττει εκτός των κατοίκων

του Λεκανοπεδίου που παραµένουν όµηροι ενός και µόνο ΧΥΤΑ- και  έχουµε όλοι εµπει-

ρία για το τι συµβαίνει σε έκτακτα περιστατικά π.χ. πυρκαγιά, κατολισθήσεις κλπ- και

τους εργαζοµένους σε αυτόν οι οποίοι είναι αναγκασµένοι να εργάζονται σε συνθήκες

που δεν πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και µε τον κίνδυνο πρόκλησης ερ-

γατικών ατυχηµάτων λόγω των συνθηκών κορεσµού του ΧΥΤΑ.

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι εξ αιτίας της αναποτελεσµατικής διαχείρισης σε όλο το φάσµα

των στερεών αποβλήτων δηµιουργείται ένα σύνθετο διακύβευµα περιβαλλοντικό, δηµό-

σιας υγείας, κοινωνικό και οικονοµικό. Για τον λόγο αυτό καλεί την πολιτεία και όλους

τους εµπλεκόµενους στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς να αναλάβουν τις

ευθύνες τους και να  υλοποιήσουν αυτά που η νοµοθεσία προβλέπει.

∆εν είναι  η πρώτη φορά που το ΤΕΕ ασχολείται µε το θέµα καθώς διαχρονικά και

σε συνεργασία µε τους αρµοδίους για το θέµα φορείς (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΚΕ∆ΚΕ, Ε∆ΚΝΑ,ΠΟΕ-

ΟΤΑ,ΕΕΤΑΑ κ.ά), έχει συµβάλει στην διαµόρφωση µιας συναντίληψης για το θέµα µε

την βοήθεια συνεδρίων, εκδηλώσεων, εκδόσεων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε

επίπεδο Περιφερειακών Τµηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εργασία για την «∆ηµο-

τική Καθαριότητα» το 1976, την «Μελέτη για την προώθηση των τεχνολογιών και των

δυνατοτήτων ανακύκλωσης  το 1985, την «Μελέτη για την ∆ιαχείριση των Στερεών Α-

ποβλήτων στην Ελλάδα», το 1993, την «Μελέτη για τις Αναγκαίες δράσεις για το Περι-

βάλλον-∆ιαχείριση των στερεών αποβλήτων», το 1993 και την πρόσφατη επικαιροποίησή

της το 2004, την ηµερίδα µε θέµα τις Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας και

Τελικής ∆ιάθεσης Απορριµµάτων κ.ά. Η HELECO εξάλλου που αποτελεί σταθερή ολοκλη-

ρωµένη παρέµβαση του ΤΕΕ στα περιβαλλοντικά δρώµενα αφιερώνει σε κάθε διοργάνω-

ση σηµαντικό κοµµάτι στο επίµαχο θέµα και σε συνεργασία µε την Αυτοδιοίκηση δια-

µορφώνει ένα φόρουµ προβολής και διαλόγου µε στόχο την προώθηση λύσεων.

                                                                                                                                                
2 ΚΥΑ 37591/2031, 2003
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Για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει άµεσα:

1. Για τα µη επικίνδυνα

 Να προχωρήσει η εφαρµογή του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδιασµών σύµφωνα

µε τα αναφερόµενα στo Κεφάλαιο 6, µε την άµεση ολοκλήρωση των δεύτερων και την

προώθηση των στρατηγικών στόχων του Εθνικού σχεδιασµού  που αναφέρονται µεταξύ

άλλων:

• Στην εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης µε την παύση λει-

τουργίας των ΧΑ∆Α σε συνδυασµό µε έργα αποκατάστασής τους.

• Στην περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονοµικά συµφέρουσα µεταφορά αποβλήτων,

µε την δηµιουργία δικτύων σταθµών µεταφόρτωσης και την κάλυψη του συνό-

λου της χώρας µε σύγχρονες και ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης

αποβλήτων.

• Στην προώθηση προγραµµάτων διαλογής στην πηγή, σε συνδυασµό µε την ανά-

πτυξη µιας ολοκληρωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής που θα συµβάλει στην α-

ντιµετώπιση του προβλήµατος και η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει την συνεχή

και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού

ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής οποιουδήποτε σχε-

διασµού. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες για την µείωση του ό-

γκου των αποβλήτων αλλά και της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες ουσίες.

• Στην σταδιακή διαχρονική µείωση της ποσότητας των βιοαποικοδοµήσιµων υλι-

κών που οδηγούνται για υγειονοµική ταφή, µε την δηµιουργία σύγχρονων εγκα-

ταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης  στερεών αποβλήτων) και µε δεδοµένο

ότι υπάρχει δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα µείωσης της περιεκτικότητας σε  βιοα-

ποικοδοµήσιµα των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονοµική ταφή

(2010:µείωση στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητες  βιοποικοδοµήσι-

µων αστικών  αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, 2013: µείωση στο 50%,

2020: µείωση στο 35%).

• Στην θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για την επίτευξη της πρόληψης της πα-

ραγωγής στερεών αποβλήτων και την προαγωγή προϊόντων κατάλληλων για επα-

ναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση στη βάση της ανάλυσης του κύκλου ζωής µέσα

από την εφαρµογή της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων (IPP).
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• Στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Ν 2939/2001 για την  εναλλακτική διαχείρι-

ση των υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων.

• Στην προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων µέσω της εφαρµογής

καθαρών τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες.

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα

Να εφαρµοσθεί άµεσα η ΥΑ 19396/1546. Οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσµα  να

έχουµε δεχθεί σειρά προειδοποιήσεων από την E.E. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, από

τους 390.000 τόνους που παράγονται σε ετήσια βάση,  1000 τόνοι εξάγονται ενώ οι υ-

πόλοιποι παραµένουν προσωρινά «αποθηκευµένοι» κατά παράβαση κάθε νοµοθεσίας αλ-

λά και όλων των κανόνων προστασίας της υγείας των πολιτών.

3. Για τα  ιατρικά απόβλητα

 Η διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων από Υγειονοµικές Μονάδες, αποτελεί ευαίσθητο

κοµµάτι  της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Η σωστή εφαρµογή της ΚΥΑ

(37591/2031, ΦΕΚ1419/01-10-03), προϋποθέτει την δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών,

την προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού ενδονοσοκοµειακής διαχείρισης και διαµόρφωσης

των κατάλληλων χώρων, την εκπαίδευση του προσωπικού  των Υγειονοµικών Μονάδων

(ΥΜ) για την ορθή διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων. Πρόκειται για ένα πλέγµα ενερ-

γειών χωρίς τις οποίες η ΚΥΑ αποτελεί κενό γράµµα. Επιπλέον, το γεγονός ότι η ΚΥΑ θα

έπρεπε να έχει εφαρµοσθεί από την 1η Απριλίου του 2004, δηµιουργεί πρόσθετες

υποχρεώσεις  που σχετίζονται µε την ταχύτητα που οι υπόχρεοι πρέπει να κινηθούν

προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα προβλεπόµενα από αυτήν.  Οι ενέργειες αυτές

αφορούν επίσης στην υποχρέωση των Υγειονοµικών Μονάδων να εκπονήσουν

Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων, στην ενηµέρωση

και εκπαίδευση του προσωπικού των Υγειονοµικών Μονάδων για τον τρόπο που θα

υλοποιήσουν την διαχείριση.  Απαιτείται παράλληλα  η ενεργοποίηση και συµµετοχή των

Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των ΥΜ, οι οποίες θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό

ρόλο τόσο στην ενηµέρωση των εργαζοµένων όσο και στην εποπτεία της ορθής

λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης των ΕΙΑ.

Ας µην ξεχνάµε τέλος ότι ο τρόπος που διαχειριζόµαστε τα απόβλητά µας αποτελεί δεί-

κτη πολιτισµού τον οποίο οφείλουµε να διαφυλάξουµε».
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Απόσπασµα από την κεντρική εισήγηση της ευρείας σύσκεψης όλων των εµπλε-

κοµένων µερών, την οποία συγκάλεσε το ΤΕΕ, στις 20 Ιουλίου 2005, µε θέµα: «∆αχείρι-

ση στερεών αποβλήτων - Παρόν και προοπτικές». (5)

1.2  Η υπάρχουσα κατάσταση  σε αριθµούς

Σήµερα στην Ελλάδα παράγονται περί τους 4,6 εκατοµµύρια τόνους Α.Σ.Α. ετη-

σίως, που περιλαµβάνουν κυρίως τα απορρίµµατα που προέρχονται από κατοικίες, καθώς

και ένα µέρος των στερεών αποβλήτων που παράγονται από εµπορικές  δραστηριότητες,

µε προοπτική να φθάσουν τα 5,2 εκατοµµύρια τόνους το 2016.

∆ιαχρονικά, παρατηρείται τάση σηµαντικής αύξησης της παραγωγής Α.Σ.Α., λόγω

της ανάπτυξης των µεγάλων αστικών κέντρων, της συνεχούς αύξησης του τουριστικού

ρεύµατος και κυρίως της ανόδου του βιοτικού επιπέδου µε αποτέλεσµα την αλλαγή των

καταλωτικών συνηθειών. Συγκεκριµένα, η µέση ηµερησία παραγωγή αστικών αποβλήτων

ανά κάτοικο στην Ελλάδα, για το 2001, ανερχόταν σε 1,1 kg/κάτοικο, που παραµένει ό-

µως κατώτερη από τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,48κg/ κάτοι-

κο/ηµέρα.
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Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε

Πίνακας 1.2.1   ∆ιαχρονική αύξηση παραγωγής αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

Η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου το 39% της ετήσιας ποσότητας των ΑΣΑ της χώ-

ρας, ακολουθούµενη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε ποσοστό 16%, µε το

9% να παράγεται µόνο στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Η ποσοστιαία συµµετοχή και οι εκτιµώ-

µενες ποσότητες αστικών αποβλήτων που παράγονται στις 13 Περιφέρειες της χώρας

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε

Πίνακας 1.2.2  Ποσοστιαία συµµετοχή Περιφερειών στην εθνική παραγωγή αστικών αποβλήτων

Η τρέχουσα µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων αστικών στερεών απο-

βλήτων σε  κατά βάρος ποσοστά, εκτιµάται ως ακολούθως:
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Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε

∆ιάγραµµα 1.2.1 Μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

Σε σχέση µε τη µέση σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

στην Ελλάδα παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή των οργανικών αποβλήτων (τροφές,

φυτικά απόβλητα κλπ.) αλλά µικρότερες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί,

πλαστικά, γυαλί, µέταλλα). Τα απορριπτόµενα υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου το

20% κατά βάρος, των συνολικά παραγόµενων αστικών αποβλήτων, σύµφωνα µε στοι-

χεία του 1999. Τα ειδικά επικίνδυνα απόβλητα που περιέχονται στα απορριπτόµενα αστι-

κά (κατηγορία υπόλοιπα) περιλαµβάνουν κυρίως φάρµακα, υλικά καθαρισµού, χρώµατα-

διαλυτικά, µπαταρίες και φυτοφάρµακα που είναι είτε οικιακής προέλευσης είτε προέρχο-

νται από διάφορες εππαγγελµατικές δραστηριότητες (π.χ. γραφεία εµπορικά καταστήµα-

τα κλπ.). Η συνολική ποσότητα των αποβλήτων αυτών εκτιµάται περίπου σε 0,12% επί

των συνολικά παραγόµενων αστικών αποβλήτων.

εκτίµηση της σύνθεσης των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

γυαλί

3%

µέταλλα

3% Ζυµώσιµα

40%

χαρτί/χαρτόνι

29%

πλαστικά

14%

δέρµα-ξύλο-λάστιχο

2%
αδρανή

3%
υπόλοιπα

6%

υπόλοιπα
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Σύνθεση Εκατοµµύρια τόνοι

Ζυµώσιµα (βιοποδοµήσιµα) 1,8

Χαρτί/χαρτόνι 1,3

Πλαστικά 0,63

Γυαλί 0,135

∆έρµα/ξύλο/λάστιχο 0,09

Αδρανή 0,13

Υπόλοιπα 0,27

Πίνακας 1.2.3      Σύνθεση των   Α.Σ.Α.  (Πηγή: Σκορδίλης, ΤΕΕ, Μάϊος 2006)

Εξ αυτών ανακυκλώνεται- αξιοποιείται: το  8,2% των βιοποδοµήσιµων, το 24% των µε-

τάλλων, το 33% του γυαλιού, το 29,2% του χαρτιού, το 5% των πλαστικών.

1.3 Μέθοδοι και έργα διαχείρισης των Α.Σ.Α.

Η µόνη πρακτική διαχείρισης που εφαρµοζόταν στην Ελλάδα µέχρι τα τέλη της

δεκατίας του ‘90, ήταν η εδαφική διάθεση των Α.Σ.Α. σε ανεξέλεγκτους ή ηµιελεγχόµε-

νους χώρους διάθεσης. Η κατάσταση βελτιώθηκε σηµαντικά κατά την περίοδο 1994-

1997, οπότε οργανώθηκε ορθολογικά το σύστηµα συλλογής και µεταφοράς µε εξυπηρέ-

τηση του 85% κατά βάρος των Α.Σ.Α., ενώ κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν τα πρώ-

τα σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριµµάτων. Σήµερα στον Ελληνικό χώρο πραγµατο-

ποιείται οργανωµένη συλλογή και µεταφορά των αστικών αποβλήτων για το σύνολο

σχεδόν της χώρας, µε τοπικές εξαιρέσεις σε αγροτικές αραιοκατοικηµένες καθώς και ο-

ρεινές περιοχές.

Με το προηγούµενο θεαµικό πλαίσιο είχαν εγκριθεί 12 Περιφερειακοί Σχεδιασµοί

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αυτοί έπρεπε να ανθεωρηθούν ώστε να προσαρµο-

σθούν στις απαιτήσεις της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας (ΚΥΑ 50910/272/2003).  Η δι-

αδικασία αυτή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και σύντοµα θα έχουν εγκριθεί όλοι οι

νέοι ΠΕΣ∆Α της χώρας. (βλέπε Κεφ.6).

Η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα µας αποτυπώ-

νεται µε τα ήδη κατασκευασµένα έργα διαχείρισης  στερεών αποβλήτων, τα υλοποιούµε-
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να έργα ∆ΣΑ, τις χρηµατοδοτήσεις των έργων και  το εξυπηρετούµενο από αυτά πληθυ-

αµό.  Συγκεκριµένα  τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι:

Α. Κατασκευασµένα έργα

� Έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν 45 ΧΥΤΑ προς εξυπηρέτηση 318 ΟΤΑ σε

όλη την Ελλάδα.

� Έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν 3 ΕΜΑΚ.

� Έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν 6 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων

(ΣΜΑ).

Β. Υπό υλοποίηση έργα

� 56 νέοι ΧΥΤΑ και επεκτάσεις βρίσκονται στην φάση της υλοποίησης µε εγκεκρι-

µένη χρηµατοδότηση, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περίπου 670 ΟΤΑ.

� 48 ΣΜΑ βρίσκονται υπό υλοποίηση.

� Η υλοποίηση των παραπάνω έργων ∆ιαχείρισης ΑΣΑ προβλέπεται να έχει  ολο-

κληρωθεί µέχρι το 2008.

Γ. Σχεδιασµένα – µη υλοποιηµένα έργα έργα ∆ΣΑ

Τα έργα ∆ΣΑ (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ κ.ά) που υπολείπονται για την κάλυψη του συνόλου

της χώρας µε οργανωµένους ΧΥΤΑ, αφορούν σε συγκεκριµένες περιοχές (νοµοί Ιωαννί-

νων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας και Ηλείας) και µικρούς ΧΥΤΑ νησιών.

Τα έργα ∆ΣΑ στους προαναφερόµενους Νοµούς  βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης για έ-

νταξη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης όπου η (εδαφική

διάθεση) αποτελεί την κυρίαρχη µέθοδο διαχείρισης των αστικών στεραιών αποβλήτων.

Συγκεκριµένα από το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται σήµερα

στην Ελλάδα, ποσοστό περίπου 8% ανακυκλώνεται στην πηγή ενώ το υπόλοιπο 92%

διατίθεται χωρίς την προηγούµενη επεξεργασία σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορ-

ριµµάτων (ΧΥΤΑ) ή σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α).
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Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε

Πίνακας 1.3.1  Κατανοµή των αστικών αποβλήτων ανά µέθοδο διαχείρισης στην Ελλάδα

1.4   Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α)

        Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει µεν

περιοριστεί σε σηµαντικό βαθµό αλλά το πρόβληµα παραµένει: το 1997 είχαν καταγρα-

φεί 6.500 χωµατερές, ενώ το 2001 µειώθηκαν σε 2.182. Σύµφωνα µε την πλέον πρό-

σφατη καταγραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Ιούνιος 2005), υπάρχουν: 1.173 ανενεργοί ΧΑ∆Α,

1.453 ενεργοί ΧΑ∆Α, σύνολο 2.626  ΧΑ∆Α στην χώρα. Η αποκατάσταση αυτών απαιτεί

συνολικά 400 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδια-

σµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆ΣΑ), ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε την ΚΥΑ

50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄) έθεσε σαφές χρονοδιάγραµµα για την εξάλειψη των ΧΑ-

∆Α µέχρι το 2008. Ακολούθως, σε  συνεργασία µε τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, σχε-

δίασε πρόγραµµα σταδιακής διακοπής της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χωµατερών, σε

συνδυασµό µε την υλοποίηση σύγχρονων έργων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων

(ΧΥΤΑ), µε αρχικό στόχο την προσωρινή λειτουργία ενός και µόνο χώρου ανεξέλεγκτης

διάθεσης ανά Καποδιστριακό ∆ήµο και τελικά την σταδιακή εξάλειψή τους µέχρι το 2008.

Μετά την παύση λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χώρων προγραµµατίζεται η απο-

κατάστασή τους, θέτοντας σαν πρώτη προτεραιότητα τους χώρους των µεγάλων αστι-

κών κέντρων και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα µετεξέλιξης σε οργανωµένους

ΧΥΤΑ. Σήµερα έχουν ολοκληρωθεί 12 έργα αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χώρων διάθε-

σης αστικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα ανάπλασης χώρων διάθεσης µεγάλης δυναµι-

κότητας που εξυπηρετούσαν µεγάλα αστικά κέντρα (Σχιστό, Άνω Λιόσια, Θεσσαλονίκη,

Σκαφιδαράς Ηρακλείου). Στη συνέχεια  εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο

Συνοχής ΙΙ και βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλα 5 έργα αποκαταστάσεων κεντρικών ΧΑ∆Α (Α-

νατολική και ∆υτική Σάµος, Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, Επιτάλιο Ηλείας, ∆υτική Κέρκυρα).

Το πρόγραµµα αποκατάστασης περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες, για την ωρίµανση των

έργων αποκατάστασης, την ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και την υλο-

ποίηση του έργου αποκατάστασης κάθε ΧΑ∆Α:

• Απόφαση Νοµ. Αυτοδιοικήσεων για παύση λειτουργίας των ΧΑ∆Α.
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• Σύνταξη Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑ∆Α.

• Έκδοση άδειας αποκατάστασης ΧΑ∆Α από τον Γ. Γ. της οικείας Περιφέρειας.

• Σύνταξη οριστικής µελέτης Αποκατάστασης ΧΑ∆Α, εφόσον είναι απαραίτητο, και

• Αίτηση του Φορέα για ένταξη του έργου αποκατάστασης σε κατάλληλο χρηµατο-

δοτικό πρόγραµµα.

• Απόφαση ένταξης του έργου στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.

• Η ευθύνη για την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α ανήκει στους ΟΤΑ, στην διοικητική

περιφέρεια των οποίων λειτουργεί ο ΧΑ∆Α, ή στους Φορείς ∆ιαχείρισης, εφόσον

έχουν συσταθεί στην περιοχή.

Το πρόγραµµα αποκατάστασης των ΧΑ∆Α, άρχισε στις 29-7-2004 µε την έκδοση της

αρ.175535/29.7.04 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1259 Β/16.8.04) «Συγκρότηση Οµάδας

Εργασίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απο-

βλήτων (ΧΑ∆Α)». Οι ενέργειες που έγιναν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την κατάρτιση και την

υλοποίηση του προγράµµατος αποκατάστασης (επίλυση διαφόρων θεµάτων) παρουσιά-

ζονται παρακάτω :

• Υπουργική Απόφαση οικ. 175535/27-7-2004 για τη «Συγκρότηση Οµάδας Εργα-

σίας για την προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης

Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)», ΦΕΚ 1259 Β΄/16-8-2004.

• Ερωτηµατολόγιο µε αρ. πρωτ. οικ. 176596/4-10-2004 του ΥΠΕΧΩ∆Ε  προς τους

ΟΤΑ.

• Εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. οικ. 109974/3106/22-10-2004 του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρότυπες

Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανε-

ξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α).

• Συλλογή στοιχείων για ΧΑ∆Α. Έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Τµήµα ∆ιαχείρισης Στε-

ρεών Αποβλήτων) προς τους Φορείς λειτουργίας ΧΥΤΑ (αρ. πρωτ.

108883/2832/1-11-2004)

• Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό Οικ. 184095/25-7-

2005 για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006»

του έργου «Σύµβουλος για την ωρίµανση έργων στους χώρους ανεξέλεγκτης δι-

άθεσης απορριµµάτων».
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• Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό Οικ. 185268/30-9-

2005 για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Σύµβουλος για την ωρίµανση έρ-

γων στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)».

• Την Έγκύκλιο 19 µε αρ. πρωτ. Οικ.135977/14-12-2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα

«Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιά-

θεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)».

Αποτελέσµατα του Προγράµµατος Αποκατάστασης ΧΑ∆Α

Το πρόγραµµα αποκατάστασης των ΧΑ∆Α σήµερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα

στοιχεία που συλλέγει το ΥΠΕΧΩ∆Ε διαφοροποιούν καθηµερινά την πρόοδο και τον βαθ-

µό υλοποίησης του προγράµµατος. Η κατάσταση που αποτυπώνεται παρακάτω έχει ηµε-

ροµηνία αναφοράς 28-03–2006.

Κατάταξη ΧΑ∆Α µε την κατ’ αρχήν εκτίµηση της επικινδυνότητας από το ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε

Μετά την αποστολή και παραλαβή των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων από τους Ο-

ΤΑ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατηγοριοποίησε τους ΧΑ∆Α σε τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα µε

την εκτίµηση επικινδυνότητας.

• Επικινδυνότητα µικρότερη των 35 βαθµών                290 ΧΑ∆Α

• Επικινδυνότητα µεταξύ 35 βαθµών έως και 69          764  ΧΑ∆Α

• Επικινδυνότητα µεταξύ 70 βαθµών έως και 89             63 ΧΑ∆Α

• Επικινδυνότητα µεγαλύτερη από 90 βαθµούς                 8 ΧΑ∆Α

Για όλες τις προαναφερόµενες κατηγορίες θα πρέπει κατ’ αρχήν να εκδοθούν αποφάσεις

Νοµαρχών για την παύση λειτουργίας των ΧΑ∆Α και όπως αναφέρεται στα έγγραφα που

έχει αποστείλει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα πρέπει να αποκοπούν οι οδοί πρόσβασης στο χώρο µέ-

χρι την έναρξη  υλοποίησης της αποκατάστασης.
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Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α που έχουν ενταχθεί σε διάφορα

χρηµατοδοτικά προγράµµατα παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα (28/3/2006)

 14/2/2006 28/3/2006

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

Αριθµός ΧΑ∆Α Συνολικός Προϋπολο-

γισµός

Αριθµός ΧΑ∆Α Συνολικός Προϋπο-

λογισµός

Συνοπτική Παρουσίαση Προόδου του Προγράµµατος Αποκατάστασης ΧΑ∆Α           (28/3/2006)

14/2/2006 28/3/2006
 

Αριθµός

ΧΑ∆Α

Ποσοστό επί του συ-

νολικού αριθµού

ΧΑ∆Α της καταδικα-

στικής Απόφασης

του ∆ΕΚ

Αριθµός

ΧΑ∆Α

Ποσοστό επί του συ-

νολικού αριθµού

ΧΑ∆Α της καταδικα-

στικής Απόφασης

του ∆ΕΚ

Αποφάσεις Παύσης Λειτουργίας
985 87,6% 985 87,6%

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντι-

κής Αποκατάστασης
755 67,1% 760 67,6%

Υλοποιούµενα Έργα Αποκατάστα-

σης µε ίδια µέσα των ΟΤΑ (∆εν

απαιτείται χρηµατοδότηση)

126 11,2% 111 9,9%

Ενταγµένα Έργα Αποκατάστασης

σε Χρηµατοδοτικά προγράµµατα
240 21,3% 277 24,6%

Έργα υπό Ένταξη  σε χρηµατοδο-

τικό πρόγραµµα (Έχει υποβληθεί

αίτηση και βρίσκεται στο στάδιο

αξιολόγησης- ένταξης)

226 20,1% 255 22,7%

Αποκατεστηµένοι ΧΑ∆Α (Ολοκλή-

ρωση Εργασιών)
0 0,0% 9 0,8%
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ΕΠΠΕΡ 138 42 εκ € 169 52 εκ €

ΠΕΠ 77 3,5 εκ € 83 4,3 εκ €

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟ-

ΧΗΣ

25 περίπου 25 εκ € 25 περίπου 25 εκ €

ΘΗΣΕΑΣ    -

ΣΥΝΟΛΟΝ 240 Περίπου 70,5 εκ € 277 Περίπου 81,3 εκ €

Πίνακας 1.4.1 Συνοπτική Παρουσίαση Προόδου του Προγράµµατος Αποκατάστασης ΧΑ∆Α

1.5 Το γενικότερο  πλαίσιο και οι κατευθύνσεις πολιτικής στη χώρα µας

Το πλαίσιο αυτό ορίζεται από την Οδηγία 2006/12/ΕΚ για την εφαρµογή της ο-

ποίας η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε την ΚΥΑ 50910/2003. Σύµφωνα µε το πλαίσο αυτό

κάθε Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. υποχρεούται να συντάξει το συντοµότερο δυνατόν ένα ή

περισσότερα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, τα οποία πρέπει να γνωστο-

ποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης

των αποβλήτων προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο και συνίστανται:

 (α) στην κατάρτιση γενικού πλαισίου και στην υιοθέτηση επιµέρους διαχρονικών

στόχων προς υλοποίηση για τη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης των

στερεών αποβλήτων,

 (β) στη θέσπιση όρων καταλληλότητας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης

και επιλογής των χώρων των εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης των στερεών α-

ποβλήτων και

(γ) στην καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών και όρων για την εκπόνηση και εφαρµο-

γή του σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων που διαµορ-

φώνονται και προσδιορίζονται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υ-

πουργεία, την ΚΕ∆ΚΕ, την Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και

εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, αποσκοπούν στη λήψη των ενδεδειγ-

µένων µέτρων, ώστε να προωθείται η πρόληψη ή και µείωση της παραγωγής και της

βλαπτικότητας των αποβλήτων ιδίως µε την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονοµικών τε-
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χνολογιών µε τις οποίες µπορεί να γίνει ηπιότερη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων,

την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασµένα

έτσι ώστε να µην συµβάλλουν καθόλου ή να συµβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο, λό-

γω της παραγωγής, της χρήσης, ή της τελικής τους διάθεσης στην αύξηση της ποσότη-

τας ή της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης, την ανάπτυξη κα-

τάλληλων τεχνικών για την τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στα

απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση και η αξιοποίηση των αποβλήτων µε α-

νακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει

στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, ή η χρησιµοποίηση των αποβλήτων

ως πηγή ενέργειας.

Τα µέτρα που λαµβάνονται, περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο την κατάρτιση πλαι-

σίου τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την κατάρτιση γενικών προγραµµάτων διαχείρι-

σης των αποβλήτων που αναφέρονται κυρίως στις µεθόδους διάθεσης, σε γενικές προ-

διαγραφές των µέσων προσωρινής αποθήκευσης, των αποβλήτων που δεν είναι δηµοτι-

κά και των χώρων που θα τα υποδεχθούν, σε κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής των

θέσεων των εγκαταστάσεων διάθεσης ή και αξιοποίησης των αποβλήτων, σε γενικές

προδιαγραφές των εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης, σε γενικές προδιαγραφές

αποκατάστασης των χώρων µετά από παύση λειτουργίας τους ή των σχετικών εγκατα-

στάσεων καθώς και των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης, σε κριτήρια κα-

θορισµού χρονικής διάρκειας της µετέπειτα φροντίδας των εγκαταστάσεων ή των χώρων

µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας τους, στις µεθόδους και στον τρόπο διενέργειας

ελέγχων από τον ίδιο τον φορέα διαχείρισης κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του

χώρου καθώς και κατά το στάδιο της µετέπειτα φροντίδας της (του), σε ειδικές διατάξεις

που αφορούν συγκεκριµένους τύπους αποβλήτων και στην δυνατότητα λήψης από τους

φορείς διαχείρισης κατάλληλων µέτρων για την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλή-

των κ.λπ. Για τη λήψη των ως άνω µέτρων είναι δυνατόν το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε να συ-

νεργάζεται µε άλλα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων σε συνεργασία µε

τις αρµόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτό κριθεί α-

ναγκαίο ή σκόπιµο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα µετά από γνώµη των συναρµόδιων Υ-

πουργείων, της ΚΕ∆ΚΕ και της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)
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για την δηµιουργία ολοκληρωµένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης

των στερεών αποβλήτων (Κόλλιας, 1993), που θα λαµβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέ-

σιµες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος καθώς επίσης και τις γεω-

γραφικές συνθήκες ή άλλες ειδικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων για

ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων. Με το δίκτυο αυτό επιδιώκεται η πραγµατοποίηση της

διάθεσης των αποβλήτων σε µία από τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις που θα χρησιµο-

ποιούν τις πιο κατάλληλες µεθόδους και τεχνολογίες για την εξασφάλιση υψηλού επιπέ-

δου προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.1   Το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο

2.2   Η εξέλιξη του ελληνικού θεσµικού πλαισίου

2.3   Το πρόσφατο θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα
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2.1 Το  Κοινοτικό  θεσµικό πλαίσιο

Η Οδηγία πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ, η οποία τροποποιήθηκε από την  Οδηγία

πλαίσιο 91/156/ΕOΚ και αυτή µε την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, περί των στερεών απο-

βλήτων ορίζουν τις έννοιες των στερεών αποβλήτων και των µεθόδων διαχείρισης αυτών

(επεξεργασία, ανακύκλωση) και απαιτούν από τα Κ-Μ την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης

των αποβλήτων. Με βάση την προσπάθεια για κοινή στρατηγική στο θέµα της διαχείρι-

σης των αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Απο-

βλήτων (Ε.Κ.Α.) µε την Απόφαση 94/3/ΕΚ. Ο Ε.Κ.Α. είναι ένας εναρµονισµένος, µη

εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων, ο οποίος πρόκειται ανά τακτά διαστήµατα να ανα-

θεωρείται και εφόσον είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύµφωνα µε την διαδικασία

της Επιτροπής. Ο Ε.Κ.Α.  αποτελεί σήµερα ονοµατολογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή

για όλη την Κοινότητα ορολογία, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απο-

βλήτων. Τα απόβλητα του Ε.Κ.Α. που θεωρούνται επικίνδυνα σηµειώνονται µε αστερίσκο

όπως ορίζει η Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί, ότι ένα υλικό που

περιλαµβάνεται στον Ε.Κ.Α. δεν είναι απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος εί-

ναι δόκιµος µόνο όταν ικανοποιείται ο ορισµός του µε βάση το άρθρο 1 της Οδηγίας

75/442/ΕΟΚ.

Όσον αφορά στη µεταφορά των αποβλήτων, αυτή καθορίζεται από τον Κανονι-

σµό 259/93, ο οποίος ισχύει για µεταφορές αποβλήτων τόσο στο εσωτερικό της Κοινό-

τητας όσο και όταν εισέρχονται στην κοινοτική επικράτεια ή εξέρχονται απ' αυτή. Με βά-

ση τον προαναφερθέντα Κανονισµό, καθιερώνεται σύστηµα αµοιβαίας και υποχρεωτικής

κοινοποίησης, καθώς και ενιαίο έγγραφο παρακολούθησης της µεταφοράς αποβλήτων.

Επιπλέον προβλέπεται διάκριση µεταξύ των αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση

και αυτών που προορίζονται για τελική διάθεση, και ταξινοµεί τα απόβλητα που προορί-

ζονται για ανακύκλωση σε 3 κατηγορίες (πράσινος, πορτοκαλί και κόκκινος κατάλογος).

Απαγορεύονται οι εξαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, µε εξαίρεση τις

εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι

συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης της Βασιλείας. Οµοίως απαγορεύονται οι προς την

Κοινότητα εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, µε εξαίρεση τις εισαγω-

γές από χώρες που είναι συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης της Βασιλείας ή από χώρες

µε τις οποίες η Κοινότητα (ή κράτος µέλος αυτής) έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες. Τέ-
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λος απαγορεύονται οι προς την Κοινότητα εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για

αξιοποίηση, µε εξαίρεση τις εισαγωγές από χώρες στις οποίες ισχύει η απόφαση του ΟΟ-

ΣΑ, από χώρες που είναι συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης της Βασιλείας, τέλος δε από

χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα (ή κράτος µέλος αυτής) έχει συνάψει διµερείς συµφωνί-

ες. Ο Κανονισµός είναι υπό αναθεώρηση µε στόχο την ενίχυση των διαδικασιών που ε-

φαρµόζονται σήµερα όσον αφορά στον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων.

Για την αποτροπή του κινδύνου µεταφοράς των αποβλήτων από τις ανεπτυγµέ-

νες στις αναπτυσσόµενες χώρες, χωρίς τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την περιβαλ-

λοντικά αποδεκτή διάθεσή τους, καταρτίστηκε και υπεγράφη το 1989 η Σύµβαση της

Βασιλείας. Με βάση αυτή τη σύµβαση τα υπογράφοντα Κράτη µέλη :

• Οφείλουν να µειώσουν στο ελάχιστο τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων

αποβλήτων.

• Απαγορεύεται η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, µε σκοπό την οριστική διάθε-

σή τους, προς χώρες που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ.

• Οφείλουν να  ιδρύσουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας στο εσωτερικό της χώρας,

στο µέτρο του δυνατού, µε σκοπό την βιώσιµη επεξεργασία και τελική διάθεση

των αποβλήτων.

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων, στοχεύει στην πρό-

ληψη ή στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον,

και ειδικότερα στις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος,

στον αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. H Οδηγία ταξινοµεί τους χώρους ταφής σε τρεις

κατηγορίες:

• χώροι ταφής επικινδύνων αποβλήτων,

• χώροι ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων,

• χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων.

Επιπροσθέτως, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ελεγχόµενης διάθεσης των αποβλή-

των, απαγορεύει τη διάθεση των ελαστικών, των νοσοκοµειακών και άλλων τύπων απο-

βλήτων και καθορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης χώρων τα-

φής. Τέλος θεσπίζονται συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι για τη µείωση της ποσότητας

των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων κα επιβάλλεται η διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής

από τα κράτη µέλη, για την προσέγγιση των παραπάνω στόχων.
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Αναφορικά µε την αποτέφρωση των στερεών αποβλήτων, αυτή καλύπτεται από την Ο-

δηγία 2000/76/ΕΚ. Στόχος της Οδηγίας είναι η πρόληψη και ο περιορισµός των επι-

πτώσεων στο περιβάλλον από την αποτέφρωση και τη συνδυασµένη αποτέφρωση απο-

βλήτων, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν για την ανθρώπινη υγεία. Η Οδηγία

αφορά όχι µόνο τις προοριζόµενες για την αποτέφρωση αποβλήτων εγκαταστάσεις («ει-

δικευµένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης»), αλλά και τις εγκαταστάσεις “συνδυασµένης

αποτέφρωσης”. Οι τελευταίες είναι εγκαταστάσεις των οποίων βασικός σκοπός είναι η

παραγωγή ενέργειας ή υλικών προϊόντων και οι οποίες χρησιµοποιούν ως κύριο ή βοηθη-

τικό καύσιµο τα απόβλητα, αφού αυτά υποβληθούν σε θερµική επεξεργασία για την τε-

λική διάθεσή τους.

Έχουν ακόµη εκδοθεί Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση συγκεκριµέ-

νων ρευµάτων αποβλήτων των οποίων η διάθεση από κοινού µε τα οικιακά απορρίµµατα

θα δηµιουργούσε σηµαντικά προβλήµατα. Οι κυριότερες από τις Οδηγίες αυτές είναι:

1. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιµοποιηθέντων ορυκτελαίων,

2. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που

περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες,

3. Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας,

4. Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πο-

λυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT),

5. Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

6. Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επι-

κίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,

7. Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλε-

κτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).

8. Οδηγία  91/689/ΕΟΚ, για τα επικίνδυνα απόβλητα.

9. Οδηγία 94/62/ΕΚ για την εναλλακτική διαχείριση.

10. Κανονισµός  1774/2002/EK, για την διαχείριση ζωϊκών υποπροϊόντων και

αποβλήτων.
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2.2   Η εξέλιξη του ελληνικού θεσµικού πλαισίου

Έντεκα χρόνια πριν την έκδοση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τη διαχείριση

των στερεών αποβλήτων, η Ελληνική νοµοθεσία είχε ήδη εντάξει στο οπλοστάσιό της

την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/301/64 «Περί συλλογής, αποκοµιδής και διάθεσης

απορριµµάτων». Επρόκειτο για πρωτοπόρα για την εποχή της, νοµοθετική πρόβλεψη, η

οποία κάλυπτε µε πληρότητα, τεχνική και διοικητική, το αντικείµενο της χωροθέτησης

των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων. Παράλληλα, καθόριζε τις βασικές τεχνι-

κές κατευθύνσεις για την συλλογή, αποκοµιδή και την υγειονοµική ταφή των ΑΣΑ.

Η συνέχεια, δεν ήταν δυστυχώς η αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει επί µακρόν

σηµαντικό έλλειµµα στο θεσµικό πλαίσιο της χώρας µας σχετικά µε τη διαχείριση των µη

επικινδύνων ΑΣΑ.  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διατάξεις της πιο πάνω Υ.∆.

επικαιροποιήθηκαν 33 χρόνια  αργότερα, οπότε και αντικαταστάθηκαν µε την ΚΥΑ

114218/97, η οποία ισχύει και σήµερα στα σηµεία αυτής που δεν καλύπτονται από µε-

ταγενέστερες διατάξεις. Η πρώτη ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση για το πλαίσιο δια-

χείρισης των Σ.Α. έγινε το 1986:

 (α) µε τα άρθρα 11,12 (κυρίως) και 13 του νόµου-πλαισίου για την προστασία του Πε-

ριβάλλοντος (Ν.1650/86),

β) σε συνδυασµό µε την ΚΥΑ 49541/86 («Στερεά Απόβλητα σε συµµόρφωση µε την

οδηγία 75/442/ΕΟΚ…»).

Η υπόψη ΚΥΑ αντικαταστάθηκε, δέκα χρόνια µετά, µε την ΚΥΑ υπ.αρ. 69728/96 και

αυτή µε την ΚΥΑ υπ.αρ. 50910/2003, η οποία συµπεριέλαβε και το αντικείµενο του

Εθνικού Σχεδιασµού και τον τρόπο κατάρτισης των Περιφερειακών Σχεδιασµών. Με την

υπόψη ΚΥΑ καταργήθηκαν, εποµένως, ρητά οι προγενέστερες, αφορώσες στα ζητήµατα

του Εθνικού και των Περιφερειακών σχεδιασµών, δηλ. οι ΚΥΑ υπ.αρ. 113944/97 και

14312/2000.
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2.3 Το πρόσφατο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 ,  ΦΕΚ 1909Β/22-12-03

«Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων/Εθνικός και Περιφε-

ρειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση ενσωµατώθηκε η βασική Κοινοτική

Νοµοθεσία που αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία

75/442/ΕΟΚ «περί στερεών αποβλήτων», η οποία τροποποιήθηκε µε την 91/156/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώ-

ρας και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλή-

των. Πιο συγκεκριµένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα η ο-

ποία στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωµένη

διαχείριση αυτών και τη βιώσιµη ανάπτυξη, ώστε:

� να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσι-
ας Υγείας,

� να εξοικονοµούνται πρώτες ύλες, νερό, ενέργεια, επιφάνεια γης,

� να επιτυγχάνεται µείωση των αερίων εκποµπών που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
Θερµοκηπίου,

� τα δευτερογενή υλικά από την αξιοποίηση να µην παρουσιάζουν µεγαλύτερη  βλα-
πτικότητα από τα συγκρίσιµα πρωτογενή υλικά ή από τα τελικά προϊόντα αυτών,

� να επιµηκύνεται ο διαθέσιµος χρόνος ζωής των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Α-
ποβλήτων (ΧΥΤΑ),

� η τελική διάθεση, όσων αποβλήτων είναι αδύνατη η αξιοποίησή τους, να µην αποτε-
λεί κίνδυνο για τις επόµενες γενεές.

Ειδικότερα, η προαναφερθείσα ΚΥΑ προβλέπει τα παρακάτω όσον αφορά στους γενικούς

στόχους και στις αρχές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων:
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1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται κατά τρόπο ώστε

να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άµεσα ή έµµεσα, η υγεία του αν-

θρώπου και ότι δεν χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι που ενδέχεται να

βλάψουν το περιβάλλον. Ειδικότερα, λαµβάνονται µέτρα ώστε:

α) να µην δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρί-

δα, την πανίδα καθώς και την εν γένει βιώσιµη ανάπτυξη,

β) να µην προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσµές,.

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

ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον (όπως αρχαιολογικοί χώ-

ροι, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήµατα).

2. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) Την αρχή της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων.

β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», µε έµφαση στην ευθύνη του παραγωγού των

αποβλήτων.

γ) Την αρχή της εγγύτητας σύµφωνα µε την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το

δυνατόν, να οδηγούνται σε µία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις επε-

ξεργασίας ή/και διάθεσης, µε κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονο-

µικά εφικτό της διαχείρισης.

Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), ο οποίος κα-

ταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ιεραρχούνται τα παραπάνω ως ακο-

λούθως:

1. Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και

µείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).

2. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα µε τη µεγιστοποίηση

της ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.

3. Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης

και των υπολειµµάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλο-

ντικά αποδεκτό, στοχεύοντας στην αειφορία.
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Η εξειδίκευση των παραπάνω γενικών στόχων στον ΕΣ∆Α οδηγεί στους εξής ειδικούς

στόχους:

• στην εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης µε την παύση λει-

τουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων σε συνδυασµό

µε έργα αποκατάστασής τους.

• στην περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονοµικά συµφέρουσα µεταφορά αποβλήτων,

µε τη δηµιουργία, όπου κρίνεται σκόπιµο, δικτύων σταθµών µεταφόρτωσης

• στην αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (οχήµατα, ε-

λαστικά, απόβλητα κατεδαφίσεων και κατασκευών, ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός ε-

ξοπλισµός, έντυπο υλικό), µε την καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων εναλλα-

κτικής διαχείρισης των υλικών αυτών

• στην προώθηση προγραµµάτων διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην

πηγή

• στη σταδιακή διαχρονική µείωση της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων υλικών

που οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή, µε τη δηµιουργία σύγχρονων και οικο-

νοµοτεχνικά κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών

στερεών αποβλήτων

• στην κάλυψη του συνόλου της χώρας µε σύγχρονες και ολοκληρωµένες εγκατα-

στάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων

• στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής που θα συµβά-

λει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης αποβλήτων

• στην συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση

του Κοινού ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής οποιου-

δήποτε σχεδιασµού (εθνικού ή περιφερειακού)

3. Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αρχών των προηγούµενων πα-

ραγράφων, οι αρµόδιες αρχές που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 καταρτίζουν Εθνικό και

Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 ,  ΦΕΚ 1572Β/16-12-02
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«Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων»

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινο-

τική οδηγία 99/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων («περί υγειονοµικής ταφής αποβλήτων»), η οποία:

• δεσµεύει την χώρα σε άµεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων,

• θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ,

• εισάγει σηµαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών,

• απαιτεί σηµαντική αναβάθµιση και µετασχηµατισµό των φορέων διαχείρισης,

• απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασµού και αδειοδότησης των έργων.

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγό-

τεροι και πιο ελεγχόµενοι ΧΥΤΑ, να λειτουργούν µε πολύ υψηλά πρότυπα (standards) και

σταδιακά, όπου είναι δυνατό, να µετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρε-

ώσεις που προκύπτουν για την Ελλάδα περιλαµβάνουν:

• Την υλοποίηση προγραµµάτων επεξεργασίας αποβλήτων, µε την έννοια που απο-

δίδεται στον όρο από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε όλα τα απόβλη-

τα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονοµική ταφή.

• Την δέσµευση για µία µέγιστη ποσότητα  Βιοαποδοµήσιµων Αστικών Αποβλήτων

(ΒΑΑ) που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής, η οποία βαίνει σταδιακά

µειούµενη για τα έτη 2010, 2013 και 2020.

• Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασµό, στην κατασκευή,

στην αδειοδότηση και στην λειτουργία των ΧΥΤΑ.

• Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Συγκεκριµένα, οι στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 στο άρθρο 4, για τα ΒΑΑ εί-

ναι:

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα ΒΑΑ που προορίζονται για χώρους ταφής

πρέπει να µειωθούν στο  75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των ΒΑΑ

που είχαν παραχθεί το 1995.
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• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα ΒΑΑ που προορίζονται για χώρους ταφής

πρέπει να µειωθούν στο  50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοα-

ποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995.

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα ΒΑΑ που προορίζονται για χώρους ταφής

πρέπει να µειωθούν στο  35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοα-

ποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995.

ΚΥΑ 22912/1117, ΦΕΚ 759Β/06-06-05

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περι-

βάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

Έχει εκδοθεί σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 «για την αποτέ-

φρωση των αποβλήτων».

Με την παραπάνω ΚΥΑ επιβάλλονται µέτρα, όροι και περιορισµοί στις εγκαταστά-

σεις αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων (όπου συµπεριλαµβάνονται και τα

αστικά απόβλητα από νοικοκυριά), ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή ο περιορισµός,

όσο είναι εφικτό, των  επιπτώσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα, της ρύπανσης από

εκποµπές στην ατµόσφαιρα, στο έδαφος και στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, καθώς

και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου.

Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

� Επιβάλλονται συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές στις µονάδες αποτέφρω-

σης,  τόσο σε σχέση µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή τους όσο και µε

τον εξοπλισµό και τις συνθήκες λειτουργία τους.

� Θεσπίζονται οριακές τιµές εκποµπής για τους αέριους ρύπους που προκύ-

πτουν από την λειτουργία των µονάδων αποτέφρωσης

� Θεσπίζονται, επίσης, οριακές τιµές εκποµπής και για τις απορρίψεις στα νερά

οι οποίες προκύπτουν από τον καθαρισµό των απαερίων.



62

� Καθορίζονται συγκεκριµένες διαδικασίες για την παράδοση και παραλαβή των

προς αποτέφρωση αποβλήτων.

� Επιβάλλεται στις µονάδες αποτέφρωσης η εγκατάσταση εξοπλισµού µετρή-

σεων καθώς και η διενέργεια µετρήσεων αερίων ρύπων και παραµέτρων λει-

τουργίας καθώς και βαρέων µετάλλων, διοξινών και φουρανίων.

� Προδιαγράφονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντι-

κών όρων στις µονάδες αποτέφρωσης καθώς και της άδειας διάθεσης από τις

αρµόδιες Υπηρεσίες.

Τέλος, λίγα χρόνια αργότερα ο Νόµος 2939/2001 διαµορφώνει το θεσµικό

πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόµο

αυτόν, ενσωµατώνεται η προαναφερθείσα οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό ∆ίκαιο, και κα-

θορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιµοποί-

ησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά, υλικά

οικοδοµών κ.α.), θέτοντας συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγ-

µατοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορίζουν τους επιµέρους

όρους για το κάθε ρεύµα αποβλήτου.

Σε αντίθεση µε το νοµοθετικό έργο για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, από

το οποίο απουσιάζει ακόµα ο Εθνικός Σχεδιασµός και οι Τεχνικές προδιαγραφές, το νοµο-

θετικό καθεστώς των µή επικινδύνων στερεών αποβλήτων χαρακτηρίζεται από σχετική

πληρότητα, παρουσιάζοντας επιµέρους, µόνο (αν και σηµαντικές) ελλείψεις, όπως παρα-

κάτω:

� ∆εν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών για

την εκπόνηση των µελετών οργάνωσης και λειτουργίας α) των συστη-

µάτων συλλογής και µεταφοράς και β) των εγκαταστάσεων προσωρινής απο-

θήκευσης, µεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης Σ.Α. (Άρθ.5, παρ.1γ της

ΚΥΑ 50910/03)

� ∆εν έχει διαµορφωθεί εθνικό πλαίσιο για την διαχείριση των ζωϊκών υπο-

προϊόντων και αποβλήτων. Παραµένουµε, ακόµη, στο σχετικό Κανονισµό

της  Ε.Ε.
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� ∆εν έχουν καλυφθεί τρία σηµαντικά κενά έναντι των προβλέψεων του Ν

2939/01 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση:

o Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ

o Η έκδοση του Π.∆/τος για την εναλλακτική διαχείριση του Έντυπου

Χαρτιού

o Η έκδοση του Π.∆/τος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλή-

των εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 Οικονοµική αποδοτικότητα  των µέχρι σήµερα επιλογών

3.2 Πόροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων



65

3.1 Οικονοµική αποδοτικότητα  των µέχρι σήµερα επιλογών

Είναι προφανές ότι η µέχρι σήµερα συχνή επιλογή της ανεξέλεγκτης διάθεσης

των απορριµµάτων (σε Χ.Α.∆.Α) έχει στερήσει από τη χώρα µας γενικά –πέραν των νοµι-

κών συνεπειών που αυτή έχει - ένα πολύ µεγάλο δυναµικό σε ανακυκλώσιµα υλικά και

µεγάλα ποσά ενέργειας  παραγόµενης από την εκµετάλλευση των απορριµµάτων. Σε αυ-

τά µπορεί να προστεθούν και οι αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές, µεταφορικά µέσα,

καθώς και το κόστος κτήσης εδαφών, ακόµη και στην περίπτωση των νοµίµως λειτουρ-

γούντων Χ.Υ.Τ.Α λόγω της καθολικής απόθεσης των απορριµµάτων σε αυτούς.

Η µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων που οδηγούνται προς διάθε-

ση, είτε για ταφή πρόκειται, είτε για καύση ή άλλη επεξεργασία, συνεπάγεται και ταυτό-

χρονη µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αυξάνει η διάρκεια ζωής

των Χ.Υ.Τ.Α, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό τα τελευταία χρόνια δεδοµένης της δυσκολίας

ανεύρεσης χώρων για τέτοια χρήση. Ακόµη η εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης

δίνει τη δυνατότητα να αποµακρύνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό επικίνδυνα και τοξικά

υλικά από τα απορρίµµατα πριν την τελική διάθεσή τους.

Η χρήση ανακυκλωµένων (δευτερογενών) υλικών σε αντικατάσταση πρω-

τογενών έχει σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας, αλλά και

µείωση της ρύπανσης κατά την παραγωγική διαδικασία των νέων προϊόντων. Στον παρα-

κάτω πίνακα δίνονται οι ωφέλειες που προκύπτουν αν αντικατασταθούν οι πρώτες ύλες

µε δευτερογενή υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση.

Πίνακας   3.1.1  Ωφέλειες από αντικατάσταση πρώτων υλών από υλικά ανακύκλωσης

Χαρτί Γυαλί Χαλκός Αλουµίνιο

Ενέργεια (%) 23-74 4-32 47-74 90-97

Αέρια ρύπανση (%) 73-74 6-22 85-86 95

Ρύπανση νερών (%) 35 - 76 97

Χρήση νερού (%) 58-60 50 40 -

Το µέσο κόστος αποκοµιδής και διάθεσης για τους ΟΤΑ της Αττικής σύµφωνα µε

στοιχεία του ΕΣ∆ΚΝΑ (1995) µέχρι πρόσφατα ήταν 50 € και 3 € ανά τόννο αντιστοίχως.

Μετά τον εκσυγχρονισµό της όλης διαχείρισης (2004) τα δύο κόστη έχουν διαµορφωθεί
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σε 25 € και 10 € αντιστοίχως. Σε αυτά δεν έχει ενσωµατωθεί το περιβαλλοντικό κόστος

και το κόστος διαχείρισης των διαρροών.  Σχετικός είναι και ο Πίνακας που ακολουθεί:

Πίνακας 3.1.2   Κόστος αποκοµιδής/διάθεσης απορριµάτων (€/τόννο)

Αποκοµιδή ∆ιάθεση

ΟΤΑ (1000 κάτ.) 150 75

Αττική 1995 50 3

Αττική 2004 25 10

Η µέχρι τώρα λειτουργία των δύο µεγάλων εργοστασίων µηχανικού διαχωρισµού

(Καλαµάτα, Άνω Λιόσια) αντιµετωπίζει προβλήµατα µε αποτέλεσµα τον µη ικανοποιητικό

βαθµό λειτουργίας τους. Ο ρυθµός αξιοποίησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών είναι

µικρότερος κατά 30% των στόχων για το 2006 (αξιοποίηση 50-60% κ.β., ανακύκλωση

25-45% κ.β. και τουλάχιστον 15% ανά υλικό συσκευασίας). Προχωρούν αλλά υπολείπο-

νται των στόχων η συλλογή, ο διαχωρισµός και η επαναχρησιµοποίηση υλικών από µπα-

ταρίες, ελαστικά αυτοκινήτων, αδρανή υλικά (µπάζα, λευκές και ηλεκτρονικές συσκευές).

Πρόσφατα άρχισε η εκµετάλλευση του βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων

και της Θεσσαλονίκης (Ταγαράδες). Μέχρι σήµερα υπήρχε απώλεια χιλιάδων GWh ηλε-

κτρικής ενέργειας αλλά και εκποµπής περίπου 100.000 τόννων βλαβερού διοξειδίου του

άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Ο εξοικονοµούµενος εθνικός ενεργειακός πόρος (λιγνίτης)

ανέρχεται σε περίπου 200.000 τόννους ετησίως. Υπάρχει υστέρηση στη µείωση της πο-

σότητας του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος, όπου σε 5 χρόνια πρέπει να υπάρχει αποµεί-

ωση κατά ¼ και σε 15 χρόνια αποµείωση κατά τα 2/3.

Σε όλα τα στάδια µίας αποτελεσµατικής διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων

και µε βάση τις ποσότητες που αυτά παράγονται, εκτιµάται ότι σήµερα στους ΟΤΑ, τις

επιχειρήσεις τους και τις συνοδές εµπορικές και τεχνικές εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα

απασχόλησης επιπλέον 15.000 ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων και ο συνολικός κύκλος

των σχετικών εργασιών µπορεί να ανέλθει στο 0,5% του Α.Ε.Π..

Η µέχρι σήµερα καθυστέρηση στην εφαρµογή δόκιµων και βιώσιµων µεθόδων

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει και ένα  (και οικονοµικό) καλό. Οι διάφορες

εγκαταστάσεις και έργα µπορούν να γίνονται µικρότερα και πιο εξειδικευµένα (σύσταση,

συλλογή κλπ. των απορριµµάτων) και να αποφεύγονται οι µεγάλης κλίµακος εφαρµογές

που είχαµε µέχρι σήµερα. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η έκταση των διαφόρων
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σταδίων κατά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων µιας περιοχής δεν είναι µόνο τε-

χνο-οικονοµικό αλλά και κοινωνικό θέµα.

3.2    Πόροι  για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Μέχρι σήµερα για την διαχείριση απορριµµάτων επενδύθηκαν από τα διάφορα

χρηµατοδοτικά µέσα (Ταµείο Συνοχής, ΠΕΠ, ΕΑΠΤΑ, ΕΠΠΕΡ, ΕΤΕΡΠΣ) και το εθνικό σκέ-

λος, ποσά ύψους 542 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ. Συγκεκριµένα για την εκπόνηση µελετών δια-

χείρισης απορριµµάτων, την κατασκευή έργων ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασί-

ας, για αποκαταστάσεις χωµατερών, εξοπλισµό αποκοµιδής, προγράµµατα και εξοπλισµό

ανακύκλωσης, επενδύθηκαν την περίοδο 1993-1999 συνολικά ποσά ύψους 322 εκατοµ-

µυρίων ΕΥΡΩ. Κατά την χρηµατοδοτική περίοδο 2000-2003 επενδύθηκαν ποσά συνολι-

κού ύψους 233 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ. Για το ίδιο διάστηµα το ΥΠΕΧΩ∆Ε είχε δεσµεύσει

από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων πρόσθε-

τες πιστώσεις συνολικού ύψους 293 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ.
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ΕΠΠΕΡ 2000-2006

Στο  ΕΠΠΕΡ 2000-2006, ο Άξονας 2 ο οποίος  αφορά στα  Στερεά απόβλητα  έχει στόχο

τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων για τον προσδιορισµό, την πρόληψη, τη συλ-

λογή, διαλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, επεξεργασία, διάθεση στερεών µη επικίνδυνων

στερεών αποβλήτων, καθώς και την αποκατάσταση από µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα

χώρων και ακτών, όταν τα ΠΕΠ και το Ταµείο Συνοχής δεν παρεµβαίνουν. Στόχος είναι

επίσης η ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολι-

τών στο θέµα της εφαρµογής της στρατηγικής της διαχείρισης απορριµµάτων.

Τα Μέτρα 2.1 και 2.2. για τα µη επικίνδυνα και επικίνδυνα αντιστοίχως από-

βλητα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία:

Συνοπτικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Συνολικό κόστος: 21.216.000 ευρώ
∆ηµόσια δαπάνη: 21.216.000 ευρώ
Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 14.851.200 ευρώ

Στον άξονα προτεραιότητας µπορούν να περιλαµβάνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβά-

σεις που σχετίζονται µε:

� Την διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

� Την διαχείριση των βιοµηχανικών µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων την απο-

κατάσταση χώρων εναπόθεσης στερεών αποβλήτων.

� Τον καθαρισµό ακτών τουριστικών περιοχών.

� Την αποκατάσταση – εξυγίανση ρυπασµένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα

ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών

για θέµατα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
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4ο  ΚΠΣ  2007-2013

Η διαχείριση των απορριµµάτων εντάσεται στις τοµεακές πολιτικές για το έδαφος

και αναφέρει: Οι εδαφικοί πόροι της Ελλάδας - σε σχέση µε τις αναπτυγµένες βιοµηχανι-

κά χώρες- είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, όµως δεδοµένου του τύπου και του επιπέ-

δου ανάπτυξης της χώρας δεν επιτρέπεται εφησυχασµός. Οι βασικοί κίνδυνοι υποβάθµι-

σης των εδαφών προέρχονται κατά βάση από την προβληµατική διαχείριση των αστικών

στερεών αλλά και των επικίνδυνων αποβλήτων, από την έντονα εκτατική οικιστική ανά-

πτυξη, από την ολοένα αυξανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων στη γεωργία,

την υπερεκµετάλλευση των υδατικών πόρων για αρδευτική χρήση και από την κατα-

στροφή των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές ή και υπερβόσκηση. Τα προβλή-

µατα αυτά σε συνδυασµό µε το ξηροθερµικό κλίµα της χώρας συµβάλλουν στην προϊού-

σα εκδήλωση φαινοµένων απερήµωσης σε άνυδρες περιοχές όπως π.χ. η Νότια Κρήτη.

Σκοπός του στρατηγικού σχεδίου στον τοµέα «Έδαφος» για την περίοδο 2007 –

2013 είναι η «Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την υποβάθµιση, την

απερήµωση και τη ρύπανση».

Για την επίτευξη του προαναφερόµενου σκοπού, τίθενται µια σειρά από επιµέρους στό-

χους, οι οποίοι είναι οι εξής:

� Υλοποίηση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων και µη αποβλήτων και ε-

ξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης επικίνδυνων και µη αποβλήτων.

� ∆ηµιουργία δυναµικού στην εγχώρια βιοµηχανία για την επεξεργασία και διαχείρι-

ση επικίνδυνων και µη αποβλήτων.

� Μείωση της διάχυτης επιβάρυνσης των εδαφών µε ουσίες που είναι επικίνδυνες

για το  περιβάλλον.

� Βιώσιµη διαχείριση των γεωργικών γαιών και δασικών εκτάσεων.
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� Αναστροφή των τάσεων διάβρωσης των εδαφών σε φυσικές περιοχές, καθώς και

της συµπίεσης και σφράγισης σε αστικές και περιαστικές.



71

Ταµείο Συνοχής 2007-2013

Συνολικά έχουν εγκριθεί από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ (2007-2013) περίπου 483 εκατοµµύ-

ρια ΕΥΡΩ για την ∆ΣΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4.1 Γενικά

4.2 Παράµετροι σχεδιασµού σταθµού µεταφόρτωσης

4.3 Στερεά απόβλητα µη αποδεκτά προς µεταφόρτωση
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4.1 Γενικά

Η συλλογή, η µεταφόρτωση και η µεταφορά αποτελούν τις πρώτες φάσεις της διαχείρι-

σης των στερεών αποβλήτων. Αυτές συµβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα και την

αποτελεσµατικότητα της συνολικής διαχείρισης των Α.Σ.Α., καθώς συντελούνται  εντός

του οικιστικού ιστού πόλεων όπου  οι συνθήκες είναι ήδη επιβαρυµένες από  το κυκλο-

φοριακό, την ηχορρύπανση, την ατµοσφαιρική ρύπανση, την έλλειψη ελεύθερων χώρων

κ.ά.

Για την προσωρινή αποθήκευση, χρησιµοποιούνται διάφορα µέσα όπως, σακού-

λες οι οποίες αποτελούν το πιο συνηθισµένο µέσο προσωρινής αποθήκευσης και χρησι-

µοποιούνται σε συνδυασµό µε κάδους προσωρινής αποθήκευσης κυλιόµενους ή σταθε-

ρούς. Για τα ογκώδη αντικείµενα που δεν είναι δυνατόν να µεταφερθούν µε τα συµβατι-

κά οχήµατα συλλογής (απορριπτόµενος ηλεκτρικός εξοπλισµός ελαστικά αυτοκινήτων,

υλικά από επισκευές και κατεδαφίσεις κ.λπ.), χρησιµοποιούνται οι  µεγάλοι υπoδοχείς

(Containers), οι οποίοι τοποθετούνται σε  προκαθορισµένα σηµεία. Ο καθαρισµός και η

απολύµανση των κάδων πρέπει να διενεργείται σε τακτά διαστήµατα για την αποµά-

κρυνση των υπολειµµάτων, την καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών και την

αποφυγή έκλυσης οσµών. Η συχνότητα για µεν το πλύσιµο πρέπει να είναι µία φορά την

εβδοµάδα για δε την απολύµανση µία φορά τον µήνα.

 Ως µεταφόρτωση  ορίζεται ο κύκλος εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων α-

πό τα µέσα συλλογής σε άλλα µέσα συγκέντρωσής τους, προκειµένου στη συνέχεια να

µεταφερθούν προς περαιτέρω διαχείριση. Η τεχνική αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε

χρήση κινητών ή σταθερών σταθµών µεταφόρτωσης. Σταθερός, θεωρείται ο σταθµός

µεταφόρτωσης όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριµένο χώρο

µε την κατάλληλη πάγια εγκατάσταση και τεχνική υποδοµή. Κινητός σταθµός µετα-

φόρτωσης, θεωρείται οποιοσδήποτε τύπος οχήµατος ή συνδυασµός οχηµάτων, που

φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό και υπερκατασκευή για την υποδοχή των αποβλήτων

χωρίς τη µεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων.

 Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συµπίεση, η οποία στοχεύει

στην επίτευξη του µέγιστου επιτρεπόµενου, κατά περίπτωση, ωφέλιµου φορτίου για την

περαιτέρω µεταφορά τους. Η συµπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers τα οποία



74

αποτελούν σταθερό ή µεταθετό τµήµα της υπερκατασκευής των οχηµάτων για περαιτέ-

ρω µεταφορά τους, µε δύο τρόπους:

� σε συγκεκριµένο χώρο, κατάλληλα διαµορφωµένο και εξοπλισµένο, µε άµεση

εκφόρτωση των αποβλήτων σε ανοικτής οροφής containers, τα οποία µπορεί

να είναι απλής κατασκευής ή και να φέρουν υδραυλικό σύστηµα για τη συ-

µπίεση των αποβλήτων κατά το στάδιο πλήρωσής τους και εξώθησης για την

τελική εκφόρτωσή τους (αυτοσυµπιεστές).

� άµεσα σε κλειστά containers, κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων

όπου τα κοντέϊνερ αποτελούν µεταθετή υπερκατασκευή των ειδικών για το

λόγο αυτό οχηµάτων συλλογής. Στην περίπτωση αυτή, στον σταθερό σταθµό

διενεργείται µόνο η µεταφόρτωση των ήδη συµπιεσµένων αποβλήτων χωρίς

την απαίτηση άλλης υποδοµής.

 Η παραπάνω πρακτική συµπίεσης των αποβλήτων αποτελεί την πιο συνηθισµένη

τεχνική που εφαρµόζεται κατά τις διαδικασίες µεταφόρτωσής τους. Εναλλακτικά, σε συ-

γκεκριµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί δεµατοποίηση των αποβλή-

των, µε χρήση εγκαταστάσεων υψηλού βαθµού συµπίεσης, οπότε τα απόβλητα µεταφέ-

ρονται στο χώρο τελικής διάθεσης υπό την µορφή δεµάτων. Στην ειδική αυτή περίπτω-

ση, η εγκατάσταση δεµατοποίησης, είναι πιο σύνθετη, αλλά δεν απαιτείται ειδική υπερ-

κατασκευή και containers στα οχήµατα για τη µεταφορά τους.

4.2 Παράµετροι σχεδιασµού σταθµού µεταφόρτωσης

Για τη λήψη απόφασης ίδρυσης ενός ή περισσοτέρων σταθµών µεταφόρτωσης,

(µόνιµων ή κινητών) προκειµένου να αποτελέσουν τµήµα ενός ευρύτερου σχεδιασµού

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µίας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, θα

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι:

� Η σκοπιµότητα ίδρυσης σταθµού µεταφόρτωσης, στο πλαίσιο του συνολικού

σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της υπό εξέταση περιοχής, ό-

πως προκύπτει από τη λεπτοµερή συγκριτική ανάλυση κόστους – οφέλους, µετα-

ξύ των λύσεων της άµεσης µεταφοράς και µεταφόρτωσης των αποβλήτων.

� Οι πιθανές εναλλακτικές θέσεις ίδρυσης, οι αντίστοιχοι µε τις θέσεις χρήστες των

εγκαταστάσεων, οι παραγόµενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ανά κατηγορία



75

(µικτά οικιακά απόβλητα, υπολείµµατα κήπων, ογκώδη, τυχόν ανακυκλώσιµα υλι-

κά προγραµµάτων διαλογής στην πηγή για µεταφόρτωση κ.λπ).

� Οι εναλλακτικές διαδροµές των οχηµάτων µεταφόρτωσης από τις θέσεις των

σταθµών προς το χώρο περαιτέρω διαχείρισης - τελικής διάθεσης .

� Οι εναλλακτικές τεχνικές και τεχνολογίες συστηµάτων µεταφόρτωσης που µπο-

ρούν να εφαρµοσθούν.

4.3 Στερεά απόβλητα µη αποδεκτά προς µεταφόρτωση

Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και οι χρήστες των σταθ-

µών µεταφόρτωσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα οχήµατα συλλογής δεν θα οδηγούν

για µεταφόρτωση απόβλητα που εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.  Απόβλητα που δεν γίνονται δεκτά για διάθεση σε Χώρο Υγειονοµικής

Ταφής ή σε εγκατάσταση ανακύκλωσης – ανάκτησης καθώς και οποιο-

δήποτε τύπο αποβλήτου που δεν εµπίπτει στα στοιχεία έγκρισης άδειας

συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς και µεταφόρτωσης α-

ποβλήτων

2.  Στερεά απόβλητα των οποίων η περιεκτικότητά τους σε υγρασία είναι ά-

νω του 65% κατά βάρος.

3.  Αδρανή απόβλητα προερχόµενα από επισκευαστικές δραστηριότητες κα-

τοικιών και κτηρίων, κατεδαφίσεις, εργασίες εκσκαφής γαιών καθώς και

οποιαδήποτε άλλα αδρανή απόβλητα (εµπορικά, βιοµηχανικά κ.λπ) τα ο-

ποία λόγω της φύσης ή σύνθεσης τους δεν προσοµοιάζουν µε τα οικιακά

απόβλητα.

4.  Πτώµατα και τµήµατα ζώων, απόβλητα σφαγείων και µολυσµατικά από-

βλητα προερχόµενα από ιατρικές ή/και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις.

5.  Απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, σύµφωνα µε τον

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5.1 Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία

5.1.1 Εισαγωγή

5.1.2 Αερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία

5.1.2.1 Περιγραφή τεχνολογίας

5.1.2.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

5.1.2.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

5.1.2.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

5.1.3 Αναερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία

5.1.3.1 Περιγραφή τεχνολογίας

5.1.3.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

5.1.3.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

5.1.3.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

5.1.4 Βιολογική Ξήρανση

5.1.4.1 Περιγραφή τεχνολογίας

5.1.4.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

5.1.4.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.



77

5.1.4.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

5.2 Καύση

5.2.1 Εισαγωγή

5.2.2 Στοιχειοµετρική Καύση

5.2.2.1 Περιγραφή τεχνολογίας

5.2.2.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

5.2.2.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

5.2.2.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

5.2.3 Αεριοποίηση

     5.2.3.1 Περιγραφή τεχνολογίας

5.2.3.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

5.2.3.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

5.2.3.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

5.2.4 Πυρόλυση

5.3 Συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών επεξεργασίας

5.3.1 Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους Εναλλακτικών Τεχνολογιών Επεξεργασίας

5.3.2 Τεχνοοικονοµική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Τεχνολογιών Επεξεργασίας

5.3.2.4 Βιολογική Ξήρανση και Αεριοποίηση

5.3.2.3 Στοιχειοµετρική Καύση

5.3.2.2 Αναερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία

5.3.2.1 Αερόβια Μηχανική – Βιολογική επεξεργασία

5.4 Σύνοψη και Συµπεράσµατα
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5.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

5.1.1 Εισαγωγή

Οι µονάδες Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) έχουν δυνατότητα επεξεργασίας

τόσο σύµµεικτων Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (ΑΣΑ), όσο και επιλεγµένων ρευµά-

των και, ανάλογα µε την εγκατάσταση, παράγουν ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, χαρτόνι,

σιδηρούχα µέταλλα, αλουµίνιο, πλαστικά ή/και γυαλί), βιοσταθεροποιηµένο απόρριµµα,

κοµπόστ, Refused Derived Fuel (RDF), βιοαέριο και Solid Refuse Fuel (SRF). Πιο συγκε-

κριµένα, τα βασικά είδη εγκαταστάσεων µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και, για

κάθε είδος, τα παραγόµενα προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

Μηχανική επεξεργασία + Αερόβια κοµποστοποίηση

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF

Βιοσταθεροποιηµένο υλικό για κοµπόστ ή κάλυψη ΧΥΤΑ ή αποκατάσταση εδαφών

Μηχανική επεξεργασία + Αναερόβια χώνευση

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF

Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας

Βιοσταθεροποιηµένο απόρριµµα

Μηχανική επεξεργασία + Αναερόβια χώνευση + Αερόβια κοµποστοποίηση

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF

Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας

Υλικό για αποκατάσταση εδαφών

Μηχανική επεξεργασία + Βιολογική Ξήρανση

Ανακυκλώσιµα σιδηρούχα µέταλλα και αλουµίνιο

SRF



79

Στα τέλη του 2004 καταγράφηκαν 27 οίκοι στην Ευρώπη, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει

επιτυχώς τουλάχιστον ένα εργοστάσιο µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Οι κατα-

σκευαστικοί αυτοί οίκοι είχαν στο ενεργητικό τους 80 µονάδες σε λειτουργία (εξαιρουµέ-

νων των πολυάριθµων µικρών µονάδων), ενώ είχαν ανακοινώσει 43 ακόµα µονάδες (µε-

ρικές από τις οποίες υπό κατασκευή) [1]. Η συνολική δυναµικότητα των υφιστάµενων

µονάδων ανέρχεται σε πάνω από 8.500.000 t/y και µαζί µε τις υπό κατασκευή σε πάνω

από 13.000.000 t/y [1]. Η δυναµικότητα των υφιστάµενων µονάδων κατανέµεται ως α-

κολούθως:

Με δυναµικότητα < 50.000 τ/έτος 18 µονάδες

Με δυναµικότητα 50.000 – 100.000 τ/έτος 30 µονάδες

Με δυναµικότητα 100.000 – 200.000 τ/έτος 21 µονάδες

Με δυναµικότητα > 200.000 τ/έτος 11 µονάδες

Σύνολο 80 µονάδες
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5.1.2 Αερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία

5.1.2.1 Περιγραφή τεχνολογίας

Οι εγκαταστάσεις αερόβιας Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας είναι κατάλληλες για

την επεξεργασία προδιαλεγµένου στην πηγή οργανικού κλάσµατος, όπως γίνεται στις

περισσότερες εγκαταστάσεις στη Γερµανία, αλλά και σύµµεικτων αστικών απορριµµά-

των, όπως γίνεται µε το σύνολο των εγκαταστάσεων σε Ιταλία και Ισπανία. Η πρώτη πε-

ρίπτωση πάντως είναι προτιµότερη, τόσο για λόγους απλοποίησης των διεργασιών και

µείωσης του κόστους, όσο και για λόγους καλύτερης ποιότητας του παραγόµενου κο-

µπόστ.

Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων µηχανικής επεξεργασίας και κοµποστοποίησης ποικίλει

ευρύτατα, ανάλογα µε τον τύπο και τη σύνθεση των υλικών τροφοδοσίας, τα επιθυµού-

µενα προϊόντα ανάκτησης και την τεχνογνωσία του κατασκευαστή. Η περιγραφή κάθε

τεχνολογίας είναι έξω από το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Το διάγραµµα της Ει-

κόνας 5.1.2.1-1 παρουσιάζει µια τυπική διάταξη, που συνδυάζει σχεδιαστική απλότητα,

λειτουργική αξιοπιστία και δυνατότητα ανάκτησης ανακυκλώσιµων υλικών [2].

Μια εγκατάσταση αυτού του τύπου απαρτίζεται από τις ακόλουθες µονάδες:

• Μονάδα ελέγχου και ζύγισης οχηµάτων, που περιλαµβάνει το φυλάκιο ελέγχου

και τις γεφυροπλάστιγγες. Σε αυτήν ελέγχεται, ζυγίζεται και καταγράφεται κάθε

εισερχόµενο και εξερχόµενο όχηµα µεταφοράς απορριµµάτων και υλικών.

• Μονάδα υποδοχής και τροφοδοσίας, που περιλαµβάνει τάφρους εκφόρτω-

σης των απορριµµατοφόρων, γερανογέφυρες και αρπάγες για µεταφορά των α-

πορριµµάτων, χοάνες τροφοδοσίας µε πλακοταινίες για έλεγχο της τροφοδοσίας

και συστήµατα διάνοιξης σάκων.

• Μονάδα µηχανικού διαχωρισµού, που περιλαµβάνει σύστηµα χειρωνακτικού

διαχωρισµού ογκωδών και ανεπιθύµητων αντικειµένων, σύστηµα εσχάρωσης µε

περιστροφικά κόσκινα για αποµάκρυνση τοξικών και άλλων αντικειµένων µικρού

µεγέθους (1,5 - 2 cm), συστήµατα χειροδιαλογής υλικών (χαρτιού, χαρτονιού,

πλαστικού, γυαλιού, σιδηρούχων µετάλλων και αλουµινίου) και δεµατοποίησης
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αυτών, σύστηµα οµογενοποίησης µε µηχανικό λειοτεµαχισµό, σύστηµα µαγνητι-

κού διαχωρισµού σιδηρούχων και αλουµινίου, καθώς και σύστηµα αεροδιαχωρι-

σµού για λήψη του ελαφρού κλάσµατος που οδηγείται για κοµποστοποίηση. Στις

σύγχρονες µονάδες η οµογενοποίηση και ο διαχωρισµός επιτυγχάνονται µε περι-

στροφικά κόσκινα για αυξηµένη λειτουργική αξιοπιστία.
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Εικόνα 5.1.2.1-1 Σύνηθες διάγραµµα ροής µονάδων επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών

απορριµµάτων [2]

• Μονάδα βιοαποδόµησης, η οποία περιλαµβάνει σύστηµα προσθήκης κλαδιών,

χόρτων ή/και λάσπης βιολογικού σε συγκεκριµένες αναλογίες, καθώς και σύστηµα

κοµποστοποίησης όπου, στη συνηθέστερη περίπτωση, τα οργανικά οδηγούνται

σε κλειστό χώρο και τοποθετούνται σε σειράδια. Σε αυτά παραµένουν 4 έως 6 ε-
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βδοµάδες υπό ελεγχόµενες συνθήκες υγρασίας και αερισµού µε µηχανική ανά-

δευση.

• Μονάδα ωρίµανσης, συνήθως σε στεγασµένο χώρο, όπου το compost τοποθε-

τείται σε σειράδια για περίπου τριάντα µέρες για ωρίµανση µε βιολογική σταθε-

ροποίηση.

• Μονάδα ραφιναρίσµατος, όπου το compost, αφού κοσκινιστεί διέρχεται µέσω

συστήµατος αεροδιαχωρισµού και βαλλιστικού διαχωρισµού για την αποµάκρυν-

ση προσµίξεων όπως γυαλί, σκληρά πλαστικά κ.α.

Αντί για χειρωνακτική ανάκτηση του χαρτιού και των πλαστικών προς επαναχρησιµοποί-

ηση, είναι δυνατός ο µηχανικός διαχωρισµός των υλικών αυτών για παραγωγή RDF, που

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης απορριµµάτων. Το RDF

παράγεται είτε σε µορφή cRDF (coarse RDF), είτε σε µορφή dRDF (dry RDF). Για την

παραγωγή του dRDF απαιτείται πρόσθετη δαπανηρή και ενεργοβόρα επεξεργασία, που

περιλαµβάνει ξήρανση και πελετοποίηση. Η παραγωγή του cRDF είναι απλή, το προϊόν

όµως είναι κατάλληλο µόνο για άµεση καύση.

5.1.2.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

Από τις εγκαταστάσεις µηχανικής επεξεργασίας και κοµποστοποίησης είναι δυνατόν να

παραχθούν, ανάλογα και µε το σχεδιασµό, τα ακόλουθα προϊόντα:

Ανακυκλώσιµα Υλικά

Τα υλικά, που µπορεί να ανακτηθούν, είναι χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, σιδηρού-

χα µέταλλα και αλουµίνιο. Αυτά, µε εξαίρεση το γυαλί, συµπιέζονται και δεµατοποι-

ούνται. Η ποιότητα του ανακτώµενου χαρτιού και πλαστικών από σύµµεικτα απορ-

ρίµµατα εξαρτάται από τον σχεδιασµό της εγκατάστασης. Μεγάλες ποσότητες εµπε-

ριεχοµένων οργανικών δυσχεραίνει τη διάθεση.

Εδαφοβελτιωτικό Υλικό (Κοµπόστ)
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Σε επεξεργασµένη µορφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέρ-

γειες και σε µορφή αδροµερούς για αποκατάσταση διαταραγµένων εδαφών (περιοχές

λιγνιτωρυχείων, µεταλλείων, νταµαριών κτλ.), αλλά και ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ.

Το επεξεργασµένο κοµπόστ, που παράγεται από σύµµεικτα απορρίµµατα, σε αντίθε-

ση µε αυτό που παράγεται από το προδιαλεγµένο ρεύµα οργανικών στην πηγή, δεν

έχει συνήθως την ποιότητα που απαιτείται για χρήση σε καλλιέργειες.

RDF

Θερµική αξιοποίησή του σε εργοστάσια συµβατικής (στοιχειοµετρικής) καύσης ΑΣΑ

Το RDF αποτελεί παραπροϊόν της µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των ΑΣΑ, έ-

χει αυξηµένο θερµικό περιεχόµενο και, στο βαθµό που είναι διαθέσιµο, είναι κατάλ-

ληλο για χρήση σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης ΑΣΑ.

Θερµική αξιοποίησή του σε ατµολέβητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η αντικατάσταση µέρους των συµβατικών καυσίµων µε RDF ή SRF (βλέπε ενότητα

5.1.4.2) παρουσιάζει σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα τα οποία προκύπτουν από την

ύπαρξη ικανών ποσοτήτων πλαστικών, αλλά και τοξικών. Τα προβλήµατα αυτά εκτεί-

νονται από τις αυξηµένες δυσλειτουργίες, διάβρωση και βλάβες του εξοπλισµού και

τις δυσκολίες διάθεσης της τέφρας λόγω του εµπλουτισµού της σε τοξικά, έως την

ανάγκη για χρήση νέων δαπανηρών συστηµάτων ελέγχου των εκποµπών [1]. Σε κά-

θε περίπτωση, για λειτουργικούς λόγους (διάβρωση, αύξηση του όγκου και της υ-

γρασίας των απαερίων στο λέβητα κτλ.) το RDF και το SRF δεν µπορούν να υπερβαί-

νουν το 5 έως 10 % του συµβατικού καυσίµου και τούτο µειώνει το οικονοµικό κίνη-

τρο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η πο-

λύ µικρή χρήση RDF και SRF σε λέβητες σήµερα και η πρόβλεψη ότι η κατάσταση

αυτή δεν πρόκειται να µεταβληθεί στο µέλλον [1].

Θερµική αξιοποίηση σε κλιβάνους τσιµέντου

Η χρήση του RDF σε κλιβάνους τσιµέντου δηµιουργεί λιγότερα τεχνικά προβλήµατα

και µικρότερες εκποµπές. Επίσης, η παραγόµενη τέφρα ενσωµατώνεται στο κλίνκερ.

Για λόγους όµως λειτουργικούς και για αποφυγή υπερβολικής υποβάθµισης της ποιό-

τητας του προϊόντος, το ποσοστό των συµβατικών καυσίµων που µπορεί να υποκα-

τασταθούν από βιοκαύσιµα είναι περιορισµένο. Επιπλέον, από τα βιοκαύσιµα προτι-
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µώνται αυτά µε λιγότερα τοξικά και διαβρωτικά συστατικά και µεγαλύτερη θερµογό-

νο δύναµη από το RDF ή/και το SRF, συµπεριλαµβανοµένων των παλαιών ελαστικών.

Για τον λόγο αυτό οι πραγµατικές δυνατότητες χρήσης των RDF και SRF στη βιοµη-

χανία τσιµέντου είναι περιορισµένες. Όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα εκτενούς έρευ-

νας στην Αγγλία, η τσιµεντοβιοµηχανία της χώρας, µε ετήσια παραγωγή τσιµέντου

13.500.000 τόνων, δεν µπορεί να απορροφήσει περισσότερους από 125.000 έως το

πολύ 500.000 τ/έτος RDF ή/και SRF [1].

Θερµική αξιοποίηση σε εγκαταστάσεις αεριοποίησης

Το RDF δεν έχει τόσο σταθερή σύσταση όσο το SRF (βλέπε ενότητα 5.1.4.2) και για

το λόγο αυτό η αεριοποίησή του παρουσιάζει µεγαλύτερες δυσκολίες. Σε κάθε περί-

πτωση, η τεχνολογία για αεριοποίηση RDF ή/και SRF δεν έχει αναπτυχθεί.

5.1.2.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

Από τα 80 εργοστάσια µηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας που λειτουργούσαν έως το

τέλος του 2004 τα 44 (το 55 %) χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο της αερόβιας κοµποστο-

ποίησης. Η συνολική δυναµικότητα των παραπάνω εργοστασίων ανερχόταν σε 4.900.000

τ/έτος και αντιστοιχούσε στο 57,5 % της δυναµικότητας όλων των εργοστασίων Μηχα-

νικής και Βιολογικής Επεξεργασίας.

Οι οίκοι που έχουν κατασκευάσει επιτυχώς µονάδες µε παραλλαγές αυτής της τεχνολογί-

ας είναι τουλάχιστον 12 και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. [1].

5.1.2.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

Τυπικά στοιχεία κόστους για εγκαταστάσεις µε διάγραµµα ροής σαν της Εικόνας 5.1.2.1-

1, µπορούν να εκτιµηθούν αναλυτικά ως συνάρτηση της σύνθεσης των ΑΣΑ, της επιθυ-

µητής ανάκτησης υλικών και της ποσότητας των προς επεξεργασία απορριµµάτων [2].
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Για τον υπολογισµό της παραγωγής γίνεται η παραδοχή, όπως και για τις υπόλοιπες τε-

χνολογίες, ότι η εγκατάσταση λειτουργεί µε πλήρη δυναµικότητα 260 µέρες το χρόνο.

Τούτο προκύπτει από την υπόθεση πενθήµερης εβδοµαδιαίας λειτουργίας της εγκατά-

στασης και προγραµµατισµένη συντήρηση του εξοπλισµού τα Σαββατοκύριακα.

Θεωρώντας ΑΣΑ µε τυπική σύνθεση των απορριµµάτων της Ελλάδος και µη λαµβάνοντας

υπόψη τα έσοδα από την τυχόν πώληση και επιδοτήσεις των ανακτώµενων υλικών και

του παραγόµενου compost, αλλά και τα έξοδα από τη διάθεση των υπολειµµάτων, το

παραπάνω µοντέλο έδωσε στοιχεία αρχικής επένδυσης και ετήσιου κόστους λειτουργίας

µε έτος αναφοράς το 2006, που παρουσιάζονται στο διάγραµµα της Εικόνας 5.1.2.4-1.
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Εικόνα 5.1.2.4-1 Αρχική επένδυση και ετήσιο κόστος λειτουργίας µονάδων αερόβιας

Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας [2], [3]
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Από τα παραπάνω στοιχεία µπορεί να εκτιµηθεί το ανηγµένο κόστος επεξεργασίας για τα

ακόλουθα δύο σενάρια και τις σχετικές µε το καθένα παραδοχές:

(α) Η µονάδα ιδρύεται και λειτουργεί από Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.)

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ. Τα αποτελέσµατα

της οικονοµικής ανάλυσης µε βάση τις παραπάνω παραδοχές παρουσιάζονται στο δι-

άγραµµα της Εικόνας 5.1.2.4-2.
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Εικόνα 5.1.2.4-2 Ενδεικτικό κόστος αερόβιας µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, από

µονάδες που ιδρύον και λειτουργούν ΦΟ∆ΣΑ [2], [3]

(β) Τη µονάδα ιδρύουν και λειτουργούν ιδιώτες

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 14,0 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ. Τα απο-
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τελέσµατα της οικονοµικής ανάλυσης µε βάση τις παραπάνω παραδοχές συνοψίζο-

νται στο διάγραµµα της Εικόνας 5.1.2.4-3.
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Εικόνα 5.1.2.4-3 Ενδεικτικό κόστος αερόβιας µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, από

µονάδες που ιδρύον και λειτουργούν ιδιώτες [2], [3]

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εκτιµούµενα από το µοντέλο κόστη κατασκευής και λει-

τουργίας ευρίσκονται σε λογική συµφωνία µε κόστη αναφερόµενα στη βιβλιογραφία από

Ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, π.χ. [5] [6], καθώς και µε το κόστος κατασκευής των ΕΜΑΚ της

∆. Αττικής και των Χανίων [2].
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5.1.3  Μηχανική επεξεργασία  και Αναερόβια χώνευση

5.1.3.1    Περιγραφή τεχνολογίας

H αναερόβια επεξεργασία του Οργανικού Κλάσµατος των ΑΣΑ (ΟΚΑΣΑ) γίνεται σε κλει-

στούς βιοαντιδραστήρες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες µε στόχο την ανάκτηση ενέρ-

γειας σε µορφή µεθανίου, τη µείωση του όγκου των ΑΣΑ και τη βιολογική σταθεροποίη-

σή τους.

Μια τυπική εγκατάσταση αναερόβιας επεξεργασίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα λειτουργι-

κά στάδια:

• Μονάδα ελέγχου και ζύγισης, υποδοχής και τροφοδοσίας και µηχανικού διαχωρι-

σµού. Σκοπός της µονάδας αυτής είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών ή/και η

παραγωγή RDF από τα εισερχόµενα απορρίµµατα, καθώς και ο διαχωρισµός του ορ-

γανικού κλάσµατος. Οι σχετικές διεργασίες είναι παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποι-

ούνται στην αερόβια κοµποστοποίηση και αναφέρονται στην ενότητα 5.1.2.1 παρα-

πάνω.

• Μονάδα αναερόβιας χώνευσης των οργανικών, η οποία περιλαµβάνει και σύ-

στηµα προσθήκης βιολογικής ιλύος ή/και γεωργικών και βιοµηχανικών αποβλήτων σε

ορισµένες αναλογίες για συνεπεξεργασία. Η αναερόβια χώνευση γίνεται µε τις ακό-

λουθες µεθόδους:

Υγρή αναερόβια χώνευση: Το υγρό τροφοδοσίας περιλαµβάνει ολικά στερεά 3 έ-

ως 8 %. Για να επιτευχθεί τόσο µεγάλη αραίωση απαιτείται προσθήκη και θέρ-

µανση µεγάλων ποσοτήτων νερού, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν µετά τη χώ-

νευση.

Στην απλούστερη περίπτωση η χώνευση γίνεται σε µονοβάθµιο µεσοφιλικό αντι-

δραστήρα, που όµως παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα. Για την επί-

λυση των προβληµάτων αυτών αναπτύχθηκε η χρήση δύο εν σειρά αντιδραστή-

ρων, στον πρώτο από τους οποίους τα οργανικά υδρολύονται και διασπώνται σε



89

οξέα και στο δεύτερο επιτυγχάνεται η µεθανογέννηση. Ο συνολικός υδραυλικός

χρόνος παραµονής είναι 5 έως 8 µέρες.

«Ξηρή» αναερόβια χώνευση: Στη µέθοδο αυτή η χώνευση γίνεται σε µονοβάθµι-

ους µεσοφιλικούς ή θερµοφιλικούς αντιδραστήρες συνεχούς ή περιοδικής λει-

τουργίας, στους οποίους το υλικό τροφοδοσίας περιέχει τουλάχιστον 25 % στε-

ρεά, Εικόνα 5.1.3.1-1.

• Μονάδα ωρίµανσης και ραφιναρίσµατος του προϊόντος της χώνευσης, η οποία

είναι µακροχρόνια και στοχεύει στην απελευθέρωση του εγκλωβισµένου µεθανίου και

στην εξάλειψη των φυτοτοξικών ουσιών. Για την αρχική µείωση της υγρασίας του

προϊόντος χρησιµοποιούνται παχυντές βαρύτητας και συστήµατα φυγοκέντρισης. Το

υγρό κλάσµα που προκύπτει ανακυκλοφορεί µερικώς για την ρύθµιση της υγρασίας

στα εισερχόµενα απόβλητα, ενώ το πλεόνασµα (βλέπε Εικόνα 5.1.3.1-1) απαιτεί προ-

χωρηµένες τεχνολογίες επεξεργασίας λόγω των αυξηµένων συγκεντρώσεων ρύπων.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν της ωρίµανσης περιέχει αυξηµένη υγρασία, που δεν ε-

πιτρέπει την ενσάκινση ή έστω την παρατεταµένη αποθήκευσή του. Για τη µείωση

της υγρασίας στο επίπεδο του 35 έως 45 % απαιτείται η χρήση φιλτροπρεσών. Ακό-

µα µεγαλύτερη ξήρανση επιτυγχάνεται µε χρήση θερµών απαερίων.

Εικόνα 5.1.3.1-1  Ισοζύγια µάζας σε σύστηµα «ξηρής» αναερόβιας χώνευσης [9]
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Η επεξεργασία του βιοαερίου περιλαµβάνει αποµάκρυνση του υδρόθειου και της περιε-

χόµενης υγρασίας. Συχνά αφαιρείται και η αµµωνία. Επιπλέον διαχωρισµός και αφαίρεση

του CO2, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του βιοαερίου σε επίπεδα φυσικού αερίου δικτύ-

ου. Το βιοαέριο αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται σε µηχανές συµπαραγωγής θερµικής

και ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος της παραγόµενης ενέργειας χρησιµοποιείται για τη δια-

τήρηση σταθερής θερµοκρασίας στον αντιδραστήρα και για τις υπόλοιπες ενεργειακές

ανάγκες της εγκατάστασης. Η περίσσεια θερµική και ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να διατε-

θεί σε δραστηριότητες εκτός εγκατάστασης.

Σύµφωνα µε την Εικόνα 5.1.3.1-1, από 1 τόνο οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ (ΟΚΑΣΑ)

παράγονται περίπου 100 m3 βιοαερίου, το θερµικό περιεχόµενο του οποίου είναι περίπου

37,75 MJ/Nm3. Αν τούτο χρησιµοποιηθεί σε µηχανή εσωτερικής καύσης  µε απόδοση 33

%, αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια 190 kWh [10]. Από την ενέργεια αυτή περίπου 93 kWh

απαιτούνται για τις ανάγκες του εργοστασίου [9] και οι υπόλοιπες, περίπου 97 kWh,

µπορούν να διατεθούν σε τρίτους.

5.1.3.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

Για τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί, σιδηρούχα και αλουµίνιο),

αλλά και για το βιοσταθεροποιηµένο υλικό που παράγεται µετά από ωρίµανση και ραφι-

νάρισµα, οι δυνατότητες διάθεσης είναι παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται στην ενό-

τητα 5.1.2.2 παραπάνω.

5.1.3.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

Περίπου το ένα τρίτο από τα 80 εργοστάσια µηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας που

λειτουργούσαν έως το τέλος του 2004 περιλάµβανε παραγωγή βιοαερίου µε αναερόβια

χώνευση, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό. Η συνολική δυναµικότητα των παραπάνω ερ-

γοστασίων ανερχόταν σε 2.450.000 τ/έτος και αντιστοιχούσε στο 28,8 % της δυναµικό-

τητας όλων των εργοστασίων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας. Οι οίκοι που έ-
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χουν κατασκευάσει επιτυχώς µονάδες µε παραλλαγές αυτής της τεχνολογίας είναι τουλά-

χιστον 12 και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. [1].

5.1.3.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας ολοκληρωµένων µονάδων αναερόβιας Μη-

χανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας δεν είναι διαθέσιµα από τη βιβλιογραφία.

Τα διαθέσιµα στοιχεία κόστους και οι συναρτήσεις κόστους από τη βιβλιογραφία, π.χ.

[8], ισχύουν για επεξεργασία οργανικού κλάσµατος προδιαλεγµένου στην πηγή. Οικονο-

µική ανάλυση µε βάση τα παραπάνω επιτρέπει εκτίµηση του κόστους επεξεργασίας ανά

τόνο οργανικού κλάσµατος, που όµως δεν είναι συγκρίσιµο µε το κόστος επεξεργασίας

ανά τόνο ΑΣΑ που προκύπτει για τις υπόλοιπες µεθόδους. Για το λόγο αυτό τα αποτελέ-

σµατα της σχετικής ανάλυσης δεν παρέχονται ενταύθα.

Σε κάθε περίπτωση, από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι το κόστος της αναερόβιας

µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας ανά τόνο οργανικού κλάσµατος είναι σηµαντικά

µεγαλύτερο από αυτό της αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας (διπλάσιο µε

τριπλάσιο) π.χ. [11], ακόµα και αν ληφθούν υπόψη τα έσοδα από την αξιοποίηση του

παραγοµένου βιοαερίου.
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5.1.4 Βιολογική Ξήρανση

5.1.4.1 Περιγραφή τεχνολογίας

Η βιολογική ξήρανση αποτελεί προεπεξεργασία και έχει ως βασικό σκοπό την αναβάθµιση

των ΑΣΑ έτσι ώστε να καταστούν κατάλληλα για θερµική αξιοποίηση. Ποιο συγκεκριµέ-

να, επειδή τα ΑΣΑ περιέχουν αυξηµένη υγρασία (στην Ελλάδα η υγρασία των ΑΣΑ ανέχε-

ται σε 40 % περίπου κατά βάρος) η κατώτερη θερµογόνος δύναµή τους είναι χαµηλή. Η

βιολογική ξήρανση (Biological Drying) στοχεύει στη:

• Μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ στο 12 έως 15 % κατά βάρος.

• ∆ιευκόλυνση του µηχανικού διαχωρισµού ανακυκλώσιµων σιδηρούχων µετάλλων

και αλουµινίου.

• Παραγωγή Solid Recovered Fuel (SRF) από το εναποµένον κλάσµα, µε κατώτερη

θερµογόνο δύναµη περίπου 15 MJ/kg.
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Η  ξήρανση επιτυγχάνεται µέσω αερόβιας αποδόµησης περιορισµένου ποσοστού οργανι-

κών των ΑΣΑ και µε παροχή εξωτερικής ενέργειας για εξάτµιση µέρους της υγρασίας των

ΑΣΑ. Για κάθε 100 kg αποβλήτων παράγονται περί τα 55 kg SRF, Εικόνα 5.1.4.1-1.

Εικόνα 5.1.4.1-1 Τυπικό ισοζύγιο µάζας σε εγκαταστάσεις βιολογικής ξήρανσης από προδιαλεγµένα

στην πηγή ΑΣΑ [1]

Η Εικόνα 5.1.4.1-2 παρουσιάζει ένα τυπικό διάγραµµα ροής µιας εγκατάστασης βιολογι-

κής ξήρανσης. Σύµφωνα µε αυτή:

• Τα εισερχόµενα ΑΣΑ υποβάλλονται σε πρωτοβάθµιο λειοτεµαχισµό (µέγιστο µέ-

γεθος 250mm).

• Τα λειοτεµαχισµένα ΑΣΑ µεταφέρονται στο βιοαντιδραστήρα για βιολογική ξή-

ρανση, όπου τοποθετούνται σε σειράδια και παραµένουν 5 µε 7 µέρες.

Οι µικροοργανισµοί αποδοµούν µέρος του ευκολότερα διασπάσιµου οργανικού

κλάσµατος και αυξάνουν τη θερµοκρασία στους 55οC.

Ο αέρας αναρροφάται µέσω των σειραδιών από αγωγούς που βρίσκονται στο δά-

πεδο, κορέννυται  µε υγρασία και στη συνέχεια, µέσω βιολογικών φίλτρων, εκλύ-

εται στην ατµόσφαιρα.

Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας απαιτείται στενός έλεγχος µια και η βιο-

λογικές διεργασίες επιβραδύνονται σηµαντικά µε τη µείωση της υγρασίας. Για να

επιτευχθεί αυτό, η θερµοκρασία του εισερχοµένου αέρα ρυθµίζεται µε χρήση
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καυσίµου και η εξέλιξη παρακολουθείται ηλεκτρονικά έτσι ώστε να γίνονται οι α-

ναγκαίες επεµβάσεις δίχως την παρουσία χειριστών στο χώρο της βιοαποδόµισης.

• Το ξηρό υλικό διέρχεται από κόσκινα για να απαλλαγεί από τα άχρηστα υλικά,

περνάει από µαγνητικούς διαχωριστές για ανάκτηση µετάλλων και το υπόλειµµα

υποβάλλεται σε δευτεροβάθµιο τεµαχισµό.

Εικόνα 5.1.4.1-2  ∆ιάγραµµα ροής εγκαταστάσεων βιολογικής ξήρανσης [1]
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5.1.4.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

Από τις εγκαταστάσεις βιολογικής ξήρανσης είναι δυνατόν να παραχθούν τα ακόλουθα

προϊόντα:

Σιδηρούχα υλικά και αλουµίνιο

Τα ανακτώµενα υλικά δύνανται να διατεθούν στην αγορά.

SRF

Θερµική αξιοποίηση σε εργοστάσια στοιχειακής  καύσης απορριµµάτων

Η βιολογική ξήρανση των ΑΣΑ για παραγωγή SRF και η χρήση του SRF σε µονάδες

στοιχειοµετρικής καύσης απορριµµάτων αναφέρεται ως δαπανηρότερη από την απ’

ευθείας στοιχειοµετρική καύση των ΑΣΑ [1]. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται α-

πό τα συγκριτικά στοιχεία κόστους της ενότητας 5.3.1, τα οποία δείχνουν ότι το κό-

στος της βιολογικής ξήρανσης και της στοιχειοµετρικής καύσης του παραγόµενου S-

RF έχει πολλαπλάσιο κόστος από αυτό της απ’ ευθείας καύσης των ΑΣΑ. Παρόλα αυ-

τά, οι τοξικές εκποµπές από το συνδυασµό βιολογικής ξήρανσης και στοιχειοµετρικής

καύσης του SRF δεν διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές της απ’ ευθείας στοιχειοµετρι-

κής καύσης των ΑΣΑ (σε αµφότερες τις περιπτώσεις καίγονται οι ίδιες ποσότητες α-

λογονούχων οργανικών που είναι κατ’  εξοχήν υπεύθυνες για τη δηµιουργία των το-

ξικών εκποµπών). Εποµένως, ο συνδυασµός βιολογικής ξήρανσης µε στοιχειοµετρική

καύση του SRF στερείται λογικής.

Θερµική αξιοποίηση σε ατµολέβητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Για τα σοβαρά προβλήµατα και τους περιορισµούς χρήσης των RDF και  SRF σε λέ-

βητες ισχύουν όσα σχετικά αναφέρονται στην ενότητα 5.1.2.2 παραπάνω.

Θερµική αξιοποίηση σε κλίβανους τσιµέντου

Για τις δυνατότητες και τους περιορισµούς χρήσης των RDF και SRF σε λέβητες ισχύ-

ουν όσα σχετικά αναφέρονται για to RDF στην ενότητα 5.1.2.2 παραπάνω.

Θερµική αξιοποίηση σε  εγκαταστάσεις αεριοποίησης

Στόχος των εγκαταστάσεων αεριοποίησης είναι η παραγωγή συνθετικού αερίου καυ-

σίµου (syngas), το οποίον θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια, µαζί µε άλ-
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λα καύσιµα, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει

µεγαλύτερες προοπτικές από την απ’ ευθείας χρήση του SRF σε λέβητες και στην

τσιµεντοβιοµηχανία, πλην όµως η σχετική τεχνολογία δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί

(βλέπε ενότητα 5.2.3.3).

Τα παραπάνω συνάδουν µε το συµπέρασµα από τη βιβλιογραφία ότι «η θερµική αξιοποί-

ηση του SRF αναµένεται να παραµείνει περιορισµένη και ότι για να διατηρηθεί στα περι-

ορισµένα αυτά επίπεδα προϋπόθεση είναι η παροχή σηµαντικών επιδοτήσεων ή άλλων

κινήτρων» [1].

Σχετική µε τα παραπάνω είναι και η επισήµανση από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι οι ισχυ-

ρισµοί των κατασκευαστών µονάδων βιολογικής ξήρανσης για τις δυνατότητες αξιοποίη-

σης του παραγόµενου SRF εντυπωσιάζουν για το πόσο µικρή σχέση έχουν µε την πραγ-

µατικότητα [1]. Από τα διαθέσιµα στοιχεία χρήσης του SRF που παρήγαγαν οι 14 µονά-

δες που υπήρχαν στα τέλη του 2004 [1] προκύπτει ότι:

• 10 % περίπου αξιοποιείτο σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε τσιµε-

ντοβιοµηχανίες αντικαθιστώντας συµβατικά καύσιµα, παρότι οι παραγόµενες ποσότη-

τες SRF ήταν µικρές και οι εν δυνάµει χρήστες δεν είχαν κορεστεί.

• 14 % περίπου χρησιµοποιείτο σε συµβατικές µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης α-

πορριµµάτων, οι οποίες προστέθηκαν εκ των υστέρων σε δύο εγκαταστάσεις βιολο-

γικής ξήρανσης προκειµένου να µη συνεχιστεί η διάθεση του SRF σε ΧΥΤΑ. Η απ’ ευ-

θείας όµως καύση των ΑΣΑ σε συµβατικές µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης θα είχε

υποπολλαπλάσιο κόστος (βλέπε παραπάνω) δίχως πρόσθετη περιβαλλοντική επιβά-

ρυση.

5.1.4.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

Τα 14 από τα 80 εργοστάσια µηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας που λειτουργούσαν

έως το τέλος του 2004 ήταν βιολογικής ξήρανσης. Η συνολική δυναµικότητα των παρα-

πάνω εργοστασίων ανερχόταν σε 1.165.000 τ/έτος και αντιστοιχούσε στο 13,7 % της

δυναµικότητας όλων των εργοστασίων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας [1].
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Οι οίκοι που είχαν κατασκευάσει επιτυχώς µονάδες µε παραλλαγές αυτής της τεχνολογίας

ήταν, µέχρι το τέλος του 2004, τρεις και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. [1].

Από αυτούς ο ένας είχε στο ενεργητικό του 7 µονάδες, ο δεύτερος 6 και ο τρίτος µία µι-

κρή µονάδα.

5.1.4.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

Τα εργοστάσια βιολογικής ξήρανσης απαρτίζονται από µια ή περισσότερες παράλληλες

γραµµές επεξεργασίας συγκεκριµένης δυναµικότητας (τυπικά 60.000 µε 70.000 τ/έτος

ΑΣΑ ή 20.000 τ/έτος ΑΣΑ ανάλογα και µε τον κατασκευαστή). Ο σχεδιασµός αυτός, που

βασίζεται σε προσθήκη παράλληλων γραµµών επεξεργασίας συγκεκριµένης δυναµικότη-

τας, δεν φαίνεται να παρέχει την οικονοµία κλίµακας (µείωση του κόστους επεξεργασίας

ανά τόνο ΑΣΑ όσο µεγαλώνει η δυναµικότητας της µονάδας), που χαρακτηρίζει άλλες

τεχνολογίες επεξεργασίας.

Οι ΜΠΕ των ΟΕ∆Α Γραµµατικού και Κερατέας [13], [14] εισηγούνται τη δηµιουργία ενός

εργοστασίου βιολογικής ξήρανσης δυναµικότητας 127.500 τ/έτος σε κάθε µια από τις

παραπάνω ΟΕ∆Α. Κάθε εργοστάσιο εκτιµάται ότι θα έχει κόστος κατασκευής 48,38 εκατ.

€ και ετήσιο κόστος λειτουργίας 2,61 εκατ. €.

Για τους σκοπούς της συγκριτικής αξιολόγησης ο υπολογισµός της παραγωγής του κάθε

εργοστασίου βασίζεται στην υπόθεση ότι η εγκατάσταση λειτουργεί µε πλήρη δυναµικό-

τητα 260 µέρες το χρόνο, δηλαδή 5 ηµέρες την εβδοµάδα µε προγραµµατισµένη συντή-

ρηση του εξοπλισµού τα Σαββατοκύριακα. Ανάλογες παραδοχές έχουν γίνει και τις υπό-

λοιπες τεχνολογίες έτσι ώστε η σύγκριση να γίνεται µε την ίδια βάση. Με αυτές ακριβώς

τις προϋποθέσεις ο µεγαλύτερος κατασκευαστικός οίκος µονάδων βιολογικής ξήρανσης

αναφέρει ότι η διαθεσιµότητα των γραµµών παραγωγής των µονάδων του κατά τις κα-

θηµερινές ανέρχεται σε 95 % [1]. Εποµένως η πραγµατική δυνατότητα επεξεργασίας κά-

θε εργοστασίου ανέρχεται σε (127.500 x 260 / 365) = 90.822 τ/έτος.
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Από τα παραπάνω στοιχεία παραγωγής και κόστους και µε συντελεστή επικαιροποίησης

1,1 για την τριετία 2003-2006, µπορεί να υπολογιστεί το ανηγµένο κόστος κατασκευής

και λειτουργίας για το 2006 ως εξής:

• Ανηγµένο κόστος κατασκευής: (1,1 x 48.380.000 / 90.822) = 585,96 € ανά

τ/έτος ΑΣΑ.

• Ανηγµένο κόστος λειτουργίας: (1,1 x 2.610.000 / 90.822) = 31,61 € / τόνο ΑΣΑ.

Από το ανηγµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας µπορεί να εκτιµηθεί το ανηγµένο

κόστος παραγωγής για τα ακόλουθα δύο σενάρια ως ακολούθως [4]:

(α) Τη µονάδα ιδρύει και λειτουργεί Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.)

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυ-

τή ισχύουν τα ακόλουθα:

Ετήσιο κόστος κεφαλαίου = 585,96 x 0.0837 = 49,04 € / τόνο ΑΣΑ

Ετήσιο κόστος λειτουργίας 31,61 € / τόνο ΑΣΑ

Κόστος παραγωγής 80,65 € / τόνο ΑΣΑ

(β) Τη µονάδα ιδρύουν και λειτουργούν ιδιώτες

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 14,0 % (ανάκτηση κεφαλαίου σε 7,1

χρόνια) και ο µέσος χρόνος ζωής των εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση

αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ και ισχύουν τα ακόλουθα:

Ετήσιο κόστος κεφαλαίου = 585,96 x 0,151 = 88,48 € / τόνο ΑΣΑ

Ετήσιο κόστος λειτουργίας 31,61 € / τόνο ΑΣΑ

Σύνολο 120,09 € / τόνο ΑΣΑ

ΦΠΑ 19 % 22,82 € / τόνο ΑΣΑ

Κόστος παραγωγής 142,90 € / τόνο ΑΣΑ
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Η Βρετανική εταιρεία Shanks, που συνεργάζεται µε οίκο κατασκευής µονάδων βιολογικής

ξήρανσης, µελέτησε τη δυνατότητα ίδρυσης εργοστασίων βιολογικής ξήρανσης στην Αγ-

γλία συνολικής δυναµικότητας 420.000 τ/έτος και ανέφερε ότι το κόστος κατασκευής

εκτιµάται σε 100 µε 110 εκατ. Λίρες (170 µε 187 εκατ. €) και το κόστος προεπεξεργασίας

σε 50 έως 55 Λίρες/τόνο ΑΣΑ (85 έως 93,5 €/τόνο ΑΣΑ) [12]. Για το τελευταίο όµως δεν

αναφέρει τη βάση εκτίµησης (ετήσιο κόστος κεφαλαίου, διάρκεια ζωής εξοπλισµού, τυ-

χόν έσοδα από πωλήσεις ανακυκλώσιµων υλικών, επιβάρυνση από φόρους). Αν υπολογί-

σουµε την πραγµατική δυνατότητα επεξεργασίας των υπόψη µονάδων, όπως προηγου-

µένως, λαµβάνουµε (420.000 x 260 / 365) = 300.000 τ/έτος. Από τα στοιχεία αυτά προ-

κύπτει για το έτος 2006 µε συντελεστή επικαιροποίησης 1,071:

• Ανηγµένο κόστος κατασκευής: (1.071 x 170.000 / 300.000) = 607 € έως (1.071

x 187.000 / 300.000) = 668 € ανά τ/έτος ΑΣΑ.

• Ανηγµένο κόστος παραγωγής: (1.071 x 85) = 91 € έως (1.071 x 93,5) = 100 €

ανά τόνο ΑΣΑ, δίχως όµως αναφορά της βάσης µε την οποία έχει τούτο υπολογι-

στεί.

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, θα δεχτούµε, για τους σκοπούς της συγκριτικής αξιο-

λόγησης, αυτά πού προέρχονται από τις ΜΠΕ των ΟΕ∆Α Γραµµατικού και Κερατέας [13],

[14] λόγω πληρότητας. Το κόστος κατασκευής από τη Shanks [12] προκύπτει ελαφρά

υψηλότερο. Το κόστος παραγωγής από τη Shanks [12] δεν µπορεί να συγκριθεί µε το

ετήσιο κόστος λειτουργίας από τις ΜΠΕ διότι δεν ορίζεται η βάση υπολογισµού του. Σε

κάθε περίπτωση, τα διαθέσιµα στοιχεία κόστους για τις µονάδες βιολογικής ξήρανσης

είναι περιορισµένα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα της παρούσας οικονοµικής α-

νάλυσης θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά.
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5.2 ΚΑΥΣΗ

5.2.1 Εισαγωγή

Από τις τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας των ΑΣΑ µόνο η στοιχειοµετρική καύση είναι

δόκιµη µε πλήθος εγκαταστάσεων διεθνώς και µε ορισµένες µονάδες που περνούν σε

δυναµικότητα τους 1.000.000 τ/έτος. Οι εγκαταστάσεις αυτές όµως δηµιουργούν τοξικές

αέριες εκποµπές και τοξικά στερεά υπολείµµατα, ο έλεγχος των οποίων συµβάλλει στο

υψηλό κόστος της καύσης και δηµιουργεί συνθήκες περιορισµένης κοινωνικής αποδοχής.

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται

προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών τεχνολογιών, όπως η πυρόλυση και η αεριοποίη-

ση, που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στη χηµική βιοµηχανία. Όλες όµως οι προ-

σπάθειες επεξεργασίας των ΑΣΑ µε τις µεθόδους αυτές απέτυχαν και γι’ αυτό το λόγο η

προσπάθεια σήµερα επικεντρώνεται στην προεπεξεργασία των ΑΣΑ µε στόχο την αύξηση

του θερµικού τους περιεχοµένου και τη σταθεροποίηση της ποιότητάς τους έτσι ώστε να

µειωθούν τα τεχνικά προβλήµατα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η βιολογική ξή-

ρανση, σκοπός της οποίας είναι η αναβάθµιση των ΑΣΑ σε SRF. Παρ’ όλα αυτά, η ανά-

πτυξη της τεχνολογίας για την αεριοποίηση του παραγόµενου SRF παραµένει στα ζητού-

µενα.
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5.2.2    Στοιχειοµετρική Καύση

5.2.2.1 Περιγραφή τεχνολογίας

Για την εφαρµογή της καύσης προϋπόθεση είναι τα ΑΣΑ να έχουν µια ελάχιστη κατώτερη

θερµογόνο δύναµη 6 MJ/kg σε όλες τις εποχές του έτους και µια µέση ετήσια κατώτερη

θερµογόνο δύναµη τουλάχιστον 7 MJ/kg [15].

Με την καύση των στερεών αποβλήτων επέρχεται πλήρης οξείδωση των εµπεριεχοµένων

στα ΑΣΑ οργανικών ουσιών. Για τη σωστή καύση απαιτείται η παροχή επαρκούς περίσ-

σειας αέρα, πέρα από τη στοιχειοµετρική αναλογία.

Από τις εγκαταστάσεις καύσης, και ανάλογα µε την ποιότητα των ΑΣΑ, παράγονται εκτός

από τα τυπικά προϊόντα της καύσης (ατµός, διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του άν-

θρακα, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, σωµατίδια) και µια σειρά άλλων τοξικών

ενώσεων όπως υδροχλώριο, υδροφθόριο, διοξίνες, φουράνια, πολυκυκλικοί αρωµατικοί

υδρογονάνθρακες, βαρέα µέταλλα κτλ. Για τον έλεγχο των εκποµπών έχουν θεσπιστεί

αυστηρά όρια (Οδηγία 2000/76/ΕΚ και ΚΥΑ 22912/1117/6-6-2005), για την επίτευξη των

οποίων απαιτείται η χρήση προηγµένων συστηµάτων ελέγχου. Ο έλεγχος της τήρησης

των ορίων απαιτεί ξεχωριστή εµπειρία, εξειδικευµένο εξοπλισµό, αλλά και διαδικασίες,

που υπερβαίνουν τις µέχρι σήµερα επιδόσεις των ελεγκτικών µηχανισµών της χώρας µας.

Μια εγκατάσταση καύσης αποτελείται, στη γενική περίπτωση, από τα ακόλουθα επιµέ-

ρους συστήµατα:

Πύλη και ζυγιστήριο για έλεγχο και καταγραφή των εισερχοµένων φορτίων

Χώρος υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης εισερχοµένων ΑΣΑ για οµαλοποίηση της

τροφοδοσίας.

 Σύστηµα τροφοδοσίας (γερανός, ταινία) προσαρµοσµένο στο ρυθµό λειτουργίας της ε-

γκατάστασης.

 Εστία καύσης µε σύστηµα εσχαρών ή, σε ειδικές περιπτώσεις, µε σύστηµα περιστροφι-

κού κλιβάνου ή ρευστοποιηµένης κλίνης. Ειδικός καυστήρας µε βοηθητικό καύσιµο
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κάνει την αρχική ανάφλεξη και εξασφαλίζει την ελάχιστη απαιτούµενη θερµοκρασία

των απαερίων σε περιπτώσεις που απαιτείται.

Λέβητας, ο οποίος χρησιµοποιεί τα θερµά απαέρια για παραγωγή ατµού.

 Σύστηµα αποµάκρυνσης υπολειµµάτων, τα οποία παράγονται από την καύση και αντι-

στοιχούν στο 20-40% του βάρους των εισερχοµένων ΑΣΑ. Τα υπολείµµατα δηµι-

ουργούνται κυρίως στην εσχάρα, απ’ όπου µε ειδικό σύστηµα απάγονται και µετα-

φέρονται για ψύξη, και στις θερµαντικές επιφάνειες των λεβήτων, απ’ όπου συγκε-

ντρώνονται στις χοάνες κάτω από το λέβητα.

 Σύστηµα ελέγχου εκποµπών, σαν αυτό που παρουσιάζεται στο διάγραµµα της Εικόνας

5.2.2-1 για έλεγχο σωµατιδίων, HCl, HF, SO2, διοξινών και βαρέων µετάλλων.

Υπόµνηµα:

1. Κλίβανος

2. Σύστηµα αποµάκρυνσης υπολοίπων

3. Λέβητας

4. Αντιδραστήρας ψεκασµού αιωρήµατος Ca(OH)2 για έλεγχο HCl, HF, SO2

5. Προσθήκη ενεργού άνθρακα

6. Σακόφιλτρο

7. Καµινάδα

Εικόνα 5.2.2-1 Τυπικό διάγραµµα ροής µονάδας στοιχειοµετρικής καύσης και συστήµατος ελέγχου εκ-

ποµπών (Προσαρµοσµένο από [15])
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Το διάγραµµα της Εικόνας 5.2-2 παρουσιάζει το ισοζύγιο µάζας για µια τυπική εγκατά-

σταση καύσης. Τα επιµέρους ποσοστά εξαρτώνται, ως είναι φυσικό, από τη σύνθεση των

απορριµµάτων, αλλά και από τη σύνθεση του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών που

χρησιµοποιείται.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ (ανά τόνο ΑΣΑ)

ΕΞΟ∆ΟΣ

Εικόνα 5.2.2-2 Ισοζύγιο µάζας σε τυπική εγκατάσταση στοιχειοµετρικής καύσης (Πηγή: w-

w.ecoling.ch)

Για ΑΣΑ µε κατώτερη θερµογόνο δύναµη της τάξης των 8 MJ/kg (που αντιστοιχεί στη

µέση σύνθεση των ΑΣΑ στη χώρα µας), η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε-

κτιµάται σε 520 kWh / τόνο ΑΣΑ. Εάν από την παραπάνω ποσότητα αφαιρεθεί η ίδια κα-

τανάλωση του εργοστασίου, που ανέρχεται σε 70 kWh / τόνο ΑΣΑ, η περίσσεια ηλεκτρι-

κής ενέργειας, που µπορεί να διατεθεί σε τρίτους, είναι της τάξης των 450 kWh / τόνο

ΑΣΑ, π.χ. [10].

5.2.2.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης
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Βασικό προϊόν των µονάδων καύσης ΑΣΑ είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η διά-

θεση της οποίας δεν παρουσιάζει πρακτικά προβλήµατα.

5.2.2.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

Η τεχνολογία συµβατικής στοιχειοµετρικής καύσης είναι η πλέον δόκιµη µε πολυπληθείς

µονάδες σε λειτουργία και κατασκευαστές στην Ε.Ε. και στον υπόλοιπο κόσµο.

5.2.2.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας συµβατικών µονάδων καύσης απορριµµά-

των µπορούν να υπολογιστούν από συναρτήσεις κόστους που δίδονται στη βιβλιογραφία

[8], αφού προσαρµοστούν στο έτος αναφοράς 2006. Εικόνα 5.2.2.4-1.
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Εικόνα 5.2.2.4-1 Αρχική επένδυση και ετήσιο κόστος λειτουργίας µονάδων συµβατικής στοιχειοµετρι-

κής καύσης [3], [8], [15], [16]

Οι προαναφερθείσες συναρτήσεις προέρχονται από στατιστική ανάλυση στοιχείων µονά-

δων καύσης που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προβλέψεις τους ευρίσκο-

νται σε καλή συµφωνία µε στοιχεία κόστους από άλλες πηγές, π.χ. [15] και [16]. Με

χρήση των παραπάνω στοιχείων µπορεί να υπολογιστεί το ανηγµένο κόστος παραγωγής

για τα ακόλουθα δύο σενάρια µε βάση τις αντίστοιχες παραδοχές:

(α) Τη µονάδα ιδρύει και λειτουργεί Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.):

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ. Τα αποτελέσµατα

της οικονοµικής ανάλυσης µε βάση τις παραπάνω παραδοχές παρουσιάζονται στο δι-

άγραµµα της Εικόνας 5.2.2.4-2.
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Εικόνα 5.2.2.4-2 Ενδεικτικά στοιχεία κόστους στοιχειοµετρικής καύσης, από µονάδες που ιδρύουν και

λειτουργούν Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.) [3], [8], [15], [16]

(β) Τη µονάδα ιδρύουν και λειτουργούν ιδιώτες:

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 14,0 % (ανάκτηση κεφαλαίου σε 7,1

χρόνια) και ο µέσος χρόνος ζωής των εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση

αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ. Τα αποτελέσµατα της οικονοµικής ανάλυσης µε βάση

τις παραπάνω παραδοχές συνοψίζονται στο διάγραµµα της Εικόνας 5.2.2.4-3.
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Εικόνα 5.2.2.4-3 Ενδεικτικά στοιχεία κόστους στοιχειοµετρικής καύσης, από µονάδες που ιδρύουν και

λειτουργούν ιδιώτες [3], [8], [15], [16]

Για τον υπολογισµό της ποσότητας των επεξεργαζόµενων ΑΣΑ γίνεται η παραδοχή, όπως

και στις προηγούµενες τεχνολογίες, ότι η εγκατάσταση λειτουργεί µε πλήρη δυναµικότη-

τα 260 µέρες το χρόνο. Στις συναρτήσεις κόστους δεν περιλαµβάνονται τα έσοδα από

την πώληση της περίσσειας του ηλεκτρικού ρεύµατος, περίπου 450 kWh ανά τόνο ΑΣΑ,

αλλά ούτε και οι δαπάνη για διάθεση των καταλοίπων, περίπου 11 € ανά τόνο ΑΣΑ (91 €

ανά τόνο υπολειµµάτων από το σύστηµα ελέγχου των εκποµπών και 4,6 € ανά τόνο υ-

πολειµµάτων από την εστία) [15].
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5.2.3 Αεριοποίηση

5.2.3.1 Περιγραφή τεχνολογίας

Για την αποφυγή των τοξικών αέριων εκποµπών και στερεών καταλοίπων της στοιχειο-

µετρικής καύσης εξετάστηκε η δυνατότητα αεριοποίησης των ΑΣΑ, που δηµιουργεί µι-

κρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα.

Αν και η αεριοποίηση εφαρµόζεται µε επιτυχία στη χηµική βιοµηχανία εδώ και αρκετές

δεκαετίες, η αεριοποίηση των ΑΣΑ παρουσίασε δυσκολίες λόγω του χαµηλού θερµικού

περιεχοµένου τους και των µεταβολών της σύνθεσής τους. Για το λόγο αυτό οι προσπά-

θειες επικεντρώνονται τα τελευταία χρόνια στην αεριοποίηση προϊόντων επεξεργασίας

των ΑΣΑ, όπως το RDF και το SRF, που έχουν µεγαλύτερο θερµικό περιεχόµενο και στα-

θερότερες ιδιότητες.

Από έρευνα στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, π.χ. [1], [7], αλλά και στο διαδίκτυο,

δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί ούτε µία µεγάλης κλίµακας εγκατάσταση αεριοποίη-

σης αµιγούς SRF. Μία εγκατάσταση αεριοποίησης RDF που ιδρύθηκε τη δεκαετία του

1990 στην Greve-en-Chianti της Ιταλίας έκλεισε σύντοµα λόγω λειτουργικών προβληµά-

των [1]. Ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που τροφοδοτείται εν µέρει

από µονάδα αεριοποίησης στο Kymijarvi της Φινλανδίας, αεριοποιεί κυρίως συµβατικά

βιοκαύσιµα, στα οποία προστίθεται ένα ποσοστό SRF [1]. Παρά τα σηµαντικά προβλήµα-

τα που πρέπει να λυθούν για την αεριοποίηση του SRF, οι κατασκευάστριες εταιρείες θέ-

τουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της αεριοποίησης για συµβατικά βιοκαύσιµα, όπως

το ξύλο, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ρεαλιστικότερο στόχο [1].

Επειδή η αεριοποίηση δεν αποτελεί επί του παρόντος δόκιµη τεχνολογία για επεξεργασία

ΑΣΑ, RDF ή/και SRF, ούτε µπορεί να προβλεφθεί πότε τούτο θα καταστεί δυνατό, η σχε-

τική παραγωγική διαδικασία δεν εξετάζεται περισσότερο.
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5.2.3.2 Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης

Βασικό προϊόν των µονάδων αεριοποίησης είναι το συνθετικό αέριο, η αξιοποίηση του

οποίου δεν παρουσιάζει συνήθως πρόβληµα.

5.2.3.3 Μονάδες σε λειτουργία στην Ε.Ε.

Από βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα δεν προέκυψαν κατασκευαστικοί οίκοι, που

να έχουν µονάδες αεριοποίησης αµιγούς SRF βιοµηχανικής κλίµακας µε επιτυχή λειτουρ-

γία στο ενεργητικό τους.

5.2.3.4 Στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας

Τα στοιχεία κόστους, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία για µονάδες αεριοποίη-

σης SRF, είναι πολύ περιορισµένα. Τα διαθέσιµα βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρονται σε

τεχνολογία, η οποία δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί βιοµηχανικά για ΑΣΑ, RDF ή/και SRF, και

δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν µε οικονοµικές εκτιµήσεις από διαφορετικής πηγές. Ως

εκ τούτου η αξιοπιστία των διαθέσιµων στοιχείων είναι άγνωστη.

Για την εφαρµογή της αεριοποίησης στα βιοδιασπάσιµα οργανικά των ΑΣΑ απαιτείται δα-

πανηρή ξήρανση [16]. Η µέθοδος είναι καταλληλότερη για το ξηρό κλάσµα των ΑΣΑ, αλ-

λά και πάλι θα πρέπει να τηρηθούν τα αυστηρά όρια εκποµπών που ισχύουν για τις συµ-

βατικές εγκαταστάσεις καύσης [16]. Υπό αυτές τις συνθήκες παρέχονται τα στοιχεία κό-

στους που συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2.3.4-1 [16].
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Πίνακας 5.2.3.4-1 Ενδεικτικά στοιχεία αρχικής επένδυσης και ετήσιου κόστους λει-

τουργίας ολοκληρωµένων µονάδων πυρόλυσης - αεριοποίησης (τι-

µές 1999) [16]

∆υναµικότητα

τ/έτος SRF

Παραγωγή

τ/έτος SRF

Αρχική Επένδυση

€

Κόστος Λειτουργίας*

€ / έτος

20.000 14.247 15.000.000 1.350.000*

50.000 35.616 35.000.000 1.860.000*

100.000 71.233 60.000.000 2.870.000*

200.000 142.466 100.000.000 4.180.000*

* Τα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία κόστη έχουν συµπληρωθεί µε το κόστος των εργατικών (απαιτήσεις

προσωπικού 25 έως 40 [16] µε µέσο ανά εργαζόµενο κόστος 22.000 €/έτος)

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5.2.3.4-1 µετά από επικαιροποίηση για το έτος 2006, λαµβά-

νοντας υπόψη ότι 0,55 τόνοι SRF προκύπτουν από 1 τόνο ΑΣΑ (βλέπε ενότητα 5.1.4.1

παραπάνω) και δεχόµενοι, όπως και για τις προηγούµενες τεχνολογίες, ότι η εγκατάστα-

ση λειτουργεί µε πλήρη δυναµικότητα 260 µέρες το χρόνο,  προκύπτουν τα στοιχεία κό-

στους παραγωγής, τα οποία δίνονται στον Πίνακα 5.2.3.4-2 για τα ακόλουθα δύο σενά-

ρια:

(α) Τη µονάδα ιδρύει και λειτουργεί Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.)

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.

(β) Τη µονάδα ιδρύουν και λειτουργούν ιδιώτες

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 14,0 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ.
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Πίνακας 6.4.3.4-2 Ενδεικτικά στοιχεία ανηγµένου κόστους παραγωγής ολοκληρωµένων

µονάδων πυρόλυσης – αεριοποίησης σε τιµές 2006 µε βάση τα πρω-

τογενή στοιχεία του Πίνακα 5.2.3-1 και τις παραδοχές των σεναρίων

(α) και (β).

Σενάριο (α) Σενάριο (β)Παραγωγή

τ/έτος SRF

Προέλευση

τ/έτος ΑΣΑ €/τόνο SRF €/τόνο ΑΣΑ €/τόνο SRF €/τόνο ΑΣΑ

14.247 25.952 233 128 384 211

35.616 64.756 171 94 304 167

71.233 129.515 141 78 254 139

142.466 259.029 112 62 205 113

Στα ανά τόνο ΑΣΑ στοιχεία ανηγµένου κόστους του Πίνακα 5.2.3.4-2 προσαρµόζονται οι

εξισώσεις που δίνονται στο διάγραµµα της Εικόνας 5.2.3.4-1 και οι οποίες επιτρέπουν

εκτίµηση του ανηγµένου κόστους, για οποιαδήποτε ποσότητα ΑΣΑ.

Από τα του στοιχεία του Πίνακα 5.2.3.4-2 και της Εικόνας 5.2.3.4-1 προκύπτει ότι η αε-

ριοποίηση είναι δαπανηρή τεχνολογία και ότι το αναµενόµενο κόστος της, ανηγµένο ανά

τόνο ΑΣΑ, είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε το κόστος της απ’ ευθείας στοιχειοµετρικής

καύσης των απορριµµάτων.
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Εικόνα 5.2.3.4-1  Κόστος αεριοποίησης SRF, ανηγµένο ανά τόνο ΑΣΑ

5.2.4 Πυρόλυση

Η Πυρόλυση είναι µια µέθοδος θερµικής επεξεργασίας απουσία οξυγόνου, κατά την ο-

ποία επιτυγχάνεται διάσπαση µεγάλων µορίων µε την εφαρµογή υψηλών θερµοκρασιών.

Μια εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι η παραγωγή κοκ από κάρβουνο. Η πυρόλυση

πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία 1100oC και παράγονται 3 προϊόντα: κοκ, αέριο και

πίσσα.
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Για την αξιοποίηση των απορριµµάτων δοκιµάστηκε η µέθοδος της πυρόλυσης σε χαµη-

λή θερµοκρασία. Στους 500 oC ολοκληρώνεται η πρώτη διάσπαση  µορίων. Υψηλότερες

θερµοκρασίες οδηγούν σε χαµηλότερη αερίωση αλλά σε καλύτερης ποιότητας κοκ. Κατά

τη διαδικασία αυτή τα απορρίµµατα διασπώνται, δίχως να καούν, στο εσωτερικό θερµαι-

νόµενου αντιδραστήρα, στον οποίο πραγµατοποιείται η διάσπαση απουσία οξυγόνου και

δίχως επαφή µε τη φλόγα. Η όλη διαδικασία είναι ποιο πολύπλοκη από την αεριοποίηση

µια και περιλαµβάνει σαφώς περισσότερα στάδια επεξεργασίας και διαχωρισµού µε απο-

τέλεσµα το υψηλότερο κόστος επένδυσης και λειτουργίας.

Γενικά, είναι αποδεκτό ότι η πυρόλυση είναι µια εξειδικευµένη µέθοδος µε επιτυχή εφαρ-

µογή στη χηµική βιοµηχανία και σε ειδικά απορρίµµατα, από τα οποία παράγει ανακυ-

κλώσιµα προϊόντα. Σε ότι αφορά όµως την επεξεργασία των ΑΣΑ, παρά τις επανειληµµέ-

νες προσπάθειες κατά την τελευταία τριακονταετία, η πυρόλυση δεν έχει δώσει ικανο-

ποιητικά αποτελέσµατα. Για τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της πυρό-

λυσης έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα επιγραµµατικά στη διεθνή βιβλιογραφία [7]:

«…Εντούτοις, δεν έχει ακόµα υπάρξει ούτε µια εγκατάσταση που να έχει δο-

κιµαστεί µε επιτυχία σε πλήρες µέγεθος, και κατά πάσα πιθανότητα θα συνε-

χίσουµε να παρατηρούµε τη µια αστοχία µετά την άλλη µέχρι να µάθουµε ότι

η τεχνολογία αυτή δεν είναι κατάλληλη για την επεξεργασία των αστικών α-

πορριµµάτων»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πυρόλυση δεν αποτελεί επί του παρόντος δόκιµη τε-

χνολογία για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα και για το λόγο αυτό δεν εξετάζεται περισσότε-

ρο.
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5.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση τα επιµέρους τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε

µέθοδο επεξεργασίας στην παραπάνω ενότητα 5.2, επιχειρείται ενταύθα συγκριτική αξιο-

λόγηση των εναλλακτικών µεθόδων, αφ ενός µεν ως προς το κόστος, αφ ετέρου δε ως

προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση µε τους στόχους και τις διαχειριστικές

προτεραιότητες που έχει θέσει η Ε.Ε.

5.3.1 Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους Εναλλακτικών Τεχνολογιών Επεξεργασίας

Στις ενότητες 5.1.2.4, 5.1.3.4, 5.1.4.4 και 5.2.2.4 έγινε οικονοµική ανάλυση των εναλλα-

κτικών τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ, που είναι διαθέσιµες σήµερα και εκτιµήθηκαν τα

κόστη κατασκευής και λειτουργίας τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά εκτιµάται το κόστος

παραγωγής των εναλλακτικών µονάδων επεξεργασίας και τα αποτελέσµατα παρουσιάζο-

νται στα διαγράµµατα των Εικόνων 5.3.1-1 και 5.3.1-2 για τα ακόλουθα δύο σενάρια υπό

τις τυπικές για το καθένα παραδοχές:

(α) Τη µονάδα ιδρύει και λειτουργεί Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.)

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.

(β) Τη µονάδα ιδρύουν και λειτουργούν ιδιώτες

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται 14,0 % και ο µέσος χρόνος ζωής των εγκα-

ταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ.
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Στα διαγράµµατα των Εικόνων 5.3.1-1 και 5.3.1-2 παρουσιάζεται, τόσο το κόστος της

βιολογικής ξήρανσης (προεπεξεργασίας) όσο και το κόστος βιολογικής ξήρανσης και αε-

ριοποίησης (ολοκληρωµένης επεξεργασίας) των ΑΣΑ. Το πρώτο σχετίζεται µε το ενδεχό-

µενο άµεσης ίδρυσης µονάδων βιολογικής ξήρανσης και το δεύτερο µε το ενδεχόµενο

συµπλήρωσης των µονάδων βιολογικής ξήρανσης µε µονάδες αεριοποίησης του παραγό-

µενου SRF όταν η σχετική τεχνολογία αναπτυχθεί. Σηµειώνεται ότι το κόστος βιολογικής

ξήρανσης και αεριοποίησης είναι παραπλήσιο µε το κόστος της βιολογικής ξήρανσης και

στοιχειοµετρικής καύσης των ΑΣΑ.

Όλα τα στοιχεία κόστους αναφέρονται σε τιµές 2006 και έχουν εκτιµηθεί µε τις ίδιες πα-

ραδοχές προκειµένου να είναι συγκρίσιµα. Στα εκτιµούµενα κόστη δεν έχουν ληφθεί υ-

πόψη τα έσοδα από τυχόν πώληση ανακτώµενων υλικών ή/και περίσσειας ηλεκτρικής

ενέργειας. Από την άλλη µεριά δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κόστη διάθεσης των υπο-

λειµµάτων. Η συνολική επίδραση των στοιχείων αυτών είναι µικρή, αν εξαιρέσουµε τις

επιδοτήσεις ανακυκλώσιµων υλικών, και µάλλον ευνοϊκή για όλες τις τεχνολογίες εκτός

από τη βιολογική ξήρανση. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται σηµαντικό πρόσθετο

κόστος για τη διαχείριση του παραγόµενου SRF για τη µεταφορά του, για τη διάθεσή του

σε ΧΥΤΑ και ενδεχοµένως ακόµα και για την απορρόφησή του, στις περιορισµένες ποσό-

τητες που είναι δυνατή, από υφιστάµενες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ή/και τσιµεντοβι-

οµηχανίες.

Σηµειώνεται ότι τα κόστη στις Εικόνες 5.3.1-1 και 5.3.1-2, που προέρχονται από στοιχεία

αρχικής επένδυσης και ετήσιου λειτουργικού κόστους που ελήφθησαν από τη διεθνή βι-

βλιογραφία, µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από αυτά που προκύπτουν εκάστοτε στην

πράξη και επηρεάζονται από αρκετούς παράγοντες (π.χ. σύνθεση απορριµµάτων, διαφο-

ροποιήσεις παραγωγικής διαδικασίας κτλ.).

Ειδικότερα, για τη βιολογική ξήρανση, που είναι νέα τεχνολογία µε λίγες εγκαταστάσεις

σε λειτουργία, και ιδίως για την αεριοποίηση του SRF, που είναι τεχνολογία υπό ανάπτυ-

ξη, τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία σπανίζουν και είναι δύ-

σκολος ο έλεγχος της ακρίβειάς τους από ανεξάρτητες πηγές.
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Ένα πρόσθετο λόγο αοριστίας στις εκτιµήσεις αποτελούν οι παράµετροι, µε βάση τις ο-

ποίες υπολογίζεται το ετήσιο κόστος του επενδυµένου κεφαλαίου. Οι πραγµατικές τιµές

των παραµέτρων αυτών µπορεί να διαφέρουν, ανά περίπτωση, από τις τυπικές των σε-

ναρίων (α) και (β) παραπάνω µια και εξαρτώνται από τις ισχύουσες συνθήκες (π.χ. πλη-

θωρισµό, επιτόκια), αλλά και από την πολιτική και τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων

αναδόχων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, όλες οι οικονοµικές εκτιµήσεις του παρόντος κεφαλαί-

ου, και ειδικότερα αυτές των Εικόνων 5.3.1-1 και 5.3.1-2, µπορεί να διαφέρουν από τα

πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία που προκύπτουν εκάστοτε στην πράξη. Εποµένως, τα

συµπεράσµατα που µπορούν να προκύψουν από τη χρήση των οικονοµικών στοιχείων

του παρόντος κεφαλαίου θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά και δεν θα πρέπει να

χρησιµοποιηθούν για τον a priory αποκλεισµό οποιασδήποτε τεχνολογίας.

Για την ορθότερη επιλογή τεχνολογιών, και διαχειριστικών προσεγγίσεων γενικότερα,

σκόπιµο είναι να εκτελείται Ανάλυση Κύκλου Ζωής και να χρησιµοποιούνται όσο το δυ-

νατόν πληρέστερα και λεπτοµερέστερα οικονοµικά στοιχεία από αξιόπιστες πηγές (βλέπε

και ενότητα 6.4.1 παρακάτω). Επίσης, λόγω της σηµασίας των σχετικών αποφάσεων, τα

αποτελέσµατα των αναλύσεων θα πρέπει να τίθενται σε ενδελεχή κρίση επιστηµονικών

φορέων και ΑΕΙ.
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5.3.2 Τεχνοοικονοµική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Τεχνολογιών Επεξεργασίας

Από τα αναφερόµενα στις περιγραφές των επιµέρους τεχνολογιών και από τη σύγκριση

του κόστους των εναλλακτικών µεθόδων επεξεργασίας προκύπτουν τα ακόλουθα συµπε-

ράσµατα:

5.3.2.1 Αερόβια Μηχανική – Βιολογική επεξεργασία

Η τεχνολογία Αερόβιας Μηχανικής – Βιολογικής επεξεργασίας ωρίµασε κατά την τελευ-

ταία δεκαετία, επιτυγχάνοντας τα αναγκαία επίπεδα λειτουργικής αξιοπιστίας και επιτρέ-

ποντας την κατασκευή εγκαταστάσεων µεγάλου µεγέθους. Από τις µεθόδους µηχανικής

– βιολογικής επεξεργασίας η παρούσα µέθοδος είναι η πλέον ώριµη µε περίπου το 55 %

των εγκαταστάσεων να είναι αυτού του τύπου [1].

Η Αερόβια Μηχανική – Βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνει µεγάλο βαθµό σταθεροποίησης

των ΑΣΑ, συµβάλλοντας αποδοτικά στην επίτευξη των στόχων µείωσης των οργανικών

που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ (οδηγία 99/31/EC). Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ανάκτη-

σης των επιθυµητών ποσοστών ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού

και µετάλλων) συµβάλλοντας αποφασιστικά στην επίτευξη και των στόχων της εναλλα-

κτικής διαχείρισης (οδηγία 94/62/EC όπως αναθεωρήθηκε µε την 2004/12/EC) για τα υ-

λικά συσκευασίας. ∆ίνει τέλος και τη δυνατότητα θερµικής αξιοποίησης των απορριµµά-

των µε παραγωγή RDF, το οποίο µπορεί να διατεθεί σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυνατότητα αξιοποίησης οργανικών µε παραγωγή

κοµπόστ και ανακύκλωσης υλικών αντί για καύση, δίνει στη χρήση της παρούσας τεχνο-

λογίας προτεραιότητα σύµφωνα µε τις αρχές της οδηγίας 75/442/EEC. Τα χαρακτηριστι-

κά αυτά την καθιστούν ως την πλέον συµβατή µε τους στόχους διαχείρισης των ΑΣΑ που

θέτει η Ε.Ε.

Η παρούσα µέθοδος είναι η οικονοµικότερη, µε µεγάλη διαφορά, από κάθε άλλη µέθοδο

επεξεργασίας. Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να επηρεαστεί σηµαντικά από την ενδεχό-



120

µενη επιβολή αυστηρότερων ορίων ποιότητας του παραγοµένου compost (εδαφοβελτιω-

τικού), µια και η τήρηση των ορίων αυτών µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε την εκτενέ-

στερη εφαρµογή προγραµµάτων συλλογής τοξικών υλικών (π.χ. µπαταριών) στην πηγή

και λιγότερο µε µεταβολές στην παραγωγική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτή-

σεις ποιότητας για το αδροµερές compost, που προορίζεται για αποκατάσταση διαταραγ-

µένων εδαφών (περιοχές λιγνιτωρυχείων, µεταλλείων, νταµαριών κτλ.) αλλά και ως υλι-

κό κάλυψης ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, δεν αναµένονται ιδιαίτερα περιοριστικές.

Με βάση τα παραπάνω η παρούσα τεχνολογία συνδυάζει την περιβαλλοντική φιλικότητα

και τη σχεδιαστική ευελιξία για επίτευξη όλων των απαιτήσεων που θέτει η Ε.Ε. για την

ορθή διαχείριση των ΑΣΑ µε το χαµηλό κόστος. Για τους παραπάνω λόγους τα τελευταία

χρόνια παρατηρείται εκθετική αύξηση, τόσο του αριθµού των εγκαταστάσεων αερόβιας

Μηχανικής – Βιολογικής επεξεργασίας, όσο και της συνολικής τους δυναµικότητας.

5.3.2.2 Αναερόβια Μηχανική – Βιολογική Επεξεργασία

Είναι σηµαντικά δαπανηρότερη από την προηγούµενη, ακόµα και αν ληφθεί υπόψη η α-

ξία της ανακτώµενης ενέργειας, και συνάµα λιγότερο ώριµη, µια και ο αριθµός των υφι-

στάµενων εγκαταστάσεων είναι µικρότερος [1].

Η χρήση της τεχνολογίας αυτής, όπως και της προηγούµενης έχει προτεραιότητα σύµ-

φωνα µε τις αρχές της οδηγίας 75/442/EEC λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης των ορ-

γανικών, ανακύκλωσης υλικών και παραγωγής RDF, αλλά και βιοαερίου.

5.3.2.3 Στοιχειοµετρική καύση

Η µέθοδος της στοιχειοµετρικής καύσης εφαρµόζεται στις περισσότερες και µεγαλύτερες

από τις υφιστάµενες µονάδες επεξεργασίας. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι µέχρι

πρότινος οι εναλλακτικές τεχνολογίες επεξεργασίας δεν είχαν επιτύχει τα αναγκαία επίπε-

δα αξιοπιστίας και εποµένως οι εναλλακτικές λύσεις ήταν περιορισµένες. Η υφιστάµενη
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τεχνολογία επιτρέπει τη δηµιουργία µονάδων πολύ µεγάλης δυναµικότητας (έως 1,2 ε-

κατ. τ/έτος), που παρέχουν σηµαντική οικονοµία κλίµακας. Η στοιχειοµετρική καύση α-

ποτελεί κατά συνέπεια την πλέον δοκιµασµένη τεχνολογία.

Σήµερα ωστόσο υπάρχει αυξανόµενη συνείδηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων λό-

γω των τοξικών αέριων εκποµπών και στερεών αποβλήτων. Τα προβλήµατα αποδοχής

από την κοινή γνώµη παραµένουν, παρά τη θέσπιση αυστηρών ορίων από την Ε.Ε. (Ο-

δηγία 2000/76/ΕΚ και ΚΥΑ 22912/1117/6-6-2005). Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλ-

λουν και οι δυσκολίες ελέγχου της τήρησης των ορίων, που προκύπτουν από τις ιδιαίτε-

ρες απαιτήσεις σε εµπειρία και εργαστηριακή υποδοµή. Από διαχειριστική άποψη, η αξιο-

ποίηση των υλικών µε καύση έχει µικρότερη προτεραιότητα από την κοµποστοποίηση

και την ανάκτησή τους.

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα βιβλιογραφικά στοιχεία η καύση είναι δαπανηρή τεχνολογία σε

σχέση µε την αερόβια µηχανική – βιολογική επεξεργασία, ακόµα και εάν ληφθούν υπόψη

τα έσοδα από τη θερµική αξιοποίηση των ΑΣΑ. Είναι όµως σηµαντικά φθηνότερη από τη

βιολογική ξήρανση (προεπεξεργασία) και ιδιαίτερα από το συνδυασµό βιολογικής ξήραν-

σης και αεριοποίησης (βλέπε ενότητα 5.3.1).

Η καύση µπορεί να συνδυαστεί µε µονάδες αερόβιας ή αναερόβιας µηχανικής – βιολογι-

κής επεξεργασίας για θερµική αξιοποίηση του τυχόν παραγόµενου RDF. Μπορεί να συν-

δυαστεί και µε µονάδες βιολογικής ξήρανσης για αξιοποίηση του SRF, αν και στην περί-

πτωση αυτή η απ’ ευθείας καύση των ΑΣΑ ενέχει υποπολλαπλάσιο κόστος και δεν δηµι-

ουργεί πρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Πράγµατι, οι ποσότητες των αλογονού-

χων ενώσεων που καίγονται και που είναι κατ’ εξοχήν υπεύθυνες για την παραγωγή των

τοξικών οργανικών ενώσεων, είναι ουσιαστικά ίδιες µε ή χωρίς τη βιολογική ξήρανση.

Για τους παραπάνω λόγους, στην Ε.Ε. των 15 χωρών, το ποσοστό καύσης των ΑΣΑ  ή-

ταν µικρό, παρά τη σηµαντική αύξηση του ποσοστού των ΑΣΑ που υφίστανται ανακύ-

κλωση και επεξεργασία (βλέπε Εισαγωγή). Κατά την ίδια περίοδο, στις Η.Π.Α. υπήρξε

ουσιαστική µείωση του ποσοστού των ΑΣΑ που καίγονται, ενώ αντιθέτως υπήρξε σηµα-

ντική αύξηση του ποσοστού των ΑΣΑ που ανακυκλώνονται (βλέπε Παράρτηµα I).
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5.3.2.4 Βιολογική Ξήρανση και Αεριοποίηση

Οι προσπάθειες πυρόλυσης ή αεριοποίησης των ΑΣΑ ξεκίνησαν λόγω της επιτυχούς χρή-

σης των τεχνολογιών αυτών στη χηµική και πετροχηµική βιοµηχανία. Στόχος της πυρό-

λυσης ήταν η παραγωγή χρήσιµων, υγρών κυρίως, προϊόντων, ενώ της αεριοποίησης η

παραγωγή συνθετικού αερίου αλλά και η µείωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων

που δηµιουργεί η στοιχειοµετρική καύση. Τα ΑΣΑ όµως, λόγω της χαµηλής θερµογόνου

δύναµης και των µεγάλων µεταβολών στη σύνθεσή τους, αποδείχθηκαν, µετά από µα-

κροχρόνιες προσπάθειες, ακατάλληλη πρώτη ύλη για αµφότερες τις τεχνολογίες.

Οι προσπάθειες σήµερα επικεντρώνονται στην αεριοποίηση, αφού προηγηθεί κατάλληλη

προεπεξεργασία των ΑΣΑ µε στόχο την αύξηση της θερµογόνου δύναµης και τη σταθε-

ροποίηση των ιδιοτήτων τους. Για την προεπεξεργασία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια

η βιολογική ξήρανση, η οποία µετατρέπει τα ΑΣΑ σε SRF (Solid Refuse Fuel) µετά από

ξήρανση και περιορισµένη µείωση των οργανικών τους.

Η βιολογική ξήρανση ως προεπεξεργασία δεν επαρκεί για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος

της µείωσης των οργανικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ σύµφωνα µε την οδηγία

99/31/EC. Απαιτείται εποµένως συνδυασµός της βιολογικής ξήρανσης µε µονάδα αεριο-

ποίησης και µονάδα ηλεκτροπαραγωγής, Εικόνα 5.3.2-1.

Εικόνα 5.3.2-1 Προσδοκόµενη ενεργειακή αξιοποίηση ΑΣΑ µε βιολογική ξήρανση και αεριοποίηση [4]
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Όπως όµως προκύπτει από τη βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, τεχνολογία αεριο-

ποίησης αµιγούς SRF δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί. Επιπλέον, υπάρχει περιορισµένη δυνα-

τότητα απορρόφησης του SRF από υφιστάµενες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και εργο-

στάσια τσιµέντου (βλέπε και ενότητα 5.1.4.2) [1]. Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία τη

διάθεση του µεγαλύτερου µέρους του παραγόµενου SRF σε ΧΥΤΑ, Εικόνα 5.3.2-2. Τούτο

άλλωστε προβλέπεται και στις Μ.Π.Ε. των ΟΕ∆Α Γραµµατικού και Κερατέας.

Εικόνα 5.3.2-2 Αποτέλεσµα χρήσης βιολογικής ξήρανσης δίχως διαθέσιµη τεχνολογία

αεριοποίησης του SRF [4]

Με τη διάθεση όµως του SRF σε ΧΥΤΑ το µόνο ουσιαστικό όφελος από τη χρήση της βι-

ολογικής ξήρανσης είναι η περιορισµένη µείωση των οργανικών και η ανάκτηση των µε-

τάλλων. Έτσι, και παρά το µεγάλο κόστος, υπάρχει περιορισµένη συµβολή στην επίτευξη

των στόχων τόσο της οδηγίας 99/31/EC για µείωση των οργανικών που οδηγούνται σε

ταφή, όσο και της οδηγίας 94/62/EC όπως αναθεωρήθηκε µε την 2004/12/EC, για την

εναλλακτική διαχείριση των υλικών συσκευασίας.

Από τα διαθέσιµα στοιχεία (βλέπε ενότητα 5.3.1 παραπάνω) προκύπτει ότι η βιολογική

ξήρανση, αν και προεπεξεργασία µε περιορισµένες δυνατότητες συµβολής στην επίτευξη

των διαχειριστικών στόχων της Ε.Ε. σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, έχει κόστος µεγα-

λύτερο από αυτό της στοιχειοµετρικής καύσης και υπερδιπλάσιο από αυτό της αερόβιας
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µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η αδυναµία αξιοποίησης

των µεγάλων ποσοτήτων SRF που παράγονται δηµιουργεί µεγάλες απαιτήσεις για ΧΥΤΑ

που συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για µεταφορά και τελική διάθεση, αλλά και δυ-

σκολίες εξασφάλισης των αναγκαίων σχετικών χώρων. Το κόστος της πλήρους επεξερ-

γασίας µε χρήση βιολογικής ξήρανσης και αεριοποίησης ή στοιχειοµετρικής καύσης του

SRF είναι περίπου διπλάσιο αυτού της στοιχειοµετρικής καύσης και τετραπλάσιο αυτού

της αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας.
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6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Καθώς αρχίζει η ισχύς των αυστηρών απαιτήσεων ανακύκλωσης, αξιοποίησης και επεξερ-

γασίας των ΑΣΑ, η χώρα µας καλείται να πάρει ορθολογικές αποφάσεις σε περίπλοκα τε-

χνικά θέµατα µε σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις καθώς και νέες δα-

πανηρές εγκαταστάσεις πρέπει να ιδρυθούν. Από τις βασικότερες αποφάσεις που πρέπει

να ληφθούν, είναι αυτή που αφορά στην επιλογή των µεθόδων επεξεργασίας και του

συνδυασµού αυτών, διότι επηρεάζει καθοριστικά το συνολικό κόστος της διαχείρισης. Η

απόφαση αυτή αφορά επίσης στην ποσότητα και στην ποιότητα των προς ανάκτηση υλι-

κών, τον τύπο και την ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων, αλλά και τις ποσότητες

των αχρήστων που πρέπει να διατεθούν.

Τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε τις απαιτήσεις που πηγάζουν από

τις οδηγίες της Ε.Ε. όπως η 75/442/EEC (προτεραιότητες διαχείρισης), η 94/62/EC όπως

αναθεωρήθηκε από την 2004/12/EC (εναλλακτική διαχείριση υλικών συσκευασίας) και η

99/31/EC (περιορισµοί σε ποσότητες των οργανικών υλικών που µπορεί να διατεθούν σε

ΧΥΤΑ).

Αν ληφθούν υπόψη: (α) η αύξηση της ποσότητας των απορριµµάτων που τυπικά ανέρ-

χεται σε 2,5 % ετησίως, και (β) ο σταδιακός περιορισµός των ποσοτήτων του οργανικού

(βιοαποδοµήσιµου) κλάσµατος των αποβλήτων, που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέ-

πεται να διατίθεται σε ΧΥΤΑ και (γ) η υποχρέωση ανακύκλωσης 60 % χαρτιού και χαρ-

τονιού, που αποτελούν και µέρος του οργανικού κλάσµατος, µπορεί κανείς να δείξει ότι,

χονδρικά, από το 2010 και µετά είναι σύννοµη η απ’ ευθείας ταφή του 56 % των ΑΣΑ,

από το 2013 του 35 % των ΑΣΑ και από το 2020 του 18 % των ΑΣΑ. Το διάγραµµα της

Εικόνας 6.1-1 παρέχει την χρονική εξέλιξη των παραγοµένων ποσοτήτων ΑΣΑ και αυτών

που µπορεί να διατεθούν απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ δίχως επεξεργασία ανά 100 τ/έτος παρα-

γοµένων ΑΣΑ στο έτος αναφοράς 2006 [1].
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Εικόνα 6.1-1 Ετήσιες ποσότητες παραγοµένων ΑΣΑ και ετήσιες ποσότητες ΑΣΑ που

µπορούν να διατεθούν απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ ανά 100 τ/έτος παραγοµένων

ΑΣΑ στο έτος αναφοράς 2006 [1]

6.2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  2000

Αν αναζητήσει κανείς την πορεία προς τη σηµερινή κατάσταση διαχείρισης των οικιακού

τύπου απορριµµάτων θα παρατηρήσει ότι ο σχεδιασµός της διαχείρισης ξεκίνησε τη δε-

καετία του 1990 σε Νοµαρχιακό επίπεδο. Τούτο θα ήταν λογικό µερικές δεκαετίες νωρί-

τερα, όταν το κόστος διαχείρισης ήταν µικρό και οι επερχόµενες ριζικές αλλαγές άγνω-

στες. Έγκαιρα όµως ήταν γνωστές οι επερχόµενες αυστηρές απαιτήσεις για ανακύκλωση,

επεξεργασία και διάθεση και η συνεπαγόµενη σηµαντική αύξηση του κόστους της διαχεί-

ρισης. Υπό τις παραπάνω συνθήκες θα ήταν προφανής η ανάγκη ολοκληρωµένου και ορ-

θολογικού σχεδιασµού.

Η χώρα µας όµως δεν προσαρµόστηκε στις εξελίξεις αυτές και έτσι οργάνωσε τη διαχεί-

ριση στη µικροκλίµακα της Νοµαρχίας µε λογική βαθύτατα επηρεασµένη από το απλοϊκό

σύνδροµο της διαχείρισης σε επίπεδο ΟΤΑ. Ο σχεδιασµός δεν υπήρξε ολοκληρωµένος
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µια και βασικός στόχος υπήρξε η εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης δίχως

τεκµηριωµένη βελτιστοποίηση και χωρίς πρόβλεψη για την ανάγκη κάλυψης των επερ-

χόµενων απαιτήσεων επεξεργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συντεταγµένη µετάβαση

από τους υφιστάµενους ΧΥΤΑ σε ΟΕ∆Α. Αποτέλεσµα των σχεδιασµών αυτών υπήρξε

η ίδρυση πολυάριθµων ΧΥΤΑ σε εθνικό επίπεδο. Ο ενδιάµεσος Εθνικός Σχεδιασµός του

1998 προωθούσε την κατασκευή 75 ΧΥΤΑ για εξυπηρέτηση του 75 % του πληθυσµού

[2]. Το 85 % των ΧΥΤΑ αυτών είχαν δυναµικότητα µικρότερη από 50 τόνους την ηµέρα.

Ο Εθνικός Σχεδιασµός του 2000, που προέκυψε από τη σύνθεση των Νοµαρχιακών, προ-

έβλεπε τη δηµιουργία 124 ΧΥΤΑ (70 στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 11 στην Κρήτη και 43 στα

υπόλοιπα νησιά [3], [4]. Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία είχε δυναµικότητα µι-

κρότερη από 50 τόνους την ηµέρα. Ο σχεδιασµός αυτός διαφέρει ριζικά από τα χαρα-

κτηριστικά του ορθολογικού εθνικού σχεδιασµού που αναφέρονται στην ενότητα 6.4

παρακάτω και δηµιουργεί σειρά προβληµάτων, όπως για παράδειγµα:

• Οι πολυπληθείς µικροί ΧΥΤΑ δεν παρέχουν την αναγκαία οικονοµία κλίµακας µε απο-

τέλεσµα το κόστος διάθεσης των απορριµµάτων σε αυτούς να είναι πολλαπλάσιο από

όσο το κόστος µεταφοράς και τελικής διάθεσης σε µεγάλους κεντρικούς ΧΥΤΑ.

• Στη µεγάλη πλειοψηφία των υφιστάµενων ΧΥΤΑ, είτε δεν υπάρχουν συστήµατα ε-

λέγχου διασταλαγµάτων και βιοαερίου, είτε είναι ασύµφορη η λειτουργία τους λόγω

µικρού µεγέθους. Προφανώς, και παρά τις µεγάλες δαπάνες που έχουν γίνει, οι ΧΥΤΑ

αυτοί λίγο διαφέρουν ως προς το περιβαλλοντικό αποτέλεσµα από τους ανεξέλε-

γκτους χώρους διάθεσης (χωµατερές) τους οποίους αντικαθιστούν.

• Οι πολυπληθείς µικροί ΧΥΤΑ που πρόσφατα έγιναν, και θα συνεχίσουν να γίνονται

µέχρι το τέλος του 2008, δεν µπορούν να µετεξελιχθούν από το 2010 και ύστερα σε

ΟΕ∆Α, έτσι ώστε να τηρηθούν οι απαιτήσεις επεξεργασίας, µια και το κόστος επεξερ-

γασίας σε πολυπληθείς µικρού µεγέθους εγκαταστάσεις είναι απαγορευτικό [5].

• Πολλοί ΧΥΤΑ είναι χωροθετηµένοι σε µικρή απόσταση από κατοικηµένες περιοχές µε

αποτέλεσµα τις συχνά µαζικές και έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, πολυπληθείς

προσφυγές στο Σ.τ.Ε. και καθυστερήσεις στην εφαρµογή. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα

αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον ΧΥΤΑ για κάθε πόλη µε πληθυσµό µεγαλύτερο από

9.000 κατοίκους.
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6.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ  2005 / 2006

6.3.1 Επιλεγµένα Στοιχεία Περιφερειακών Σχεδιασµών

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα 6.2, η υλοποίηση των έργων

που προέβλεπαν οι Νοµαρχιακοί σχεδιασµοί κρίθηκε στην πράξη ιδιαίτερα δαπανηρή και

προωθήθηκε η διαµόρφωση σχεδίων σε Περιφερειακό επίπεδο. Η ανάγκη διαµόρφωσης

Περιφερειακών σχεδιασµών επισηµάνθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. εγκύκλιος Η.Π.

11836/1951/27.6.2002) και θεσµοθετήθηκε µε την ισχύουσα νοµοθεσία [6], σύµφωνα

µε την οποία, οι ΠΕΣ∆Α (Περιφερειακοί Σχεδιασµοί ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) θα

έπρεπε να έχουν εγκριθεί µέχρι τις 22/12/2005. Μέχρι τα τέλη Μαΐου 2006 είχαν εγκριθεί

και ήταν διαθέσιµοι µόνο 8 από τους 13 ΠΕΣ∆Α.

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών χαρα-

κτηριστικών των ΠΕΣ∆Α, µε βάση τα στοιχεία που σε αυτή τη φάση είναι διαθέσιµα, αλ-

λά και µια προσπάθεια συµπλήρωσης των βασικών ελλείψεων από άλλες πηγές, έτσι ώ-

στε να διαµορφωθεί  µια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα.

6.3.1.1 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Λόγω µη διαθεσιµότητας του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α, έγινε χρήση στοιχείων από τον Εθνι-

κό Σχεδιασµό του 2000 [3], όπως αναθεωρήθηκε το 2003 [4], καθώς και πληροφοριών

από φυλλάδιο της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ.

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Το 1999 υπήρχαν 2 ΧΥΤΑ σε λειτουργία (σε Ν. Καβάλας και Ξάνθης) και υπήρχε έ-

γκριση περιβαλλοντικών όρων για 6 νέα ΧΥΤΑ (από 2 για Ν. Έβρου και Ροδόπης και
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από 1 για Ν. Καβάλας και Σερρών). Το 2005 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση ενός ΧΥΤΥ

στην Ξάνθη.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Προβλεπόταν η ίδρυση 10 ΣΜΑ εκ των οποίων οι 4 στο Ν. Σερρών είχαν έγκριση πε-

ριβαλλοντικών όρων. Το 2005 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση 16 ΣΜΑ.

• Ανακύκλωση

Υπήρχε πρόβλεψη για δηµιουργία 1 Κ∆ΑΥ. Το 2005 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση 6

Κ∆ΑΥ.

• Επεξεργασία

Προβλεπόταν η δηµιουργία 1 µονάδας µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης

στην Ξάνθη. Το 2005 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση µιας µονάδας µηχανικής ανακύ-

κλωσης.

6.3.1.2 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Ολοκλήρωση του βασικού έργου της υγειονοµικής ταφής µε κατασκευή 1 ΧΥΤΥ (Ν.

Ηµαθίας) και 16 ή 15 ΧΥΤΑ (2 για Ν. Θεσσαλονίκης, 2 ή 1 για Ν. Κιλκίς, 3 για Ν. Πέλ-

λας, 2 για Ν. Πιερίας, 1 για Ν. Σερρών, 5 για Ν. Χαλκιδικής).

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Ολοκλήρωση του βασικού έργου της µεταφοράς µε κατασκευή 18 ή 19 ΣΜΑ (2 για

Ν. Ηµαθίας, 7 για Ν. Θεσσαλονίκης, 0 ή 1 για Ν. Κιλκίς, 0 για Ν. Πέλλας, 2 για Ν. Πιε-

ρίας, 2 για Ν. Σερρών, 5 για Ν. Χαλκιδικής).

• Ανακύκλωση
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Προβλέπεται η λειτουργία 9 Κ∆ΑΥ (3 για το Ν. Θεσσαλονίκης και από 1 για τους υπό-

λοιπους 5 Νοµούς), από τα οποία το ένα, στην Κατερίνη ήδη λειτουργεί. Προβλέπεται

επίσης η εφαρµογή προγραµµάτων διαχωρισµού στην πηγή σε όλους τους νοµούς.

• Επεξεργασία

Οι προβλεπόµενες µονάδες επεξεργασίας µε τη χρονική εξέλιξη της δυναµικότητας εκά-

στης παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.1.2-1 που ακολουθεί.

Πίνακας 6.3.1.2-1 ∆υναµικότητες µονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας

∆υναµικότητα, τ/έτος
Μονάδα Επεξεργασίας

2010 2013 2020

Ν. Θεσσαλονίκης Β.∆.* 180.000 180.000 360.000

Ν.Α.* 120.000 180.000 240.000

Ηµαθίας * 50.000 55.000 60.000

Σερρών * 90.000 90.000 100.000

Πέλλας * 0 30.000 35.000

Πιερίας * 0 30.000 35.000

Χαλκιδικής * 0 0 0

Κιλκίς * 0 0 35.000

Σύνολο 440.000 535.000 830.000

* Μια µονάδα Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας & Παραγωγής Ενέργειας, ή άλ-

λης δόκιµης τεχνολογίας ή συνδυασµός τεχνολογιών

6.3.1.3 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας
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Λόγω µη διαθεσιµότητας του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α, έγινε χρήση στοιχείων από τον Εθνι-

κό Σχεδιασµό του 2000 [3], όπως αναθεωρήθηκε το 2003 [4], καθώς και πληροφοριών

από φυλλάδιο της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ.

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Το 2004 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κεντρικού  ΧΥΤΑ στο Ν. Κοζάνης, δυναµι-

κότητας 100.000 τ/έτος και χωρητικότητας του πρώτου κυττάρου 600.000 m3.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Έχει ολοκληρωθεί η ίδρυση 8 τοπικών ΣΜΑ, ενώ από το 1993 λειτουργεί και ο κε-

ντρικός ΣΜΑ Κοζάνης.

• Ανακύκλωση

Προωθείται η ίδρυση  4 τοπικών κέντρων ανακύκλωσης (Πτολεµαΐδας, Φλώρινας,

Καστοριάς και Γρεβενών), τα οποία θα τροφοδοτούν µε προεπεξεργασµένα υλικά µια

κεντρική µονάδα ανακύκλωσης στη Κοζάνη.

• Επεξεργασία

Προωθείται η δηµιουργία µίας κεντρικής µονάδας µηχανικής επεξεργασίας και αξιο-

ποίησης σύµµεικτων απορριµµάτων στη θέση του κεντρικού ΧΥΤΑ.

6.3.1.4 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Ηπείρου

Λόγω µη διαθεσιµότητας του ΠΕΣ∆Α Α’ Σταδίου, στο οποίο αναφέρεται µε κάποιες τρο-

ποποιήσεις το τελικό ΠΕΣ∆Α, έγινε χρήση στοιχείων από τον Εθνικό Σχεδιασµό του 2000

[3], όπως αναθεωρήθηκε το 2003 [4] .

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Το 1999 υπήρχε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 7 ΧΥΤΑ (4 για το Ν. Ιωαννίνων

και από 1 για τους Ν. Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας).
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• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Προβλεπόταν η ίδρυση 12 ΣΜΑ.

• Ανακύκλωση

Υπήρχε πρόβλεψη για δηµιουργία 1 Κ∆ΑΥ.

• Επεξεργασία

∆εν προβλεπόταν εγκατάσταση επεξεργασίας

6.3.1.5 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Θεσσαλίας

Λόγω µη διαθεσιµότητας του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α, έγινε χρήση στοιχείων από τον Εθνι-

κό Σχεδιασµό του 2000 [3], όπως αναθεωρήθηκε το 2003 [4].

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Το 1999 λειτουργούσαν 2 ΧΥΤΑ (Ν. Λάρισας και Μαγνησίας) και υπήρχε έγκριση πε-

ριβαλλοντικών όρων για 7 νέους ΧΥΤΑ (5 για το Ν. Μαγνησίας και από 1 για τους Ν.

Τρικάλων και Καρδίτσας).

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Προβλεπόταν η ίδρυση 18 ΣΜΑ.

• Ανακύκλωση

Υπήρχε πρόβλεψη για δηµιουργία 3 Κ∆ΑΥ, 1 από τα οποία ήδη λειτουργεί (Λάρισα).

• Επεξεργασία

Προβλεπόταν η δηµιουργία 1 µονάδας επεξεργασίας.
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6.3.1.6 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Ιονίων Νήσων

Λόγω µη διαθεσιµότητας του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α, έγινε χρήση στοιχείων από τον Εθνι-

κό Σχεδιασµό του 2000 [3], όπως αναθεωρήθηκε το 2003 [4].

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Το 1999 λειτουργούσαν 2 ΧΥΤΑ (Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και υπήρχε έγκριση περι-

βαλλοντικών όρων για 5 ακόµα ΧΥΤΑ (3 για Κέρκυρα και 2 για Λευκάδα).

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Προβλεπόταν η ίδρυση 3 ΣΜΑ.

• Ανακύκλωση

Υπήρχε πρόβλεψη για δηµιουργία 2 Κ∆ΑΥ. Ήδη από το 1999 1 Κ∆ΑΥ λειτουργούσε

στη Ζάκυνθο).

• Επεξεργασία

Προβλεπόταν η δηµιουργία 1 µονάδας επεξεργασίας.

6.3.1.7 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στην Περιφέρεια λειτουργεί ήδη ο ΧΥΤΑ Πατρέων µε περιορισµένη διάρκεια ζωής και

µέχρι το 2008 προβλέπεται η δηµιουργία 8 νέων ΧΥΤΑ (4 για το Ν. Αιτωλοακαρνανί-

ας, 3 για το Ν. Αχαΐας και 1 για το Ν. Ηλείας). Για τους ΧΥΤΑ των Ν. Αχαΐας και Αιτω-

λοακαρνανίας έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση. Η δυναµικότητα των ΧΥΤΑ κυµαί-

νεται από 7.500 τ/έτος (ΧΥΤΑ Αιγείρας) έως 73.100 τ/έτος (ΧΥΤΑ Ν. Ηλείας).

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης
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Για τη µεταφορά προτείνεται η ίδρυση 9 ΣΜΑ (6 για τους Ν. Αιτωλοακαρνανίας και

Λευκάδας, 1 για το Ν. Αχαΐας και 2 το Ν. Ηλείας). Για τα ΣΜΑ των Ν. Αχαΐας και Αι-

τωλοακαρνανίας έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση.

• Ανακύκλωση

Για την ανακύκλωση υλικών υπάρχει ένα Κ∆ΑΥ στην Πάτρα ενώ προτείνονται άλλα

δύο για τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

• Επεξεργασία

Εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου)

κλάσµατος των αποβλήτων και η κατασκευή µονάδων κοµποστοποίησης για επεξερ-

γασία αυτού µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιµάκωση της εφαρ-

µογής εξαρτάται από το/τους Φο∆ΣΑ.

Για την επεξεργασία σύµµεικτων ΑΣΑ (όσων έχουν µείνει µετά το πρόγραµµα εκτρο-

πής επιλεγµένων κλασµάτων), προτείνονται 3 κεντρικές εγκαταστάσεις, µια για κάθε

Νοµό (δεν αναφέρονται οι θέσεις), πλην όµως, ανάλογα µε τις αποφάσεις του/των

Φο∆ΣΑ είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν περισσότερες της µιας µονάδες ανά ∆.Ε.

(∆ιαχειριστική Ενότητα) ή/και µια µονάδα που θα εξυπηρετεί περισσότερες ∆.Ε. Οι

µονάδες των Ν. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας µπορούν να ξεκινήσουν εξυπηρετώντας

µέρος ή το σύνολο των οικείων νοµών.

Όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας θεωρούνται κατάλληλες, η επιλογή θα γίνει από

το/τους Φο∆ΣΑ.

6.3.1.8 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Στερεάς Ελλάδος

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στην Περιφέρεια προβλέπεται η λειτουργία 11 ΧΥΤΑ, από ένα για κάθε διαχειριστική

ενότητα (2 για τον Ν. Βοιωτίας, 4 για το Ν. Ευβοίας, 1 για το Νοµό Ευρυτανίας, 3 για

το Νοµό Φθιώτιδος και 1 για το Ν. Φωκίδας).
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Από τους παραπάνω, ήδη λειτουργούν δύο ΧΥΤΑ (Χαλκίδας και ∆οµοκού), τρεις κα-

τασκευάζονται σε εγκεκριµένες µε  χρηµατοδότηση θέσεις (Λειβαδιάς, Θήβας και Ι-

στιαίας) και ένας δύναται να κατασκευαστεί µε προδιαγραφές «µικρού» ΧΥΤΑ (Νήσου

Σκύρου).

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Για τη µεταφορά προτείνεται η ίδρυση τουλάχιστον 8 µε 14 ΣΜΑ (τουλάχιστον 4 έως

8 στο Ν. Εύβοιας, 1 στο Ν. Ευρυτανίας, 2 µε 3 στο Ν. Φθιώτιδας και 1 µε 2 στο Ν.

Φωκίδας). Ο αριθµός όµως µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις θέσεις των ΧΥ-

ΤΑ και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, βάσει σχετικών µελετών των Φο∆ΣΑ.

• Ανακύκλωση

Προβλέπεται η προώθηση προγραµµάτων διαλογής στην πηγή µε δηµιουργία «πρά-

σινων σηµείων» για ανάκτηση επιλεγµένων υλικών.

• Επεξεργασία

Εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου)

κλάσµατος των αποβλήτων και η κατασκευή µονάδων κοµποστοποίησης για επεξερ-

γασία αυτού µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιµάκωση της εφαρ-

µογής εξαρτάται από το/τους Φο∆ΣΑ.

Για την επεξεργασία σύµµεικτων ΑΣΑ (όσων έχουν µείνει µετά το πρόγραµµα εκτρο-

πής επιλεγµένων κλασµάτων), προτείνονται 5 κεντρικές εγκαταστάσεις, µια για κάθε

Νοµό (δεν αναφέρονται οι θέσεις, δυναµικότητες, χρόνος έναρξης λειτουργίας), πλην

όµως, ανάλογα µε τις αποφάσεις του/των Φο∆ΣΑ είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν

περισσότερες της µιας µονάδες ανά ∆.Ε. ή/και µια µονάδα που θα εξυπηρετεί περισ-

σότερες ∆.Ε.

Όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας θεωρούνται κατάλληλες, η επιλογή θα γίνει από

τους Φο∆ΣΑ µετά από σχετικές µελέτες.

6.3.1.9 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Αττικής

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης
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Στην 1η ∆.Ε. (Αττική πλην νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων), εκτός από τον υφιστά-

µενο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, ο οποίος σύντοµα θα κλείσει, προβλέπονται 3 νέοι ΧΥΤΑ, ένας

σε κάθε ΟΕ∆Α (βλέπε παρακάτω). Στη 2η διαχειριστική ενότητα προβλέπονται 2 ΧΥΤΑ

για τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Για τη µεταφορά δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη δηµιουργίας νέων ΣΜΑ. Σύµφωνα

όµως µε τον τρέχοντα σχεδιασµό του ΕΣ∆ΚΝΑ [5] [9] προβλέπεται η λειτουργία 14

ΣΜΑ. Από αυτούς οι 7 αποτελούν µέρος του διασυνδεδεµένου δικτύου, 5 είναι τοπι-

κοί σταθµοί που λειτουργούν οι ΟΤΑ και 2 εξυπηρετούν νησιά.

• Ανακύκλωση

Για διαλογή στην πηγή προβλέπονται, εκτός από το υφιστάµενο Κ∆ΑΥ Αµαρούσιου, 3

νέα Κ∆ΑΥ, από ένα στις 3 ΟΕ∆Α της 1ης ∆.Ε. (βλέπε παρακάτω).

• Επεξεργασία

Εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου)

κλάσµατος των αποβλήτων και η κατασκευή µονάδων κοµποστοποίησης για επεξερ-

γασία αυτού µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιµάκωση της εφαρ-

µογής εξαρτάται από το/τους Φο∆ΣΑ.

Επεξεργασία σύµµεικτων ΑΣΑ (όσων έχουν µείνει µετά το πρόγραµµα εκτροπής επι-

λεγµένων κλασµάτων) προβλέπεται µόνο για την 1η ∆.Ε. (Αττική πλην νήσων Κυθή-

ρων και Αντικυθήρων) στις ακόλουθες 3 ΟΕ∆Α:

ΟΕ∆Α ∆. Αττικής (δίχως να αναφέρονται δυναµικότητες)

- Χρήση του υφιστάµενου ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, για όσο διάστηµα λειτουργεί

- Νέο ΧΥΤΑ (στο ∆. Φυλής) που θα διαδεχθεί τον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων

- Νέο Κ∆ΑΥ και διοικητική ένταξη υφιστάµενου Κ∆ΑΥ Αµαρούσιου

- 1η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ (υφιστάµενο εργοστάσιο Αε-

ρόβιας Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας)
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- 2η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνο-

λογίες θεωρούνται κατάλληλες

- Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων.

ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής στο Μαύρο Βουνό Γραµµατικού (δίχως να αναφέρονται δυναµικό-

τητες)

• ΧΥΤΑ που θα µετεξελιχθεί σε ΧΥΤΥ

• Κ∆ΑΥ

• Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων

• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνολο-

γίες θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη εκπονηθεί ΜΠΕ

και έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ίδρυση µονάδας βιολογικής

ξήρανσης ως προεπεξεργασία µε διάθεση του παραγόµενου SRF στο ΧΥΤΑ.

ΟΕ∆Α Ν.Α. Αττικής στη Κερατέα (δίχως να αναφέρονται δυναµικότητες)

• ΧΥΤΑ που θα µετεξελιχθεί σε ΧΥΤΥ.

• Κ∆ΑΥ

• Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων

• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνολο-

γίες θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη εκπονηθεί ΜΠΕ

και έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ίδρυση µονάδας βιολογικής

ξήρανσης ως προεπεξεργασία µε διάθεση του παραγόµενου SRF στο ΧΥΤΑ.

6.3.1.10 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στην Περιφέρεια λειτουργεί ήδη ο ΧΥΤΑ Κιάτου της ∆.Ε. Κεντρικής Κορινθίας και

προωθείται η κατασκευή 6 ακόµα ΧΥΤΑ (2 πρόσθετων για τον Ν. Κορινθίας και από 1

για τους Ν. Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας), οι οποίοι θα έχουν ολο-

κληρωθεί µέχρι το 2008. Η δυναµικότητα των ΧΥΤΑ κυµαίνεται από 10.900 τ/έτος

για το µικρότερο (Κιάτου) έως 63.300 τ/έτος για το µεγαλύτερο.
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• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Για τη µεταφορά των απορριµµάτων προτείνεται η ίδρυση 8 τουλάχιστον ΣΜΑ, ανά-

λογα µε τις θέσεις των ΧΥΤΑ και τις απαιτήσεις.

• Ανακύκλωση

Για την ανακύκλωση υλικών προβλέπονται 2 Κ∆ΑΥ για Καλαµάτα και Κόρινθο.

• Επεξεργασία

Προβλέπεται επαναλειτουργία του εργοστασίου κοµποστοποίησης της Καλαµάτας α-

πό το 2010, το οποίον θα εξυπηρετεί το σύνολο της ∆.Ε. Μεσσηνίας.

Ορίζεται η κατασκευή νέας διανοµαρχιακής µονάδας Βιολογικής Ξήρανσης και Ενερ-

γειακής Αξιοποίησης (κατά πάσα πιθανότητα µε εργοστάσιο αεριοποίησης του SRF ό-

ταν η τεχνολογία γίνει διαθέσιµη) για εξυπηρέτηση των ∆.Ε. της Ανατολικής Κορινθί-

ας και Αργολίδος από το 2010, καθώς και της ∆.Ε. Λακωνίας από το 2013. Η θέση

ενδέχεται να είναι στο Ν. Αργολίδας. Οι προς επεξεργασία ποσότητες κλιµακώνονται

από 155.000 τ/έτος στο 2010 (µε 82 % υπέρβαση των αναγκαίων ποσοτήτων), σε

165.000 στο 2013 (µε 33 % υπέρβαση των αναγκαίων ποσοτήτων) και σε 200.000

τ/έτος στο 2020 (µε 13 % υπέρβαση των αναγκαίων ποσοτήτων).

Οι ∆.Ε. της κεντρικής και ∆υτικής Κορινθίας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από

τον υφιστάµενο ΧΥΤΑ Κιάτου και τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.

6.3.1.11 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Β. Αιγαίου

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στην Περιφέρεια προβλέπεται η δηµιουργία 7 ΧΥΤΑ (από 1 για τα νησιά Λέσβο, Λή-

µνο, Χίο και Φούρνους και 3 για τη Σάµο)



141

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Για τη µεταφορά προτείνεται η ίδρυση 5 ή 6 ΣΜΑ (3 ή 4 στη Λέσβο, 1 στη Λήµνο και

ένας στη Χίο).

• Ανακύκλωση

Εφαρµογή προγραµµάτων διαλογής στην πηγή µε συλλογή υλικών συσκευασίας σε

ενιαίο χωριστό ρεύµα και διαχωρισµός σε µονάδες αξιοποίησης υλικών στη Λέσβο και

Χίο.

Εφαρµογή προγραµµάτων διαλογής στην πηγή για υλικά στόχους (κατά προτίµηση

χαρτιού, αλλά και πλαστικού, γυαλιού, µετάλλων) µε χρήση εξοπλισµού συµπίεσης-

δεµατοποίησης-µεταφοράς στη Λέσβο, Χίο, Σάµο και Ικαρία.

• Επεξεργασία

Εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου)

κλάσµατος των αποβλήτων (33.248 τ/έτος το 2010, 47.402 τ/έτος το 2013 και

61.136 τ/έτος το 2020) και επεξεργασία αυτού σε 5 µονάδες κοµποστοποίησης (από

µια για τα νησιά Λέσβο, Λήµνο και Χίο και δύο στη Σάµο).

6.3.1.12 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Ν. Αιγαίου

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Προβλέπεται η δηµιουργία 32 ΧΥΤΑ και επί πλέον έως 7 ακόµα ΧΥΤΑ σε µικρά νησιά

ή ΣΜΑ για µεταφορά των απορριµµάτων σε άλλο νησί.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Προβλεπόταν η ίδρυση έως 7 ΣΜΑ για µεταφορά των απορριµµάτων από µικρά νησιά

σε ΧΥΤΑ µεγαλύτερων, ως εναλλακτική λύση ίδρυσης µικρών τοπικών ΧΥΤΑ.

• Ανακύκλωση
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Στον Εθνικό Σχεδιασµό 2000 προβλεπόταν η ίδρυση 5 Κ∆ΑΥ. Το ΠΕΣ∆Α τροποποιεί

το προγενέστερο σχεδιασµό δίχως αναφορά στα Κ∆ΑΥ.

• Επεξεργασία

∆εν προβλέπεται η ίδρυση µονάδων επεξεργασίας

6.3.1.13 Στοιχεία ΠΕΣ∆Α Κρήτης

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στο Ν. Χανίων λειτουργεί ο ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Σφακιών που εξυ-

πηρετεί την κοινότητα και κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ Γαύδου.

Ο Ν. Ρεθύµνης εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Αµαρίου, που ευρίσκεται υπό επέκταση.

Στο Ν. Ηρακλείου θα κατασκευαστεί νέο κύτταρο στο Χ∆Α Πέρα Γαληνών, προβλέ-

πεται η κατασκευή ενός νέου ΧΥΤΑ στο Μεσσαρά, λειτουργούν και επεκτείνονται οι

ΧΥΤΑ Καζαντζάκη και Χερσονήσου, λειτουργεί και αναβαθµίζεται ο ΧΥΤΑ Βιάνου.

Στο Ν. Λασιθίου λειτουργούν οι ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου, που βρίσκεται σε φάση επέκτα-

σης και ο ΧΥΤΑ Σητείας σε φάση εκσυγχρονισµού.

Μέχρι το 2010 προβλέπεται ένας ακόµη ΧΥΤΥ, στον υπό αναζήτηση χώρο της κεντρι-

κής ΟΕ∆Α, που θα εξυπηρετήσει τους Ν. Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Με βάση τα παραπάνω, στην Περιφέρεια Κρήτης προβλέπονται 12 ΧΥΤΑ.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Στο Ν. Χανίων προτείνεται η κατασκευή 2 ή 3 ΣΜΑ (Χανίων, Βουκολίων και Πελεκά-

νου). Στο Ν. Ηρακλείου υπάρχει το οµώνυµο ΣΜΑ που βρίσκεται υπό επέκταση.

Στους Ν. Ρέθυµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου κατασκευάζονται 5 νέοι ΣΜΑ, 4 από
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τους οποίους πιθανώς στους χώρους των ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, Χερσονήσου, Βιάνου.

Αγ. Νικολάου.

• Ανακύκλωση

Για την ανακύκλωση υλικών υπάρχουν προγράµµατα διαχωρισµού του χαρτιού στην

πηγή και λειτουργούν Κ∆ΑΥ σε Ηράκλειο και Χανιά. Στο Ρέθυµνο προτείνεται πρό-

γραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή που θα τροφοδοτεί το Κ∆ΑΥ Χανίων.

• Επεξεργασία

Για την επεξεργασία των απορριµµάτων του Ν. Χανίων (µε εξαίρεση τους αποµακρυ-

σµένους ΟΤΑ Σφακίων και Νήσου Γαύδου, για τους οποίους προβλέπεται απλή διά-

θεση) ήδη λειτουργεί (µε µειωµένη παραγωγή) ένα εργοστάσιο Αερόβιας Μηχανικής -

Βιολογικής Επεξεργασίας δυναµικότητας 70.000 τ/έτος στη θέση Κορακιές του Ακρω-

τηρίου.

Για την επεξεργασία των απορριµµάτων των Ν. Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου

(µε εξαίρεση τους ∆ήµους Σητείας, Ιτάνου, Λεύκης και Μακρύ Γιαλού του Νοµού Λα-

σιθίου, για τους οποίους προβλέπεται απλή διάθεση στο ΧΥΤΑ Σητείας) προτείνονται:

• Η ίδρυση µιας µονάδας προεπεξεργασίας (βιολογικής ξήρανσης) δυναµικότητας

70.000 τ/έτος άµεσα στο χώρο του ΣΜΑ Ηρακλείου.

• Επέκταση της µονάδας προεπεξεργασίας σε µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης δυ-

ναµικότητας 210.000 τ/έτος και τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ έως το 2010.
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6.3.2 Κριτική Θεώρηση Περιφερειακών Σχεδιασµών

6.3.2.1 Εισαγωγή

Η µη διαθεσιµότητα εγκεκριµένων ΠΕΣ∆Α για όλες τις Περιφέρειες κατέστησε αναγκαία

τη χρήση συµπληρωµατικών στοιχείων από τον εθνικό σχεδιασµό του 2000 [3], όπως

επικαιροποιήθηκε το 2003 [4], αλλά και από άλλες πηγές. Συνέπεια των παραπάνω είναι

η έλλειψη µιας ακριβούς εικόνας για κάποιες Περιφέρειες και η συνακόλουθη πιθανότητα

ανακριβούς αναφοράς κάποιων επιµέρους στοιχείων στην ανάλυση που ακολουθεί.

Παρ’ όλα αυτά θεωρήθηκε αναγκαία η έγκαιρη ανάλυση της κατάστασης που διαµορφώ-

νεται µε τους νέους ΠΕΣ∆Α διότι από τη µια µεριά διαπιστώνεται η δυνατότητα σηµαντι-

κής βελτίωσης ορισµένων θεµάτων του σχεδιασµού και από την άλλη µεριά οι επιµέρους

ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα γενικά συµπεράσµατα που εξάγονται.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των ΠΕΣ∆Α είναι η ασάφεια µε την οποία συχνά ορίζουν

αυτά που πρέπει να γίνουν. Ιδιαίτερη ασάφεια χαρακτηρίζει τις βασικές µονάδες επεξερ-

γασίας σε ότι αφορά τις τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, τους χρόνους έναρξης

εκάστης, τις ποσότητες αχρήστων και προϊόντων και τον τρόπο διάθεσης ή αξιοποίησής

τους κτλ. (βλέπε και ενότητα 6.3.2.4). Ασάφεια συχνά χαρακτηρίζει και το γενικότερο

πλαίσιο διαχείρισης σε ότι αφορά τον ακριβή τρόπο επίτευξης των στόχων που θέτει η

Ε.Ε. για µείωση των οργανικών και ανακύκλωση υλικών. Επίσης, το πρόγραµµα ανάπτυ-

ξης των ΧΥΤΑ δεν φαίνεται να συσχετίζεται ιδιαίτερα από το πρόγραµµα επεξεργασίας

των ΑΣΑ. Αξιοσηµείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι για τη λήψη όλων των παραπάνω κρί-

σιµων αποφάσεων εξουσιοδοτούνται οι Φο∆ΣΑ, που και αυτοί στις περισσότερες περι-

πτώσεις θα οριστούν µε αποφάσεις της Περιφέρειας στο µέλλον.

Ο Πίνακας 6.3.2.1-1 παρουσιάζει µε συνοπτικό τρόπο βασικά στοιχεία των Περιφερεια-

κών Σχεδιασµών σε ότι αφορά τον αριθµό των µονάδων µεταφοράς, επεξεργασίας και

διάθεσης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα αναφερόµενα στην ενότητα 6.3.1 και στους δι-

αθέσιµους ΠΕΣ∆Α, αλλά και τα αναλυτικότερα από συναφείς µελέτες που συµβαίνει να
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είναι διαθέσιµα, επιχειρείται µια κριτική θεώρηση των Περιφερειακών σχεδιασµών, επιµέ-

ρους και συνολικά, και τα συµπεράσµατα συνοψίζονται παρακάτω.

Πίνακας 6.3.2.1-1 Επιλεγµένα στοιχεία από Περιφερειακούς Σχεδιασµούς 2005

ΧΥΤΑ
Μονάδες

Επεξεργασίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πληθ.

(2001) Έως

1999
Νέοι

ΣΜΑ
Έως

Σήµερα
Νέες

Α. Μακεδ. & Θράκης* 611.067 2 6 10 1

Κεντρικής Μακεδονίας 1.874.214 16 18 7

∆υτικής Μακεδονίας* 301.522 1 9 1

Ηπείρου* 353.820 7 12 -

Θεσσαλίας* 753.888 2 7 18 1

Ιονίων Νήσων* 212.984 2 5 3 1

∆υτικής Ελλάδας 740.506 1 8 9 3

Στερεάς Ελλάδας 605.329 2 9 > 8 – 14 5

Αττικής 3.761.810 1 2 14 1 6

Πελοποννήσου 638.942 7 > 8 1 1

Βορείου Αιγαίου 206.121 1 7 5 – 6 5

Νοτίου Αιγαίου 302.686 32-39 0 – 7 -

Κρήτης 601.131 3 9 10 1 1

Σύνολο 14 117–224 129-143 3 32

* Στοιχεία από Εθνικό Σχεδιασµό 2000 και άλλες πηγές
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6.3.2.2 ΧΥΤΑ

Ο υπερβολικός αριθµός ΧΥΤΑ που προβλεπόταν στους Νοµαρχιακούς σχεδιασµούς δεν

µειώθηκε. Αντίθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 6.3.2.2-1, στις Περιφέρειες για

τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από Περιφερειακούς Σχεδιασµούς παρατηρείται αύξηση.

Πίνακας 6.3.2.2-1 Σύγκριση αριθµού προβλεπόµενων ΧΥΤΑ από Νοµαρχιακούς Σχεδια-

σµούς 2000 και Περιφερειακούς σχεδιασµούς 2005 [1]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Νοµαρχιακοί

Σχεδιασµοί 2000

Περιφερειακοί

Σχεδιασµοί 2005

Ηπειρωτική Ελλάδα (5 από 8 Περιφέρειες)

Κεντρική Μακεδονία 11 16

∆υτική Ελλάδα 10 9

Στερεά Ελλάδα 11 11

Αττική 1 3

Πελοπόννησος 10 7

Νησιά (3 από  4 Περιφέρειες)

Κρήτη 11 12

Βόρειο Αιγαίο 6 8

Νότιο Αιγαίο 32 32 – 39

Σύνολο 92 98 – 105

Καθίσταται εποµένως προφανές ότι ο  εξορθολογισµός των δαπανηρών Νοµαρχιακών

σχεδιασµών, που αποτέλεσε το βασικό σκοπό, για τον οποίο το ΥΠΕΧΩ∆Ε προώθησε το

σχεδιασµό σε Περιφερειακό επίπεδο (βλέπε και ενότητα 6.3.1) δεν επιτεύχθηκε. Έτσι, τα

προβλήµατα των Νοµαρχιακών σχεδιασµών, όπως αναφέρονται στην ενότητα 6.2 παρα-

πάνω, µεταφέρονται αυτούσια και στους τρέχοντες Περιφερειακούς σχεδιασµούς.
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τους υφιστάµενους ΧΥΤΑ, περιορισµένος µόνο αριθµός έχει

ηλικία µεγαλύτερη των 5 ετών και αρκετοί από αυτούς ευρίσκονται στο στάδιο της επέ-

κτασης ή/και αναβάθµισης (βλέπε π.χ. ΧΥΤΑ Περιφέρειας Κρήτης). Περισσότεροι από το

60 % του συνολικού αριθµού των ΧΥΤΑ πρόκειται να ιδρυθούν τα επόµενα χρόνια µε

στόχο την έναρξη λειτουργίας έως το τέλος του 2008. Προκύπτει εποµένως ότι το σύνο-

λο της υποδοµής των ΧΥΤΑ είναι νέο, Πίνακας 6.3.2.2-2 και Εικόνα 6.3.2.2-1. ∆εδοµένου

ότι ο τυπικός σχεδιασµός καλύπτει το σύνολο των ΑΣΑ της περιοχής µελέτης και εξα-

σφαλίζει, µε τις προβλεπόµενες επεκτάσεις, επάρκεια χωρητικότητας τουλάχιστον για 20

χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία της υποδοµής σε ΧΥΤΑ που θα έχει δηµιουργηθεί µέ-

χρι το 2008 έχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τελικής διάθεσης των ΑΣΑ πολύ πέ-

ρα από το 2020.

Πίνακας 6.3.2.2-2 Κατανοµή ηλικιών των ΧΥΤΑ που προβλέπεται να λειτουργούν σε

όλη τη χώρα το 2010

Αριθµός Ηλικία το 2010 [έτη]

Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη

Σε λειτουργία το 1999 11 > 10

Πρόσθετα σε λειτουργία ως το 2005 26 5 – 10

Υπό κατασκευή το 2005 5 < 5

Πρόσθετα µέχρι τέλος 2008 41 < 3

Σύνολο 83

Σύνολο Χώρας

Σε λειτουργία το 1999 14 > 10

Πρόσθετα σε λειτουργία ως το 2005 26 5 – 10

Υπό κατασκευή το 2005 5 < 5

Πρόσθετα µέχρι τέλος 2008 86 - 93 < 3

Σύνολο 131 - 138
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Εικόνα 6.3.2.2-1 Εκτιµώµενη κατανοµή ηλικιών ΧΥΤΑ Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρή-

της κατά το έτος 2010

6.3.2.3 Σταθµοί µεταφόρτωσης

Οι σταθµοί µεταφόρτωσης θεωρούνται από τη νοµοθεσία δευτερεύουσες εγκαταστάσεις

και από τους ΠΕΣ∆Α απαιτείται απλή αναφορά του αριθµού ΣΜΑ που αναµένεται να α-

παιτηθούν, δίχως περαιτέρω τεκµηρίωση [6]. Παρά ταύτα, µε βάση τα προκαταρκτικά

αυτά στοιχεία προωθείται η δηµιουργία έργων µε εγκρίσεις χρηµατοδοτήσεων και εκτέ-

λεση των αναγκαίων µελετών «ωρίµανσης».

Για τις περιφέρειες που υπάρχουν στοιχεία, απλή και µόνο θεώρηση της κατάστασης,

φανερώνει ότι ο αριθµός των προβλεπόµενων ΣΜΑ είναι πολλαπλάσιος του ορθολογικού.

Για παράδειγµα: (α) Οι περισσότεροι ΣΜΑ δέχονται µικρά ηµερήσια φορτία, µερικοί µι-

κρότερα και από το ωφέλιµο φορτίο ενός απορριµµατοφόρου. (β) Οι αποστάσεις µετα-

φοράς είναι συχνά περιορισµένες. Ακόµα και σε Νοµαρχίες µε πολλαπλούς ΧΥΤΑ προβλέ-

πεται η δηµιουργία πολυπληθών σταθµών µεταφόρτωσης. (γ) Υπάρχει γενικότερο πρό-

βληµα έλλειψης ορθολογικού ορισµού των περιοχών εξυπηρέτησης και των διαδροµών

µεταφοράς. Ακόµα και σε αστικές περιοχές, που ευρίσκονται πλησίον ΧΥΤΑ και δεν έχουν

ανάγκη σταθµών µεταφόρτωσης, προβλέπεται η µεταφορά των ΑΣΑ µε απορριµµατοφό-

ρα σε σταθµούς µεταφόρτωσης που ευρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση από τους ΧΥ-

ΤΑ και η επιστροφή τους µε οχήµατα του σταθµού για να καταλήξουν στο ΧΥΤΑ.
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Ιδιαίτερα εµφανής είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οδικής, σιδηροδρο-

µικής και θαλάσσιας µεταφοράς, που περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης

σε εθνικό επίπεδο και συνδέεται στενά µε τα υφιστάµενα πολυάριθµα τοπικά προβλήµα-

τα διαχείρισης.

6.3.2.4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Ο προβλεπόµενος αριθµός µονάδων επεξεργασίας, που προκύπτει από τον Πίνακα

6.3.2.1-1, είναι υπερβολικός, πενταπλάσιος µε δεκαπλάσιος από τον βέλτιστο (βλέπει ε-

νότητα 6.4.2 παρακάτω). Αποτέλεσµα τούτου είναι η έλλειψη οικονοµίας κλίµακας και το

υψηλό κόστος επεξεργασίας.

Σε ότι αφορά τη χρήση τεχνολογιών για τις βασικές µονάδες επεξεργασίας, τους χρόνους

έναρξης εκάστης, τις ποσότητες αχρήστων και προϊόντων και τον τρόπο διάθεσης ή αξι-

οποίησης αυτών, τα ΠΕΣ∆Α χαρακτηρίζονται, σε γενικές γραµµές, από ασάφεια. Χαρα-

κτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το πρόγραµµα ανάπτυξης των ΧΥΤΑ γίνεται χωρίς

εµφανή συσχέτιση µε το πρόγραµµα επεξεργασίας των ΑΣΑ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναφερόµενη αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολο-

γιών είναι γενική µε αναφορές όπως: «από τα ποσοτικά δεδοµένα παραγωγής των ΑΣΑ

προκύπτει ότι όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας - αξιοποίησης ΑΣΑ είναι αποδεκτές και

µπορούν να εφαρµοστούν από πλευράς βιωσιµότητας» και θεσµοθετείται η απαίτηση

περί «θερµικής αξιοποίησης των ΑΣΑ».

Λόγω της ασάφειας των ΠΕΣ∆Α σε ότι αφορά την επιλογή των τεχνολογιών επεξεργασί-

ας, δεν µπορούν να εξαχθούν άµεσα σχετικά στοιχεία. Η χρήση όµως της βιολογικής ξή-

ρανσης εµφανίζεται πιθανή στις περισσότερες περιφέρειες. Η µεθοδολογία αυτή προκρί-

νεται απ’ ευθείας στο ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου. Επίσης, αν και δεν αναφέρεται η επιλογή

τεχνολογιών στο ΠΕΣ∆Α Αττικής, η δηµιουργία µονάδων βιολογικής ξήρανσης έχει ήδη

«ωριµάσει» από το 2004 µε ΜΠΕ [8] [9] και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.



150

6.3.2.5 Απαιτήσεις επεξεργασίας, νέοι ΧΥΤΑ και βιολογική ξήρανση

Πέρα από την προαναφερθείσα έλλειψη ορθολογικότητας σε ότι αφορά τον αριθµό και

το µέγεθος των µονάδων µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, αξιοσηµείωτα είναι και

τα ακόλουθα:

• ∆ιαπιστώνεται σαφής τάση επεξεργασίας του συνόλου σχεδόν των ΑΣΑ από το

2010, µε κύρια εξαίρεση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Τού-

το, είτε ορίζεται ρητά σε ΠΕΣ∆Α (όπως Πελοποννήσου και Κρήτης) είτε εξουσιο-

δοτούνται οι αρµόδιοι Φο∆ΣΑ να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Οι απαιτήσεις ε-

πεξεργασίας όµως που ισχύουν από το 2010 είναι περιορισµένες και κλιµακώνο-

νται σταδιακά (βλέπε ενότητα 6.1 και Εικόνα 6.1-1). Επεξεργασία του συνόλου

σχεδόν των ΑΣΑ από το 2010, δίχως να απαιτείται από την υφιστάµενη νοµοθε-

σία, συνεπάγεται βαρύτατη οικονοµική επιβάρυνση. Η τάση αυτή δεν µπορεί να

δικαιολογηθεί από έλλειψη χώρων διάθεσης µια και όπως αναφέρθηκε στην ενό-

τητα 6.3.2.2, προωθείται µέχρι το 2008 η ίδρυση πληθώρας ΧΥΤΑ µε επαρκή χω-

ρητικότητα. Άλλωστε υπάρχει ικανός αριθµός και νέων, ιδιαίτερα κατάλληλων,

θέσεων για δηµιουργία µεγάλων κεντρικών ΧΥΤΑ (βλέπε και ενότητα 6.4.2 παρα-

κάτω).

• Υπάρχει προφανής αντίφαση µεταξύ της τάσης επεξεργασίας του συνόλου σχε-

δόν των ΑΣΑ από το 2010 και της κατασκευής πολυάριθµων νέων ΧΥΤΑ έως το

τέλος του 2008. Εφόσον αναµένεται σχεδόν πλήρης επεξεργασία των ΑΣΑ από τα

µέσα του 2010, οι απαιτήσεις σε ΧΥΤΑ θα έπρεπε λογικά να είναι δραστικά µειω-

µένες.

Ένας ορθολογικός σχεδιασµός θα προωθούσε τη σταδιακή ανάπτυξη των εγκαταστάσε-

ων επεξεργασίας, έτσι ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλουν οι οδηγίες της

Ε.Ε. (βλέπε Εικόνα 6.1-1) µε παράλληλη αξιοποίηση της διαθέσιµης υποδοµής σε ΧΥΤΑ

για απ’ ευθείας διάθεση των υπολοίπων ΑΣΑ. Τούτο θα ήταν εφικτό για όλες τις περι-

πτώσεις των µεθόδων επεξεργασίας, εκτός από την περίπτωση της βιολογικής ξήρανσης.
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Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 5.1.4, η βιολογική ξήρανση αποτελεί προεπεξεργα-

σία, η οποία διαχωρίζει από τα ΑΣΑ µέταλλα (περίπου 5 %) και αδρανή (περίπου 15 %)

και µειώνει την υγρασία των ΑΣΑ στο 15 % διασπώντας και ένα µικρό ποσοστό των ορ-

γανικών. Με αυτή τη διαδικασία τα ΑΣΑ µετατρέπονται σε Solid Refuse Fuel (SRF) που

είναι καταλληλότερο για αεριοποίηση. Από την αεριοποίηση αναµένεται παραγωγή συν-

θετικού αερίου, που µπορεί να αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας, Εικόνα 6.3.2.4-1.

Εικόνα 6.3.2.4-1 Προσδοκόµενες δυνατότητες συνδυασµού της βιολογικής ξήρανσης µε

αεριοποίηση για παραγωγή ενέργειας [1]

Όµως, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας (βλέπε

ενότητα 5.3.2), η τεχνολογία αεριοποίησης του SRF δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί. Οι εναλ-

λακτικές  δυνατότητες χρήσης του SRF σε λέβητες εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας και σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγής κλίνκερ στην τσιµεντοβιοµηχανία

είναι πολύ περιορισµένες λόγω των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων που

δηµιουργούν [10]. Χρήση του SRF σε µονάδες καύσης απορριµµάτων δεν είναι ορθολο-

γική µια και το συνολικό κόστος είναι πολλαπλάσιο αυτού της απ’ ευθείας καύσης των

ΑΣΑ δίχως να υπάρχει κάποιο εµφανές περιβαλλοντικό ή άλλο πλεονέκτηµα.  Αποτέλεσµα

των παραπάνω είναι η διάθεση της µεγαλύτερης ποσότητας του παραγόµενου SRF σε

ΧΥΤΑ. Τούτο συµβαίνει στην Ευρώπη [10] και το ίδιο προβλέπεται και από τις ΜΠΕ των

µονάδων βιολογικής ξήρανσης για Γραµµατικό και Κερατέα [8], [9]. Υπό αυτές τις συν-

θήκες και µέχρις ότου αναπτυχθεί η τεχνολογία για την αεριοποίηση του SRF και δηµι-

ουργηθεί η αναγκαία υποδοµή, αντί για το διάγραµµα της Εικόνας 6.3.2.4-1 ισχύει το

διάγραµµα της Εικόνας 6.3.2.4-2.
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Εικόνα 6.3.2.4-2  Υφιστάµενες δυνατότητες χρήσης της βιολογικής ξήρανσης [1]

Η βιολογική ξήρανση επιφέρει, όπως προαναφέρθηκε, περιορισµένη µείωση των οργανι-

κών στα ΑΣΑ. Εποµένως, εάν χρησιµοποιηθεί η βιολογική ξήρανση, απαιτείται επεξεργα-

σία του συνόλου των ΑΣΑ από το 2010 για να επιτευχθούν ακόµα και οι περιορισµένες

αρχικές απαιτήσεις µείωσης των οργανικών, και αυτό µε την προϋπόθεση ότι η τσιµε-

ντοβιοµηχανία απορροφά κάποιες ποσότητες SRF. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτείται ε-

κτενής χρήση ΧΥΤΑ για διάθεση των άχρηστων και του SRF, όση σχεδόν και για την απ’

ευθείας διάθεση των ανεπεξέργαστων ΑΣΑ.

Τα παραπάνω παρέχουν µια λογική εξήγηση σε αµφότερα τα ερωτήµατα που τεθήκαν

παραπάνω, γιατί δηλαδή τα ΠΕΣ∆Α προωθούν µε ταχύτατους ρυθµούς την κατασκευή

ΧΥΤΑ έως το τέλος του 2008 και ταυτόχρονα στοχεύουν στην καθολική σχεδόν επεξερ-

γασία των ΑΣΑ από τα µέσα του 2010.

Ο συνδυασµός όµως της βιολογικής ξήρανσης µε την ανάγκη επεξεργασίας του συνόλου

σχεδόν των ΑΣΑ από το 2010, δηµιουργεί, στο βαθµό που ισχύει, υπερβολική επιβάρυν-

ση της εθνικής οικονοµίας, όπως αναλύεται στην ενότητα 6.3.2.6 που ακολουθεί. Επι-

πλέον, για την επίτευξη της των αυξηµένων απαιτήσεων µείωσης των οργανικών που

διατίθενται σε ΧΥΤΑ από το 2013 και ιδιαίτερα από το 2020, δηµιουργεί την ανάγκη αξι-

οποίησης του SRF, είτε σε µονάδες αεριοποίησης εφόσον η σχετική τεχνολογία αναπτυ-

χθεί στα αµέσως επόµενα χρόνια είτε σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης, πράγµα που

συνεπάγεται πρόσθετο σηµαντικότατο κόστος.
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6.3.2.6 Κόστος εναλλακτικών τεχνολογιών επεξεργασίας

Στα διαγράµµατα των Εικόνων 5.3.1-1 και 5.3.1-2 της ενότητας 5.3.1 παρουσιάζονται τα

στοιχεία κόστους επεξεργασίας των ΑΣΑ µε εναλλακτικές τεχνολογίες για τα ακόλουθα

δύο σενάρια:

(α) Η µονάδα επεξεργασίας ιδρύεται και λειτουργείται από Φο∆ΣΑ (Ν.Π.∆.∆.)

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται ίσο µε 5,5 % και ο µέσος χρόνος ζωής των

εγκαταστάσεων 20 χρόνια. Ο Φο∆ΣΑ εξυπηρετεί τα µέλη του, τα οποία καλύπτουν τα

έξοδα µέσω εισφορών, και εποµένως δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.

(β) Η µονάδα επεξεργασίας ιδρύεται µε αυτοχρηµατοδότηση

Το ετήσιο κόστος κεφαλαίου λαµβάνεται 14,0 % και ο µέσος χρόνος ζωής των εγκα-

ταστάσεων 20 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ.

Στα προαναφερθέντα διαγράµµατα παρουσιάζεται, τόσο το κόστος της βιολογικής ξή-

ρανσης (προεπεξεργασίας) όσο και το κόστος βιολογικής ξήρανσης και αεριοποίησης (ο-

λοκληρωµένης επεξεργασίας) των ΑΣΑ. Το πρώτο σχετίζεται µε το ενδεχόµενο άµεσης

ίδρυσης µονάδων βιολογικής ξήρανσης. Το δεύτερο σχετίζεται µε το ενδεχόµενο συ-

µπλήρωσης των µονάδων βιολογικής ξήρανσης µε µονάδες αεριοποίησης του παραγόµε-

νου SRF όταν η σχετική τεχνολογία αναπτυχθεί. Παρόµοιο µε το τελευταίο είναι και το

κόστος της βιολογικής ξήρανσης συµπληρωµένης µε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης

για αξιοποίηση του παραγόµενου SRF.

Από τα δύο διαγράµµατα, αυτό της Εικόνας 5.3.1-2 ισχύει περισσότερο µια και η ίδρυση

των βασικών µονάδων επεξεργασίας προωθείται µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε Σ∆ΙΤ. Το

τελευταίο ορίζεται για παράδειγµα ρητά στο ΠΕΣ∆Α της Κρήτης.

Από το συνδυασµό των στοιχείων κόστους της Εικόνας 5.3.1-2 και των απαιτήσεων επε-

ξεργασίας απορριµµάτων της Εικόνας 6.1-1, αλλά και αυτών που αναφέρθηκαν στην πα-

ραπάνω ενότητα 6.3.2.5 για τη βιολογική ξήρανση, µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί το κό-

στος επεξεργασίας (µε µονάδες ικανοποιητικού µεγέθους) ανά 100 τ/έτος ΑΣΑ παραγω-
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γής έτους αναφοράς 2006. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα της Εικόνας

6.3.2.6-1 ανά έτος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2010 – 2020.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Έτος
(Από Ιούλιο του αναφερόµενου έτους έως τον Ιούνιο του επόµενου έτους)

Κ
ό
σ
τ
ο
ς
 ε
π
ε
ξε
ρ
γ
α
σ
ία
ς
, €

 α
ν
ά

 1
00

 τ
/έ
τ
ο
ς
 Α
Σ
Α

π
α
ρ
α
γ
ό
µ
εν
α

 σ
τ
ο

 έ
το
ς
 α
ν
α
φ
ο
ρ
ά
ς
 2

00
6

Αερόβια ΜΒΕ Καύση Βιο-Ξήρανση Βιο-Ξήρανση + Αεριοποίηση

Εικόνα 6.3.2.6-1 Ενδεικτικά ετήσια κόστη επεξεργασίας µε εναλλακτικές τεχνολογίες, ανά 100 t/y ΑΣΑ

παραγόµενα στο έτος αναφοράς 2006 [1]

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι το κόστος της βιολογικής ξήρανσης είναι σηµα-

ντικά υψηλότερο από αυτό της αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, αλλά και

της στοιχειοµετρικής καύσης. Η διαφορά αυτή οφείλεται τόσο στη υψηλό κόστος της

βιολογικής ξήρανσης όσο και στην ανάγκη επεξεργασίας (σε περίπτωση χρήσης της) του

συνόλου των ΑΣΑ από το 2010 προκειµένου να τηρηθούν οι περιορισµένες αρχικές απαι-

τήσεις µείωσης των οργανικών. Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι, ευθύς ως ανα-

πτυχθεί η τεχνολογία για αεριοποίηση του SRF και ιδρυθούν οι σχετικές µονάδες ή από

τη στιγµή που θα χρησιµοποιηθεί το SRF σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης, η διαφο-

ρά κόστους µεγεθύνεται πολύ περισσότερο.
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Από το παραπάνω διάγραµµα της Εικόνας 6.3.2.6-1 µπορεί να υπολογιστεί εύκολα η δια-

φορά κόστους, ανά 100 τ/έτος ΑΣΑ παραγωγής 2006, µεταξύ:

• Βιολογικής ξήρανσης (προεπεξεργασίας) και αερόβιας µηχανικής – βιολογικής ε-

πεξεργασίας.

• Βιολογικής ξήρανσης και αεριοποίησης και αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επε-

ξεργασίας.

Τα αποτελέσµατα ανά 5 εκατ. τ/έτος ΑΣΑ, που αντιστοιχούν στο σύνολο σχεδόν των

παραγόµενων ΑΣΑ στη χώρα, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα των Εικόνων 6.3.2.6-2

και 6.3.2.6-3 ανά έτος και συνολικά για τη δεκαετία 2010 – 2020 αντίστοιχα.
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Βιο-Ξήρανση Βιο-Ξήρανση + Αεριοποίηση

Εικόνα 6.3.2.6-2 Ενδεικτική ετήσια διαφορά κόστους µεταξύ (α) βιολογικής ξήρανσης (προεπεξεργασί-

α) και αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας και (β) βιολογικής ξήρανσης και

αεριοποίησης και αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας για επεξεργασία 5 ε-

κατ. τ/έτος ΑΣΑ παραγωγής 2006 [1].
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Κόστος επεξεργασίας 10ετούς περιόδου Ιούλ. 2010 - Ιούν. 2020,
€ ανά 5 εκατ. τ/έτος ΑΣΑ παραγόµενα στο έτος αναφοράς 2006

Αερόβια ΜΒΕ Στοιχειοµετρική Καύση

Βιολογική Ξήρανση Βιολογική Ξήρανση + Αεριοποίηση

Εικόνα 6.3.2.6-3 Ενδεικτικό κόστος εναλλακτικών τεχνολογιών για επεξεργασία 5 εκατ. τ/έτος ΑΣΑ

παραγωγής έτους 2006 κατά τη δεκαετία 2010 – 2020.

Όπως προκύπτει από τα διαγράµµατα αυτά, η µέση ετήσια διαφορά κόστους είναι της

τάξης των 640 εκατ. € ετησίως στην περίπτωση καθολικής χρήσης της βιολογικής ξή-

ρανσης (δίχως να λαµβάνεται υπόψη το σηµαντικό κόστος µεταφοράς και διάθεσης σε

ΧΥΤΑ του SRF) και 1,24 δισ. € ετησίως στην περίπτωση πλήρους αξιοποίησης του SRF,

είτε σε µονάδες αεριοποίησης, είτε σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης.

Βέβαια, η έκταση της χρήσης της βιολογικής ξήρανσης δεν είναι γνωστή σε αυτή τη φά-

ση λόγω της αοριστίας των ΠΕΣ∆Α. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα των Εικόνων

6.3.2.6-2 και 6.3.2.6-3 θα πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά ενός ακραίου, πλην όµως

όχι ιδιαίτερα απίθανου, σεναρίου. Σε κάθε περίπτωση καθιστούν σαφές πόσο σηµαντικό

θέµα για την εθνική οικονοµία και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας είναι η επιλογή

της προσφορότερης τεχνολογίας και τεκµαίρουν ότι οι βασικές αρχές της διαχείρισης των

απορριµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής της καταλληλότερης τεχνολογίας, θα

έπρεπε να είχαν εξετασθεί εκτενώς σε εθνικό επίπεδο και να υπήρχαν κατευθυντήριες

γραµµές για κάθε Περιφέρεια και Φο∆ΣΑ. Εφόσον δεν έγινε αυτό, οι σχετικές αποφάσεις
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θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν ληφθεί σε επίπεδο περιφέρειας και να είχαν αναφερθεί

µε σαφήνεια και πλήρη τεκµηρίωση στα ΠΕΣ∆Α, αφού έχει προηγηθεί ανοιχτή συζήτηση

µε επιστηµονικούς φορείς και Πανεπιστήµια. Αντ’ αυτών παρέχεται a priori και άνευ ό-

ρων εξουσιοδότηση στους τοπικούς Φο∆ΣΑ, που θα ορισθούν από τις περιφέρειες, για

λήψη όλων αυτών των κρίσιµων αποφάσεων.

Οι οικονοµικές αναλύσεις του παρόντος και του προηγούµενου κεφαλαίου βασίζεται σε

στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, τα οποία

έχουν ληφθεί από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία. Τα στοιχεία αυτά, για τους λό-

γους που αναφέρονται στην ενότητα 5.3.1, µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά ανά

περίπτωση στοιχεία και για το λόγο αυτό πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά. Κατά συ-

νέπεια, τα οικονοµικά στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν θα πρέπει να

χρησιµοποιηθούν για τον εκ των προτέρων αποκλεισµό οποιασδήποτε τεχνολογίας. Αντί-

θετα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να αποτρέψουν τον εκ προοιµίου, άµεσο ή έµ-

µεσο, αποκλεισµό κάποιων τεχνολογιών.
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6.3.3 Συζήτηση και συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ενότητας 6.3.2.6, η επιλογή της τεχνολογίας επεξερ-

γασίας των ΑΣΑ είναι εθνικής σηµασίας µια και οι οικονοµικές επιπτώσεις των σχετικών

αποφάσεων µεταφράζονται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια € ετησίως. Ειδικότερα, στην

περίπτωση χρήσης βιολογικής ξήρανσης και αεριοποίησης ή στοιχειοµετρικής καύσης του

παραγόµενου SRF, το πρόσθετο κόστος επεξεργασίας µπορεί, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα

στοιχεία, να προσεγγίσει τα 110 € / έτος ανά εξυπηρετούµενο πολίτη.

Υπό κανονικές συνθήκες οι αρµόδιοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είχαν δυσκο-

λία να προωθήσουν τη βιολογική ξήρανση µια και τούτο θα επέφερε βαρύτατη επιβά-

ρυνση των δηµοτών τους και ως εκ τούτου οι πρακτικές δυνατότητες προώθησης της

συγκεκριµένης τεχνολογίας θα ήταν ανύπαρκτες δίχως επιδοτήσεις.

Με επιδοτήσεις όµως του αρχικού κεφαλαίου ή/και των προϊόντων µπορεί να µειωθεί

δραστικά τα εµφανές κόστος της επεξεργασίας, που καλούνται να καλύψουν οι ΟΤΑ, και

να στρεβλωθούν οι όροι ανταγωνισµού σε σχέση µε τις εναλλακτικές τεχνολογίες. Με

αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν να προωθηθούν δαπανηρές τεχνολογίες δίχως να δηµι-

ουργήσουν οικονοµικά προβλήµατα στους Φο∆ΣΑ που τις επιλέγουν και στους ΟΤΑ µέλη

τους. Για παράδειγµα:

• Η απόφαση επιδότησης µε 100 €/τόνο του RDF από τη µονάδα ΕΜΑΚ I ∆. Αττι-

κής, προκειµένου τούτο να αξιοποιηθεί θερµικά αντί να διατίθεται σε ΧΥΤΑ, θα

µπορούσε να θεωρηθεί προάγγελος σηµαντικής επιδότησης και του SRF από τις

µονάδες βιολογικής ξήρανσης, µε το ίδιο ακριβώς σκεπτικό.

Οι πόροι για την επιδότηση του RDF (αλλά και άλλων υλικών και ενδεχοµένως και

του SRF) προέρχονται από την επιβάρυνση των καταναλωτικών προϊόντων µε το

κόστος διαχείρισης των υλικών συσκευασίας τους (όσο αυτό εκτιµάται από αρµό-

διες επιτροπές) και επιβαρύνουν τους καταναλωτές εν αγνοία τους (δεν υπάρχει

ένδειξη της σχετικής χρέωσης στο προϊόν ούτε ανακοινώσιµα στοιχεία). Υπάρ-

χουν εποµένως οι µηχανισµοί για την είσπραξη των αναγκαίων εσόδων και για

την καταβολή του οποιουδήποτε ύψους επιδοτήσεων κριθεί σκόπιµο.
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• Η ολική ή µερική επιδότηση του κόστους κατασκευής του εργοστασίου µε επιδο-

τήσεις από την Ε.Ε. και µε εθνικούς πόρους έχει µακρά ιστορία σε έργα διαχείρι-

σης απορριµµάτων. Τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι ΟΤΑ, σπάνια κα-

λύπτουν το κόστος του κεφαλαίου και κατά κανόνα περιορίζονται στα λειτουργι-

κά έξοδα. Τούτο έχει δηµιουργήσει σηµαντικότατες σπατάλες κοινοτικών και ε-

θνικών κονδυλίων µε την κατασκευή πληθώρας οικονοµικά ασύµφορων έργων,

που όµως προκρίνονται µε το κριτήριο του περιορισµένου λειτουργικού κόστους.

Η προώθηση έργων µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ δεν αποκλείει παρόµοιες πρακτικές,

σε ότι αφορά τη συµµετοχή του δηµοσίου.

• Η κατασκευή πολυάριθµων ΧΥΤΑ µέχρι το τέλος του 2008, που εξασφαλίζουν

δυνατότητα διάθεσης του συνόλου των ΑΣΑ πολύ πέρα του 2020, αποτελεί εκ

των πραγµάτων έµµεση, πλην σηµαντικότατη, επιδότηση της βιολογικής ξήραν-

σης µε κονδύλια από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους. Με τη βιολογική ξήρανση α-

παιτείται η δηµιουργία αυτής της υποδοµής για διάθεση των άχρηστων και του α-

ναξιοποίητου SRF. Με κάθε άλλη τεχνολογία επέρχεται δραστική µείωση των

προς διάθεση υπολοίπων και η ανάγκη δηµιουργίας τόσο εκτενούς υποδοµής σε

ΧΥΤΑ ελλείπει.

Το πρόσθετο κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ είναι δυνατόν να µειωθεί µε τις παραπάνω επι-

δοτήσεις σε επίπεδο Φο∆ΣΑ, µεταβιβάζεται όµως αυτούσιο στην κοινωνία µέσω της α-

ντιοικονοµικής επένδυσης διαθέσιµων πόρων και στους καταναλωτές µε την επιβάρυνση

των αγαθών που προµηθεύονται. Το πρόσθετο αυτό κόστος θα επιβαρύνει σταδιακά και

τους ευεργετούµενους Φο∆ΣΑ µια και η διάρκεια ζωής κάθε εγκατάστασης είναι πεπερα-

σµένη και οι επιδοτήσεις προϊόντων, όπως το SRF, δεν µπορεί παρά να µειωθούν σηµα-

ντικά όσο οι παραγόµενες ποσότητες αυξάνουν και το συνολικό κόστος των κονδυλίων,

που θα ήταν απαραίτητο για τη διατήρηση των αρχικών επιδοτήσεων, δεν είναι δυνατόν

να καλυφθεί από οποιοδήποτε εισπρακτικό µηχανισµό.

Συνοψίζοντας, τα ΠΕΣ∆Α παρέχουν ευρύτατες a priori εξουσιοδοτήσεις στους Φο∆ΣΑ για

την επιλογή των τεχνολογιών επεξεργασίας. Θα µπορούσε κανείς να φανταστεί ότι τα

Φο∆ΣΑ θα είχαν κάθε λόγο να λάβουν οικονοµικά σωστές αποφάσεις διότι αλλιώς θα υ-

πήρχαν σηµαντικές επιπτώσεις στα µέλη τους. Από τη συζήτηση όµως που προηγήθηκε
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προκύπτει ότι υπάρχουν ήδη µηχανισµοί, µε τους οποίους µεγάλο µέρος των πρόσθετων

οικονοµικών επιβαρύνσεων είναι δυνατόν να µεταβιβαστούν απ’ ευθείας στους σε όλους

τους πολίτες της χώρας και στην εθνική οικονοµία. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι λο-

γικό, οι ευθύνες για τη λήψη αποφάσεων, που έχουν τόσο ευρεία επίπτωση στην εθνική

οικονοµία και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, να διαχέονται στους Φο∆ΣΑ.

Εάν υπήρχε ένα ορθολογικό σύστηµα λήψης αποφάσεων για θέµατα που αφορούν τη

διαχείριση των ΑΣΑ και την επιλογή των τεχνολογιών επεξεργασία ειδικότερα, ιδιαίτερη

σηµασία θα είχε η επισήµανση των ακόλουθων:

• Οι όροι για τη δηµοπράτηση των έργων δεν θα πρέπει να δυσχεραίνουν, και πολύ

περισσότερο να αποκλείουν, οιαδήποτε τεχνολογία επεξεργασίας.

• Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα πρέπει να γίνεται µε ορθά οικονοµικά κριτήρια,

συνυπολογίζοντας όλες τις άµεσες και έµµεσες επιδοτήσεις, που σχετίζονται µε

κάθε τεχνολογία. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται το κόστος διάθεσης η/και

αξιοποίησης των προϊόντων που παράγονται.

• Η κάθε προσφορά θα πρέπει να παρέχει λεπτοµερή ανάλυση του τρόπου αξιοποί-

ησης των προϊόντων της επεξεργασίας και ρεαλιστικά αποτίµηση των εσόδων και

εξόδων από την αξιοποίηση ή/και την τελική διάθεση αυτών. Ειδικά οι ισχυρισµοί

περί αξιοποίησης προβληµατικών από πλευρά διάθεσης προϊόντων, όπως το RDF

και το SRF θα πρέπει να συνοδεύονται από ακλόνητες πολυετείς συµφωνίες. Ο

βαθµός και οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των προϊόντων επηρεάζουν την απόδο-

ση κάθε προσφερόµενης εγκατάστασης ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντι-

κών στόχων που θέτει η Ε.Ε. και εποµένως θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

• Η περιβαλλοντική αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε Ανάλυση Κύκλου Ζωής, µέ-

θοδο που προωθεί η Ε.Ε. Με αυτή τη µέθοδο και µέσα από ισοζύγια πρώτων υ-

λών, ενέργειας και εκποµπών, παρέχεται µια πλήρης αποτίµηση των επιπτώσεων

από τη λειτουργία κάθε εγκατάστασης, αλλά και από την ανακύκλωση και αξιο-

ποίηση υλικών. Με αυτή την ανάλυση συχνά προκύπτει ότι µέθοδοι που δίνουν

έµφαση στην ανάκτηση υλικών είναι ενεργειακά και περιβαλλοντικά πολύ αποδο-

τικότερες από αυτές που επιδιώκουν «θερµική αξιοποίηση».
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• Η ισορροπία κόστους και περιβαλλοντικού ή ενεργειακού οφέλους θα πρέπει να

επιτυγχάνεται µε marginal cost analysis και όχι µε δογµατικές απαιτήσεις. Για πα-

ράδειγµα, προκειµένου να εγκριθεί µια συγκεκριµένη τεχνολογία «θερµικής αξιο-

ποίησης των ΑΣΑ» για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έναντι άλλης, θα πρέπει

να εκτιµηθεί το συνολικό πρόσθετο κόστος (µε ορθή και πλήρη οικονοµική ανά-

λυση) της τεχνολογίας αυτής έναντι της άλλης και εξ αυτού να υπολογιστεί το α-

νά kWh κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Τούτο θα µπορούσε να συ-

γκριθεί µε αυτό από άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έτσι ώστε να ληφθεί ορ-

θολογική απόφαση.



162

6.4 ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Τα αναφερόµενα στην παρούσα ενότητα αφορούν στη διαχείριση (µεταφορά, επεξεργα-

σία και τελική διάθεση) των απορριµµάτων που αποµένουν µετά από τυχόν εφαρµογή

προγραµµάτων διαχωρισµού στην πηγή.

Οι  ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις για επεξεργασία, ανάκτηση και αξιοποίηση υλι-

κών, διάθεση και προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνουν σηµαντικότατα το κόστος της

διαχείρισης των απορριµµάτων, σύµφωνα και µε αυτά που αναφέρονται στην ενότητα

6.3 παραπάνω. Υπό αυτές τις συνθήκες η λήψη ορθών αποφάσεων για τη διαχείριση των

ΑΣΑ αποκτά εθνική σηµασία µια και επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Για τη λήψη των σωστών αποφάσεων θα πρέπει να αναλυθούν σύνθετα τεχνικά, οικονο-

µικά και κοινωνικά θέµατα, και να συνδυαστούν οι αναγκαίες δράσεις έτσι ώστε να εξα-

σφαλιστεί η τήρηση, µε βέλτιστο οικονοµικά τρόπο, πολλαπλών νοµικών και άλλων α-

παιτήσεων, που συχνά γίνονται αυστηρότερες µε την πάροδο του χρόνου. Για την αντι-

µετώπιση του θέµατος αυτού, οι µελετητές θα  πρέπει να εγκαταλείψουν τις πρακτικές

προσεγγίσεις του πρόσφατου παρελθόντος και να χρησιµοποιήσουν νέες µεθοδολογίες

και προηγµένα συστήµατα λογισµικού και βεβαίως να βασίζονται σε τεκµηριωµένα τεχνι-

κά και οικονοµικά στοιχεία για τις διαθέσιµες εναλλακτικές τεχνολογίες.

Μια λογική διαδικασία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων παρουσιάζεται σχηµατικά

στο διάγραµµα της Εικόνας 6.4-1 και περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια:

• Λήψη στρατηγικών αποφάσεων, που αφορούν στη χρήση εναλλακτικών προσεγ-

γίσεων και τεχνολογιών για επίτευξη των επιθυµητών στόχων.

• Ορθολογική επιλογή θέσεων για δηµιουργία κεντρικών ΟΕ∆Α

• ∆ιαµόρφωση Βέλτιστου Λεπτοµερούς Σχεδίου ∆ιαχείρισης
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Εικόνα 6.4-1 Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας διαµόρφωση ορθολογικών σχεδίων διαχείρισης ΑΣΑ

[11]

Στις ενότητες που ακολουθούν δίνεται µια συνοπτική περιγραφή καθενός από τα παρα-

πάνω στάδια.

6.4.1 Λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Ο στόχος στη φάση αυτή είναι η επιλογή των πλέον πρόσφορων συνδυασµών µεθόδων

διαχωρισµού στην πηγή, συλλογής και µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, δίχως την

ανάγκη κατάρτισης λεπτοµερών σχεδίων δράσης [11]. Οι στρατηγικές αποφάσεις που

λαµβάνονται σε αυτή τη φάση βασίζονται σε ορισµένες παραδοχές (π.χ. αναµενόµενες

αποδόσεις των εναλλακτικών συστηµάτων διαχωρισµού στην πηγή και την χρονική τους

εξέλιξη) και πρέπει να επιτρέπουν τη διαµόρφωση ενός σχήµατος διαχείρισης το οποίο:
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• Είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις απορρέουν από τις οδηγίες της

Ε.Ε. (75/442/EEC, 94/62/EC, 2004/12/EC, 99/31/EC κτλ.).

• Είναι οικονοµικά αποδοτικό. Η εκτίµηση της οικονοµικής αποδοτικότητας στο

στάδιο αυτό γίνεται, αναγκαστικά, µε θεώρηση τυπικών στοιχείων κόστους συλ-

λογής, µεταφοράς και διάθεσης.

• Είναι περιβαλλοντικά αποδοτικό. Τούτο εκτιµάται µε Ανάλυση Κύκλου Ζωής, που

παρέχει ολικά ισοζύγια πρώτων υλών, ενέργειας και εκποµπής ρύπων της κάθε δι-

εργασίας και των προϊόντων αυτής. Με τη µέθοδο αυτή µπορούν να αξιολογη-

θούν µε σωστό τρόπο εναλλακτικές διαχειριστικές προσεγγίσεις και µέθοδοι επε-

ξεργασίας και να τεθούν ορθές προτεραιότητες. Οι τελευταίες συχνά διαφέρουν

από αυτό που εκ πρώτης όψεως εµφανίζεται προφανές. Για παράδειγµα, ένα σχέ-

διο διαχείρισης που δίνει έµφαση στην ανακύκλωση υλικών είναι πιθανό ότι θα α-

ποδειχθεί ενεργειακά αποδοτικότερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο από ένα άλλα

σχήµα που δίνει έµφαση στην «ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ».

Λόγω της σηµασίας που έχει η παραπάνω ανάλυση στη λήψη των στρατηγικών αποφά-

σεων, αναπτύσσονται συνεχώς νέα συστήµατα λογισµικού, τα οποία βοηθούν σηµαντικά

το έργο των µελετητών, π.χ. [12].

6.4.2 Ορθολογική επιλογή θέσεων για δηµιουργία κεντρικών ΟΕ∆Α

Βασικός στόχος της σχετικής µεθοδολογίας είναι η εκτίµηση της µέγιστης απόστασης που

συµφέρει οικονοµικά η µεταφορά των ΑΣΑ προκειµένου η επεξεργασία ή/και διάθεση να

γίνει σε µεγάλη κεντρική εγκατάσταση αντί σε µικρή τοπική. Για το σκοπό αυτό το κό-

στος της µεταφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την οικονοµία κλίµακας από τη χρήση

της κεντρικής εγκατάστασης.

Τα διαγράµµατα των Εικόνων 6.4.2-1 και 6.4.2-2 συνοψίζουν τα αποτελέσµατα της ανά-

λυσης [13] και παρέχουν τη µέγιστη απόσταση ως συνάρτηση της ποσότητας των προς

µεταφορά απορριµµάτων, του είδους της µεταφοράς (οδική ή σιδηροδροµική) και του

είδους της εγκατάστασης επεξεργασίας (απ’ ευθείας διάθεση σε ΧΥΤΑ, αερόβια Μηχανική
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– βιολογική Επεξεργασία µε διάθεση υπολειµµάτων και Στοιχειοµετρική Καύση µε διάθε-

ση υπολειµµάτων).

Τα αποτελέσµατα διαχωρίζουν τις περιπτώσεις όπου: (α) δεν υπάρχει σταθµός µεταφόρ-

τωσης και δεν απαιτείται για µεταφορά των απορριµµάτων σε τοπική εγκατάσταση επε-

ξεργασίας ή διάθεσης και (β) υπάρχει σταθµός µεταφόρτωσης ή απαιτείται η δηµιουργία

του για µεταφορά των απορριµµάτων σε τοπική εγκατάσταση επεξεργασίας ή διάθεσης.

Στην περίπτωση (α) θεωρείται το συνολικό κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας του σταθ-

µού µεταφόρτωσης, ενώ στην περίπτωση (β) θεωρείται µόνο το αυξηµένο κόστος της

µεταφοράς µε τα οχήµατα του σταθµού στην πρόσθετη απόσταση. Σε κάθε περίπτωση,

το κόστος της οδικής µεταφοράς εκτιµήθηκε µε επιλογή του βέλτιστου συνδυασµού ε-

ναλλακτικών µέσων µεταφοράς.
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Εικόνα 6.4.2-1 Μέγιστη απόσταση οδικής µεταφοράς προς κεντρική ΟΕ∆Α (α) σε περίπτωση όπου δεν

υπάρχει ΣΜΑ και (β) σε περίπτωση όπου ήδη χρησιµοποιείται ΣΜΑ [13].
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Εικόνα 6.4.2 -2 Μέγιστη απόσταση σιδηροδροµικής µεταφοράς προς κεντρική ΟΕ∆Α (α) σε περίπτωση

όπου δεν υπάρχει ΣΜΑ και (β) σε περίπτωση όπου ήδη χρησιµοποιείται ΣΜΑ [13].

Η εκτίµηση των οριακών αποστάσεων, στις οποίες το αυξηµένο κόστος µεταφοράς αντι-

σταθµίζεται από τη µεγαλύτερη οικονοµία κλίµακας της κεντρικής ΟΕ∆Α, αποδεικνύονται

πολύ µεγαλύτερες από ότι γενικά πιστεύεται.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει επίσης ότι το κόστος της µεταφοράς των απορ-

ριµµάτων, ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις, είναι περιορισµένο σε σύγκριση µε το κό-

στος επεξεργασίας και διάθεσης. Τούτο παρέχει σηµαντική ευελιξία στο σχεδιασµό της

διαχείρισης των απορριµµάτων, διευρύνοντας στην περίπτωση µεγάλων αστικών περιο-

χών τον ορίζοντα αναζήτησης νέων κοινωνικά αποδεκτών θέσεων ΟΕ∆Α, δίχως σηµαντι-

κό πρόσθετο κόστος. Οι κεντρικές αυτές ΟΕ∆Α µπορούν να εξυπηρετήσουν ευρύτατες

περιοχές της περιφέρειας µε µεγάλη οικονοµία κλίµακας, έτσι ώστε το τελικό οικονοµικό

αποτέλεσµα να είναι ακόµα και  θετικό.

Για τον εντοπισµό των αναγκαίων θέσεων ίδρυσης ΟΕ∆Α µε χρήση των παραπάνω δια-

γραµµάτων έχει αναπτυχθεί µια βήµα προς βήµα προσέγγιση [13]. Σύµφωνα µε αυτή η

ανάλυση ξεκινάει µε θεώρηση ικανού αριθµού θέσεων, κάποιες από τις οποίες µπορεί να
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είναι γνωστές ως ιδιαίτερα κατάλληλες και οι υπόλοιπες µπορούν να οριστούν προσεγγι-

στικά σε πρώτη φάση, δίχως έρευνα πεδίου, έτσι ώστε να παρέχουν ικανοποιητική χωρι-

κή κάλυψη της περιοχής µελέτης. Με την προαναφερθείσα  βήµα προς βήµα διαδικασία,

επιτυγχάνεται σταδιακός αποκλεισµός των περισσότερων από τις αρχικές θέσεις που θε-

ωρήθηκαν έτσι ώστε να αποµείνουν οι απαραίτητες. Στη διαδικασία αυτή προτεραιότητα

δίνεται στη διατήρηση των θέσεων που είναι γνωστές ως ιδιαίτερα κατάλληλες.

Η παραπάνω διαδικασία αρχικής επιλογής εφαρµόστηκε δοκιµαστικά στην Ηπειρωτική

Ελλάδα προκειµένου να εκτιµηθεί ο βέλτιστος αριθµός ΟΕ∆Α και να ευρεθούν οι θέσεις

τους. Η διαδικασία ξεκινάει µε θεώρηση υποψήφιων θέσεων ΟΕ∆Α, που µπορούν να θε-

ωρηθούν ως ιδιαίτερα κατάλληλες, όπως µεγάλα µεταλλεία (λιγνιτωρυχεία ∆ΕΗ σε Πτο-

λεµαΐδα και Μεγαλούπολη και µεταλλεία Βωξίτη σε ∆ίστοµο), νέες κατάλληλες θέσεις (Ρι-

τσώνα Βοιωτίας), αλλά και υφιστάµενες κατάλληλες ΟΕ∆Α (∆. Αττικής µε το εργοστάσιο

της Αερόβιας Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασία, Λάρισας και Ξάνθης). Θεώρησε επί-

σης και µια ΟΕ∆Α ανά Νοµαρχία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ικανός αριθµός µε σωστή

χωροδιάταξη.

Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής αυτής εφαρµογής δείχνουν ότι στην Ηπειρωτική Ελ-

λάδα, ο βέλτιστος αριθµός ΟΕ∆Α δεν υπερβαίνει τις 7 για αερόβια Μηχανική – Βιολογική

επεξεργασία και τις  3 για µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης [13]. Οι ανάγκες αυτές για

ΟΕ∆Α καλύπτονται από τις ιδιαίτερα κατάλληλες θέσεις που προαναφέρθηκαν, χάρτης

Εικόνας 6.4.2-3, µε ενδεχόµενη ανάγκη ορισµού µιας πρόσθετης ΟΕ∆Α µεταξύ των Πε-

ριφερειών ∆. Ελλάδος / Ηπείρου. Τα αποτελέσµατα αυτά ευρίσκονται σε πλήρη αναντι-

στοιχία µε τους Περιφερειακούς σχεδιασµούς που προωθούν την ίδρυση 71 ΧΥΤΑ και 32

εγκαταστάσεων επεξεργασίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα (βλέπε ενότητες 6.3.2.2 και

6.3.2.4).

Με την απλή αυτή διαδικασία θα µπορούσε να έχει λυθεί (και θα πρέπει να λυθεί) ένα

χρόνιο πρόβληµα, που έχει δηµιουργήσει εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις, πολλαπλές

προσφυγές στο Σ.τ.Ε., καθυστερήσεις στην εφαρµογή, απώλειες επιδοτήσεων από την

Ε.Ε., αστοχία στην προστασία του περιβάλλοντος και υπέρµετρες δαπάνες.
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Εικόνα 6.4.2-3 Θέσεις ΟΕ∆Α που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν την Ηπειρωτική Ελλάδα µε ενδεχό-

µενη ανάγκη µιας πρόσθετης ΟΕ∆Α στην περιοχή ∆. Ελλάδος / Ηπείρου [13]
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Εάν στις τελικές επιλογές περιλαµβάνονται και θέσεις, εκτός από αυτές που είναι από την

αρχή γνωστές ως ιδιαίτερα κατάλληλες, απαιτείται µελέτη χωροθέτησης στην ευρύτερη

περιοχή εκάστης. Για παράδειγµα, στην παραπάνω εφαρµογή της Ηπειρωτικής Ελλάδας

αναφέρθηκε η ανάγκη εύρεσης µιας νέας θέσης µεταξύ των Περιφερειών ∆. Ελλάδος

/ Ηπείρου.

Η αναζήτηση αυτή µπορεί να γίνει µε προηγµένες µεθόδους (ευρεία χρήση GIS και ψη-

φιακών χαρτών), λαµβάνοντας υπόψη στη φάση αυτή µόνο παραµέτρους καταλληλότη-

τας και όχι παραµέτρους κόστους [14]. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η επιλογή

θέσεων που πληρούν όλα τα κριτήρια περιβαλλοντικής καταλληλότητας δίχως τους γνω-

στούς αµφίσηµους συµψηφισµούς δεκάδων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµι-

κών παραµέτρων. Από την αναζήτηση κάθε θέσης, που συνήθως γίνεται σε έκταση ενός

ή περισσοτέρων νοµαρχιών, είναι δυνατόν να προκύψουν περισσότερες από µία κατάλ-

ληλες θέσεις. Όλες αυτές οι θέσεις µπορούν να ληφθούν υπόψη από το σύστηµα βελτι-

στοποίησης (βλέπε ενότητα 6.4.3 παρακάτω). Στο στάδιο της βελτιστοποίησης και της

ανάλυσης ευαισθησίας θεωρούνται, για κάθε θέση, τα ιδιαίτερα στοιχεία κόστους κατα-

σκευής (π.χ. κόστος οδών πρόσβασης, διαµόρφωσης, µεταφοράς υλικών κάλυψης κτλ.)

και βεβαίως εκτιµάται το κόστος µεταφοράς, έτσι ώστε να επιλεγούν οι πλέον πρόσφο-

ρες θέσεις και να οριστεί η βέλτιστη χρήση τους.

6.4.3 ∆ιαµόρφωση βέλτιστου λεπτοµερούς σχεδίου διαχείρισης

Τα αποτελέσµατα από τις ενότητες 6.4.1 και 6.4.2 αποτελούν βασικά στοιχεία, µε χρήση

των οποίων µπορεί να διαµορφωθεί το βέλτιστο λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης για όλη

την περιοχή µελέτης µε χρήση προηγµένων πακέτων λογισµικού, π.χ. [5], [9]. Η δια-

µόρφωση του σχεδίου δράσης σε επίπεδο χώρας παρέχει σηµαντικότατα πλεονεκτήµατα

µια και ο σχεδιασµός σε επίπεδο περιφερειών και πολύ περισσότερο σε επίπεδο νοµαρχι-

ών επιβάλλει σηµαντικούς περιορισµούς και οδηγεί κατά τεκµήριο σε σηµαντικά δαπανη-

ρότερες και κοινωνικά λιγότερο αποδεκτές λύσεις.
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Για κάθε πρόσφορο συνδυασµό µεθόδων διαχωρισµού στην πηγή, συλλογής και µετα-

φοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, που έχει προκύψει από τη διαδικασία λήψης στρατη-

γικών αποφάσεων (βλέπε ενότητα 6.4.1 παραπάνω), διαµορφώνεται το βέλτιστο αναλυ-

τικό σχέδιο διαχείρισης.

Στα πλαίσια του σχεδιασµού αυτού επιλέγονται από το πρόγραµµα βελτιστοποίησης οι

προσφορότερες θέσεις για ίδρυση νέων εγκαταστάσεων (σταθµών µεταφόρτωσης, µο-

νάδων ενδιάµεσης και τελικής επεξεργασίας, εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης) από το

σύνολο των διαθέσιµων θέσεων (βλέπε και ενότητα 6.4.2 παραπάνω). Για κάθε νέα ε-

γκατάσταση επιλέγεται η προσφορότερη τεχνολογία, ορίζεται η έναρξη λειτουργίας, η

δυναµικότητα, η πηγή των εισερχοµένων φορτίων και ο αποδέκτης των εξερχόµενων

φορτίων και εκτελείται αξιόπιστη εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου και λειτουργίας. Πα-

ράλληλα βελτιστοποιείται η χρήση κάθε υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας, µετα-

φοράς και διάθεσης και µε αυτό τον τρόπο εντάσσεται στο σχεδιασµό και εξασφαλίζεται

η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλης της υφιστάµενης υποδοµής. Από τη διαδικασία αυτή

προκύπτει ένα αναλυτικό σχέδιο διαχείρισης το οποίον τηρεί τις σηµερινές και επερχόµε-

νες απαιτήσεις επεξεργασίας µε το ελάχιστο άθροισµα του ετήσιου κόστος λειτουργίας

και του ετήσιου κόστους του υπενδεδυµένου κεφαλαίου.

Με χρήση του ιδίου λογισµικού είναι δυνατόν να εκτελεστεί ανάλυση ευαισθησίας προ-

κειµένου να διερευνηθεί το κόστος επιλεγµένων περιορισµών π.χ. το κόστος επιβολής

ή/και αποκλεισµού χρήσης κάποιων τεχνολογιών ή/και θέσεων ίδρυσης εγκαταστάσεων

(σταθµών µεταφόρτωσης, µονάδων επεξεργασίας, χώρων διάθεσης) ή/και επιβολής ορί-

ων στη δυναµικότητα ή χωρητικότητα κάποιων εγκαταστάσεων κτλ. Από την ανάλυση

αυτή προκύπτει ένας ικανός αριθµός εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης, καθένα από τα

οποία εκπληρώνει ένα σύνολο επιθυµητών περιορισµών και για το οποίο υπάρχει λεπτο-

µερής ανάλυση των οικονοµικών συνεπειών, συνολικά και ανά ΟΤΑ. Από την παραπάνω

ανάλυση προκύπτει όλη η αναγκαία πληροφόρηση, που επιτρέπει στους αρµόδιους πολι-

τικούς και κοινωνικούς φορείς να επιλέξουν το καταλληλότερο από τα σχέδια αυτά µε

συναινετικές διαδικασίες.
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Η παραπάνω διαδικασία είναι ώριµη και έχει ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία στην Περιφέ-

ρεια ∆. Μακεδονίας το 1995/96 για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχεί-

ρισης των απορριµµάτων [15] και στην Αττική το 2002/03 για τη διαµόρφωση του βέλ-

τιστου συστήµατος µεταφοράς των απορριµµάτων [5], [9].

6.4.4 Προτάσεις για λύση του υφισταµένου προβλήµατος

Η δυνατότητα διαµόρφωσης ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης των Α.Σ.Α. σε εθνικό επί-

πεδο παρέχει καίρια πλεονεκτήµατα, παρέχοντας πρόσθετες σηµαντικές δυνατότητες

χωροθέτησης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης. Για το

λόγο αυτό καθιστά δυνατή τη διαµόρφωση πολύ ορθολογικότερων λύσεων από περιβαλ-

λοντική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά σε σχέση µε τους επιµέρους σχεδιασµούς σε

επίπεδο περιφέρειας.

Ένας νέος σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο µε τις διαδικασίες που προτείνονται στην ενό-

τητα 6.4 θα αξιοποιούσε ασφαλώς µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σηµαντική υπο-

δοµή σε υφιστάµενους και προωθούµενους ΧΥΤΑ, αλλά και την υποδοµή σε σταθµούς

µεταφόρτωσης και µονάδες επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας συνάµα µια οµαλή µετάβαση

από το σηµερινό σύστηµα διαχείρισης στο βέλτιστο εθνικό.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού σχεδιασµού αναµένεται να προκύψει προτεραιότητα στην

επεξεργασία του συνόλου των απορριµµάτων της Αττικής, η οποία δεν διαθέτει σήµερα

αξιόλογη υποδοµή σε ΧΥΤΑ. Τούτο θα εξασφάλιζε την τήρηση των απαιτήσεων επεξερ-

γασίας µέχρι το 2020 σε εθνικό επίπεδο, µε ενδεχόµενη ανάγκη επεξεργασίας των απορ-

ριµµάτων από κάποιες ακόµα επιλεγµένες περιοχές µετά το 2013. Με αυτό τον τρόπο

παρέχεται χρόνος στις υπόλοιπες Περιφέρειες να αξιοποιήσουν τη σηµαντική υποδοµή,

που οι περισσότερες θα διαθέτουν σε ΧΥΤΑ, για οικονοµική απ’ ευθείας διάθεση των α-

πορριµµάτων τους.

Με τη διαδικασία αυτή θα οδεύσουµε σταδιακά, από τη χρήση της πληθώρας των υφι-

στάµενων και αναµενόµενων ΧΥΤΑ, στην ίδρυση και λειτουργία ολιγάριθµων κεντρικών
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ΟΕ∆Α σε θέσεις, σαν αυτές που αναφέρονται για την Ηπειρωτική Ελλάδα στην ενότητα

6.4.2 και στο χάρτη 6.4.2-3, που δεν προκαλούν τοπικές οχλήσεις και κοινωνικά προ-

βλήµατα, αλλά αντιθέτως αποτελούν πολύτιµους πόλους οικονοµικής ανάπτυξης. Τα α-

πορρίµµατα θα µεταφέρονται στις κεντρικές αυτές εγκαταστάσεις µε ένα ολοκληρωµένο

δίκτυο οδικής, σιδηροδροµικής και ακτοπλοϊκής µεταφοράς. Το δίκτυο αυτό είναι βέβαιο

ότι µπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδος, αλλά και την πλειονό-

τητα των νησιών µε οικονοµικά πολύ πιο πρόσφορο τρόπο, προσφέροντας παράλληλα

προφανή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα.

Η ορθολογικοποίηση του όλου συστήµατος διαχείρισης των οικιακού τύπου απορριµµά-

των σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 6.4 προσφέρει εθνικής εµβέλειας οικο-

νοµικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα και συνάµα λύσεις

που δεν υφίστανται σε χρονικούς περιορισµούς. Από τη σωστότερη και µόνο επιλογή του

συστήµατος επεξεργασίας προκύπτει οικονοµία που µπορεί να φτάσει τα 1,24 δισ. € ε-

τησίως (βλέπε ενότητα 6.3.2.6 παραπάνω).

Με την προτεινόµενη προσέγγιση αξιοποιείται το σύνολο της υφιστάµενης υποδοµής και

τίθενται ρεαλιστικότεροι και ελεγχόµενοι στόχοι, που µπορούν να εφαρµοστούν ταχύτε-

ρα και ασφαλέστερα από τα προβλεπόµενα στους ΠεΣ∆Α. Πράγµατι, έναντι των πολυ-

πληθών Φο∆ΣΑ που θα δηµιουργηθούν, θα µελετήσουν, θα αποφασίσουν και θα προω-

θήσουν την κατασκευή δεκάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, συχνά µέσα από έντονες

αντιδράσεις και προσφυγές των τοπικών κοινωνιών, πολύ ρεαλιστικότερη και ταχύτερη

είναι η προώθηση µιας κεντρικής εκτός Αττικής ΟΕ∆Α, η οποία, µαζί µε τη µονάδα EMAK

I των Α. Λιοσίων, θα εξυπηρετήσει τόσο την  Αττική όσο και ευρύτερες περί αυτήν περι-

οχές. Με τη µονάδα αυτή θα µπορούσαν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες επεξεργασίες

των ΑΣΑ της χώρας έως τουλάχιστον το 2013. Πολύ νωρίτερα θα µπορούσε να έχει ολο-

κληρωθεί και το νέο βέλτιστο εθνικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο θα ορίσει την περαιτέ-

ρω πορεία.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το µέγεθος του σηµερινού προβλήµατος διαχεί-

ρισης των ΑΣΑ είναι µεγάλο και οι οικονοµικές του επιπτώσεις σηµαντικές για την εθνική

οικονοµία, υπάρχουν όµως συγκεκριµένες, ορθολογικές και γρήγορα εφαρµόσιµες λύσεις.
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Εν όψει της κατάστασης αυτής λογικό θα ήταν να επανεξεταστεί η σκοπιµότητα συνέχι-

σης της υφιστάµενης πορείας εφαρµογής των ΠΕΣ∆Α, οι οποίοι, αντί να παρουσιάσουν

και να τεκµηριώσουν ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό, ως εξ ορισµού είχαν υποχρέωση να

κάνουν, δηµιούργησαν, κατά κύριο λόγο, δοµές εφαρµογής µέσω Φο∆ΣΑ (η πλειονότητα

των οποίων θα οριστεί από τις Περιφέρειες) παρέχοντας σε αυτούς a priori εξουσιοδότη-

ση για τη λήψη των όλων των κρίσιµων αποφάσεων.
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7.1  Γενικά Στοιχεία

7.1.1  Νοµοθετικό πλαίσιο

Το θεσµικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων ρυθµίζεται

από το νόµο 2939/01(ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και

άλλων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ)» (εναρµόνιση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ). Οι σκοποί του Νόµου είναι κατά

προτεραιότητα η πρόληψη δηµιουργίας στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιµοποίηση τους, η

ανακύκλωσή τους, η ανάκτηση της ενέργειας καθώς η χωρίς προβλήµατα τελική διάθεσή τους.

Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που

συµµετέχουν στον κύκλο ζωής των προϊόντων, δηλ. των παραγωγών διανοµέων, καταναλωτών,

διαχειριστών αποβλήτων, ΟΤΑ, πολιτείας/κεντρικής διοίκησης.

Ο νόµος υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές:

• πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊό-

ντων.

• «ο ρυπαίνων πληρώνει»

• ευθύνης όλων των εµπλεκοµένων στη διαχείριση συσκευασιών / άλλων προϊόντων

Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωµένοι είτε να οργανώσουν είτε να

συµµετέχουν σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκεκριµένοι

ποσοτικοί στόχοι. Τα συστήµατα, τα οποία µπορεί να είναι ατοµικά η συλλογικά αξιολογούνται και

εγκρίνονται από το Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και την

Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΕΠΕ∆) µέχρι να ιδρυθεί ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

Βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/2001 έχουν εκδοθεί Προεδρικά ∆ιατάγµατα σχετικά µε τους

όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής, για τα εξής υλικά :

• Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων (Π∆ 109, ΦΕΚ 75Α/5.3.04)

• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Π∆ 82, ΦΕΚ 64Α/2.3.04)

• Οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής  (Π∆ 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04) – εναρµόνιση της

Οδηγίας 2000/53

• Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές  (Π∆ 115, ΦΕΚ

80Α/5.3.04)

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Π∆ 117, ΦΕΚ 82Α/5.3.04)

– εναρµόνιση των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96



176

Το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τα «Απόβλητα υλικών εκσκαφών, κατασκευών και

κατεδαφίσεων»  είναι στη διαδικασία των υπογραφών.

Σε εφαρµογή της ανωτέρω νοµοθεσίας, λειτουργούν τα παρακάτω εγκεκριµένα συστήµατα:

1) Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕ∆ – Ανακύκλωση

(http://www.herrco.gr/web/default.fds)

      (Υπουργική Απόφαση οικ. 106453/2003 (ΦΕΚ 391Β/4.4.2003))

2)  Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων ΚΕΠΕ∆.

(http://www.eltepe.gr/)

(Υπουργική Απόφαση οικ. 105857 (ΦΕΚ 391Β/4.4.2003))

3)  Ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγω-

γής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (Υπουργική Απόφαση οικ. 106156 (ΦΕΚ

1108Β/22.7.2004))

4) Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Ελαστικών «ECO – ELASTIC-

A» ΑΕ

       (http://www.ecoelastika.gr)

       (Υπουργική Απόφαση οικ. 106157   (ΦΕΚ 1145 Β/28.7.2004))

5) Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε  - ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ (http://www.eltepe.gr/)

(Υπουργική Απόφαση οικ. 105135 (ΦΕΚ 905Β/17.6.2004))

6) Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας µε το διακριτικό τίτλο

«Ε∆ΟΕ Α.Ε»

      (http://www.edoe.gr/)

      (Υπουργική Απόφαση οικ. 105136  (ΦΕΚ 907 Β/17.6.2004))

7) Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευ-

τών  - ΑΦΗΣ

(http://www.afis.gr/)

(Υπουργική Απόφαση οικ. 106155  (ΦΕΚ 1056 Β/14.7.2004)

8) Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών  - ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ ΑΕ (Υπουργική Απόφαση οικ.

106158   (ΦΕΚ 1124 Β/23.7.2004))

9) Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

εξοπλισµού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»

(http://www.electrocycle.gr/)

(Υπουργική Απόφαση οικ. 105134 (ΦΕΚ 905Β/17.6.2004))
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7.1.2  Ποσοτικοί στόχοι

Α. Υλικά συσκευασίας:

Οι ποσοτικοί στόχοι για τα υλικά συσκευασίας που τίθενται από τον Νόµο και οι οποίοι έπρεπε

να επιτευχθούν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2005,  είναι οι ακόλουθοι:

• Αξιοποίηση 50-65% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας

• Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας

• Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας

Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2011,  θα πρέπει να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

• Ανακύκλωση 55-80% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας χαρτιού και γυαλιού

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας µετάλλων

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 22,5% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας πλαστικού

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας ξύλου

Με τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι για µία σειρά προϊό-

ντων, όπως:

Β. Ελαστικά

Μέχρι 31/7/2006, η αξιοποίηση των µεταχειρισµένων αποβλήτων ελαστικών οχηµάτων θα

πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόµενων ελαστικών και η ανακύκλωση θα

πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 10%.

Γ. Οχήµατα

i) Το αργότερο έως την 1/1/2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση

αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κ.β. ανά όχηµα και ανά έτος και η επαναχρησιµοποίηση και

ανακύκλωση τουλάχιστον στο 80%. Για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την

1/1/1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και

τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατά µέσο βάρος ανά όχηµα

και ανά έτος.

ii) το αργότερο την 1/1/2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξά-

νεται τουλάχιστον στο 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος και η επαναχρησιµο-

ποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον στο 85%.
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∆. Λιπαντικά έλαια

Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. όλων των αποβλήτων λι-

παντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται το 80% κ.β.

Ε. Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

i) Ως προς την συλλογή των χρησιµοποιηµένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

• Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 30% κ.β. όλων των χρησιµο-

ποιηµένων Η.Σ.. Αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί  ξεχωριστά για τις Η.Σ. που ε-

µπεριέχουν περισσότερο από 5 ppm Hg

• Μέχρι 31/12//2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κ.β. όλων των χρησι-

µοποιηµένων συσσωρευτών της βιοµηχανίας και των οχηµάτων. Αυτός ο στόχος επί-

σης πρέπει να  επιτευχθεί ξεχωριστά  και για τους συσσωρευτές που  εµπεριέχουν

κάδµιο.

ii) Ως προς την αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων Η.Σ. και συσσωρευτών:

• Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος των

συλλεχθέντων χρησιµοποιηµένων Η.Σ..

• Μέχρι 31/12/2006 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των

συλλεχθέντων χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών.

Στ. Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (ΑΗΗΕ)

i) Μέχρι 31/12/2006, συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά µέσο όρο

ανά κάτοικο και έτος.

ii) Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, µέχρι

31/12/2006:

1. Για τις µεγάλες οικιακές συσκευές και τις συσκευές αυτόµατης διανοµής

• ο βαθµός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του µέσου βάρους

ανά συσκευή, και

• η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υ-

λικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους

ανά συσκευή

2. Για τον εξοπλισµό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τα καταναλωτικά είδη

• ανάκτηση τουλάχιστον 75% του µέσου βάρους ανά συσκευή, και

• επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλι-

κών και των ουσιών τουλάχιστον 65% του µέσου βάρους ανά συσκευή

3. Για τις µικρές οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά είδη, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ερ-

γαλεία, τα παιχνίδια, τον εξοπλισµό ψυχαγωγίας και αθλητισµού, τα όργανα παρακο-

λούθησης και ελέγχου
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• ο βαθµός ανάκτησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του µέσου βάρους

ανά συσκευή, και

• η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υ-

λικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του µέσου βάρους

ανά συσκευή

4. Για τους λαµπτήρες εκκένωσης αερίου, ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης και ανακύ-

κλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξη-

θεί στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαµπτήρων

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. οι αρµοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν

µε τον νόµο 2939/01 ασκούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Για το σκοπό αυτόν έχει συσταθεί στη Γε-

νική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών / άλλων

προϊόντων, υπαγόµενο στη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. Στο Γραφείο αυτό ανα-

τίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του νόµου 2939/01.

Το ΓΕ∆ΣΑΠ (http://www.minenv.gr/anakyklosi/) υποστηρίζεται από την επιτροπή Παρακο-

λούθησης της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΕΠΕ∆), η οποία συγκροτείται από δεκαέξι (16) συ-

νολικά µη αµειβόµενους εκπροσώπους Υπουργείων, διαχειριστών των συσκευασιών / άλλων

προϊόντων, παραγωγών πρώτων υλών, διακινητών, οικολογικών οργανώσεων και συνδέσµων

των καταναλωτών.

Συγκεκριµένα το ΓΕ∆ΣΑΠ εισηγείται στην ΕΠΕ∆ προγράµµατα εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, πρό-

τυπα, τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου, γνωµοδοτεί

για θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό, αξιολογεί συστήµατα και εισηγείται σχετικά στην

ΕΠΕ∆, επεξεργάζεται σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τους κλάδους της εναλλακτικής

διαχείρισης, καταρτίζει εκθέσεις για την Ε.Ε., δηµιουργεί τράπεζα πληροφοριών για την εναλ-

λακτική διαχείριση, συµµετέχει σε Επιτροπές της Ε.Ε., συνεργάζεται µε  Υπηρεσίες της Ε.Ε.

και ∆ιεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα αρµοδιότητας του και παρακολουθεί και ελέγχει τα συ-

στήµατα εναλλακτικής διαχείρισης.
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7.2 Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης

7.2.1 Σύστηµα Εναλλακτική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΕΕΑΑ Α.Ε.)

Στόχος

Σκοπός του συστήµατος, που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/3/2003, είναι η επίτευξη του

στόχου της αξιοποίησης του 50% των αποβλήτων συσκευασιών µέχρι το τέλος του 2005. Χωρίς

την ύπαρξη συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης η Ελλάδα πετυχαίνει 33% ανακύκλωση (σε

ετήσιο σύνολο αποβλήτων συσκευασιών περίπου 1.000.000 τόνους, σύµφωνα µε τα επίσηµα

στοιχεία που έχουν δοθεί στην ΕΕ). Εποµένως το σύστηµα έπρεπε να καλύψει ουσιαστικά το

υπολειπόµενο 17% µέχρι το τέλος του 2005 ήτοι περίπου 165.000 τόνους.

Συµµετοχή – Οικονοµικά στοιχεία

• Υλοποιήθηκε η συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας

• Η συµµετοχή στο σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ικανοποιητική καθώς ανέρχεται σε

463.000 τόνους συσκευασιών (επί εκτιµώµενου συνόλου περίπου 1.000.000 τόνων) και ξεπερ-

νά κατά 5% τις αρχικές προβλέψεις της ΕΕΑΑ.

• Ως το τέλος του 2005 είχαν υπογράψει σύµβαση 826 εταιρίες (έναντι 460 σε σχέση µε το

2004) που δήλωσαν 463.194 τόνους υλικών συσκευασιών (αντί 415.000 το 2004) που αντι-

στοιχεί σε περίπου 11 εκ. τεµάχια.

• Οι τιµές εισφοράς είναι 20€/τόνο για τον λευκοσίδηρο (από 45,9€), 10€/τόνο για το γυαλί (από

19,9€), 8,4 €/ τόνο για το αλουµίνιο, 50/τόνο για το χαρτί, 61,7/τόνο για το πλαστικό και

53,7/τόνο για τα χάρτινη συσκευασία υγρών. Η σταθερή εισφορά ανά τεµάχιο συσκευασίας

είναι 0,04 €λεπτά (από 0,05€λεπτά).

• Το σύνολο των εσόδων για το 2005 ανήλθε σε περίπου 30 εκ. € σηµειώνοντας αύξηση 8,33%

σε σχέση µε 2004, παρά τη µείωση των τιµών εισφοράς για το γυαλί και το λευκοσίδηρο.

• Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 8,309 εκ. € αντί των προβλεποµένων 24 εκ. € (ετήσια

έκθεση της ΕΕΑΑ του 2004), ενώ το επενδυτικό σχέδιο βάσει του οποίου έγινε η αναπροσαρ-

µογή των εισφορών προέβλεπε επενδύσεις ύψους 21,5 εκ. €.

• Το σύνολο το δαπανών ανέρχεται σε € 6,4 εκ επί συνολικών εσόδων 30 εκ. € (έναντι € 3,1 εκ.

επί συνολικών εσόδων € 27,5 εκ. το 2004).

• Η καθαρή ταµειακή εκροή ανέρχεται σε 14 εκ. € (έναντι προεκτιµώµενης 35 εκ. € στην ετήσια

έκθεση του 2004).
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• Το πλεόνασµα από τη χρήση του 2005 ανέρχεται περίπου σε 23,7 εκ. €, ελάχιστα µικρότερο

από τα 24 εκ. € που ήταν το 2004.

• Αθροιστικά το πλεόνασµα από τα 3 χρόνια λειτουργίας του συστήµατος έχει ανέλθει σε 61,9

εκ. € ή 85% επί του συνόλου των εσόδων της τριετίας της λειτουργίας του συστήµατος.

• Αναλυτικότερα τα οικονοµικά στοιχεία της λειτουργίας του συστήµατος τα 2 τελευταία χρόνια

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

1/1/2004 -31/12/2004 1/1/2005 - 31/12/2005

Έσοδα  

Έσοδα εισφορών 26.494.314 28.522.539

Έσοδα από πώληση υλικών 479.056 618.037

Έσοδα από τόκους 519.113 898.624

  

Σύνολο εσόδων 27.492.484 30.039.200

  

∆απάνες  

Λειτουργικές δαπάνες 1.350.206 2.506.588

∆απάνες ενηµέρωσης 280.182 931.898

∆απάνες ανάπτυξης 271.213 1.051.175

∆ιοικητικές δαπάνες 1.012.274 1.233.478

Αποσβέσεις 222.180 675.303

  

Σύνολο δαπανών 3.136.055 6.398.441

  

Επενδύσεις 1.024.062 8.309.261

• Οι διοικητικές δαπάνες δεν αναλύονται περαιτέρω (π.χ. µισθοί, ενοίκια & κοινόχρηστα, ταξίδια

κλπ.).
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• Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε

τον εγκεκριµένο φάκελο της ΕΕΑΑ και τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του συστήµατος στα 3

πρώτα χρόνια λειτουργίας

Πρόβλεψη

3ετίας

Πραγµατοποιηθέντα

(2003-2005)

∆ιαφορά

εισφορές 3ετίας (χιλ. €) 54.835 70.500 128,5%

Συνολικά Έσοδα (χιλ. €) 62.943 73.000 116,0%

Επενδύσεις  (χιλ. €) 30.761 10.002 32,5%

Έξοδα συλλογής & επεξεργασίας (χιλ. €) 24.312   4.550 18,7%

∆απάνες ενηµέρωσης (χιλ. €) 4.000   1.320 33%

Καθαρό Αποτέλεσµα (χιλ. €) 23.478 62.000 263,1%

Σωρευτικές ταµειακές ροές (χιλ. €) -431 52.245 12.221

%

• Το εργολαβικό κόστος διαλογής ανά τόνο ανακτώµενης συσκευασίας ανέρχεται σε 180€ και 150€

αντίστοιχα για το Μαρούσι και την Πάτρα.

• Το λειτουργικό κόστος των δύο έργων (Μαρούσι και Πάτρα), µη περιλαµβανοµένων των

διοικητικών δαπανών, των αποσβέσεων και των λειτουργικών δαπανών αποκοµιδής (αυτός

καταβάλλεται από τους συµµετέχοντες δήµους), ανά τόνο ανακτώµενης συσκευασίας ανέρχεται

σε περίπου 320€/tn ενώ αν επιµερισθούν µε ένα συντελεστή 0,5 και οι διοικητικές δαπάνες, τότε

ξεπερνά τα 400€/tn (χωρίς τις αποσβέσεις).

• Έτσι, εάν από το συνολικό λειτουργικό κόστος αφαιρέσουµε τα έσοδα από τις πωλήσεις των

ανακτώµενων προϊόντων προκύπτει τελική ζηµιά ίση µε 317€/τόνο απορριµµάτων συσκευασίας,

το οποίο µε τις αποσβέσεις ανέρχεται σε τελική συνολική ζηµιά ίση µε 361€/τόνο απορριµµάτων

συσκευασίας.

• Σύµφωνα, όµως, µε τα στοιχεία της Έκθεσης (αρχικά και συµπληρωµατικά) του έτους 2004, η

ΕΕΑΑ Α.Ε. αναγνωρίζει στους δήµους Ζακύνθου και Ν.Ψυχικού και καταβάλλει σ’αυτούς ως

διαφορικό κόστος ανακύκλωσης ποσό ίσο µε 54 €/τόνο

• Συνεπώς, για το έτος 2005, το κόστος ανακύκλωσης ενός τόνου απορριµµάτων συσκευασίας

ανακυκλωθέντος από τα προγράµµατα της ΕΕΑΑ Α.Ε., στοίχισε (στο κοινωνικό σύνολο, ως

καταναλωτή των σχετικών προϊόντων) σχεδόν 6 φορές περισσότερο (5,87) σε σχέση µε τα δύο

αυτόνοµα προγράµµατα των δήµων Ν. Ψυχικού και Ζακύνθου.



183

Εµβέλεια του συστήµατος

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΑΑ,  το σύστηµα λειτουργούσε στο τέλος του 2005 σε τµήµα της

ΒΑ Αττικής (Μαρούσι, Φιλοθέη, Βριλήσσια, Πεύκη, Μελίσσια, το µεγαλύτερο τµήµα της Κηφισιάς,

Χαλάνδρι, Λυκόβρυση, Ν. Ερυθραία, Άνοιξη) και την Πάτρα (συµπεριλαµβάνονται και το Ρίο, το

Αίγιο, η Ακράτα, το ∆ιακοπτό, ο ∆. Συµπολιτείας και η Ολυµπία), Καλαµάτα, Ν. Τρικάλων και Ν.

Καρδίτσας, Λαµία, Πιερία, Χανιά και έµµεσα (επιδότηση ΟΤΑ) σε Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Ν. Ψυχικό

και Λάρισα (αν και είναι αµφίβολο αν πρέπει να συµπεριληφθεί γιατί δεν υπάρχει εκταµίευση

σχετικού ποσού εντός του 2005). Ο πληθυσµός που καλύπτεται ανέρχεται σε 1,23 εκ. κατοίκους.

Υπενθυµίζουµε ότι, προτού λάβει έγκριση η ΕΕΑΑ ως σύστηµα, ο πληθυσµός που κάλυπταν τα

προγράµµατά της έφθανε τις 730.000 κατοίκους.

Ποσότητες που ανακτήθηκαν

Οι ποσότητες που συλλέχθηκαν και ανακτήθηκαν (σύµφωνα µε τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνο-

νται στην ετήσια έκθεση της ΕΕΑΑ) εντός του 2005 ήταν 12.8213 τόνοι (ποσοστό 1,26%) έναντι

5.518 το 2004 (ποσοστό 0,54%).  Σηµειώνεται ότι στους 12.821 τόνους συµπεριλαµβάνονται και

1725 τόνοι του ∆. Λάρισας για τους οποίους όµως δεν έχει εγγραφεί καµία δαπάνη εντός του 2005

από την ΕΕΑΑ. Σε σύγκριση µε τα προβλεπόµενα στον εγκεκριµένο φάκελο του συστήµατος, οι

ποσότητες υλικών συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν ήταν µόλις το 8,7% του προβλεποµένου για

το έτος 2005 από τον εγκεκριµένο φάκελο.

Οι ετήσιες ανακτώµενες ποσότητες (κιλά ανά κάτοικο) είναι 15,8 και 11,2 αντίστοιχα για Μαρούσι

και Πάτρα (έναντι 12,6 και 10,1 το 2004). Η αντίστοιχη ποσότητα για το ∆. Ν. Ψυχικού που

εφαρµόζει το δικό του αυτόνοµο πρόγραµµα ανακύκλωσης είναι 27,1 κιλά ανά κάτοικο. Θα πρέπει

να σηµειωθεί ότι στον εγκεκριµένο φάκελο του συστήµατος, ως βάση όλων των υπολογισµών είχε

θεωρηθεί ανακτώµενη ποσότητα ανά κάτοικο 31,3 κιλά.

Προγραµµατισµός ΕΕΑΑ 2006

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της ΕΕΑΑ προβλέπονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

1. Επέκταση των υπαρχόντων Κ∆ΑΥ σε όµορους ∆ήµους.

2. Κατασκευή και λειτουργία Κ∆ΑΥ:

• στην Κέρκυρα. Έχει ήδη ξεκινήσει στις 29/5 (αντί προβλεπόµενης έναρξης τον Μάρτιο) και

µε την ολοκλήρωση της α’ φάσης θα καλύψει πληθυσµό 40.000 κατοίκων. Στη β’ φάση θα

καλυφθεί το σύνολο του πληθυσµού (110.000)
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• στο Ν. Θεσσαλονίκης (στη Θέρµη µε προβλεπόµενη έναρξη τον Σεπτέµβριο),

• στο Ηράκλειο (έναρξη τον Ιούνιο – δεν έχει ξεκινήσει ακόµα) και

• στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ιδιωτικό Κ∆ΑΥ. Έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του µε

κάλυψη των ΟΤΑ Ν. Σµύρνης, Αγ. Στέφανος, Καπανδριτίου, Αιγάλεω, Ηρακλείου, Πετρού-

πολης, Αγ. ∆ηµήτριος, Αγ. Παρασκευής, Χολαργός, Χαϊδαρίου και Ελευσίνας. Ο συνολικός

πληθυσµός των περιοχών αυτών σε περίπτωση πλήρους κάλυψης ανέρχεται σε 481.000.

Στόχος της ΕΕΑΑ είναι, έως το τέλος Ιουλίου, σε καθηµερινή βάση, οι συλλεγόµενες ποσό-

τητες από τους παραπάνω ∆ήµους να έχουν φτάσει τους 60 τόνους µικτού φορτίου.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης για αυτά τα Κ∆ΑΥ ανέρχεται σε 9,35 εκ. €

Η πιθανή πληθυσµιακή κάλυψη στο τέλος του 2006 εκτιµάται ότι θα φθάνει τα 2,2 εκ. κατοίκους.

3.  Επέκταση της συνεργασίας µε επιµέρους δήµους που ακολουθούν τα δικά τους προγράµµατα

συλλογής και διαλογής

4.  Συνεργασία µε το ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων

5.  ∆ραστηριοποίηση στο χώρο της δευτερογενούς συσκευασίας

Κριτική του συστήµατος ΕΕΑΑ

Α) Η κύρια δραστηριότητά της ΕΕΑΑ εστιάζεται στη δηµιουργία και λειτουργία Κ∆ΑΥ και την

οργάνωση συστηµάτων συλλογής και µεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών στα Κ∆ΑΥ. Τα

κυριότερα προβλήµατα είναι τα ακόλουθα:

1. Η αποδοτικότητα του συστήµατος στον τοµέα αυτό είναι ιδιαίτερα πενιχρή, λαµβάνοντας

υπόψη ότι µετά από 3 χρόνια λειτουργίας, µε ευθύνη και χρηµατοδότηση της ΕΕΑΑ έχουν

κατασκευαστεί µόλις 3 Κ∆ΑΥ (Καλαµάτα, Καρδίτσα και Κέρκυρα – δεν έχει ακόµα ξεκινήσει

όµως η λειτουργία του), ενώ σε άλλο ένα έχει διατεθεί ο µηχανολογικός εξοπλισµός (Λαµί-

α).

2. Όχι µόνο δεν έχουν τηρηθεί τα όσα προέβλεπε ο εγκεκριµένος φάκελος καθώς και οι εκά-

στοτε ετήσιες εκθέσεις προόδου, αλλά ουσιαστικά το σύστηµα µέσω των Κ∆ΑΥ συνεισφέ-

ρει ελάχιστα στην επίτευξη του εθνικού στόχου, µε τεράστιο κόστος. Το κόστος αυτό είναι

σχεδόν 6 φορές (5,87) µεγαλύτερο από το ποσό που πληρώνει η ΕΕΑΑ σε µεµονωµένους

δήµους για να χρηµατοδοτεί την ανακύκλωση τοπικών προγραµµάτων!

3. Τα ανακτώµενα κιλά ανά κάτοικο ετησίως είναι τα µισά (στην καλύτερη περίπτωση) από τα

προβλεπόµενα στον εγκεκριµένο φάκελο αλλά και από µεµονωµένους δήµους µε οργανω-

                                                                                                                                                        
3 Αντίστοιχα το σύστηµα ανακύκλωσης συσκευασιών ορυκτελαίων ΚΕΠΕ∆ συνεισέφερε στη συνολική ανακύ-
κλωση 2.262 τόνους (συνολικά µάζεψε 3.508) και το ατοµικό σύστηµα της Α-Β Βασιλόπουλος 735 τόνους (συ-
νολικά µάζεψε 4840), παρότι πρόκειται για συστήµατα ειδικά και πολύ περιορισµένης εµβέλειας)
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µένο δίκτυο συλλογής όπως ο ∆. Νέου Ψυχικού. Αυτό σηµαίνει ότι είτε το σύστηµα δεν έ-

χει αναπτυχθεί πλήρως στις περιοχές λειτουργίας του είτε η συµµετοχή των πολιτών είναι

πολύ κατώτερη του αναµενοµένου λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

4. Το κόστος κατασκευής τους είναι δυσανάλογα υψηλό, λαµβανοµένης υπόψη της απλοϊκής

τεχνολογίας που χρησιµοποιείται (πρόκειται ουσιαστικά για δραστηριότητα εντάσεως εργα-

σίας καθώς βασίζεται στη χειροδιαλογή)

5. Το υπόλειµµα (που οδηγείται σε ΧΥΤΑ) από τα Κ∆ΑΥ είναι πολύ υψηλό (31 – 39%).

6. Η λειτουργία τους έχει ανατεθεί σε υπεργολάβους, οι οποίοι ταυτόχρονα δραστηριοποιού-

νται στη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων στην ίδια περιοχή. Εποµένως είναι εύκολο α-

πόβλητα συσκευασίας, που έτσι κι αλλιώς θα συλλέγονταν από αυτούς (χωρίς κόστος για

το σύστηµα και το κοινωνικό σύνολο κατ’ επέκταση), όπως π.χ. χαρτόκουτα από σούπερ

µάρκετ, εµπορικά κέντρα κλπ., να οδηγούνται στο Κ∆ΑΥ και να εµφανίζονται ως προϊόντα

διαλογής στην εγκατάσταση, προκειµένου να εισπράττεται η αντίστοιχη επιδότηση από την

ΕΕΑΑ. Έτσι όµως δεν αυξάνεται πραγµατικά η ανακύκλωση αλλά εµφανίζεται πλασµατική

αύξηση των συσκευασιών που ανακυκλώνει το σύστηµα, οι οποίες στην ουσία θα ανακυ-

κλώνονταν έτσι κι αλλιώς (άρα αφαιρούνται από την υπάρχουσα ανακύκλωση που γίνεται

αυτόµατα χωρίς την παρέµβαση της νοµοθεσίας). Το Κ∆ΑΥ εποµένως ενδέχεται να χρησι-

µοποιείται ως προκάλυµµα α) για την είσπραξη επιδοτήσεων από τον υπερεργολάβο που

δεν τις δικαιούται, µε αποτέλεσµα τη στρέβλωση της αγοράς ανακυκλωµένων προϊόντων

και β) για την «οικειοποίηση» από την ΕΕΑΑ ποσοτήτων συσκευασιών που θα ανακυκλώ-

νονταν έτσι κι αλλιώς.

7. Μεγάλο µέρος των δαπανών αποτελούν τα έξοδα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Πα-

ρόλα αυτά, η ενηµέρωση είναι ανεπαρκής όπως προκύπτει από πληθώρα µαρτυριών από

κατοίκους των περιοχών όπου δραστηριοποιείται το σύστηµα (µοίρασµα υλικού χωρίς να

γίνεται ενηµέρωση των κατοίκων µέσα από προσωπική επαφή, επιλεκτική επίσκεψη κατοι-

κιών – π.χ. σε µία πολυκατοικία αφήνουν τσάντα και ενηµερωτικό υλικό σε 3 από τα 10 δι-

αµερίσµατα και δεν γίνεται προσωπική επαφή µε κανέναν) γιατί προφανώς δεν υπάρχει ι-

κανοποιητικός µηχανισµός ελέγχου από πλευράς ΕΕΑΑ. Άλλωστε αυτό εξηγεί τις πολύ µι-

κρότερες από τις αναµενόµενες ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγονται.

8. Ελλιπής έως ανύπαρκτη αδειοδότηση των Κ∆ΑΥ και των εργασιών συλλογής και µεταφοράς

σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. εγκατάσταση της ΕΕΑΑ στο Μαρούσι)
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Β) ΕΜΑΚ

Το 2006, βοιηθούσας και της µεγάλης απόκλισης από τους δεσµευτικούς στόχους του ΣΣΕ∆

«Ανακύκλωση», συµφωνήθηκε µεταξύ ΕΕΑΑ ΑΕ και ΕΣ∆ΚΝΑ, η ένταξη του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων στο

πρόγραµµα της ΕΕΑΑ ΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό συµφωνήθηκε η καταβολή προς τον ΕΣ∆ΚΝΑ 100 ευρώ ανά τόνο ανακτώµενων

και αξιοποιούµενων συσκευασιών, που περιέχονται στο RDF. Με την συµφωνία αυτή κατέστη

δυνατή η σηµαντική αύξηση των αξιοποιούµενων συσκευασιών που πιστώνονται στους στόχους

της ΕΕΑΑ  και από την άλλη πλευρά καλύφθηκε ένα µέρος των λειτουργικού κόστους του ΕΜΑΚ.

Αυτό όµως που τώρα προέχει είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προώθηση της

ενεργειακής αξιοποίησης του RDF (π.χ. τσιµεντοβιοµηχανία) έναντι της συγκυριακής χρήσης του

για την ενίσχυση της ευστάθειας των απότοµων ενδιάµεσων πρανών του απορριµµατικού

ανάγλυφου.

  Γ) ∆ραστηριοποίηση στο χώρο της δευτερογενούς συσκευασίας

Πρόκειται για ακόµα µία δράση, η οποία ξεκίνησε λόγω της µη επίτευξης των στόχων, σε συνδυα-

σµό βέβαια και µε την πίεση που άσκησε στην ΕΕΑΑ η πρόταση του ∆ΙΑΝΥΣ, όπως επίσης και µε

το γεγονός ότι υπάρχει µεγάλο πλεόνασµα διαθέσιµου κεφαλαίου. Η δράση αυτή, αν και είναι

σωστή επί της αρχής (δηλ. χρηµατοδότηση εταιριών που ήδη συλλέγουν συσκευασίες προκειµένου

να συλλέξουν µεγαλύτερες ποσότητες απ’ ότι τώρα) παρουσιάζει το σηµαντικό πρόβληµα ότι

πρακτικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί η ποσότητα που συλλέγεται µέχρι τώρα από

τις εταιρίες αυτές (χωρίς τη χρηµατοδότηση της ΕΕΑΑ.

Η πιστοποίηση της πραγµατοποιούµενης έως τώρα ανακύκλωσης θα έπρεπε να βασίζεται στην

προσκόµιση τιµολογίων που θα αποδείκνυαν τι ποσότητες συσκευασιών ανακύκλωνε η κάθε

εταιρία. ∆υστυχώς όµως, µέχρι τώρα οι εταιρίες αυτές στα τιµολόγιά τους συνήθως δεν έκαναν

διάκριση ανάµεσα σε έντυπο υλικό και χαρτί συσκευασίες, εποµένως η άµεση πιστοποίηση είναι

αδύνατη. Φυσικά, από την τιµή µονάδος στο τιµολόγιο µπορεί κανείς να διαπιστώσει το είδος του

παλαιού χάρτου, αλλά βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανάµικτο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει

τρόπος πιστοποίησης αλλά αυτός απαιτεί χρόνο, σύστηµα και διασταύρωση στοιχείων, από τη

στιγµή µάλιστα που η προς πιστοποίηση εταιρία έχει συµφέρον να δείξει ότι συλλέγει λιγότερες

συσκευασίες από τις πραγµατικές (έτσι ώστε να χρηµατοδοτηθεί για όσο το δυνατόν µεγαλύτερες

ποσότητες).

Αυτή τη στιγµή η σχετική πιστοποίηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Εποµένως η χρηµατοδότηση

δεν µπορεί να εφαρµοσθεί άµεσα µε αξιόπιστο τρόπο. ∆ιαφορετικά κινδυνεύει να υπονοµεύσει την

οµαλή λειτουργία της αγοράς µε επιλεκτική χρηµατοδότηση κάποιων εταιριών σε βάρος άλλων.



187

Τέλος επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που γίνει αυτή η πιστοποίηση, δεν αποκλείεται να αποδει-

χθεί ότι οι πραγµατικές ποσότητες χάρτινης συσκευασίας που ανακυκλώνονται χωρίς την παρέµ-

βαση του συστήµατος είναι µικρότερες από αυτές που δηλώνονται µέχρι τώρα στα επίσηµα

στοιχεία που κατατίθενται στην ΕΕ (260.000 τόνοι από σύνολο 370.000).

∆) Γενικότερα προβλήµατα

Το σύστηµα έχει ουσιαστικά θέση µονοπωλίου και έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά αυτού. Π.χ.:

• είναι εξαιρετικά δυσκίνητο,

• επιδιώκει τη µετακύλιση του οποιοδήποτε επιχειρηµατικού κινδύνου στην τοπική αυτοδιοίκηση,

µε αποτέλεσµα να καθυστερεί χαρακτηριστικά και αδικαιολόγητα η εκτέλεση των έργων,

• αντιδρά µε κάθε µέσο στη δηµιουργία άλλων συστηµάτων,

• επιδιώκει να ελέγχει όλους τους πιθανούς µηχανισµούς λήψης αποφάσεων όπως είναι η ΕΠΕ∆

την οποία ουσιαστικά ελέγχει πλήρως (έχοντας υπό τον άµεσο έλεγχό του 7 µέλη της επιτρο-

πής),

• η διαχείριση των οικονοµικών είναι αδιαφανής  (π.χ. αρνείται συστηµατικά να παράσχει

οποιαδήποτε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των διοικητικών δαπανών) και

αντιδρά σε οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου των δραστηριοτήτων του (αρνείται συστηµατικά

την παροχή στοιχείων και πληροφοριών)

• επιδεικνύει αλαζονική συµπεριφορά απέναντι σε κάθε συνδιαλεγόµενο µε αυτήν. Π.χ., το

ΓΕ∆ΣΑΠ έχει επανειληµµένως ζητήσει από την ΕΕΑΑ την κατά προτεραιότητα ένταξη συγκεκρι-

µένων περιοχών στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών προκειµένου να εκπλη-

ρώνονται οι όροι του ταµείου συνοχής και να µην υπάρχει πρόβληµα µε τις εγκεκριµένες χρη-

µατοδοτήσεις έργων ΧΥΤΑ, χωρίς ανταπόκριση

Συµπεράσµατα- Προτάσεις

• Υπάρχει επαρκής δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων.

• Το ΓΕ∆ΣΑΠ, το οποίο συστάθηκε από τον Ν. 2939/2001 ως µία µεταβατική υπηρεσία, µε την

παρούσα µορφή και περιορισµένη σύνθεση δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις

ελέγχου, ούτε διαθέτει το απαιτούµενο ειδικό βάρος (χωρίς ρητή κάλυψη και παρότρυνση από

την πολιτική ηγεσία) για να αντιπαρατεθεί επιτυχώς µε οικονοµικά συµφέροντα αυτού του

µεγέθους και να επιτελέσει ορθά τον ρυθµιστικό του ρόλο. Είναι επιτακτική ανάγκη να

οργανωθεί και λειτουργήσει ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
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• Η επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2005 µε την σηµερινή ετήσια κατά κεφαλή συλλογή

αποβλήτων συσκευασιών, την υπάρχουσα µεθοδολογία και τον υπάρχοντα ρυθµό υλοποίησης

των έργων είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί τα επόµενα 2 χρόνια.

• Εποµένως, υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει η διαδικασία παραποµπής της χώρας στο Ευρ.

∆ικαστήριο για κακή εφαρµογή της Οδηγίας 94/62

• Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίσπευση των έργων και τον προγραµµατισµό

νέων και να αναζητηθούν νέοι πιο ευέλικτοι και αποδοτικοί τρόποι προώθησης των έργων και

εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.  Ειδικότερα, µε βάση και την εµπειρία από τοπικά προγράµ-

µατα ΟΤΑ (βλ. ∆ήµο Ν. Ψυχικού), θα πρέπει να δοκιµαστεί το µοντέλο της διαλογής στην πηγή

στα διάφορα ρεύµατα αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, σίδηρος, πλαστικά),

αφού φαίνεται ότι είναι πολύ αποδοτικότερο.

• Ο έλεγχος του συστήµατος γίνεται από το ΓΕ∆ΣΑΠ, τρία χρόνια µετά την έγκριση του συστήµα-

τος (συµπληρώθηκαν την 1/3/2006), σύµφωνα µε τη διαδικασία χορήγησης Π.Ε.∆. που προβλέ-

πει η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2939/2001. ∆εδοµένου ότι οι υποχρεώσεις του συστήµατος

δεν έχουν εκπληρωθεί ούτε κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του

άρθρου 9 προκειµένου να τεθούν ειδικοί όροι συµµόρφωσης για την έκδοση του ΠΕ∆ ή να

επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο. Πρακτικά, οποιαδήποτε κύρωση προς την ΕΕΑΑ εµποδίζεται από

την ΕΠΕ∆, η οποία ελέγχεται από αυτήν. Περαιτέρω, για να γίνει από τεχνικής πλευράς εφικτή η

επιβολή χρηµατικού προστίµου, εκκρεµεί µία ΚΥΑ µε το Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, η οποία

θα ορίζει τον κωδικό µέσω του οποίου θα εισπράττονται τα πρόστιµα και θα θέτει κάποιες

γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την κλιµάκωση των ποινών (σχετική προεργασία έχει γίνει

από το ΓΕ∆ΣΑΠ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε). Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία χορήγησης του ΠΕ∆

αποτελεί ευκαιρία για άσκηση πίεσης στην ΕΕΑΑ και για ουσιαστική αναθεώρηση των όρων της

αρχικής έγκρισης του συστήµατος έτσι ώστε να καταστούν πιο δεσµευτικοί και να διευκολύνεται

ο έλεγχος, αλλά και η επιβολή κυρώσεων εφόσον κριθεί αναγκαίο, από τις υπηρεσίες.

• Τέλος επισηµαίνεται ότι η διαδικασία του ελέγχου µπορεί να διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη

λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, ο οποίος θα είναι επαρκώς στελεχωµένος, θα διαθέτει αυξηµένο κύρος

και δεν θα ελέγχεται από την ΕΕΑΑ. Στο µεσοδιάστηµα µέχρι τη λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µπορεί

να γίνει τροποποίηση του Ν. 2939/01 (που έτσι κι αλλιώς απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία

του ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και η διαδικασία επιβολή κυρώσεων και έκδοσης ΠΕ∆ να µην περνά πλέον από

την ΕΠΕ∆.

7.2.2 Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών λιπαντικών ελαίων ΚΕΠΕ∆ ΑΕ
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Υπόχρεοι συµβαλλόµενοι

Το σύνολο των εταιριών που είχαν ενταχθεί στο ΚΕΠΕ∆ ΑΕ έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν 84 (27

εταιρίες υπέγραψαν σύµβαση µέσα στο 2005). Συνολικά οι συµβαλλόµενοι διαχειριστές, σύµφωνα

µε τις δηλωθείσες προς το σύστηµα ποσότητες, διαθέτουν στην Ελληνική αγορά 6.800 περίπου

τόνους συσκευασιών (αντί προβλεπόµενων 6.640 τόνων στον εγκεκριµένο φάκελο).

Το σύνολο των υπόχρεων διαχειριστών (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δεν έχουν ακόµα

ενταχθεί) εκτιµάται σε 300 περίπου εταιρίες και οι αντίστοιχες ποσότητες συσκευασιών που

διαθέτουν στην αγορά, µε τα νέα δεδοµένα, εκτιµώνται από το σύστηµα σε 7.500 t.

Γεωγραφική εµβέλεια του συστήµατος

Το σύστηµα εντός του 2005 επέκτεινε την δραστηριότητά του σε 10 νέες Νοµαρχίες (σύνολο 15

Ν.Α.). Συγκεκριµένα καλύπτονται οι νοµοί Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Βοιωτίας, Ηλείας,

Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Πιερίας, Ρεθύµνου,

Χαλκιδικής και Χανίων. Το 2005 η ΚΕΠΕ∆ επεκτάθηκε και στο χώρο της βιοµηχανίας αξιοποιώντας

κατά κύριο λόγο µέταλλο, πλαστικό και χαρτί από συσκευασίες λιπαντικών τις οποίες οι εν λόγω

εταιρίες προµηθεύονται σε µεγάλες ποσότητες. Από την αρχή λειτουργίας του συστήµατος έως

τέλος του 2005 είχαν τοποθετηθεί 620 κάδοι σε 401 σηµεία συλλογής. Επισηµαίνεται ότι ήδη το

2004 είχαν τοποθετηθεί 584 κάδοι σε 436 σηµεία συλλογής αντίστοιχα. Η µείωση των σηµείων

συλλογής αποδίδεται από το σύστηµα στην ανακατανοµή αυτών µε σκοπό την ορθολογική

συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε επίπεδο χώρας. Το επιχείρηµα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα

πειστικό και δηµιουργεί προβληµατισµό η µη περαιτέρω επέκταση του συστήµατος.

Στην Αττική υπάρχουν 182 σηµεία συλλογής τα οποία συνίστανται σε 120 συνεργεία, 44 πρατήρια

καυσίµων, 12 εταιρίες, 6 βιοµηχανίες και 3 λιπαντήρια. Το σύνολο των κάδων που έχουν τοποθε-

τηθεί στο Νοµό Αττικής ήταν 301 στο τέλος του 2005.

Ποσότητες συλλογής – ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών ελαίων

Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που συλλέχθηκαν – ανακυκλώθηκαν το έτος 2005

είναι:

Υλικό Ποσότητα ανακύκλωσης

2005

Ποσότητα ανακύκλωσης

2004

Στόχος εγκεκριµένου φα-

κέλου για 3ο έτος

Πλαστικό 714  t 484 t 600

Ξύλο 474 t 432 t 420

Μέταλλο* 1.766 t * 1314 t 1.400

Χαρτί 554 t 417 t 420
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* Εξ αυτών οι 1.246 t απορρέουν από λογιστική παρακολούθηση από πλευράς συστήµατος και

αφορούν ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση των χρησιµοποιηµένων µεταλλικών βαρελιών από τις

ίδιες τις εταιρίες. Εποµένως, η ουσιαστική συνεισφορά του συστήµατος στην αύξηση της ανακύ-

κλωσης στη χώρα ήταν 2.262 τόνοι για το 2005.

Για τη συλλογή και µεταφορά των υλικών, το σύστηµα δεν διαθέτει ιδιόκτητα οχήµατα, αλλά

συνεργάζεται µε έξη εταιρίες συλλογής – µεταφοράς.

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει το σύστηµα είναι η µη ύπαρξη αδειοδοτηµένων εταιριών

αναµόρφωσης κενών βαρελιών.

Οικονοµικά στοιχεία

Ο µέσος όρος κόστους ανακύκλωσης ανά τόνο πλαστικού (gate fee) για το έτος 2005 ήταν 13€.

Για το έτος 2006, έχει γίνει ήδη νεότερη συµφωνία µε την εταιρία αξιοποίησης που εξασφαλίζει

µηδενικό κόστος. Επισηµαίνουµε ότι το συνολικό κόστος διαχείρισης του πλαστικού για το 2005

(δηλ. συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορικών) ήταν 400€/t.

Το µέσο κόστος µεταφορικών για τα µεταλλικά βαρέλια που οδηγούνται προς αναµόρφωση εντός

της Αττικής ήταν 100€/t και η τιµή πώλησής τους στην εταιρία αναµόρφωσης ήταν 30€/t.

Το µέσο κόστος διαχείρισης του χαρτιού ήταν 35€/t, το οποίο καλύπτεται από την αξία πώλησής

του.

Από την ετήσια έκθεση του 2005 προκύπτουν επιπλέον τα εξής στοιχεία :

Έσοδα χρήσης 2005: 481.752 € εκ των οποίων οι εισφορές των υπόχρεων ανέρχονται

σε 459.427 €

Έξοδα 2005: 608.279 € εκ των οποίων περίπου οι 295 χιλ. € ήταν τα έξοδα µεταφοράς και 184 χιλ.

€. Ήταν τα διοικητικά έξοδα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκ των εξόδων το κόστος συλλογής – µεταφοράς των αποβλήτων συσκευ-

ασίας ανέρχεται σε ποσοστό 49%.

Ζηµία 2005: 126.527 € (υπάρχει αποθεµατικό 351.751€ από το 2004)

Επισηµαίνεται ότι το αποθεµατικό του έτους 2004 ανερχόταν σε 351.750 € (κέρδος)

Το ΚΕΠΕ∆ έχει 5 εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και 1 µερικής.

Προγραµµατισµός έτους 2006

Το έτος 2006, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του συστήµατος, θα επεκταθεί στο Βόλο, Λάρισα,

Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άργος και  Ηµαθία µε την αγορά 300 επιπλέον κάδων για πλαστικά.

Οι στόχοι του εγκεκριµένου φακέλου για το 2006 είναι: πλαστικό 850 t, ξύλο 468 t, µέταλλο

1560 t, χαρτί 420 t.
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Βάσει του προϋπολογισµού του 2006, το σύστηµα προβλέπει έσοδα 351 χιλ. € (εκ των οποίων οι

320 χιλ. € από εισφορές) και έξοδα 374 χιλ. € (εκ των οποίων 166 χιλ. € τα διοικητικά έξοδα). Η

προεκτιµώµενη ζηµιά είναι 22.160 €.

Συµπεράσµατα - Προβλήµατα

• Τα αποτελέσµατα του συστήµατος είναι ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά θεωρείται αναγκαία η

εξάπλωση του συστήµατος σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και η πληρέστερη

κάλυψη των περιοχών στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται. Ακόµα και στην Αττική, ο αριθµός

των σηµείων συλλογής που καλύπτει το σύστηµα υπολείπονται σηµαντικά του συνόλου των

υπαρχόντων. Επίσης, οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι που είχε πραγµατοποιήσει το ΓΕ∆ΣΑΠ έδειξαν

ότι σηµαντικό µέρος των συσκευασιών που συλλέγονται δεν εµπίπτουν µέσα στο πεδίο εφαρ-

µογής του συστήµατος αλλά είναι κυρίως συσκευασίες αναψυκτικών. Επιπρόσθετα, δεν είναι

εύκολο να ελεγχθεί το ποσοστό της πραγµατικής ανακύκλωσης των πλαστικών που οδηγούνται

προς αξιοποίηση.

• Ο οικονοµικός προγραµµατισµός δεν είναι πειστικός δεδοµένου ότι προβλέπει περιορισµό τόσο

των εσόδων όσο και των εξόδων.

• Επισηµαίνεται ακόµα ότι το ΚΕΠΕ∆ λειτουργεί ουσιαστικά από κοινού µε την ΕΛΤΕΠΕ γεγονός

που δηµιουργεί ουσιαστική δυσκολία στον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων αφού η κατανο-

µή διαφόρων εξόδων ανάµεσα στα 2 συστήµατα είναι εξαιρετικά δυσχερής.

7.2.3 Ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης της εταιρίας Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το ατοµικό σύστηµα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας και αντικείµενό του

είναι η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας.

Το σύνολο των συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας που εντάσσονται σήµερα στο πεδίο εφαρµογής

του εν λόγω συστήµατος, ανέρχονται σε 2.076 t έναντι 1.280 t του εγκεκριµένου φακέλου.

Παρατηρείται εποµένως µια αύξηση της διακίνησης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ

Βασιλόπουλος κατά 62% περίπου.

Το 2005 τοποθετήθηκαν 20 κέντρα «ανακύκλωσης» δύο υλικών και 2 ολοκληρωµένα κέντρα

ανακύκλωσης (αφορούν µεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, χάρτινες συσκευασίες). Τα εν λόγω

µηχανήµατα, από κοινού µε αυτά που τοποθετήθηκαν το έτος 2004,  λειτουργούν σε 30 super
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markets  της ΑΒ Βασιλόπουλος σε επίπεδο χώρας, εκ των οποίων   τα 23 στην Αττική και τα

υπόλοιπα 7 στην υπόλοιπη Ελλάδα. (Βόλο, Καλαµάτα, Κέρκυρα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα).

Επισηµαίνεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει συνολικά εκατόν τέσσερα (104) καταστήµατα

στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι ποσότητες των υλικών της ΑΒ που συλλέχθηκαν στα κέντρα «ανακύκλωσης» και οδηγήθηκαν

προς αξιοποίηση εντός του 2005 (κατά δήλωση του συστήµατος), είναι οι ακόλουθες:

Υλικό Ανακύκλωση  συσκευασιών

ΑΒ 2005 ( t)

Ποσοστό

(%)

Συνολική ανακύκλωση

2005 ( t)

Πλαστικό 144 22,8 231

Λευκοσίδηρος 121 51,2 180

Αλουµίνιο 7 53,5 12

Γυαλί 164 77,2 210

Χαρτί* 633* (550 από τις κεντρικές απο-

θήκες)

64,5 4203* (4100 από τις κεντρι-

κές αποθήκες)

Σύνολο* 1069* (519 από τα µηχανή-

µατα του συστήµατος)

51,5 4840* (735 τόνοι από τα

µηχανήµατα του συστήµα-

τος)

Η συλλεγόµενη προς αξιοποίηση ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσοστό 51,5 % των συσκευασιών

της ΑΒ Βασιλόπουλος που διατίθενται στην Ελληνική αγορά.

Οι 550 τόνοι από το σύνολο των 633 προέρχονται από χάρτινες συσκευασίες από τις κεντρικές

αποθήκες, εποµένως ουσιαστικά, αν και σωστά προσµετρώνται στο συνολικό στόχο, δεν αποτε-

λούν συνεισφορά του συστήµατος στη συνολική ανακύκλωση στη χώρα. Εποµένως η πραγµατική

ποσότητα συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας ΑΒ που ανακυκλώνεται από το σύστηµα είναι 519 τόνοι.

Εκτός από τις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας, στα κέντρα «ανακύκλωσης» συλλέχθηκαν και άλλες

συσκευασίες, των οποίων η συνολική ποσότητα ανερχόταν σε 735 τόνους, η οποία προστίθεται

στους εθνικούς στόχους.

� Από την έκθεση προκύπτει ότι το σύνολο εξόδων για το έτος 2005 ανερχόταν σε

1.069.363 €.  Η αγορά του εξοπλισµού (κέντρων ανακύκλωσης) αντιστοιχεί σε ποσοστό

95,9 % επί των εξόδων. Επισηµαίνεται ότι στα έξοδα συµπεριλαµβάνεται και το κόστος

του εγγυοδοτικού αντιτίµου (23.400 €)

� Τα έσοδα του συστήµατος από την πώληση των υλικών ανέρχονταν σε 31.184 €.
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� Η κάλυψη της διαφοράς εσόδων – εξόδων δηλαδή το ποσό των 1.038.180 €  έγινε από

την ΑΒ Βασιλόπουλος, στην πολιτική της οποίας πλέον δεν εντάσσεται η διαφήµιση χορη-

γών.          

Για το 2006  προβλέπεται η εγκατάσταση 2 νέων ολοκληρωµένων κέντρων και 5 κέντρων

ενός ή δύο υλικών. Τα έξοδα του συστήµατος για το 2006 εκτιµώνται σε 440.290 €, ενώ τα

έσοδα από τις πωλήσεις των υλικών σε 32.744 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

∆υσπιστία προξενεί το γεγονός της επίτευξης πολύ υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης από το

σύστηµα, δεδοµένου ότι εκ των 104 super markets της ΑΒ Βασιλόπουλος, έως τα τέλη του

2005, λειτουργούσαν  κέντρα ανακύκλωσης στα 30 εξ αυτών και το πλείστον αυτών ήταν

των δύο υλικών ή του ενός υλικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το γυαλί, του οποίου το ποσο-

στό ανακύκλωσης υπολογίζεται από το σύστηµα σε 77,2 %, συλλέγεται σε 5 super markets.

Επισηµαίνουµε τέλος ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ούτε η συνολική ποσότητα που δηλώ-

νεται ότι συλλέγεται ούτε η αναλογία της ποσότητας συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας που δη-

λώνεται ότι ανακυκλώθηκαν σε σχέση µε το σύνολο των συσκευασιών (και άλλων διαχειρι-

στών) που συλλέχθηκαν στα κέντρα ανακύκλωσης, ιδιαιτέρως δε αυτό ισχύει για το χαρτί /

χαρτόνι συσκευασίας.

Επίσης δεν έχει ελεγχθεί η ποσότητα των συσκευασιών για τις οποίες υποτίθεται ότι είναι υ-

πεύθυνη η ΑΒ Βασιλόπουλος. Πάντως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το σούπερ µάρ-

κετ εµφανίζεται διατεθειµένο να πληρώνει να πληρώνει 1 εκ. € όταν η εισφορά που θα πλή-

ρωνε στο σύστηµα της ΕΕΑΑ, σύµφωνα µε τις ποσότητες που δηλώνει, θα ήταν µόλις

160.000€.

7.2.4 Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών ECOELASTIKA

Το σύστηµά εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών «ECOELASTIKA A.E.» ξεκίνησε τη

λειτουργία του την 1-11-2004 εξυπηρετώντας τους νοµούς Αττικής Βοιωτίας και Φθιώτιδας µε

συλλογή, µεταφορά και τελική αξιοποίηση των µεταχειρισµένων ελαστικών των περιοχών αυτών.

Στο σύστηµα συµµετέχουν πλέον σχεδόν το σύνολο των εισαγωγέων ελαστικών και οχηµάτων. Οι

χρηµατικές εισφορές, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από τον εγκεκριµένο φάκελο, ήταν οι

εξής:

Κατηγορία Α (ΙΧ): 0,45 €/τεµάχιο
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Κατηγορία Β (Φορτηγά) : 2,81 €/τεµάχιο

για διαχειριζόµενες ποσότητες 10.000 τόνων µεταχειρισµένων ελαστικών σε ετήσια βάση, για τον

πρώτο χρόνο λειτουργίας. Ο εγκεκριµένος φάκελος του συστήµατος προβλέπει τη σταδιακή

(ετήσια) αναπροσαρµογή του ύψους της εισφοράς παράλληλα µε τη σταδιακή επέκταση της

λειτουργίας του συστήµατος. Στον αρχικό εγκεκριµένο σχεδιασµό του το σύστηµα προέβλεπε για

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του τη δραστηριοποίησή του στους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας και

Κορινθίας µε 271 σηµεία συλλογής και περαιτέρω επέκτασή του στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία,

Πελοπόννησος το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του µε διαχείριση 17.500 τόνων και 585 σηµεία

συλλογής.

Ήδη στο τέλος Μαΐου του 2006 (µετά από 23 µήνες λειτουργίας) το σύστηµα έχει επεκταθεί

επιπλέον και στους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αχαΐας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου (Ρόδος,

Κως, Κάλυµνος), Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηµαθίας Ηρακλείου, Θεσ/νικης,

Καβάλας, Καρδίτσας, Κεφαλονιάς (Κεφαλονιά και Ιθάκη), Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου

(στη Μυτιλήνη), Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύµνου, Ροδόπης, Σερρών,

Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων, Χαλκιδικής και Χίου, ενώ τα σηµεία συλλογής είναι 1569

(συνολικός εκτιµώµενος αριθµός 2050), αριθµός κατά πολύ µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο

στον εγκεκριµένο φάκελο για τον 3ο χρόνο λειτουργίας του συστήµατος (1.200 σηµεία συλλογής).

Εντός του καλοκαιριού του 2006 αναµένεται η επέκταση του συστήµατος σε όλη την ηπειρωτική

χώρα καθώς επίσης και στην Κέρκυρα και τη Μήλο. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο χάρτη που

ακολουθεί (µε µόνη διαφορά ότι το σύστηµα ήδη δραστηριοποιείται στη Χίο). Για την κάλυψη των

σηµείων αυτών έχει υπογραφεί σύµβαση µε 18 µεταφορικές εταιρίες
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   Εµβέλεια Συστήµατος Ecoelastika (05/2006)

               Επέκταση Συστήµατος έως 31/07/2006

Στα διαγράµµατα 1 και 2 που ακολουθούν φαίνεται η εξέλιξη της κάλυψης των σηµείων συλ-

λογής και του αντίστοιχου πληθυσµού που εξυπηρετείται.
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∆ιάγραµµα 1. Κάλυψη Σηµείων Συλλογής (Μαΐος ’05 – Απρίλιος ’06)

∆ιάγραµµα 2. Ποσοστά Εξυπηρετούµενου Πληθυσµού (Απρίλιος 2006)

Από τους παραπάνω νοµούς το σύστηµα έχει συλλέξει στο διάστηµα Μαΐος ’05 – Απρίλιος ’06

28.832 τόνους επί εκτιµώµενου συνόλου ελαστικών που µπήκαν στην αγορά το διάστηµα αυτό

47.000 τόνων (ποσοστό 61%). To 83% των µεταχειρισµένων ελαστικών που έχει διαχειριστεί η

Ecoelastika στο διάστηµα αυτό έχουν προωθηθεί σε µονάδες µηχανικής κοκκοποίησης και κατόπιν

επεξεργασίας αξιοποιούνται σε κυρίως ως πρόσθετο σε τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων 5x5
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(τρίµµα ελαστικού), για την κατασκευή τροχών σε κάδους απορριµµάτων (τρίµµα ελαστικού) και

ως αποστραγγιστικό υλικό στον ΧΥΤΑ Αιγείρας (πέλµατα ελαστικών). Το υπόλοιπο 17% των

µεταχειρισµένων ελαστικών που έχει διαχειριστεί η Ecoelastika το τελευταίο έτος έχουν οδηγηθεί

για συναποτέφρωση στην ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται η ποσότητα ανά

νοµό που έχει συλλεγεί µέχρι τώρα.

∆ιάγραµµα 3. Συλλεχθείσες ποσότητες ανά νοµό (tns) (Μαΐος ’05 – Απρίλιος ’06)

Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 3, στο νοµό Αττικής έχουν συλλεχθεί στο διάστηµα αυτό

περί τους 11.500 τόνους και εξυπηρετούνται πάνω από 630 βουλκανιζατέρ και συνεργεία ο-

χηµάτων. Το κόστος συλλογής και µεταφοράς των µεταχειρισµένων ελαστικών από τον νοµό

Αττικής ανέρχεται στα 57€/tn και το κόστος αξιοποίησης τους στα 30€/tn ή 20€/tn ανάλογα

µε τη µέθοδο αξιοποίησης τους (κοκκοποίηση ή καύση αντίστοιχα). Σηµειώνουµε ότι, µε βά-

ση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους που υπάρχουν από την ως τώρα λειτουργία του συστή-

µατος, το µέσο κόστος διαχείρισης ανέρχεται περίπου σε 70€/τόνο ελαστικού.

Το σύστηµα συνεργάζεται για την ανακύκλωση των ελαστικών µε τις ακόλουθες εταιρίες:

Εν Λειτουργία

• Helesi ΑΕ

– Εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ Κοµοτηνής
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– Σύµβαση µε την Ecoelastika για διαχείριση 8.000tns ετησίως

• ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ

– Εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής

– Σύµβαση µε την Ecoelastika για διαχείριση 8.000tns ετησίως

• Καραµπάς Ελληνική Αντιρυπαντική Ανακύκλωσης ΑΕΒΕ

– Εγκαταστάσεις στις Λιβανάτες Φθιώτιδας

– Σύµβαση µε την Ecoelastika για διαχείριση 2.000tns ετησίως

• ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ (όχι πλήρης λειτουργία)

– Εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας

– Σύµβαση µε την Ecoelastika για διαχείριση 5.000tns ετησίως

• ΗΛΕΚΤΩΡ (προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς)

– Εγκαταστάσεις στο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων – χρησιµοποιεί τεµάχια ελαστικού

(15-30 εκ.) αντί χαλίκι 16/32 στην αποστραγγιστική ζώνη του ΧΥΤΑ

Υπό κατασκευή είναι οι ακόλουθες µονάδες:

• Tyres Herco ΑΕ (ΒΙΠΕ Πατρών - αναµενόµενη έναρξη κοκκοποίησης 30/09/06 - σύµβα-

ση για 6.000 tns ετησίως)

• Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε. (Αραβυσσό Πέλλας – έχει παραλάβει µέρος του εξοπλι-

σµού)

• Βιοτροχός ΑΕ (Πλατύκαµπος Λάρισας - ολοκλήρωση επένδυσης 12/2006)

• ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕ (Κοίλα Κοζάνης - υπογραφή σύµβασης ανάθεσης έργου µε το Υπουργείο

Ανάπτυξης στις 11/11/2005)

Αναφορικά µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρίας (που απασχολεί πλέον 5 υπαλλήλους)

το έτος 2005 σηµειώνουµε τα ακόλουθα:

• Τα διοικητικά έξοδα της εταιρίας ανέρχονται στα 182.277€  και τα έξοδα ενηµέρωσης ήταν

31.342€

• Τα έξοδα µεταφοράς ήταν 1.429.317€ και τα έξοδα διάθεσης ήταν 481.597€

• Τα έσοδα από εισφορές ήταν 3.139.502€.

• Το πλεόνασµα ήταν 1,015€ εκ..

Από 1/9/2006 οι χρηµατικές εισφορές θα αναπροσαρµοστούν σε 0,70 ανά ελαστικό κατηγορίας Α

και 4€ ανά ελαστικό κατηγορίας Β. Οι εισφορές αυτές είναι λίγο χαµηλότερες από τις προβλεπόµε-

νες στο φάκελο του συστήµατος για το τρίτο χρόνο λειτουργίας (0,70€ και 4,4€ ανά ελαστικό

κατηγορίας Α και Β αντίστοιχα), παρότι οι πραγµατικές διαχειριζόµενες ποσότητες είναι κατά πολύ

µεγαλύτερες και παρά το ότι τα κόστη του φακέλου είχαν υπολογιστεί µε βάση τις τιµές των
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καυσίµων του 2003, µε αποτέλεσµα σήµερα το πραγµατικό κόστος µεταφοράς (που αποτελεί

περίπου το 68% του συνολικού κόστους) να είναι σηµαντικά υψηλότερο. Σηµειώνεται ότι η µέση

εισφορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 2€ και 7€ ανά λάστιχο ΙΧ και φορτηγού αντίστοιχα. Επίσης

επισηµαίνουµε ότι ήδη το σύστηµα συλλέγει και τα ελαστικά των µοτοσικλετών, για τα οποία θα

αρχίσουν να καταβάλλονται εισφορές εντός του Ιουλίου.

Ο προϋπολογισµός για το 2006 προβλέπει συνολικά έξοδα 4,5€ εκ. από τα οποία τα 2,95€ εκ.

αφορούν έξοδα µεταφοράς, τα 1,24€ εκ. αφορούν έξοδα αξιοποίησης και τα 0,317€ εκ. προβλέπε-

ται να είναι τα διοικητικά έξοδα. Αντίστοιχα τα έσοδα υπολογίζονται σε 3,68€ εκ., δηλ. θα

παρουσιάσει έλλειµµα 825€ χιλ.. Το έλλειµµα θα καλυφθεί από το πλεόνασµα της προηγούµενης

χρονιάς.
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7.2.5 Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ορυκτελαίων ΕΛΤΕΠΕ

Έργο του συστήµατος για την περίοδο από 1.1.05 έως 31.12.05

Η ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ την προαναφερόµενη χρονική περίοδο προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

• Έως το τέλος του 2005 οι συµβάσεις συνεργασίας ανέρχονταν σε 85. Το σύνολο των συµβά-

σεων µε βάση τις δηλωθείσες ποσότητες λιπαντικών ελαίων ανερχόταν σε 80.277 t.  Επιση-

µαίνεται ότι µε βάση τις εκτιµήσεις της ΕΛΤΕΠΕ και τις αρχικά  δηλωθείσες ποσότητες εκ µέ-

ρους των εν λόγω συµβεβληµένων εταιριών, θα έπρεπε ήδη να καλύπτεται το 98.5 % των

λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην Ελληνική αγορά δηλαδή 138.000 t περίπου (αναφορι-

κά µε τους διαχειριστές που ήδη έχουν ενταχθεί, αντί των 80.000 χιλ. τόνων που δηλώνονται).

• Προχώρησε η συνεργασία του συστήµατος µε µεγάλους καταναλωτές λιπαντικών ελαίων, όπου

ασφαλώς και οι παραγόµενες ποσότητες ΑΛΕ είναι σηµαντικές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα

αναφέρονται οι Ένοπλες ∆υνάµεις  και η ∆ΕΗ από τις εγκαταστάσεις της οποίας το σύστηµα

συνέλεξε και οδήγησε προς αναγέννησης 3.000 t ΑΛΕ. Προωθήθηκε περαιτέρω η συνεργασία

µε ΟΤΑ µε την πραγµατοποίηση σειράς συναντήσεων µε τοπικούς φορείς.

• Τα σηµεία συλλογής των ΑΛΕ από το σύστηµα ανέρχονται σε 11.000 περίπου σε επίπεδο

χώρας (καλύπτεται ουσιαστικά το σύνολο της χώρας), ενώ αν συνυπολογισθούν και τα σηµεία

συλλογής στα οποία δραστηριοποιούνται συλλέκτες που συνεργάζονται µε το σύστηµα, τότε,

κατά την εκτίµηση του συστήµατος,  το σύνολο των σηµείων συλλογής ξεπερνά τις 25.000. Τα

σηµεία συλλογής στο Νοµό Αττικής ανέρχονται στο 45,5 % περίπου έναντι των συνολικών

σηµείων συλλογής  της χώρας. Το σύστηµα έχει επεκταθεί και στην νησιωτική Ελλάδα (Ζάκυν-

θος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Λέσβος, Κρήτη).

• Το έτος 2005 το σύστηµα λειτουργούσε µε  6 κέντρα συλλογής ΑΛΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

Κοζάνη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο) δηλαδή δύο κέντρα συλλογής επιπλέον των λειτουργού-

ντων το έτος 2004 (Ηρακλείου και Βόλου). Ήδη έχει δηµιουργηθεί και 7ο κέντρο συλλογής

στην Καβάλα.

• Το σύστηµα το έτος 2005 συνέλεξε 29.943 t ΑΛΕ, εκ των οποίων ποσοστό περίπου 34% από

την Αττική, 16,5% από την Θεσσαλονίκη και 49,5%  από την υπόλοιπη χώρα.

• Όλη η ποσότητα των συλλεγοµένων ΑΛΕ οδηγήθηκε προς αναγέννηση στις πέντε εγκαταστά-

σεις αναγέννησης που είχαν συµβληθεί µε το σύστηµα: CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΛΠ, ΣΙΜΙΤΖΟ-

ΓΛΟΥ, ΜΑΒΙΟΛ ΟΕ, ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS  LUBRICANTS AE (πρώην ΒΙΑΣΦΑΛΤ), ΒΕΚΟ OIL. Εκ των

29.943 t οι 26.862 t  δηλαδή ποσοστό 89% οδηγήθηκαν στην CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΛΠ.



201

• To σύστηµα από το 2004 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστηµα για την on – line παρακο-

λούθηση  και έλεγχο της συλλογής των ΑΛΕ.

Οικονοµικά στοιχεία συστήµατος

Το σύστηµα απασχολεί 32 εργαζοµένους (12 διοικητικό προσωπικό).

Η εισφορά στο σύστηµα είναι 20€/τόνο και αγοράζει από τα συνεργεία 80€/τόνο συλλεγόµενο.

Γίνεται κατωτέρω µια συνοπτική αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία του συστήµατος µε βάση την

έκθεση για το έτος 2005:

Σύνολο εσόδων:      4.489.303 € (τα έσοδα από εισφορές είναι κάτι λιγότερο από 2 εκ. €

Σύνολο εξόδων:     3.114.000 € (αγορές) + 1.368.070(δαπάνες) € από τα οποία τα 265.000 € είναι

έξοδα διοικητικής υποστήριξης

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη):  7.234 €

Προγραµµατισµός έτους 2006

Το έτος 2006 το σύστηµα θα επεκταθεί µε την κατασκευή νέου κέντρου συλλογής στην Κα-

βάλα (ήδη λειτουργεί) και ταυτόχρονη δηµιουργία µικρότερων εγκαταστάσεων (σταθµών

συλλογής) στην νησιωτική Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Χίο, Μυτιλήνη, Νάξο.

Επιπλέον προβλέπεται από πλευράς συµβάσεων να καλυφθεί το 99% των διακινουµένων πο-

σοτήτων στην Ελληνική αγορά µε την ένταξη επιπλέον 150 εταιριών, που αντιστοιχεί σε πο-

σότητα 110.000 t λιπαντικών ελαίων.

Για το έτος 2006 προβλέπεται η συλλογή και αξιοποίηση  43.150  t  ΑΛΕ, ενώ αναφορικά µε

τις οικονοµικές προβλέψεις για το εν λόγω έτος, προβλέπεται ζηµία 237.103 €

Συµπεράσµατα

Η ποσότητα των συλλεγοµένων ποσοτήτων ΑΛΕ , περίπου 30.000 t, υπολείπεται του στόχου του

έτους 2005 που ανέρχεται σε 55.000 t (ο οποίος είχε τεθεί βέβαια υπολογίζοντας σηµαντικά

µεγαλύτερες ποσότητες από τις δηλούµενες).

Επισηµαίνεται ότι για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Π∆ υπ΄αρ. 82/2004 δηλαδή κατ΄

ελάχιστον 70% συλλογή των ΑΛΕ και εξ αυτών  80% αναγέννηση έως 31.12.2006 (που αντιστοιχεί

σε συλλογή 60.000 t ΑΛΕ) απαιτείται σηµαντική επίσπευση των διαδικασιών από πλευράς συστή-

µατος.

Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ένα σηµαντικό στοιχείο, που προκύπτει από τα στοιχεία που

διαθέτει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και περιγράφονται και στην ετήσια έκθεση, και συγκεκριµένα: η σηµαντική

απόκλιση των δηλωθέντων ποσοτήτων λιπαντικών ελαίων από πλευράς συµβαλλοµένων µε το

σύστηµα εταιριών, έναντι των ποσοτήτων που οι ίδιες εταιρίες εµφάνιζαν ότι διαθέτουν στην
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Ελληνική αγορά κατά την υποβολή του φακέλου του συστήµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε

ότι, µόλις τον Απρίλιο του 2004, 28 υπόχρεοι είχαν δηλώσει 112.000 τόνους, χωρίς να συµπερι-

λαµβάνεται η ΕΚΟ. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η BP δήλωσε 17.000 (έναντι 30.000 το 2004).

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια µια απόκλιση της τάξης των 58.000 t περίπου δηλαδή ποσοστό

41.9 %, (έχουν δηλωθεί 58.000 t λιγότεροι από τις αρχικά δηλωθείσες ποσότητες), και κατ΄

επέκταση ασφαλώς  έχει συνέπεια στα έσοδα του συστήµατος και εποµένως και στις µελλοντικές

επενδύσεις για την επέκταση αυτού. Επιπλέον η µείωση των ποσοτήτων, µε βάση τις δηλώσεις των

διαχειριστών, οδηγεί σε άλλη προσέγγιση αναφορικά µε τα ΑΛΕ που καλείται να διαχειριστεί η

ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ. Εποµένως είναι σηµαντικό βάσει ελέγχων που θα πραγµατοποιηθούν, να ελεγχθεί το

αληθές των δηλώσεων των ποσοτήτων από πλευράς  διαχειριστών προς το σύστηµα. Στην

περίπτωση που οι ποσότητες των λιπαντικών ελαίων, που διατίθενται στην Ελληνική αγορά,

απέχουν σηµαντικά αυτών του εγκεκριµένου φακέλου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το διαχειριστικό

σχέδιο του συστήµατος και να προσαρµοσθεί στα πραγµατικά δεδοµένα..

Μεγάλο προβληµατισµό προκαλεί και η προβλεπόµενη ζηµία για το έτος 2006 (237.103 €), κάτι το

οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επισηµαίνεται ότι για τα έτη 2004 και 2005 το αποθεµα-

τικό του συστήµατος ανέρχεται σε 49.634€  (42.400 € +7.234 €).

Σηµείο τριβής αποτελεί τέλος η ποσότητα αλλά κυρίως η ποιότητα των χρησιµοποιηµένων

ορυκτελαίων που παραδίδει η ΕΛΤΕΠΕ στις άλλες εταιρίες αναγέννησης πλην της CYCLON, η οποία

ως γνωστόν ελέγχεται από τον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων που έχει τον έλεγχο του συστήµατος.

7.2.6 Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ Ε∆ΟΕ

Εµβέλεια του συστήµατος

Η Ε∆ΟΕ είναι µία µη κερδοσκοπική εταιρία αστικής ευθύνης, η οποία λειτουργεί από την 1/11/2004

µε σκοπό τη συλλογή και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Οδηγία

2000/53. Συµµετέχουν πρακτικά όλοι οι εισαγωγείς/αντιπρόσωποι αυτοκινήτων της χώρας. ∆εν

προβλέπει εισφορά στο σύστηµα ανά όχηµα. Τα έξοδα καλύπτονται από τις εισφορές των µελών

της µε βάση τον αριθµό των αυτοκινήτων της κάθε εταιρίας στην Ελλάδα (πάρκο). Ξεκίνησε τη

δραστηριότητά της µε δύο σηµεία συλλογής σε Ξάνθη και Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα έχει

επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους νοµούς Θεσσαλονίκης (3 σηµεία συλλογής), Σερρών,

Κιλκίς, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (2 σηµεία

συλλογής), Βοιωτίας και Εύβοιας συνεργαζόµενη µε 13 εγκαταστάσεις συλλογής ή/και επεξεργασί-

ας. Εντός του 2006 αναµένεται η λειτουργία 2 ακόµα σηµείων συλλογής εντός της Αττικής και

κάποιων ακόµα στην υπόλοιπη χώρα.



203

Ποσότητες ΟΤΚΖ που διαχειρίστικε η Ε∆ΟΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες ΟΤΚΖ που διαχειρίστικαν οι συνεργαζό-

µενες µε το σύστηµα εγκαστάσεις συλλογής/αξιοποίησης ΟΤΚΖ το έτος 2005

ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΤΚΖ (τµχ)

Ξάνθης Σκραπ Θράκης 417

Κιλκίς Αφοι Κωνσταντινίδη 36

Πέλλα Αειφόρος 110

Θεσσαλονίκη Αφοι Κωνσταντινίδη 4749

Αειφόρος 700

ΠΑΝΜΕΤΑΛ 173

5622

Κοζάνη Π&Γ Σεµερτζίδης 269

Αττική (*) Α.Κάµπερ 130

Σύνολο 6584

(*) : Στην Αττική το σύστηµα ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2005 και διαγραφές γίνονταν µόνο από το τµήµα Μεταφορών

της ∆υτικής Αττικής.

Από τα παραπάνω ΟΤΚΖ µόνο 560 ήταν εγκαταλελειµµένα οχήµατα που παραδόθηκαν στο

σύστηµα από ΟΤΑ.

Τους πρώτους 5 µήνες του 2006 είχαν αποσυρθεί µέσω του συστήµατος 4240 ΟΤΚΖ, από τα οποία

τα 1205 ήταν εγκαταλελειµµένα οχήµατα που παραδόθηκαν στο σύστηµα από ΟΤΑ.

Τα υλικά (σε κιλά) που προήλθαν από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ που διαχειρίστηκε το σύστηµα

το 2005 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ελαστικά Μπαταρίες Ορυκτέλαια Καταλύτες Υγρά ΧΥΤΑ

Σκραπ Θράκης 11.788 5.597 614 141 43 598

Αφοι Κων/νιδη 154.090 63.650 16.460 910 5.500 1.123.731
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Αειφόρος 12.680 3.400 1.670 225 1.160 185

Α.Κάµπερ 3.000 960 552 - 185 -

ΠΑΝΜΕΤΑΛ 6.200 550 700 - 380 -

Σύνολο 187.758 74.157 19.996 1.276 7.268 1.124.514

Τα υλικά (κιλά) που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση παρουσιάζονται στον

πίνακα που ακολουθεί.

Εγκατάσταση Αριθµός

ΟΤΚΖ

Αλεσµένα & ∆ιαχωρι-

σµένα Μέταλλα προς

Χυτήρια(1)

Μη διαχωρισµένα

Μέταλλα προς Χυ-

τήρια(2)

Ανταλλακτικά

Σκραπ Θράκης 417 2.747 321.652 -

Αφοι Κων/νιδη 4.785 2.517.060 196.590 227.320

Αειφόρος 810 1.638 696.402 18.850

Α.Κάµπερ 130 - 111.835 -

ΠΑΝΜΕΤΑΛ 173 - 136.570 35.500

Σύνολο 6.315 2.521.445 1.463.049 281.670

(1) : Αποτελούν καθαρή πρώτη ύλη η οποία είναι ελεύθερη ξένων µη ανακυκλώσιµων υλικών.

(2) : Περιέχονται και ποσότητες µη ανακυκλώσιµων υλικών οι οποίες διαχωρίζονται στα χαλυβουργία.

Η µέση ηλικία των ΟΤΚΖ που αποσύρθηκαν µέσω του συστήµατος είναι 20 έτη άρα κατασκευής

1985.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότη-

τες των υλικών που προέκυψαν από τη διαχείριση των ΟΤΚΖ µέσω των συνεργαζόµενων µε το

σύστηµα εταιριών. Τα ποσοστά έχουν υπολογισθεί µε βάση την σχετική οδηγία της ΕΕ.

#

ΟΤΚΖ

Βάρος

ΟΤΚΖ

(µείον

% βάρος

Απορ/νσης

(Β1)

Βάρος

Αλεσµένων &

∆ιαχ/σµένων

Βάρος

Υλικών

Προς

Βάρος

Αντ/κά

&

Βάρος

τελ.

διάθεση

%

Ανακ/σης

(Χ1)

%

Επαν/ποίηση

(Χ2)

%

Χ1

+



205

καύσιµα) Μέταλλων προς

Χυτήρια (Β2)

Περαιτέρω

Επεξ/σία

(F1)

καταλύτες

(Α)

Ε2 Χ2

Σκραπ

Θράκης

417 345675 5,2 2747 321652 78 506 - - -

Αφοι

Κων/νιδη

4785 394672

1

6 2517060 196590 228230 883731 74,8 7,6 82,4

Αειφόρος 810 735120 2,5 1638 696402 18850 185 - - -

Α.Κάµπερ 130 117358 4 - 111835 - - - - -

ΠΑΝΜΕΤΑΛ 173 178320 4,3 - 136570 35500 - - - -

Στους παραπάτω υπολογισµούς δίνεται τελικό ποσοστό ανακύκλωσης µόνο για την εταιρία Αφοι

Κωνσταντινίδη ΑΒΒΕ η οποία διαθέτει τεµαχιστή (shredder). Πιστεύουµε ότι το αναφερόµενο από

την εταιρία ποσοστό απωλειών (περίπου 22%) είναι αντιπροσωπευτικό και για τις χαλυβουργίες.

Με την είσοδο στο σύστηµα της Α.Νεονάκης ΑΕ, η οποία διαθέτει επίσης shredder θα είναι δυνατή

µία ποιο ακριβής προσέγγιση του βάρους τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ.

Τα υλικά της απορρύπανσης θεωρείται ότι όλα ανακυκλώνονται εποµένως ανήκουν στην οµάδα Β1

(recycling) της παραπάνω οδηγίας. Τα αλεσµένα και διαχωρισµένα µέταλλα (materials from

shredding) ανήκουν στην οµάδα Β2 (recycling) της οδηγίας. Τα ανταλλακτικά και οι καταλύτες τα

οποία διατίθενται στο εµπόριο ανήκουν στην οµάδα Α (επαναχρησιµοποίηση) της οδηγίας.

Οικονοµικά στοιχεία

Η Ε∆ΟΕ απασχολεί 3 άτοµα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έξοδα του 2005 σε

σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, απ’ όπου προκύπτει ότι η οικονοµική διαχείριση ήταν πολύ

συνετή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆Α

2005 (€)

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ

    2005(€)
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♦ ΜΙΣΘΟΙ

♦ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

♦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

♦ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

♦ ΕΞΟ∆Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

♦ ΕΞΟ∆Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σήµανση & Πληροφόρηση

Έντυπα

Συνδροµές/ Άρθρα ΜΜΕ

Μηχανογράφηση

Ενηµερωτικά Ταξίδια

Συνεντεύξεις Τύπου

Συνέδρια / Εκθέσεις

♦ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Απρόβλεπτα)

129200

  42400

    7700

    1200

   41090

   55700

     7400

   13600

     7400

     6300

   18000

     3000

        -

     1950

126000

  42000

    8000

    6000

   41500

   90500

   10000

   18000

     8000

     7500

   22000

       -

   25000

     9000

ΣΥΝΟΛΟ 276240 324321

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός του 2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ

    2006 (€)

♦ ΜΙΣΘΟΙ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

♦ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

♦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

♦ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

♦ ΕΞΟ∆Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

♦ ΕΞΟ∆Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σήµανση & Πληροφόρηση

Έντυπα

Συνδροµές/ Άρθρα ΜΜΕ

Μηχανογράφηση

Ενηµερωτικά Ταξίδια

Συνεντεύξεις Τύπου

Συνέδρια / Εκθέσεις

♦ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (Απρόβλεπτα)

145500

  42000

    8000

    6000

   42000

   68000

     9000

   15000

     7500

     2500

   23000

     3500

     7500

     2500

ΣΥΝΟΛΟ 314000

Συµπεράσµατα
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Αν και το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης είναι ικανοποιητικό, το σύστηµα

διαχειρίζεται µικρές ποσότητες ΟΤΚΖ για 3 κυρίως λόγους:

Α) Αν και η Ε∆ΟΕ συνεργάζεται µε όλες τις αδειοδοτηµένες εταιρίες συλλογής και επεξεργασίας

ΟΤΚΖ, ο αριθµός εξακολουθεί και είναι πολύ περιορισµένος (όταν ξεκίνησε η εφαρµογή της

Οδηγίας υπήρχαν µόνο 2 σε όλη τη χώρα!) και ο ρυθµός αδειοδότησής τους ανεπαρκής για να

καλύψει τις ανάγκες εφαρµογής της Οδηγίας. Την κύρια ευθύνη για το γεγονός αυτό φέρουν οι

υπηρεσίες των Περιφερειών που καθυστερούν εξαιρετικά, αδικαιολόγητα στις περισσότερες

περιπτώσεις, την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εν λόγω µονάδων.

Β) Πολλοί ΟΤΑ αντιδρούν στην εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τη διαχείριση των

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή του ∆ήµου Θεσσαλονί-

κης) και δεν ακολουθούν τη νόµιµη οδό της απόσυρσης µέσω της Ε∆ΟΕ, σε συνεργασία βέβαια

πολλές φορές και µε τις κατά τόπους νοµαρχιακές υπηρεσίες.

Γ) Η υπάρχουσα νοµοθεσία που επιτρέπει την προσωρινή κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας

διευκολύνει την εγκατάλειψη των αυτοκινήτων αντί της απόσυρσης µέσω της νόµιµης οδού

(έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής από εγκατάσταση συνεργαζόµενη µε της Ε∆ΟΕ). Για το

σκοπό αυτό, θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως ελάχιστο η δυνατότητα προσωρινής απόσυρ-

σης, όπως άλλωστε είχαν από κοινού προτείνει η Ε∆ΟΕ και το ΓΕ∆ΣΑΠ στις αρµόδιες υπηρεσίες του

Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών, πρόταση η οποία δυστυχώς δεν ευοδώθηκε.

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι η υποτυπώδης λειτουργία των ΚΤΕΟ έχει σαν αποτέλεσµα η ετήσια

ποσότητα των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα να υπολείπεται εντυπωσιακά σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες

της ΕΕ.
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7.2.7 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών, ΑΦΗΣ Α.Ε

Έργο του συστήµατος

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2005 µε την τοποθέτηση

ειδικών κάδων συλλογής µπαταριών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, σε σηµεία που είναι εύκολα

προσβάσιµα στον καταναλωτή, ώστε να µπορεί εύκολα ο πολίτης να αφήνει τις χρησιµοποιηµένες

µπαταρίες του. Οι κάδοι αυτοί τοποθετούνται (µε έξοδα του συστήµατος) σε σούπερ µάρκετ,

σχολεία, δήµους, κοινότητες, εµπορικά καταστήµατα, ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις κ.α. Μέσα

στο 2005 τοποθετήθηκαν πανελλαδικά 4.744 κάδοι. 1256 εξ αυτών τοποθετήθηκαν σε ΟΤΑ και

δηµόσιους φορείς, 1037 σε επιχειρήσεις και 894 σε σχολεία. Από τους κάδους αυτούς το 34,9%

(1649) τοποθετήθηκαν στο Ν. Αττικής.

Μέχρι το τέλος του 2005 το σύστηµα είχε συνάψει συνολικά 103 συµβάσεις συνεργασίας µε

υπόχρεους διαχειριστές. Έτσι το σύνολο των συµβάσεων συνεργασίας καλύπτει περίπου το 95%

των φορητών µπαταριών που διατίθενται στην αγορά της Ελλάδας. Επισηµαίνεται ότι  η ποσότητα

των φορητών ΗΣ και συσσωρευτών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά εκτιµάται σε 2.370

τόνους ( 79.000.000 τεµάχια). Η ποσότητα των χρησιµοποιηµένων ΗΣ και Συσσωρευτών που

συλλέχθηκε το έτος 2005 από το σύστηµα ανέρχεται σε 81 τόνους. Ήδη εξ αυτών οδηγήθηκαν

στις δύο εγκαταστάσεις του εξωτερικού 62 περίπου τόνοι ενώ η υπόλοιπη ποσότητα παραµένει

αποθηκευµένη εντός της χώρας και προορίζεται  να εξαχθεί.  Παράλληλα το σύστηµα έχει συνάψει

συµβάσεις συνεργασίας µε τρις εταιρίες που διαθέτουν άδεια συλλογής – µεταφοράς χρησιµοποιη-

µένων ΗΣ και Συσσωρευτών και µια εταιρία η οποία διαθέτει άδεια για την προσωρινή αποθήκευση

των εν λόγω αποβλήτων. Για τις χρησιµοποιηµένες ΗΣ που συλλέχθηκαν πραγµατοποιήθηκε

διασυνοριακή µεταφορά και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση σε δύο  εγκαταστάσεις  του εξωτερι-

κού (Βέλγιο και Γερµανία).

Το 2005, το κύριο βάρος της δραστηριότητας του ΑΦΗΣ έπεσε στην ενηµέρωση και ευαισθητοποί-

ηση των πολιτών. Το επικοινωνιακό πρόγραµµα περιελάµβανε δηµιουργία ιστοσελίδας, 4σελιδο

ενηµερωτικό φυλλάδιο (κυκλοφόρησε σε 2.000.000 αντίτυπα) το οποίο µοιράστηκε σε σχολεία,

καταστήµατα κλπ ενώ τοποθετήθηκε σε εφηµερίδες και περιοδικά ως ένθετο, δηµιουργία CD –

ROM για την εκτενέστερη ενηµέρωση των µαθητών (µοιράσθηκε σε όλα τα σχολεία στα οποία

τοποθετήθηκαν κάδοι συλλογής), ενώ το σύστηµα συµµετείχε σε ηµερίδες και έδωσε συνεντεύξεις

στα ΜΜΕ.

Μέχρι τέλος Μαρτίου του 2006 είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ σχεδόν

όλες οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ (Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, CARREFOUR, CHAMPIO-

N/ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΡΟ, MY MARKET, MARKET IN, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, PRAKTIKER, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
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οι αλυσίδες κινητής τηλεφωνίας (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, FODAFONE, NOKIA, OTE) 4.100 σχολεία, 2.000

δήµοι και κοινότητες, 1350 εµπορικά καταστήµατα και 1.400 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα στο ίδιο

διάστηµα είχαν τοποθετηθεί πάνω από 10.000 κάδοι, αριθµός που αντιπροσωπεύει το στόχο που

είχε τεθεί να καλυφθεί µέχρι 31/12/2006. Υπολογίζεται ότι, µέχρι το τέλος του χρόνου, θα

υπάρχουν πάνω από 17.000 σηµεία συλλογής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε λιγότερο από ένα

χρόνο αφ’ ότου ξεκίνησε η συλλογή µπαταριών, έχουν συλλεχθεί 4.200.000 φορητές µπαταρίες και

έχουν ήδη ανακυκλωθεί σε εργοστάσια του εξωτερικού 2.800.000 τεµάχια. Εκτιµάται ότι µέσα στο

2006 θα συλλέγεται το 12%-15% από το σύνολο των µπαταριών που διακινούνται στην Ελλάδα,

ποσοστό που µας φέρνει µπροστά από «παραδοσιακά» αναπτυγµένες χώρες όπως η Αγγλία, η

Ιταλία και η Ισπανία αλλά και από χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία µε 3-4 χρόνια λειτουργίας.

Στόχος της ΑΦΗΣ  µέσα στην επόµενη τριετία είναι να συλλέγει το 30%-35% των χρησιµοποιηµέ-

νων µπαταριών, όσο δηλαδή συλλέγουν σήµερα η Ολλανδία, η Γερµανία, η Αυστρία κ.α  που έχουν

ξεκινήσει το πρόγραµµα ανακύκλωσης πριν από 10-15 χρόνια.

Το έτος 2006 εκτιµάται από το σύστηµα ότι θα συµµετέχουν επιπλέον 40 – 50 υπόχρεοι διαχειρι-

στές που αντιστοιχεί σε µία συµµετοχή συνολικά της τάξης του 98% των διακινουµένων µπατα-

ριών.

Για το 2006 δεν προβλέπεται να γίνει διαλογή των συλλεγοµένων µπαταριών εντός της χώρας γιατί

σε αυτή την φάση το κόστος υλοποίησης της διαλογής κρίνεται από το σύστηµα ασύµφορο. Ως εκ

τούτου και το έτος 2006 προβλέπεται οι συλλεγόµενες χρησιµοποιηµένες µπαταρίες αυτές να

εξάγονται σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού όπου και θα ανακυκλώνονται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και πάλι στην ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών σε

συνδυασµό µε την επέκταση των σηµείων συλλογής.

Οικονοµικά στοιχεία

Το σύστηµα απασχολεί 3 εργαζόµενους. Τα έσοδα από εισφορές υπόχρεων ανήλθαν σε

2,123.125,93€ ενώ το σύνολο των εξόδων σε 1.039.288,54€, δίνοντας αποτελέσµατα προ φόρων

για το 2005 το ποσόν των 1.083.837.39€.

Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες προβολής – διαφήµισης αντιστοιχούν σε περίπου 19 % επί των

εσόδων, ενώ οι δαπάνες συλλογής – ανακύκλωσης αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 8 %

(171.917).

Συµπεράσµατα

Το σύστηµα ξεκίνησε καθυστερηµένα τη δραστηριοποίησή του µε αποτέλεσµα µέσα στο 2005 να

έχει συλλέξει πολύ µικρές ποσότητες µπαταριών. Το 2006 το σύστηµα προχώρησε σε πολλή
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γρήγορη εξάπλωση µε αποτέλεσµα τα αποτελέσµατά του να έχουν βελτιωθεί θεαµατικά και να

δηµιουργούν την αίσθηση ότι  κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι προέβη σε εντατική λειτουργία προγραµµάτων ενηµέρωσης –

ευαισθητοποίησης του κοινού. Μέσα από αυτή την ενηµερωτική εκστρατεία, έχει γίνει ευρέως

γνωστός ο ρόλος του συστήµατος και η σηµασία της ανακύκλωσης, ιδιαιτέρως σε αποδέκτες όπως

είναι άτοµα νεαρής ηλικίας που αποτελούν τους τακτικότερους χρήστες µπαταριών αλλά και

εξασφαλίζουν την µελλοντική επιρροή της κοινωνίας.

Στοιχείο προβληµατισµού αποτελεί το εξαιρετικά υψηλό κόστος µεταφοράς (2.122€/t) γεγονός που

οφείλεται στην έλλειψη αδειοδοτηµένων συλλεκτών στην αρχική φάση λειτουργίας του συστήµα-

τος, το οποίο οδήγησε σε αναγκαστική συνεργασία µε τη µόνη αδειοδοτηµένη στην Αττική εταιρία

εκείνο το χρονικό διάστηµα, µε µη συµφέροντες όρους. Το γεγονός της υπογραφής 6ετούς (!)

σύµβασης συνεργασίας µε την εταιρία αυτή επίσης προβληµατίζει και εκτιµούµε ότι θα ήταν

σκόπιµη η αναθεώρηση της αρχικής σύµβασης συνεργασίας έτσι ώστε να είναι δικαιότερη και να

ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς, χωρίς να επιβαρύνεται δυσανάλογα το

σύστηµα.
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7.2.8 Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ

Συµβάσεις µε υπόχρεους διαχειριστές

Το σύνολο των συµβάσεων συνεργασίας ανέρχεται συνολικά σε 173 που καλύπτει το 85% των

ποσοτήτων συσσωρευτών µολύβδου – οξέος   και νικελίου – καδµίου που διατίθενται στην

ελληνική αγορά. Αναλυτικότερα οι εν λόγω συµβάσεις καλύπτουν το 85%  των επιχειρήσεων

εισαγωγής συσσωρευτών µολύβδου – οξέος, το  90% των επιχειρήσεων εισαγωγής συσσωρευτών

νικελίου – καδµίου και το 90 % των επιχειρήσεων εισαγωγής οχηµάτων.

Συµβάσεις µε συλλέκτες / ανακυκλωτές

Έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε:

• 7 εταιρίες για την συλλογή/µεταφορά συσσωρευτών µολύβδου-οξέος

• 2 εταιρίες ανακύκλωσης & προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών µολύβδου-

οξέος

• 1 εταιρεία  για την προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή µεταφορά συσσωρευ-

τών νικελίου-καδµίου

Ποσότητες

Το Σύστηµα το 2005 συνέλεξε 20.500 τόνοι χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος

πανελλαδικά, εκ των οποίων 19.300 τόνοι από συµβεβληµένους ανακυκλωτές, χωρίς τη µεσολάβη-

ση του συστήµατος (1.238 τόνοι συλλέχθηκαν µε µεσολάβηση του συστήµατος). Το 2005

συλλέχθηκαν επίσης 5,8 τόνοι συσσωρευτών νικελίου καδµίου.

Επίσης είχαν τοποθετηθεί 984 κάδοι σε σηµεία πρωτογενούς αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων

συσσωρευτών (συνεργεία κλπ) ενώ το σύνολο των σηµείων συλλογής, συµπεριλαµβανόµενων και

αυτών για µεγάλους βιοµηχανικούς συσσωρευτές (χωρίς κάδους) ανέρχεται σε 2115.

Οικονοµικά/διοικητικά στοιχεία

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από τον Γ. ∆/ντή και 3 υπαλλήλους ενώ συνεργάζεται και

µε εξωτερικό συνεργάτη για την οικονοµική/λογιστική διαχείριση του Συστήµατος.

Το προβλεπόµενος κόστος για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης και αποστολής στο εξωτερι-

κό, για τους συσσωρευτές νικελίου – καδµίου, στα 1.200€/t. Για τους συσσωρευτές µολύβδου –

οξέως το κόστος συλλογής και µεταφοράς  ανέρχεται στα 40€ ανά τόνο.
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Η εγγυοδοσία για την παράδοση κάθε κενού κάδου ανέρχεται στο ποσό των 150€ για τους κάδους

610 λιτρών και στο ποσό των 80€ για τους κάδους των 180 λίτρων.

Το ύψος της χρηµατικής εισφοράς των επιχειρήσεων ανακύκλωσης προς το σύστηµα ανέρχεται

στο ποσό των 200€/t. Η δαπάνη προς τα σηµεία  συλλογής χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών,

ανέρχεται στο ποσό των 120€/t.

Οι χρηµατικές εισφορές ανά κατηγορία και ανά τεµάχιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολου-

θεί.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ                                                                ΕΥΡΩ/ΤΕΜ.

Συσσωρευτές εισαγωγής ή ιδίας κατασκευής που τιµολογήθηκαν  στον εθνικό χώρο

• Αh <30

• 30<Ah< 90

• 90< Ah < 220

0,2

0,5

1,0

Συσσωρευτές που περιέχονται σε αγαθά που τιµολογήθηκαν στον εθνικό χώρο (και-

νούργιά ή/και  µεταχειρισµένα)

• Αh <30

• 30<Ah< 90

• 90< Ah < 220

0,2

0,5

1,0

Συσσωρευτές που παρέχονται δωρεάν  (π.χ εγγύηση, δείγµατα)

• Αh <30

• 30<Ah< 90

• 90< Ah < 220

0,2

0,5

1,0

Συσσωρευτές εισαγωγής ή ιδίας κατασκευής που χρησιµοποιούνται σε ίδιο εξοπλισµό

ή εγκαταστάσεις

• Αh <30

• 30<Ah< 90

• 90< Ah < 220

0,2

0,5

1,0

                                                         

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ-ΟΞΕΩΣ                                         ΕΥ-

ΡΩ/ΤΕΜ.

Συσσωρευτές µονοµπλοκ , όπως πίνακας συς. εκκίνησης

1. Στοιχεία µεµονωµένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που αποτελούνται από µεµο-

νωµένα στοιχεία

• Πλήθος στοιχείων x Αh x συντελεστή διπλανής στήλης 0,002
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ∆ΜΙΟΥ                                          ΕΥ-

ΡΩ/ΤΕΜ

2. Στοιχεία µεµονωµένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που αποτελούνται από µεµο-

νωµένα στοιχεία (εφόσον υπάρχουν monoblock πάλι υπολογίζεται ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

αριθµός των µοναδιαίων στοιχείων)

• Πλήθος στοιχείων x Αh x συντελεστή διπλανής στήλης

• 0,003

Τα συνολικά έσοδα του συστήµατος το 2005 ήταν 1.262.000 € (981.717€ από εισφορές εισαγω-

γέων/παραγωγών µπαταριών και 162.557€ από εισφορές ανακυκλωτών). Τα συνολικά έξοδα ήταν

484.684 € (εκ των οποίων τα έξοδα συλλογής ήταν περίπου 91.000€). Εποµένως το αποθεµατικό

(µεταφέρεται στη χρήση του επόµενου έτους) ήταν 777.318€.

Προγραµµατισµός 2006

Το έτος 2006 το σύστηµα θα επεκταθεί στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας (πρόσθετη

εγκατάσταση 1000 κάδων, φθάνοντας συνολικά τους 4500 κάδους συλλογής). Παράλληλα

αναµένεται η συµµετοχή και άλλων υπόχρεων διαχειριστών στο σύστηµα

To Σύστηµα επίσης θα προβεί στην εγκατάσταση συστήµατος πιστοποίησης διαχείρισης  κατά ISO

14001 καθώς και συστήµατος σχεδιασµού συλλογής και βελτιστοποίησης δροµολόγησης οχηµά-

των.

Ο στόχος συλλογής για το 2006 ανέρχεται σε 27715 τόνους συσσωρευτών µολύβδου –

οξέος και σε 200 τόνους συσσωρευτών νικελίου – καδµίου (70% και 80% αντίστοιχα

των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών).

Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός για το 2006 είναι:

Έσοδα:     2.200.000 €

Έξοδα:    2.150.000 €

Προβλήµατα

Για την επίτευξη των στόχων του Π∆ 115/2004, σύµφωνα µε το ΣΥ∆ΕΣΥΣ,  πρέπει να λυθούν τα

εξής σηµαντικά προβλήµατα:

1. Λειτουργία παράνοµων επιχειρήσεων ανακύκλωσης και άτυπων δικτύων συλλογής χρησιµο-

ποιηµένων συσσωρευτών.

2. ∆ιακίνηση µεγάλου αριθµού συσσωρευτών χωρίς νόµιµα παραστατικά, µε συνέπεια τον

αθέµιτο ανταγωνισµό έναντι των υπόχρεων επιχειρήσεων,  την απώλεια εισόδων για το Σύ-
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στηµα καθώς  και την άρνηση των επιχειρήσεων πώλησης και αντικατάστασης για την τή-

ρηση του βιβλίου διακίνησης συσσωρευτών.

3. Αρνηση των επιχειρήσεων ΟΤΚΖ να παραδώσουν συσσωρευτές στο Σύστηµα.

4. Μεγάλοι καταναλωτές όπως ∆ΕΗ, Στρατός, ΟΣΕ, Υπουργεία Νοµαρχίες, Λιµενικά Ταµεία,

∆ηµόσιες Υπηρεσίες κ.ά. έως σήµερα δεν έχουν υπογράψει συµβάσεις για την παράδοση

των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών.

5. Αναπροσαρµογή της χρηµατικής εισφοράς για την κάλυψη των εξόδων εναλλακτικής δια-

χείρισης συσσωρευτών νικελίου-καδµίου (από 0.003 €/στοιχείο/Ah σε 0.06 €/ στοιχείο/Ah).

Η αναπροσαρµογή της αρχικής τιµής του φακέλλου οφείλεται στην αρχική υποεκτίµηση

των προβλεπόµενων ποσοτήτων προς διαχείριση (150-200 τόνοι αντί 10).

Περαιτέρω όµως θα πρέπει να επισηµάνουµε τον παράδοξο τρόπο λειτουργίας του συστήµατος

που δηµιουργεί την αίσθηση ότι ο συνολικός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του είναι προβλη-

µατικός. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται, το σύστηµα «πετυχαί-

νει» να εκτοξεύει το κόστος διαχείρισης των συσσωρευτών στο απίστευτο ποσό των 1000€/t (!)

όταν η διαχείριση αυτή είναι σε όλο τον κόσµο οικονοµικά επωφελής (δηλ. αφήνει κέρδος και όχι

ζηµιά) εξ ου και γίνεται ως επί το πλείστον αυτόµατα, χωρίς την παρέµβαση του συστήµατος.

Άλλωστε, στα άλλα Κ-Μ της ΕΕ όπου λειτουργούν παρόµοια συστήµατα, δεν υπάρχει εισφορά

προς το σύστηµα και το όλο κύκλωµα λειτουργεί µε ανάλογο τρόπο µε αυτόν που λειτουργεί

το σύστηµα εν/κής διαχ/σης ΟΤΚΖ της Ε∆ΟΕ, δηλ. χωρίς οικονοµική παρέµβαση στην αγορά

παρά µόνο µε διαχειριστικό έλεγχο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Βέλγιο (δεν

υπάρχει εισφορά ούτε υποχρέωση δωρεάν παράδοσης των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών)

όπου το σύστηµα δεν παρεµβαίνει καθόλου στην αγορά και απλώς έχει την «υψηλή επιστασία»

του κυκλώµατος. ∆εν αντιλαµβανόµαστε εποµένως τον λόγο ύπαρξης ενός συστήµατος το οποίο

προσθέτει ένα ελάχιστο ποσοστό στην ανακύκλωση που ήδη λαµβάνει χώρα  µε ένα δυσανάλογα

υψηλό κόστος και µε παράλληλη δηµιουργία σειράς προβληµάτων στην οµαλή λειτουργία της

αγοράς (επιλεκτική άρνηση συνεργασίας µε συλλέκτες, επιλεκτική συνεργασία µε µη αδειοδοτηµέ-

νους ανακυκλωτές, ουσιαστική πώληση των κάδων στα σηµεία συλλογής που βαφτίζεται «εγγύη-

ση» κλπ.)
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7.2.9  Συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισµού, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Συµβάσεις  (έως τέλος του 2005)

Το σύστηµα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2004. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του

συστήµατος οι συµβεβληµένες εταιρίες µε το σύστηµα καλύπτουν το 68% της αγοράς ήτοι

132.000 τόνους (97.755 τόνοι είναι οι µεγάλες οικιακές συσκευές, 10.027 τόνοι ο εξοπλισµός

πληροφορικής και επικοινωνιών, 9.456 τόνοι τα καταναλωτικά είδη, 8.636 οι µικρές οικιακές

συσκευές και 2.472 τόνοι τα φωτιστικά είδη) από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος µέχρι το

τέλος του 2005 (33,5 εκ. τεµάχια).  Το µεγαλύτερο µέρος των ποσοτήτων που δεν είναι ενταγµέ-

νες στο σύστηµα είναι τα καταναλωτικά είδη µε 20.000 τόνους, τα φωτιστικά είδη µε 17.000

τόνους και ο εξοπλισµός πληροφορικής και επικοινωνιών µε 10.000 τόνους.

Παράλληλα, µέχρι το τέλος του 2005 είχαν υπογραφεί συµβάσεις για οργάνωση σηµείων συλλογής

µε τους δήµους Αµαρουσίου, Αλίµου, Ιλίου, Ηλιούπολης, Ν. Σµύρνης, Αγ. ∆ηµητρίου, Λαµίας, και

Κατερίνης  καθώς και µε τη ∆ΕΚ Ρόδου (Ιαλυσός, Καλλιθέα και ∆. Πεταλούδων).

Επίσης έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε 4 συλλέκτες, ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης και µε

την ΕΚΑΝ για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ.

Ποσότητες

Το Σύστηµα το 2005 συνέλεξε συνολικά 107,42 τόνους ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που αναλύο-

νται σε 31,396 τόνους µεγάλών οικιακών συσκευών, 52,539 τόνους µικρών οικιακών συσκευών,

12,542 τόνους εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, 9,243 τόνους καταναλωτικά είδη και 1,7

τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εργαλείων.

Συνολικά εποµένως έχουν συλλεχθεί 762,868 τόνοι (όλοι από το Ν. Αττικής), από τους οποίους δεν

αξιοποιήθηκαν µόνο οι 39,14 τόνοι.

Το ποσοστό επίτευξης του στόχου συλλογής για τα οικιακής προέλευσης (30.137 τόνοι για το 2ο

χρόνο λειτουργίας του συστήµατος) που είχε τεθεί στον εγκεκριµένο φάκελο ήταν µόλις 0,36%!

Κατά το σύστηµα, η τεράστια απόκλιση από τους στόχους συλλογής οφείλεται κυρίως στην

καθυστέρηση επίτευξης συµφωνίας µε τους ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, το 2005 συλλέχθηκαν  συνολικά 655,448 τόνοι ΑΗΗΕ µη οικιακής προέλευσης, που

αναλύονται σε 100,309 τόνους µεγάλες οικιακές συσκευές, 41,511 τόνους µικρών οικιακές

συσκευές, 436,609 τόνους εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, 15,837 τόνους καταναλωτι-

κών ειδών, 9,229 τόνους φωτιστικά είδη, 27,875 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εργαλείων,
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3,074 τόνους εξοπλισµού ψυχαγωγίας, 13189 τόνους ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 2,865 τόνους

οργάνων παρακολούθησης & ελέγχου και 4,95 τόνους συσκευών αυτόµατης διανοµής.

Οικονοµικά/διοικητικά στοιχεία

Η εταιρία απασχολεί 16 εργαζόµενους. Τα συνολικά έσοδα του συστήµατος το 2005 ήταν

9.370.000 € (εκ των οποίων τα 9.147.312 προέρχονταν από εισφορές). Τα συνολικά έξοδα ήταν

1.318.687 € (εκ των οποίων τα διοικητικά ήταν 1.069.223€). Εποµένως το αποθεµατικό (µεταφέ-

ρεται στη χρήση του επόµενου έτους) ήταν 8.051.310€.  Οι προβλεπόµενες χρηµατικές εισφορές

ανά κατηγορία προϊόντος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορία

ΗΗΕ (*)
Είδος Προϊόντος

Εισφορά ανά µονάδα

βάρους (€/τόννο)

χωρίς το ΦΠΑ

ΦΠΑ

19%

Εισφορά ανά µονάδα βά-

ρους (€/τόννο)  συµπε-

ριλαµβανοµένου του

ΦΠΑ

1
Μεγάλες οικιακές συσκευ-

ές
72,03 13,69 85,72

2 Μικρές οικιακές συσκευές 80,51 15,30 95,81

3
Εξοπλισµός πληροφορι-

κής και  τηλεπικοινωνιών
254,24 48,31 302,55

4 Καταναλωτικά είδη 254,24 48,31 302,55

Φωτιστικά είδη 677,97 128,81 806,78

5

Λαµπτήρες
0,101

(ανά τεµάχιο) 0,019

0,120

(ανά τεµάχιο)

6

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονι-

κά εργαλεία (εξαιρουµέ-

νων των µεγάλης κλίµα-

κας σταθερών βιοµηχανι-

κών εργαλείων)

101,7 19,32 121,02

7

Παιχνίδια, εξοπλισµός

ψυχαγωγίας και αθλητι-

σµού

152,54 28,98 181,52

9
Όργανα παρακολούθησης

και ελέγχου
152,54 28,98 181,52

10
Συσκευές αυτόµατης δια-

νοµής
76,27 14,49 90,76

Προγραµµατισµός 2006
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Ο στόχος συλλογής οικιακής προέλευσης ΑΗΗΕ για το 2006 είναι 44.000 τόνοι και 2.200 τόνοι για

τα µη οικιακής προέλευσης. Ήδη έχουν υπογραφεί συµβάσεις συνεργασίας µε τους ∆ήµους

Κορίνθου, Γλυφάδας, Ηγουµενίτσας, Αξιούπολης, Κρουσσών, Μουριών Κιλκίς, Ευρώπου Κιλκίς,

∆οϊράνης Κιλκίς, Κιλκίς, Αιγάλεω, Περιστερίου, Κερατσινίου και Πικρολίµνης Χαλκιδικής. Επίσης έχει

ξεκινήσει δοκιµαστική συνεργασία µε έµπορους σκραπατζήδες.

Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός για το 2006 προβλέπει δαπάνες περίπου 20 εκ. €. Μεταξύ των

δαπανών αυτών συµπεριλαµβάνεται ποσό 9,9 εκ. € για την αγορά 32.500 τόνων ΑΗΗΕ από

γυρολόγους. Επισηµαίνουµε ότι η χρησιµότητα του εγχειρήµατος αυτού είναι εξαιρετικά συζητήσι-

µη, δεδοµένου ότι τα ΑΗΗΕ αυτά ήδη συλλέγονται έτσι κι αλλιώς, χωρίς την παρέµβαση του

συστήµατος. Η χρησιµότητα της παρέµβασης έγκειται µόνο στο να διασφαλιστεί ότι τα ΑΗΗΕ αυτά

θα τύχουν της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης και εποµένως οι δράσεις που αναλαµβάνει το

σύστηµα στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να έχουν την κατάλληλη στόχευση, προκειµένου να µην

γίνεται σπατάλη πόρων.

∆εν υπάρχει πρόβλεψη εσόδων.

Προβλήµατα

Η συµµετοχή στο σύστηµα κρίνεται ικανοποιητική καθώς η υποχρέωση εγγραφής σε µητρώο

παραγωγών που τίθεται από τη νοµοθεσία (σε εφαρµογή της σχετικής Οδηγίας) αποτελεί ση-

µαντικό εργαλείο πίεσης. Υπάρχουν όµως σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης καθώς ολόκληροι

κλάδοι απέχουν µαζικά, ως αποτέλεσµα τριβών του παρελθόντος σε σχέση µε τον έλεγχο του

συστήµατος και τον καθορισµό του ύψους της εισφοράς ανά κατηγορία προϊόντων. Με την

επίλυση των προβληµάτων αυτών και τις κατάλληλες ενέργειες του ΓΕ∆ΣΑΠ εκτιµούµε ότι θα

υπάρξει σηµαντική αύξηση της συµµετοχής το 2006.

Από πλευράς παραγωγής έργου όµως, είναι φανερό ότι το 2005 ήταν µια χρονιά «χαµένη»

για το σύστηµα, το οποίο θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του για να καλύψει το χαµέ-

νο χρόνο, εγκαταλείποντας τις αγκυλώσεις του παρελθόντος (δυσκολίες συνεννόησης µε την

τοπική αυτοδιοίκηση, εµµονή σε αποκλειστικές συνεργασίες, αλαζονική αντιµετώπιση των

συνεργατών, έλλειψη ευελιξίας κλπ.). Εν µέρει η αποτυχία αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί από

τη δυσκολία του αντικειµένου (µεγάλη ετερογένεια των ΑΗΗΕ) και την έλλειψη σχετικής ε-

µπειρίας αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στο ίδιο το σύστηµα.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» θα πρέπει να παρακο-

λουθείται και να ελέγχεται στενά δεδοµένων των προβληµάτων που εκτέθηκαν προηγουµέ-

νως σε συνδυασµό και µε τα µεγάλα ποσά που διακινούνται, τα µεγάλα αποθεµατικά και το

εύρος των επιχειρήσεων που επηρεάζονται.
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7.3 Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊό-

ντων  (ΕΟΕ∆ΣΑΠ)

7.3.1  Εισαγωγή

Για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασι-

ών και των άλλων προϊόντων,  µε βάση το άρθρο 24 του Νόµου2939/01  ιδρύεται ο Εθνικός

Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ υπάγεται

στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και έχει πλήρη διοικητική και οικονοµική

αυτοτέλεια.

Υπενθυµίζουµε ότι το ΓΕ∆ΣΑΠ (επικουρούµενο από την ΕΠΕ∆) µπορεί µόνο προσωρινά να

υποκαθιστά τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, κατά την αρχική φάση δηµιουργίας του θεσµικού πλαισίου της εν/κής

διαχείρισης. Η διαιώνιση της υποκατάστασης του ΕΟΕ∆ΣΑΠ από το ΓΕ∆ΣΑΠ συνιστά νοµοθετική

ανωµαλία και ευθεία παραβίαση του γράµµατος και του πνεύµατος του Ν. 2939/2001, γεγονός που

έχει επισηµανθεί και από το Συµβούλιο Επικρατείας κατά την εξέταση των παρεπόµενων του Ν.

2939/01 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων. Άλλωστε, τούτο είναι δυστυχώς ήδη φανερό από την περιγρα-

φή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά µε τα εγκεκριµένα συστήµατα, τα οποία εν πολλοίς δρουν

ανεξέλεγκτα, χωρίς η Πολιτεία να έχει ουσιαστική δυνατότητα παρέµβασης, παρά τις εξαιρετικές

(και ασυνήθιστες για δηµόσια υπηρεσία) προσπάθειες του ΓΕ∆ΣΑΠ. Περαιτέρω είναι ιδιαίτερα

εµφανής η µεγάλη δυσκολία παροχής νοµικής υποστήριξης, όπου αυτό απαιτείται.

Ο Ν. 2939/01 και τα αντίστοιχα Π∆ καθορίζουν ότι ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο

των εθνικών και της ΕΕ πολιτικών, που προσδιορίζονται από το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο που

αφορούν τα αντίστοιχα συλλογικά ή ατοµικά συστήµατα (συσκευασιών, συσκευασιών λιπαντικών,

ελαστικών, συσσωρευτών, ΟΤΚΖ, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισµό, λιπαντικών ελαίων,

απόβλητα από εκσκαφές κ.λ.π.) και τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ. Στις αρµοδιότητες του

ΕΟΕ∆ΣΑΠ (Ν. 2939/01 άρθρο 24 παρ. 3) συµπεριλαµβάνονται εκτός των άλλων η εισήγηση

στον Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εθνικών προτύπων, θέµατα σχετικά µε

τη σήµανση, παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους, την απαγόρευση ή τον περιορισµό της

χρήσης ορισµένων υλικών, τον καθορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλ/κή

διαχείριση, την επιβολή των κυρώσεων, τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών

µέτρων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων του νόµου, την έκδοση κανονισµών

σχετικά µε τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων

των συστηµάτων κλπ. Ακόµα, χορηγεί τις εγκρίσεις των συστηµάτων και τα Πιστοποιητικά
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Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.), γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε θέµα παραπέµπεται σε αυτόν από

τον Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου, δηµιουργεί βάσεις δεδοµένων, οργανώνει

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους αναφορικά τόσο µε τα συστήµατα όσο και µε τους υπόχρεους

διαχειριστές κλπ.

Η επιλογή του Οργανισµού ως νοµικής µορφής του φορέα έγινε µε κριτήριο την απαιτούµενη

ευελιξία του Οργάνου, τη δυνατότητα διαχείρισης πόρων την διοικητική αυτοτέλεια ενώ ελήφθη

υπόψη και η εµπειρία άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ οι οποίες προηγήθηκαν χρονικά της Ελλάδας µε

τη δηµιουργία φορέων για την προώθηση της ανακύκλωσης – αξιοποίησης διαφόρων ρευµάτων

αποβλήτων, αρχής γενοµένης µε τα απόβλητα συσκευασιών (Γερµανία, Αυστρία Γαλλία κ.ά.).

Αν και ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ έχει συσταθεί µε το Ν. 2939/2001, για να λειτουργήσει απαιτείται η έκδοση δύο

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 24 του

Ν. 2939/01 µε αντικείµενο αφενός τη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. –ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.» και αφετέρου τον «ΚΑΝΟΝΙ-

ΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

–ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.». Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 2939/01, για

να συνταχθούν αυτά τα Π∆ θα έπρεπε προηγουµένως να συνταχθεί εντός 18 µηνών από την

έναρξη λειτουργίας της ΕΠΕ∆ (1/1/2002) µελέτη σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του

ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

Η µελέτη αυτή πράγµατι συντάχθηκε και κατατέθηκε στην ΕΠΕ∆ και στη συνέχεια στην πολιτική

ηγεσία, µαζί µε τα 2 σχέδια Π∆. Τα σηµαντικότερα σηµεία αφορούν την κατανοµή των αρµοδιοτή-

των ανάµεσα στο ∆Σ και το Γενικό ∆ιευθυντή, τη σύνθεση του ∆Σ, την προτεινόµενη οργανωτική

δοµή, τη στελέχωση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, το συνολικό προεκτιµώµενο κόστος λειτουργίας και τη

χρηµατοδότηση του Οργανισµού.

Αναλυτικότερα, στα σχέδια π∆ περιέχονται οι ακόλουθες προτάσεις:

7.3.2 Όργανα ∆ιοίκησης του ΕΟΕ∆ΣΑΠ (Ν.2939/01 άρθρο 24παρ. 4)
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Τα όργανα διοίκησης του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, σύµφωνα και µε τον Ν. 2939/01, είναι το ∆ιοικητικό Συµβού-

λιο και ο Γενικός ∆ιευθυντής

Γενικός ∆/ντής

Ο Γενικός ∆/ντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, ενώ προΐσταται όλων των

υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

Η θέση Γ∆ προκηρύσσεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε , ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του

Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π, και ορίζεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Το ∆Σ του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., αφού

µελετήσει τα προσόντα των υποψηφίων και αξιολογήσει τα αποτελέσµατα συνέντευξης µαζί τους,

προτείνει την πρόσληψη του επικρατέστερου στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ο οποίος και προβαίνει µε

πράξη του στον διορισµό του. Εναλλακτικά, τριµελής επιτροπή ορισµένη µε απόφαση του

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µετά από συνέντευξη προτείνει την πρόσληψη του επικρατέστερου στον

Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. Η θητεία του Γ∆ είναι τετραετής.

Ο Γεν. ∆/ντης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο ∆ιευθυντή.

Ειδικότερα, ο Γενικός ∆ιευθυντής:

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του  Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π., διευθύνει και ελέγχει

το έργο τους και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την καλή λειτουργία τους. Είναι πειθαρχικός

προϊστάµενος του προσωπικού και µπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές

β) Εντέλλεται την διενέργεια των προβλεπόµενων από το ν. 2939/2001 ελέγχων.

γ) Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και µετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του

Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. για το εσωτερικό / εξωτερικό της χώρας.

 δ) Μπορεί να παραπέµπει στο ∆.Σ. θέµατα αρµοδιότητάς του για λήψη απόφασης.

 ε) Αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών, µισθώσεων, τη σύναψη συµβάσεων και την εκτέλεση

έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών µέχρι

του ποσού των σαράντα πέντε (45.000) ΕΥΡΩ, εντός του προϋπολογισµού. Για αποφάσεις µε

οικονοµικό αντικείµενο άνω των 15.000 € ακολουθεί εγκριτική απόφαση του ∆Σ.

στ) Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο

πραγµατοποίησής τους.

ζ) Ζητά τη συνδροµή για τη διενέργεια ελέγχων, σύµφωνα µε το ν. 2939/01 των ελεγκτικών

οργάνων άλλων φορέων του ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο των κοινών αρµοδιοτήτων τους µε τον

Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..

η) Μετά από καταγγελία εκ µέρους οικονοµικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, µετά

από διενέργεια ελέγχου καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση.
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει στους ∆ιευθυντές του Οργανισµού να

ασκούν ορισµένες από τις αρµοδιότητές του.

Εναλλακτικά θα µπορούσε ο Γεν. ∆/ντής να ασκεί και χρέη Προέδρου ∆Σ

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χαράζει την πολιτική του Οργανισµού και καθορίζει τα µέτρα εφαρµογής

της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του.

Το ∆Σ συγκροτείται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (Ν. 2939/01 άρθρο 24 παρ.4)

Αποτελείται από αµειβόµενα µέλη (προτεινόµενη τροποποίηση του Ν. 2939/01) και συγκροτείται

από:

- εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩ∆Ε

- εκπροσώπους συναρµοδίων Υπουργείων (Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης)

- αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ

- εκπροσώπους συλλογικών φορέων

- εκπροσώπους οικολογικών οργανώσεων

- εκπροσώπους οργανώσεων καταναλωτών

Η πλειοψηφία των µελών ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, δεδοµένου ότι ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ

αφενός χαράζει την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη - αξιοποίηση συµπεριλαµβα-

νοµένης της ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Ελλάδα, αφετέρου προβαίνει στους

προβλεπόµενους ελέγχους.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται το ∆Σ του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. να είναι ενδεκαµελές και να αποτελεί-

ται από τον Πρόεδρο, και δέκα (10) τακτικά µέλη. Ένα από αυτά και ο Πρόεδρος ορίζονται, µε τους

αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.

Από (1) µέλος και ο αναπληρωτής του ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και

Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης και Μεταφορών &

Επικοινωνιών. Ένα (1) µέλος προτείνεται από την ΚΕ∆ΚΕ, ένα (1) από τις βιοµηχανίες ανακύκλω-

σης, δύο (2) από κοινού από το Σ.Ε.Β και το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο, ένα (1) από κοινού

από τις αναγνωρισµένες οικολογικές οργανώσεις και ένα (1) από κοινού από τις αναγνωρισµένες

οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, µε τους αναπληρωτές τους.

∆εν µπορεί µέλος του ∆Σ να είναι µέλος της διοίκησης συστήµατος ή και εταιριών που

είναι συµβεβληµένες ή /και είναι µέτοχοι του συστήµατος

Τα µέλη του ∆Σ πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος ή

εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των οικολογικών ή καταναλωτι-

κών οργανώσεων, υποβάλλονται στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε αυτοτελείς προτάσεις από κάθε µια από
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αυτές και ο Υπουργός µε απόφαση του ορίζει τον υπό κρίση εκπρόσωπο µεταξύ των προτεινοµέ-

νων. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο ∆.Σ. υποχρεούνται εντός τριάντα  (30) ηµερών από τη

σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µε

τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί

εκπρόσωποι των φορέων, το ∆.Σ. συγκροτείται από τα λοιπά µέλη µέχρι την υπόδειξη και το

διορισµό των υπό κρίση εκπροσώπων.

Το ∆Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα,

έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών µελών του.

Στις περιπτώσεις α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας µε την οποία διορίστηκαν ως µέλη, γ)

συνδροµής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία άσκησης των

καθηκόντων τους, δ) παραίτησης, τα µέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους µε

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µετά από εισήγηση των

φορέων που τους όρισαν, η οποία δίδεται εντός των ιδίων ως άνω προθεσµιών.

Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  παρευρίσκονται και ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο

Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού εφόσον ζητηθεί από το ∆Σ όπως και εκπρόσωπος των

εργαζοµένων στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ όταν συζητούνται εργασιακά θέµατα. Καλούνται και παρευρίσκονται,

επίσης και οι εκπρόσωποι των εγκεκριµένων Συστηµάτων Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης,

όταν συζητούνται θέµατα αρµοδιότητας τους.

Η θητεία των µελών του ∆Σ είναι τριετής, δυνάµενη να ανανεώνεται.

Αρµοδιότητες ∆Σ

1. Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε:

  -τα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων

  -τα εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

  -επί µέρους πρόγραµµα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων

εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο  Ν.  2939/2001

  -παρεκκλίσεις από τους προβλεπόµενους στο Νόµο 2939/01  ποσοτικούς στόχους για τις

συσκευασίες

  -την έκδοση κανονισµών σχετικά µε τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή

ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστηµάτων

εναλλακτικής διαχείρισης

  -την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών

  -σχετικά µε τη σήµανση των συσκευασιών

  -τον καθορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική

διαχείριση άλλων προϊόντων
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  -ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων

  -την απαγόρευση ή τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων υλικών, την

επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριµένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιµοποίηση ή εγγυοδοσία

  -την επιβολή των κυρώσεων

  -τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για την

αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των στόχων του νόµου,

  -προγράµµατα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειµένου να γίνει σχετική

χρηµατοδότηση από το ∆ηµόσιο ή διεθνείς

οργανισµούς

- την τροποποίηση του Οργανισµού του ΕΟΕ∆ΣΑΠ

2. Χορηγεί:

  -εγκρίσεις των συστηµάτων ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

-τα Πιστοποιητικά Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

3.  Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος των οικονοµικών

παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχετικές προτάσεις σε θέµατα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης

συσκευασιών /άλλων προϊόντων.

4. Εντέλλεται παράλληλα µε τον Γενικό ∆/ντή την διενέργεια των προβλεποµένων ελέγχων

5.   Γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε θέµα παραπέµπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου

6.Υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχετικά µε

την εφαρµογή του νόµου 2939/01.

7 Αναθέτει µελέτες και χρηµατοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του

8. Συνάπτει συµφωνίες µε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

και άλλων προϊόντων

9. Αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών, µισθώσεων, σύναψη συµβάσεων και εκτέλεση έργων

10. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό του ΕΟΕ∆ΣΑΠ

11.  Είναι αρµόδιο να επιλέγει τους ∆ιευθυντές και προϊσταµένους Τµηµάτων και Γραφείων. Μπορεί

να προτείνει στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε την παύση ή την ανάκληση του διορισµού του Γενικού

∆ιευθυντή, για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στα καθήκοντα του. Οι αποφάσεις αυτές λαµβά-

νονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του.

12. Υπέχει θέση υπηρεσιακού συµβουλίου για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέµα του προσωπι-

κού του Οργανισµού.

13. Ασκεί όποιες άλλες αρµοδιότητες ανατίθενται στον ΕΟΣ∆ΑΠ από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
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14.Αποφασίζει για θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό από τον Γενικό ∆ιευθυντή ή τον Υ-

πουργό ΠΕΧΩ∆Ε.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέµατα της

ηµερήσιας διάταξης, σε συνεργασία µε τον Γενικό ∆ιευθυντή. Σύγκληση του ∆Σ µπορεί να γίνει

όταν ζητηθεί από τουλάχιστον τρία µέλη του µε γραπτή πρόσκληση τους που απευθύνεται προς

τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον  Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. δικαστικώς και εξωδίκως.

Μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση στον Γενικό ∆ιευθυντή ή σε µέλος του ∆.Σ.. Στις περιπτώ-

σεις που απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση

του  Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ενώπιον ∆ικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί

ειδικά µέλος του ∆.Σ. ή το νοµικό σύµβουλο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.. Σε περίπτωση κωλύµατος ή

απουσίας του, αναπληρώνεται από µέλος του ∆Σ που ορίζεται µε απόφαση του.

Το ∆.Σ. δύναται µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων του στον

Γενικό ∆ιευθυντή του  Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..

Το ∆.Σ. ορίζει ως γραµµατέα του υπάλληλο του οργανισµού, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Το ∆.Σ. µπορεί µε αποφάσεις του να αναθέτει µελέτη / εισήγηση για θέµατα του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, σε

µόνιµη βάση ή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, σε (αµειβόµενες ή µη) επιτροπές από µέλη του,

σε µεµονωµένα µέλη του καθώς και σε τρίτους. Για τις σχετικές αποφάσεις απαιτείται η απόλυτη

πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ∆.Σ.

Οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ

Προτείνεται η λειτουργία δύο ∆/νσεων:

-∆/νση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

-∆/νση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης

Η ∆/νση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:

-Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και διοικητικής υποστήριξης

-Τµήµα Πληροφόρησης και Πληροφορικής

Η ∆/νση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:

-Τµήµα συσκευασιών,  έντυπου υλικού, υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

-Τµήµα οχηµάτων, ελαστικών και ορυκτελαίων

-Τµήµα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και

λοιπών προϊόντα

Η προτεινόµενη στελέχωση για την ανωτέρω δοµή είναι συνολικά 30 εργαζόµενοι (21 ΠΕ,  1 ΤΕ,

8 ∆Ε)
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Επισηµαίνεται ότι τα τµήµατα των ∆/νσων µπορεί να συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που µπορεί επίσης να δηµιουργεί  και νέα

7.3.3 Οργανόγραµµα ΕΟΕ∆ΣΑΠ

7.3.4  Πόροι του Οργανισµού

Οι πόροι του Οργανισµού είναι, ιδίως :

α) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

β) Μέρος των εσόδων του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') που αποδίδονται

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε το οποίο καλύπτει το 1/3 του λειτουργικού προϋπολογισµού και καθορί-

ζεται κάθε χρόνο µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Οικονοµικών.

γ) Επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).

δ) Κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραµµάτων µελετών και ερευνών σχετικά

µε θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..

ε) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και σχετικών

πιστοποιητικών.

ζ) Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και

ξένων οργανισµών και από δωρεές ή κληρονοµιές.

Γενικός ∆/ντής

∆/νση Οικ. και ∆ιοικ/κών
Υπηρεσιών

∆/νση Εναλ/κής
 ∆ιαχείρισης

Τµήµα Οικ. Υπηρεσιών, Ανθρώπινων Πόρων & ∆ι-
οικ.Υποστήριξης

Τµήµα Πληρηφόρησης και
Πληρηφορικής

Τµήµα Συσκευασιών, έντυπου
Υλικού, υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων & κατασκευών

Τµήµα οχηµάτων,
Ελαστικών, Ορυκτελαίων

Τµήµα ΗΗΕ και ΗΣ ,  Συσσωρευτών & Λοιπών Προϊόντων

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Νοµικός Σύµβουλος
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η) Τα πρόστιµα από διοικητικές κυρώσεις.

θ) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς,

διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες κ.λ.π..

ι) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από τις εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π..

Οι πόροι του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη µερική ή ολική

χρηµατοδότηση µελετών, προγραµµάτων, έργων ή δραστηριοτήτων δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων

ή Ο.Τ.Α. για την επίτευξη των στόχων του νόµου.

Οι υπό στοιχεία α' και β' πόροι παύουν να υφίστανται µετά την πάροδο διετίας από την

έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. Το γεγονός αυτός δηµιουργεί την ανάγκη

εξεύρεση άλλων πηγών εγγυηµένης χρηµατοδότησης για να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουρ-

γία του Οργανισµού. Στην κατεύθυνση αυτή έχει προταθεί σχετική τροποποίηση του Ν. 2939/01, η

οποία αναλύεται στην υποενότητα 7.

Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε

τον οικονοµικό κανονισµό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται µε κοινή

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

∆ηµόσιων Έργων.

7.3.5  Κόστος

Με βάση την ανωτέρω δοµή και στελέχωση απαιτούνται περίπου 1,1 εκ. € το έτος για τα έξοδα

λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ συν επιπλέον 150.000-200.000€ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

7.3.6  Προτεινόµενες τροποποιήσεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Προκειµένου να λειτουργήσει οµαλά ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στο Ν.

2939/01:

Α.  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) προστίθεται το ακόλουθο

εδάφιο:

«ια. Ποσοστό 2% επί των εισφορών των υπόχρεων προς τα συστήµατα εναλλακτι-

κής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, το οποίο αποδίδεται

στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ το πρώτο 10ήµερο του ηµερολογιακού έτους και ανά τρίµηνο. Το

ανωτέρω ποσοστό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε

µετά από εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ και δεν µπορεί να ξεπεράσει το 3%.»

Αιτιολόγηση: Με βάση τα κόστη που έχουν υπολογιστεί στην ειδική µελέτη για τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ οι

συνολικές ετήσιες δαπάνες υπολογίζονται σε περίπου € 1,1 εκ.. ∆εδοµένου ότι µέρος του προ-

σωπικού θα προέρχεται από υπάρχοντα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, το πραγµατικό πρό-
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σθετο ποσό που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ είναι αρκετά µικρότερο (π.χ. αν

το 50% του προσωπικού καλυφθεί µέσω µετατάξεων και αποσπάσεων τότε το κόστος µειώνε-

ται κατά περίπου € 400.000).

Προκειµένου να αποδεσµευτεί πλήρως από τα δηµόσια οικονοµικά η χρηµατοδότηση της λει-

τουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ και να λειτουργεί αυτοτελώς µε µηδενική οικονοµική επιβάρυνση του

∆ηµοσίου προτείνεται η τροποποίηση του Ν. 2939/2001 προκειµένου στους πόρους του ΕΟΕ∆-

ΣΑΠ να συµπεριληφθεί ποσοστό επί των εισφορών των υπόχρεων προς τα συστήµατα.

Οι εισφορές για το έτος 2005 ανήλθαν σε περίπου 50€ εκ., πιθανότατα δε τα έσοδα από εισφο-

ρές το 2006 θα είναι τουλάχιστον 10% υψηλότερα, λόγω αύξησης του ποσοστού των υποχρέ-

ων που συµµετέχουν σε συστήµατα και αύξησης της τιµής της εισφοράς σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα από τους εγκεκριµένους φακέλους των συστηµάτων.

Εποµένως αν επιλεγεί η κράτηση υπέρ του ΕΟΕ∆ΣΑΠ ποσοστού 2% (µικρότερο από το τραπε-

ζικό επιτόκιο) επί της εισφοράς του κάθε συστήµατος τότε εξασφαλίζονται τουλάχιστον 1,011

εκ. € καλύπτοντας ουσιαστικά πλήρως το κόστος λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ ενώ τα έσοδα από

το ανταποδοτικό τέλος για την έγκριση των συστηµάτων µπορούν να υπερκαλύψουν το επι-

πλέον ποσό των 200.000 € που απαιτείται για την αρχική εγκατάσταση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

Επισηµαίνουµε ότι τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης παρουσιάζουν αυτή τη στιγµή ση-

µαντικότατα πλεονάσµατα (π.χ. το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της ΕΕΑΑ

έχει πλεόνασµα €38,5 εκ. κατά τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας του) και εποµένως η θεσµοθέ-

τηση ενός ποσοστού υπέρ του ΕΟΕ∆ΣΑΠ δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά ούτε το επίπεδο της

εισφοράς ούτε το παραγόµενο έργο.

Πρόσθετα υπενθυµίζουµε ότι τα τυχόν πλεονάσµατα των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρι-

σης δεν φορολογούνται εφόσον επενδυθούν εντός 3 ετών. Εποµένως η θέσπιση ενός ποσο-

στού 2% υπέρ του ΕΟΕ∆ΣΑΠ δεν θα µειώσει ούτε τυχόν φορολογητέα έσοδα.

Η θέσπιση του ανωτέρω εσόδου για τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε την απαραίτητη τροποποίηση του Ν.

2939/01 θα εξασφαλίσει την πλήρη οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

Αυτό συνάδει απόλυτα µε το πνεύµα του Νόµου και ουσιαστικά έρχεται να καλύψει µία αρχική

παράλειψη του νοµοθέτη. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ αποκλειστικά

ουσιαστικά από έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες που επιβλέπει είναι δίκαιη και

επιβεβληµένη δεδοµένου ότι η δηµιουργία και λειτουργία του οργανισµού αυτού αποσκοπεί

αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών που δηµιουργούνται από τις δραστηριότητες

των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Γι’ αυτό άλλωστε ο νοµοθέτης προδιαγράφει την

έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος στη διάρκεια του

οποίου θα έχουν συσταθεί και αρχίσει να λειτουργούν συστήµατα εν/κής διαχ/σης. Χωρίς αυτά

ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ δεν θα είχε λόγω ύπαρξης.
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Τέλος, η λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε την προβλεπόµενη από την ειδική µελέτη στελέχωση θα

είχε σαν αποτέλεσµα τον πληρέστερο έλεγχο της συµµόρφωσης µε το Ν. 2939/2001 τόσο από

την πλευρά των υπόχρεων όσο και από την πλευρά των συστηµάτων. Αυτό θα οδηγούσε αφε-

νός στην αύξηση των συµµετεχόντων υπόχρεων παραγωγών και εισαγωγέων στα συστήµατα

εν/κής διαχ/σης µε συνεπακόλουθη αύξηση των συνολικών εσόδων των συστηµάτων από

εισφορές (παρά την παρακράτηση 2% υπέρ του ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και αφετέρου στην καλύτερη αξιο-

ποίηση των συλλεγοµένων πόρων από τα συστήµατα προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και

του περιβάλλοντος.

Β. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 Ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως

εξής:

«Οι θέσεις του προσωπικού του ΕΟΕ∆ΣΑΠ είναι δυνατό να καλύπτονται και µε απόσπαση,

µετάταξη ή µεταφορά προσωπικού από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και άλλους φορείς του ευρύτερου δηµό-

σιου τοµέα Η µετάταξη ή η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου

υπαλλήλου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση συναρµόδιου

Υπουργού, που εκδίδεται µε σύµφωνη γνώµη του ∆Σ του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού

ή άλλου συµβουλίου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η διάρκεια

της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι και τρία (3) έτη και να ανανεώνεται. Η σχέση εργασίας

των υπαλλήλων µε σχέση δηµοσίου δικαίου που µετατάσσονται κατά τα ανωτέρω δεν λύεται

παρά µόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η σχέση εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων.  Σε

περίπτωση διάλυσης του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, το προσωπικό της κατηγορίας αυτής επανέρχεται αυτοδι-

καίως στον φορέα προέλευσης του, µε πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον ΕΟΕ∆-

ΣΑΠ..»

Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητη η διευκόλυνση της απόσπαση ή µετάταξης δηµοσίων υπαλλή-

λων στο νέο οργανισµό προκειµένου πρώτον να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωσή του µε

έµπειρα στελέχη και δεύτερον να µειωθεί το κόστος από προσλήψεις νέου προσωπικού.

Γ.  Για τη διενέργεια ελέγχων και µετρήσεων καθώς και για τη συλλογή σχετικών στοιχείων ο

ΕΟΣ∆ΑΠ µπορεί να ζητά τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου µε ελεγκτικές αρµοδιό-

τητες συναφείς ή σχετικές µε τους σκοπούς του, όπως το Σ∆ΟΕ και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεω-

ρητών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.

Αιτιολόγηση: Η προσθήκη αυτή παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης άλλων φορέων του

δηµοσίου για τη διενέργεια ελέγχων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί οι φορείς αυτοί έχουν
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µεγάλη ελεγκτική εµπειρία και ο έλεγχος αποτελεί βασικό στοιχείο προκειµένου να διασφαλίζε-

ται η ορθή λειτουργία των συστηµάτων, ο υγιής ανταγωνισµό και η προστασία του περιβάλλο-

ντος.

∆. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόµου 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. συγκροτείται από εκπροσώπους του δηµόσιου και

ιδιωτικού τοµέα, αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., εκπροσώπους συλλογικών φορέων, οικο-

λογικών οργανώσεων και οργανώσεων των καταναλωτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ορίζεται η αποζηµίωση των

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου»

Αιτιολόγηση: Λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας που θα έχουν τα µέλη του ∆.Σ. προτείνεται

να είναι έµµισθα και όχι άµισθα όπως προβλέπει µέχρι τώρα ο Ν. 2939/2001

Ε.  Το εδάφιο 7 της παραγράφου Γ (∆ιοικητικές Κυρώσεις) του άρθρου 20, τροποποιήθηκε ως

ακολούθως:

«Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές

Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων»

και αποδίδονται στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους. Μέχρι την ίδρυση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ τα ανωτέρω πρόστιµα αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ. Με

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρει-

ες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

Αιτιολόγηση: Τα έσοδα από τα πρόστιµα δεν µπορούν να εισπραχθούν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε αυτή

τη στιγµή λόγω της αρχικής διατύπωσης του Ν. 2939/2001. Με την προτεινόµενη τροποποίηση

εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα έκδοσης της απαιτούµενης ΚΥΑ για την είσπραξη των προ-

στίµων από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ όσο και η είσπραξή τους από το ΕΤΕΡΠΣ στη µεταβατική περίοδο

µέχρι τη λειτουργία του οργανισµού.

Καταργούµενες διατάξεις

Α. Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόµου 2939/2001 (ΦΕΚ Α179):

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. αποτελείται από µη αµειβόµενα µέλη και συγκροτείται

από εκπροσώπους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., εκπρο-

σώπους συλλογικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και οργανώσεων των καταναλωτών.
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Β. Προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 νόµου 2939/2001:

Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. είναι δυνατόν να καλύπτονται και µε απόσπαση ή

µεταφορά προσωπικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και

από άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.∆.∆. µετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα-

ξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η διαδικασία µεταφοράς

του προσωπικού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
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8.1  Φορείς ∆ιαχείρισης Α.Σ.Α.

Στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 69728/824/1996, καθορίζονται οι φορείς που είναι υπόχρεοι για

τις διάφορες φάσεις διαχείρισης των αποβλήτων. Με εξαίρεση την προσωρινή αποθήκευση

που γίνεται µε ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται

τα απόβλητα, όλες οι άλλες εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων ανήκουν στις αποκλειστικές

αρµοδιότητες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΟΤΑ (αρ. 24 του Π∆ 323/1989). Οι

φορείς που διαχειρίζονται τα αστικά απορρίµµατα ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες, (1)

Υπηρεσίες καθαριότητας, που έχουν συσταθεί κυρίως από ΟΤΑ µεσαίου ή µεγάλου πληθυσµι-

ακά µεγέθους, (2) Σύνδεσµοι ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, που έχουν συσταθεί από οµάδες

ΟΤΑ, (3) Αναπτυξιακοί Σύνδεσµοι, που έχουν συσταθεί κυρίως σε επίπεδο συµβουλίων περιο-

χής, (4) Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, όπου παράδειγµα τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι ∆ιαδηµοτικές

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε καθεστώς ανάλογο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και που

µπορούν να συσταθούν βάσει του Νόµου 1416/84 και (5) Ιδιώτες µικροεργολάβοι, στους ο-

ποίους έχει ανατεθεί η διαδικασία κυρίως από ΟΤΑ µικρού µεγέθους που δεν έχουν τη δυνα-

τότητα να καταφύγουν σε λύσεις των προηγούµενων κατηγοριών. Σε κάθε περίπτωση η ανά-

θεση της διαχείρισης των αποβλήτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα γίνεται σύµφωνα µε τις

σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις

διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 69728/824.

∆ιαδικασία σύστασης Συνδέσµου ΟΤΑ: Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ, συγκροτείται µε βάση τα άρθρα

190 έως 195 του Π∆ 323/89 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

��������  Λαµβάνονται αποφάσεις από τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά συµβούλια που θα συµµετέχουν

στο Σύνδεσµο. Οι αποφάσεις αυτές περιέχουν το σκοπό σύστασης του Συνδέσµου, τη χρονι-

κή διάρκειά του, την έδρα του και τις ετήσιες εισφορές κάθε ΟΤΑ – Μέλους

��������  Ο οικείος Νοµάρχης εκδίδει απόφαση σύστασης της Επιχείρησης που δηµοσιεύεται στην

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης

��������  ∆ιαδικασία σύστασης ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης: Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση συστήνεται

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 1416/84.

��������  Συντάσσεται σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη (που απαιτείται από το άρθρο 35 του Ν.

1416/84)
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��������  Με βάση τη µελέτη αποφασίζουν τα ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά συµβούλια που θα συµµετέ-

χουν. Οι αποφάσεις περιέχουν εκτός των άλλων και τα περιουσιακά στοιχεία που θα συνει-

σφέρει ο κάθε ΟΤΑ και το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο της Επιχείρησης

��������  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης

Στην καινούργια Κοινή Υπουργική Απόφαση  (αρ. Η.Π. 50910/2727 “Μέτρα και όροι για τη

διαχείριση των στερεών αποβλήτων / Εθνικός & Περιφερειακός σχεδιασµός”), στο άρθρο 7

ορίζονται ως Υπόχρεοι Φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων οι ΟΤΑ, ενώ δεν γίνεται ανα-

φορά σε µορφές φορέων διαχείρισης παρά µόνο σε αρµοδιότητες και υποχρεώσεις που αυτοί

θα έχουν. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη νέα ΚΥΑ ο Φο∆ΣΑ (Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλή-

των) είναι υπεύθυνος:

• για τη συλλογή – µεταφορά – προσωρινή αποθήκευση – µεταφόρτωση – αξιοποίηση –

διάθεση των στερεών αποβλήτων

• για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τη λήψη αδειών

• για τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

• για την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Περιφερεια-

κό Σχεδιασµό (ΠΕΣ∆Α).

• για τον τερµατισµό της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίη-

σης των αποβλήτων και την λήψη µέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση και µετέπει-

τα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου

8.2  Εναλλακτικές µορφές φορέων διαχείρισης

Σήµερα στην Ελλάδα το αντικείµενο της συλλογής - µεταφοράς και διάθεσης απορριµµάτων

είναι υπόθεση των ∆ήµων. Η πλειοψηφία των µεσαίων και µεγάλων, πληθυσµιακά, ΟΤΑ έ-

χουν συστήσει και διαθέτουν Υπηρεσία Καθαριότητας, που έχει την ευθύνη της διαχείρισης

των απορριµµάτων.

Οι  εναλλακτικές λύσεις ως προς την νοµική µορφή του φορέα διαχείρισης απορριµµάτων εί-

ναι θεωρητικά οι ακόλουθες:

• Να συσταθεί µεταξύ των ενδιαφερόµενων ΟΤΑ ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε

τη µορφή της ∆ιαδηµοτικής ή ∆ιακοινοτικής  Επιχείρησης.(άρθρα 277-286 ΚΚ, Π∆

410/95)
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• Να γίνει ένας «Σύνδεσµος Σκοπού» από τους ενδιαφερόµενους ΟΤΑ µε µοναδικό σκοπό

την διαχείριση των απορριµµάτων. (άρθρα 206 –213 ΚΚ, Π∆ 410/95)

• Να ανατεθεί µέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρία. Πολλοί

µικροί ΟΤΑ, λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισµού ή λόγω αυξηµένων αναγκών κατά

την θερινή περίοδο, αναθέτουν µερικά ή και ολικά τη διαχείριση σε µεµονωµένους ιδιώ-

τες. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες αναλαµβάνουν συνήθως τη συλλογή και µεταφορά

των απορριµµάτων µε ιδιόκτητα µέσα (κυρίως ανοιχτά φορτηγά, τρακτέρ ή τρίκυκλα) σε

κάποιο κατά κανόνα µη οργανωµένο χώρο διάθεσης.

• Ένας συνδυασµός των πιο πάνω

Σύνδεσµος ΟΤΑ (Π∆ 410/95, άρθρα 206-213 ∆ΚΚ)

Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. είναι Ν.Π.∆.∆., συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 206

έως 213 του Π.∆. 410/95 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) µε απόφαση του Γεν. Γραµµα-

τέα της οικείας Περιφέρειας, µετά από απόφαση των οικείων ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµ-

βουλίων, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε

ΦΕΚ. Στην απόφαση περιλαµβάνονται: ο σκοπός για τον οποίο ιδρύεται ο Σύνδεσµος, η χρο-

νική διάρκεια του Συνδέσµου, η έδρα του και οι εισφορές που πρέπει να καταβάλει ετησίως ο

κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο κατά την κρίση του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου θεωρείται απαραίτητο να περιληφθεί στην απόφαση.

Πόροι του Συνδέσµου είναι:

• Οι πρόσοδοι από την περιουσία του

• Οι ετήσιες εισφορές των ∆ήµων και Κοινοτήτων, µελών του

• ∆ωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δηµόσιο, η Ε.Ε. άλλα φυ-

σικά ή νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί και

• Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώµατα  που επιβάλλονται

υπέρ του Συνδέσµου

Σήµερα υπάρχουν σε επίπεδο Χώρας, 30 Σύνδεσµοι µε αντικείµενο τη διαχείριση απορριµµά-

των. Οι Σύνδεσµοι αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις δρουν σε γεωγραφικό χώρο µικρότε-

ρο του Νοµού, αλλά υπάρχουν και Σύνδεσµοι ΟΤΑ µεγαλύτερης εµβέλειας. Μεταξύ των τε-

λευταίων αυτών σηµειώνονται:

• Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής

• Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
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• Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης

• Ο Σύνδεσµος Καθαριότητας ∆ήµων και Κοινοτήτων Ζακύνθου

• Η ∆ΙΑ.∆Υ.ΜΑ που καλύπτει ολόκληρη την ∆υτική Μακεδονία

∆ιαδηµοτική ή ∆ιακοινοτική Επιχείρηση (Π∆ 410/95, άρθρα 285 και 277-284 ∆ΚΚ)

∆ύο ή περισσότεροι ∆ήµοι ή/ και Κοινότητες µπορούν να συστήνουν δηµοτικές ή διακοινοτι-

κές επιχειρήσεις και να συµµετέχουν σε υφιστάµενες τέτοιες επιχειρήσεις. Για την ίδρυση της

Επιχείρησης λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Π.∆. 410/1995 (ΦΕΚ Α’ 231, άρθρα 277 και

επόµενα), σε συνδυασµό µε την υπ’ αρ. 25027/84 (ΦΕΚ Β’ 244/19.4.1984) Απόφαση του Υ-

πουργείου Εσωτερικών. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη το Π.∆. 520/88 (ΦΕΚ 236/24.10.88 Τ.Α.)

σχετικά µε τα βιβλία και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι Αµιγείς ∆ηµοτικές και Κοινοτικές

Επιχειρήσεις

Η σύσταση αµιγούς ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Επιχείρησης ή η συµµετοχή σε τέτοια επιχείρηση

γίνεται, µετά από πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη, µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού

Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, και πράξη

του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-

ως.

Η διαχείριση της Επιχείρησης γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό εσόδων και εξό-

δων και είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες δηµοτικές και κοινοτικές διαχειρίσεις.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, που εγκρίνεται από τα Συµβούλια

των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συµµετέχουν στη συστατική της πράξη ή το διακοινοτικό

όργανο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση µετά την αφαίρεση των απο-

σβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται για τη

βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης ή να διατίθενται στους ∆ή-

µους και τις Κοινότητες της συστατικής πράξης για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Με την

ίδια απόφαση το ∆.Σ. της Επιχείρησης εκτιµώντας τους στόχους, την αποδοτικότητα και την

παραγωγικότητά της, µπορεί να κρατήσει µέχρι 25% από τα καθαρά κέρδη σε ιδιαίτερο λο-

γαριασµό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετων υλικών

αµοιβών. Η ταµειακή υπηρεσία της Επιχείρησης είναι ανεξάρτητη από αυτές των ΟΤΑ συστα-

τικών µελών της.

Στην Ελλάδα λειτουργούν µε επιτυχία δύο τουλάχιστον διαδηµοτικές επιχειρήσεις, µε αντικεί-

µενο την διαχείριση των απορριµµάτων. Αυτές είναι:
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• Η «∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλο-

νιάς», που διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα σε επίπεδο νοµού.

� Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχωρισµού Στερεών Αποβλήτων του Νοµού Χανίων, που

δραστηριοποιείται στα προγράµµατα ανακύκλωσης, στην επεξεργασία και διάθεση

στερεών αποβλήτων του µεγαλύτερου µέρους του Νοµού και πρόκειται να αναλάβει

και τη διαχείριση και λειτουργία της υπό κατασκευή µονάδας µηχανικής διαλογής και

compost.

Άλλες 4 διαδηµοτικές επιχειρήσεις είναι υπό συγκρότηση στο Ν. Χαλκιδικής και µία στο Ν.

Αρκαδίας (ΧΥΤΑ Μεγαλόπολης).

Ανώνυµη Εταιρεία (Π.∆. 410/95 άρθρα 289,291 ∆ΚΚ)

Η σύσταση ή η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που δεν είναι αµιγώς δηµοτικές ή κοινοτικές, γίνε-

ται ύστερα από πλήρη οικονοµικοτεχνική µελέτη, µε απόφαση των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών

Συµβουλίων, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Με την

ίδια απόφαση καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται και το ποσοστό της

συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, η εκπροσώπηση του δήµου ή της κοινότητας στα όργανα

της επιχείρησης και οι όροι συµµετοχής και αποχώρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν

µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή της εταιρείας µικτής οικονοµίας ή του συνεταιρισµού.

Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η συµµετοχή δήµου ή κοινότητας σε κοινοπραξία.

Προκειµένου για Ανώνυµες Εταιρείες του σχετικού άρθρου (289) του ∆ΚΚ διευκρινίζεται ότι

πρόκειται για ειδικής µορφής Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν υποχρεωτικά και συνεταιρισµοί,

για τη συγκρότηση και λειτουργία των οποίων µεριµνά το Π.∆. 80/1986. Οι εταιρείες του άρ-

θρου αυτού χαρακτηρίζονται συνήθως ως «Αναπτυξιακές» Αντιπροσωπευτικές εταιρείες της

µορφής αυτής είναι:

• η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

• η Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ), και

• η  Αναπτυξιακή ∆ήµων Πειραιά (ΑΝ.∆Η.Π.).

Επίσης ανώνυµες εταιρείες συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 291 του ∆ΚΚ και µόνο από

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και φορείς του δη-

µοσίου τοµέα µε κοινές µετοχές, που µπορούν να αντιπροσωπεύουν αθροιστικά µέχρι το

20% του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, όταν γίνεται λόγος για «Ανώνυµες Εταιρείες»
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ως Νοµικών Προσώπων για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικές µε τη διαχείριση απορριµ-

µάτων, νοούνται κατά κανόνα οι υπόψη Α.Ε. (άρθρου 291)

Οι παραπάνω εταιρείες, για την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους έχουν τις φορολογικές α-

παλλαγές των ΟΤΑ, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 304 του Π∆ 410/95 (απαλλαγή από

κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό φόρο, άµεσο ή έµµεσο, δασµό, τέλος κλπ.). Επίσης απαλ-

λάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου µεταβίβασης ή δωρεάς για ακίνητα ή άλλα

περιουσιακά στοιχεία που  εισφέρονται, δωρίζονται ή πωλούνται σε αυτές από φορείς του

δηµοσίου τοµέα, από συνεταιρισµούς, ΟΤΑ και άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. ∆εν

επιτρέπεται όµως, η επιχορήγηση από Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δήµο ή κοινότητα, οποιασ-

δήποτε επιχείρησης που αυτοί συνιστούν ή συµµετέχουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων

του άρθρου 35 περί προγραµµατικών συµβάσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν συνι-

στούν «επιχορήγηση».

Στον ελληνικό χώρο, πέραν των εταιρειών που προαναφέρθηκαν, επιτυχηµένη πορεία έχει η

ΑΜΑΡΙ ΑΕ. Πρόκειται για εταιρεία που ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Καθαριότη-

τας της επαρχίας Αµαρίου Ρεθύµνου. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η λειτουρ-

γία του ΧΥΤ Αµαρίου, η οποία χαρακτηρίζεται επιτυχηµένη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι

πρόκειται για ένα σχετικά µικρό ΧΥΤ µε περιορισµένα έσοδα.

∆ιαχείριση από τους ∆ήµους

Η συγκρότηση των ∆ήµων δίνει µεγάλη ευχέρεια ενιαίας οργάνωσης της διαχείρισης των α-

πορριµµάτων στις διευρυµένες γεωγραφικές ενότητες που συγκροτήθηκαν. Με αυτή την έν-

νοια, οι καινούργιοι δήµοι, πέρα από το να συστήσουν Σύνδεσµο σκοπού µε άλλους δήµους

µε αντικείµενο τη διαχείριση των απορριµµάτων  ή να συγκροτήσουν ∆ιαδηµοτικές ή άλλες

επιχειρήσεις, µπορούν να διαχειριστούν αυτοτελώς τα απορρίµµατά τους, από καλύτερες θέ-

σεις σχετικά µε το προσωπικό και την υποδοµής τους, σε σύγκριση µε τους κατακερµατισµέ-

νους προ- Καποδιστριακούς ΟΤΑ.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η από το 1995 νοµοθεσία για την πρωτοβάθµια Τ.Α. παρέ-

χει σηµαντικά εργαλεία σε µεµονωµένους αλλά ισχυρούς, µε καλή οργάνωση, δήµους να α-

ναπτύξουν µια ευρύτερη κοινωνικά και περιβαλλοντικά επωφελή δραστηριότητα στον τοµέα

διαχείρισης των απορριµµάτων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν και µε ευρύ-

τερες περιοχές. Τέτοια εργαλεία είναι κυρίως:

• Οι Συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας που θεσπίστηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.

2539/97. Σύµφωνα µε αυτές:
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• Οι Προγραµµατικές Συµβάσεις  που προβλέπονται µεν στον παλαιότερο ∆ΚΚ (Π.∆.

323/89) αλλά απέκτησαν ουσιαστικότερο περιεχόµενο και κατέστησαν πολύ πιο λειτουργι-

κές µε τις διατάξεις των Νόµων 2503/97 (άρθ. 18, παρ. 21) και 2738/99 (άρθ. 25, παρ.1).

8.2.1 Συνεργασία ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα-Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα

Η συνεργασία ιδιωτικού τοµέα και φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων βρίσκεται

ακόµα στα σπάργανα, στην Ελλάδα. Η πλέον συνηθισµένη µορφή της είναι οι υπεργολαβίες

που δίνονται σε ιδιώτες για εργασίες αποκοµιδής αποβλήτων και εργασίες διευθέτησης των

απορριµµάτων σε Χ∆Α ή και ΧΥΤΑ.

Η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα δεν αφορά απλά και µόνο την παροχή κάποιων υπηρε-

σιών, όπως ήδη γίνεται. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια ο όρος «συνεργασία» θα αντικατα-

σταθεί από τον όρο σύµπραξη που σηµαίνει «σύναψη µακροχρόνιας συνεργασίας των δύο

µερών µε σκοπό τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία έργων ή/ και υπηρεσιών

διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Στις συµπράξεις ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό, κατασκευή, χρηµατο-

δότηση, λειτουργία και συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών και την παροχή των υπηρε-

σιών και ανταµείβεται, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, είτε από τον φορέ-

α, είτε απευθείας από τους πολίτες – χρήστες των υποδοµών και των υπηρεσιών, είτε µε

συνδυασµό τους.

Οι συµπράξεις ιδιωτών – φορέων διαχείρισης είναι κάτι πολύ διαδεδοµένο στις χώρες της ΕΕ,

αλλά και στις ΗΠΑ, λόγω των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από αυτές τις συµπράξεις και

τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.

Αξίζει να εντοπιστούν δύο ελληνικές ιδιαιτερότητες που καθιστούν απολύτως αναγκαία αυτή

τη σύµπραξη στον τοµέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων:

Πρώτον, το σύστηµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα εµφανίζει σηµαντικές κα-

θυστερήσεις σε σχέση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευ-

ρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία τοποθετούν πολύ σφιχτά χρονοδιαγράµµατα εντός των οποίων
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πρέπει να επιτευχθούν πραγµατικά άλµατα στην επεξεργασία, την ανακύκλωση και την α-

σφαλή διάθεση των αποβλήτων. Τα άλµατα αυτά συνεπάγονται την κατασκευή σηµαντικού

αριθµού µονάδων επεξεργασίας, την δραστική εξάπλωση της ανακύκλωσης και την άµεση

ολοκλήρωση του δικτύου των ΣΜΑ και των ΧΥΤΑ στην Ελλάδα. Η προετοιµασία των έργων

αυτών, ιδιαίτερα δε των έργων της επεξεργασίας, µε τον παραδοσιακό τρόπο οδηγεί µε µα-

θηµατική βεβαιότητα σε πλήρη αστοχία των χρονοδιαγραµµάτων και τελικά σε παρανοµία σε

σχέση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.

∆εύτερον, η υλοποίηση αυτών των έργων απαιτεί πολύ σηµαντικούς πόρους της τάξης των

400-500 εκ. ΕΥΡΩ οι οποίοι, όπως είναι ευρέως γνωστό, δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να

καλυφθούν από το ελληνικό κράτος ή την ΕΕ, πόσο µάλλον από τους φορείς διαχείρισης. Τα

κονδύλια των εθνικών και κοινοτικών πόρων µόλις και µετά βίας φθάνουν να καλύψουν την

ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων διάθεσης, χωρίς και αυτό το τελευταίο να θεωρείται σίγου-

ρο.

Πλεονεκτήµατα της σύµπραξης µε τον ιδιωτικό τοµέα

Η αντίστοιχη εµπειρία προέρχεται κυρίως από την Μεγάλη Βρετανία όπου µε την Local G-

vernment Act του 1997, εισήχθησαν οι διαδικασίες «Πρωτοβουλίας Ιδιωτικής Χρηµατοδότη-

σης - ΠΙΧ» (Private Finance Initiative – PFI) για τις παρεχόµενες από την τοπική αυτοδιοίκη-

ση υπηρεσίες. Η σχετική νοµοθεσία ολοκληρώθηκε µε την Local Government and Housing

Act – 1989 όπου τέθηκαν περιορισµοί στην χρηµατοδότηση κεφαλαίων της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης από το κράτος ενώ παράλληλα της δόθηκε η δυνατότητα να έχει κέρδη από δραστηρι-

ότητες παροχής υπηρεσιών.

Τα πλεονεκτήµατα συστήµατος, που σταδιακά εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη συνοψίζονται

στα εξής:

� Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντλεί πρόσθετους πόρους από ιδιωτική χρηµατοδότηση προ-

κειµένου να βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς που έχει την ευθύνη.

� Η άντληση πόρων συνοδεύεται και από είσοδο ιδιωτικοοικονοµικού management στην

διαδικασία παροχής αυτών των υπηρεσιών, πάντοτε βέβαια µε τα κριτήρια και τον έ-

λεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι τα συστήµατα PFI  διαφοροποιούνται από την

απλή άντληση κεφαλαίων (π.χ. δανειοδότηση) και εξασφαλίζουν αναβαθµισµένο m-

nagement και τεχνογνωσία, καθώς και βιωσιµότητα των στρατηγικών της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία αν αναλογισθούµε την κατασπατάληση πό-

ρων στις υπηρεσίες καθαριότητας πολλών ΟΤΑ.
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� Με τις συµφωνίες PFI επιτυγχάνεται επιµερισµός των κινδύνων µεταξύ της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και των ιδιωτών,  ανάλογα βέβαια µε τις αντίστοιχες ικανότητες και τα

χαρακτηριστικά  του κάθε µέρους

� Η στενότερη σύνδεση της µελέτης – κατασκευής και λειτουργίας συµβάλλει στην κα-

λύτερη αξιοποίηση των πόρων. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι επιτυγχάνεται το πιο

οικονοµικό πακέτο από τη σκοπιά της συνολικής ζωής και απόδοσης του έργου.

� ∆ιασφαλίζεται ότι τα έργα θα είναι πλήρως κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο

κατασκευάζονται και θα συντηρούνται συνεχώς στην κατάσταση αυτή.

� Ταχύτερη πραγµατοποίηση πιθανών εσόδων, αλλά και όλων των περιβαλλοντικών ω-

φελειών που στοχεύει το έργο, διότι ο ιδιώτης θα έχει ισχυρό κίνητρο για να θέσει την

εγκατάσταση γρήγορα σε λειτουργία.

� Τέλος ο ιδιώτης θα  πληρώνει και φόρους

Μειονεκτήµατα της σύµπραξης µε τον ιδιωτικό τοµέα

Σαν µειονεκτήµατα των συµπράξεων καταγράφονται τα εξής:

� Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία µίας σύµπραξης είναι να υπάρχει η δυνατό-

τητα άντλησης πόρων κατά την λειτουργία του έργου. Οι ιδιώτες δεν κάνουν δώρα,

εποµένως αν το έργο δεν έχει βιωσιµότητα και κερδοφορία τότε το εγχείρηµα θα απο-

τύχει.

� Οι συµπράξεις έχουν κατηγορηθεί ότι είναι κρυµµένος δανεισµός. Εδώ υπάρχει και ο

αντίλογος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να δανειστεί µε φθηνότερα επιτόκια, ε-

ποµένως δεν υπάρχει λόγος συνεργασίας µε ιδιώτες. Όµως  από τα πλεονεκτήµατα

που προαναφέρθηκαν γίνεται σαφές ότι δεν είναι ένας απλός δανεισµός.

� Σαν πραγµατικό µειονέκτηµα πρέπει να σηµειώσουµε την πολυπλοκότητα και το απαι-

τούµενο χρόνο προκειµένου να ανατεθεί ένα έργο σύµπραξης (βλ. και παρακάτω).

Τέλος υπάρχει ο αντίλογος ότι τα συστήµατα αυτά δίνουν κέρδος στους ιδιώτες, εποµένως

δεν συµφέρουν το δηµόσιο. Αυτό, δεν σηµαίνει κατ΄ ανάγκη και ζηµιά για το δηµόσιο. Εξαρ-

τάται βέβαια από τους όρους εφαρµογής των συµπράξεων. Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρµο-

γή µίας σύµπραξης στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµέ-

να τέλη καθαριότητας για τους ∆ηµότες. Όµως, στο βαθµό που η σύµπραξη έχει σχεδιασθεί

και υλοποιηθεί σωστά, ή όποια αύξηση τελών δεν θα οφείλεται σε αυτό, αλλά στην προσαρ-

µογή του συστήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων προς τις σύγχρονες απαιτήσεις προ-
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στασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η υφιστάµενη  κατασπατάληση πόρων στον τοµέα δι-

αχείρισης αποβλήτων από πολλούς ΟΤΑ, σε πολλές περιπτώσεις, ίσως επιτρέπει την λειτουρ-

γία συµπράξεων µε θεαµατική βελτίωση της διαχείρισης από περιβαλλοντική άποψη, χωρίς

απαραίτητα και σηµαντική αύξηση των τελών.

8.2.2  Μορφές συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα

Τα είδη συνεργασίας είναι :

Συµβάσεις Παραχώρησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει το

100% της επένδυσης. Αντί για τον επιµερισµό του επιχειρηµατικού κινδύνου, ο φορέας και οι

ιδιώτες διαιρούν εκ των προτέρων τους αναγνωρισµένους κινδύνους του έργου µε τη χρήση

σαφώς προσδιορισµένων συµβολαίων αναφορικά µε την υπευθυνότητα υλοποίησης, διαχείρι-

σης, χρηµατοδότησης, κινδύνου κλπ. Σε αυτή τη περίπτωση οι φορείς αναλαµβάνουν τον πο-

λιτικό κίνδυνο ενώ οι ιδιώτες συνέταιροι αναλαµβάνουν τους κινδύνους που πηγάζουν από

την ευρύτερη αγορά καθώς και τους κατασκευαστικούς κινδύνους. Αυτό το είδος συνεργασί-

ας συναντάται σε µεγάλο βαθµό στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ.

Joint Venture. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, οι φορείς και οι ιδιώτες συνέταιροι δεσµεύο-

νται για το σύνολο του χρόνου ζωής του έργου (project life cycle). Συνεπώς η συµµετοχή του

ιδιωτικού τοµέα είναι χαµηλότερη του 100%. Οι κίνδυνοι και οι ευθύνες για την επένδυση και

τη διαχείριση του έργου θα  βαρύνουν τον κάθε φορέα στο έργο, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις

σε αυτό. Οι συνέταιροι µοιράζονται το σύνολο των ευθυνών και κινδύνων του έργου εξίσου

µε την συµµετοχή τους σε µια κοινή επιχείρηση. Παρά τις διάφορες παραλλαγές που είναι δυ-

νατό να εµφανιστούν, οι δύο πλευρές µοιράζονται εξίσου και τα κέρδη από την υλοποίηση

της επένδυσης.

Υβριδικές µορφές. Πέρα από τα ανωτέρω επισηµαίνεται η ύπαρξη πληθώρας άλλων εναλ-

λακτικών µορφών. Η ελληνική και διεθνής εφαρµογή έχει να παρουσιάσει µια ποικιλία υβριδι-

κών µορφών από τις οποίες οι πλέον διαδεδοµένες είναι οι παρακάτω.

α) Η Μέθοδος Β.Ο.Τ (Build / Operate / Transfer) και η Μέθοδος Β.Ο.Ο.Τ (Build / Own / O-

erate / Transfer)

Ο ιδιώτης κατασκευάζει ένα έργο µε βάση τις προδιαγραφές που έχει συµφωνήσει µε τον φο-

ρέα. Λειτουργεί το έργο που ανήκει είτε στον φορέα (ΒΟΤ), είτε στον ιδιώτη (ΒΟΟΤ) για ένα

προκαθορισµένο διάστηµα και στη συνέχεια, µε τη λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης, µετα-

βιβάζει τη λειτουργία του (ή και την ιδιοκτησία) στον φορέα.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για τµήµα ή για το σύνολο της χρη-

µατοδότησης του έργου, συνεπώς και η περίοδος εκµετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής,

προκειµένου ο ιδιώτης µέσω των τελών χρήσης του έργου να επιτύχει µια ελάχιστη απόδοση

επί του κεφαλαίου που επένδυσε. Στο τέλος της προκαθορισµένης περιόδου εκµετάλλευσης

του έργου από τον ιδιώτη, ο φορέας µπορεί να αναλάβει τη λειτουργία του έργου ή να την

αναθέσει εκ νέου στον ιδιώτη που το κατασκεύασε ή και σε τρίτο.

β) Μέθοδος D.B.F.O (Design – Build – Finance – Operate)

Ο ιδιώτης σχεδιάζει, κατασκευάζει, χρηµατοδοτεί και λειτουργεί µια υποδοµή-έργο και ο φο-

ρέας αγοράζει τις υπηρεσίες που προέρχονται από το έργο, αποκτώντας µε τον τρόπο αυτό

το δικαίωµα χρήσης του για µια συµβατική περίοδο. Η µέθοδος βρίσκει σηµαντική εφαρµογή

στο εξωτερικό στη διαχείριση απορριµµάτων. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από την κατα-

σκευή στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενώ η καταβολή αµοιβής εκ µέρους των

φορέων βασίζεται στην αποδοτικότητα του ιδιωτικού τοµέα σε, εκ των προτέρων, συµφωνη-

µένα επίπεδα παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Η µέθοδος αυτή προτιµάται όταν η λειτουργία

των υποδοµών και του εξοπλισµού έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το αποτέλεσµα και απαιτείται

εξειδίκευση και διοικητική εµπειρία που ο φορέας δεν διαθέτει.

γ) Μέθοδος L.R.O  (Lease / Rehabilitate / Operate)

Ο ιδιώτης ενοικιάζει τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις από τον φορέα, επενδύει τα κεφάλαιά

του προκειµένου να εκσυγχρονίσει ή και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τις

λειτουργεί, στα πλαίσια ενός συµβολαίου µε αυτόν, ενώ ο φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία του

έργου. Ο ιδιώτης αποκτά το δικαίωµα εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων για ένα προκαθο-

ρισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποσβεσθεί το κεφάλαιό του, µέσω ενός προσεκτικά

ρυθµισµένου τιµολογίου καταναλωτών.

δ) Μέθοδος B.O.L.T (Build / Own / Lease / Transfer)

Ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια ενοικιά-

ζει (µε leasing) στον φορέα, ο οποίος και καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον ιδιώτη µέσω

των οποίων σταδιακά µεταβιβάζεται και η ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Στο τέλος της µι-

σθωτικής περιόδου ο φορέας, είναι πλέον ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ή τις αγοράζει µε

τίµηµα που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιό-

δου οι εγκαταστάσεις δύνανται να λειτουργούν είτε από τον κρατικό φορέα-αγοραστή είτε

από τον ιδιώτη εκµισθωτή.
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8.3 Το θεσµικό πλαίσιο

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων ή δηµοσίων

συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συµβάσεις προτεραιότητας, απορρέει

από τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών που ορίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες, ιδίως όσον

αφορά τα θέµατα δηµοσιότητας και συµµετοχής. Όταν η δηµόσια αρχή είναι µια αναθέτουσα

αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο των κλασικών οδηγιών, πρέπει κανονικά να εφαρµόσει ανοικτή

ή κλειστή διαδικασία για την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα. Κατ’ εξαίρεση, και υπό

ορισµένες συνθήκες, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί ορισµένες φορές η διαδικασία µε δια-

πραγµάτευση. Η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας

93/37/ΕΟΚ και αφορά την εφαρµογή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση για τη σύναψη της

σύµβασης "όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες

δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των τιµών", έχει πολύ περιορισµένο πεδίο ε-

φαρµογής. Η παρέκκλιση αυτή αφορά µόνο εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει a

priori αβεβαιότητα σχετικά µε το χαρακτήρα ή την έκταση των έργων που πρέπει να

πραγµατοποιηθούν, αλλά δεν καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η αβεβαιότητα προκύπτει

από άλλες αιτίες, όπως είναι η δυσκολία προκαθορισµού της τιµής λόγω της πολυπλοκότητας

της νοµικής ή χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης που εφαρµόζεται.4

Μετά την έκδοση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κατά τη σύναψη ιδιαίτερα πολύπλοκων

συµβάσεων είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται µια νέα διαδικασία που ονοµάζεται "ανταγωνι-

στικός διάλογος". Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου εφαρµόζεται στις περιπτώσεις

κατά τις οποίες ο αναθέτων οργανισµός δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει τα τε-

χνικά µέσα που µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στους στόχους του, καθώς και

στην περίπτωση κατά την οποία ο αναθέτων οργανισµός δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να

καθορίσει τις νοµικές και/ή χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις ενός σχεδίου. Η νέα αυτή διαδικα-

σία θα επιτρέπει στους αναθέτοντες οργανισµούς να αναπτύσσουν, κατόπιν διαλόγου µε τους

υποψηφίους, τις κατάλληλες λύσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές.

Στο τέλος του διαλόγου αυτού, οι υποψήφιοι θα καλούνται να υποβάλουν την τελική τους

προσφορά µε βάση τη λύση ή τις λύσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι

προσφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα και απαραίτητα στοιχεία για

                                                
4 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, “Περί συντονισµού των διαδι-
κασιών σύναψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”
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την υλοποίηση του σχεδίου. Οι αναθέτοντες οργανισµοί αξιολογούν τις προσφορές µε βάση

τα προκαθορισµένα κριτήρια ανάθεσης. Ο υποψήφιος που έχει υποβάλει την πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να κληθεί να αποσαφηνίσει σηµείατης

προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, µε την προϋπό-

θεση ότι µε τον τρόπο αυτό δεν τροποποιούνται ουσιαστικά στοιχεία της προσφοράς ή της

πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός και δεν εισάγονται

διακρίσεις.

Η µέθοδος των Σ∆ΙΤ είναι γνωστή σε χώρες της Ε.Ε. ήδη από τη 10ετία του 1980. Στην Ελ-

λάδα έχει εφαρµοστεί για τη δηµιουργία σηµαντικών υποδοµών όπως ο νέος ∆ιεθνής Αερο-

λιµένας της Αθήνας, η Αττική Οδός και η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Κοινό χαρακτηριστικό των

έργων αυτών είναι ότι κάθε µία από τις Συµβάσεις Παραχώρησης κυρώθηκε µε νόµο εξαιτίας

του γεγονότος ότι δεν υπήρχε το θεσµικό πλαίσιο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για το

σκοπό αυτό. Ωστόσο η διαδικασία αυτή παρουσιάζει δυσχέρειες δεδοµένου ότι η όποια τρο-

ποποίηση των Συµβάσεων αυτών απαιτούσε νοµοθετική ρύθµιση.

Η έλλειψη αυτή του θεσµικού πλαισίου δεν επέτρεψε την ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ και επέκτασή

τους σε άλλους τοµείς που µπορούν να εφαρµοστούν. Το θεσµικό κενό καλύφθηκε πρόσφα-

τα µε τη ψήφιση του Νόµου 3389/2005 και είναι πλέον το µέσο που παρέχεται για την

υλοποίηση του σκοπού, δηλαδή την πραγµατοποίηση έργων που έχει ανάγκη του κοινωνικό

σύνολο, αλλά οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί δεν επιτρέπουν τη διάθεση των σχετικών κονδυ-

λίων. Με το Νόµο αυτό καθορίζονται το περιεχόµενο µιας Σ∆ΙΤ και το πλαίσιο εφαρµογής

τους στην Ελλάδα και προσδιορίζονται οι διαδικασίες προκειµένου ένα έργο να χαρακτηριστεί

επιλέξιµο να ενταχθεί στις διατάξεις του νόµου αυτού.

∆ύο βασικά σηµεία του Νόµου είναι:

α. Το πεδίο εφαρµογής του σύµφωνα µε το οποίο οι Σ∆ΙΤ θα πρέπει:

- να έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν

στην αρµοδιότητα ∆ηµοσίων φορέων

- να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί φορείς έναντι ανταλλάγµατος αναλαµβάνουν ουσιώδες

µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή, τη διαθε-

σιµότητα ή τη ζήτηση του αντικειµένου της Σ∆ΙΤ, καθώς και των συναφών κινδύνων

- η χρηµατοδότηση, εν όλω ή εν µέρει, θα γίνει µε κεφάλαια που εξασφαλίζουν οι iδιωτικοί

φορείς.
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β. Ο προσδιορισµός των φορέων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών, που είναι οι εξής:

- Ως ∆ηµόσιοι Φορείς ορίζονται το ∆ηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νοµικά

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Ανώνυµες Εταιρίες που το σύνολο του µετοχικού τους κεφα-

λαίου (έµµεσα ή/και άµεσα) ανήκει σε κάποιον από του προηγούµενους φορείς.

-Στις συµβάσεις σύµπραξης οι Ιδιώτες συµβάλλονται µέσω Εταιριών Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ).

Έχοντας πλέον προσδιορίσει τα νοµικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να συνάψουν τη

συµβαση σύµπραξης, ο Νόµος ορίζει ότι το περιεχόµενο της σύµβασης πρέπει να καλύπτει:

- Το αντικείµενο της σύµπραξης - η εκτέλεση έργων ή/και η παροχή υπηρεσιών.

- Το αντάλλαγµα που θα δικαιούνται οι Ιδιώτες, καθώς και οι κίνδυνοι που θα αναλαµβάνουν.

- Την εξασφάλιση των πηγών των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν, είτε στο σύνολό τους, είτε

εν µέρει, η οποία είναι ευθύνη των Ιδιωτικών Φορέων.

- Το συνολικό ύψος του κόστους του έργου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των

€200 εκατοµµυρίων.

Ενδεικτικά αναφέται ότι πέραν των δύο βασικών µερών σε µια Σ∆ΙΤ (∆ηµόσιος και Ιδιωτικός

Φορέας), άλλα µέρη που εµπλέκονται και είναι εξίσου σηµαντικά είναι τα χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα που χρηµατοδοτούν το έργο, ο/οι κατασκευαστές, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι εται-

ρίες λειτουργίας και συντήρησης του έργου, οι προµηθευτές (όπου απαιτείται), αλλά και οι

τεχνικοί και νοµικοί σύµβουλοι που θα συνδράµουν στην υλοποίηση του έργου.5 6

8.4   Σ∆ΙΤ και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),

είναι πρακτική που ήδη εφαρµόζεται σε χώρες της Ε.Ε. Οι λόγοι που οδήγησαν στη λύση αυ-

τή συνδέονται µε τις συνθήκες που επικρατούν στη δεδοµένη περιοχή και συνήθως είναι η

έλλειψη πόρων, η επιδίωξη µείωσης του κόστους για το ∆ηµόσιο φορέα, καθώς και η από-

                                                
5 Κ.Βενετσιάνος, Κ.Λαζαρίδη (2006), “Η Συνεργασία ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα στη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
στην Ελλάδα”, σελ 4-10

6 Νόµος 3389/2005, “Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα”, ΦΕΚ 232
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κτηση νέων τεχνολογιών. Βασικά σηµεία που πρέπει να εξεταστούν όταν καλείται ο Ιδιωτικός

τοµέας να αναλάβει ρόλους στην διαδικασία της διαχείρισης των ΑΣΑ είναι:

- Η ικανότητα του Ιδιώτη στη διαχείριση του συγκεκριµένου τοµέα της διαχείρισης (π.χ. συλ-

λογή, επεξεργασία, κλπ)

- Η πολιτική βούληση για συνεργασία και η αποδοχή από τον πληθυσµό για το είδος και την

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών

- Η επάρκεια των πόρων (ανθρώπινου δυναµικού, οικονοµικών, εξοπλισµού)

Η σύγχρονη και αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών αποβλήτων επικεντρώνεται στα εξής

σηµεία:

• Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού καθώς και του στόλου των οχηµάτων αποκοµιδής

• Κατασκευή χώρων υγειονοµικής ταφής µε βάση τα κριτήρια που θέτουν οι Ευρωπαϊ-

κές Οδηγίες

• Υιοθέτηση ολοκληρωµένων στρατηγικών διαχείρισης

• Αποκέντρωση της συλλογής-Χωροθέτηση πολλαπλών σηµείων συλλογής γύρω από

κεντρικούς χώρους διάθεσης/επεξεργασίας

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παραπάνω σηµεία. Για παράδειγµα

το κόστος είναι απαγορευτικό στην περίπτωση µεταφοράς αποβλήτων σε νέους χώρους διά-

θεσης, χρησιµοποιώντας παλαιά φορτηγά χαµηλής χωρητικότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις

δεν λαµβάνεται υπόψη αυτή η αλληλεπίδραση, όπως για παράδειγµα όταν κατασκευάζεται

ένας καινούριος χώρος διάθεσης µε δηµόσια έξοδα, αλλά οι δηµοτικές αρχές µην έχοντας τα

απαραίτητα κεφάλαια, δεν αναβαθµίζουν το στόλο οχηµάτων και συνεχίζουν να πραγµατο-

ποιούν την µεταφορά µε τον υπάρχον και συνήθως απαρχαιωµένο στόλο.

Ο παραδοσιακός σχεδιασµός για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, επέβαλε την κατα-

σκευή χώρου διάθεσης σε κάθε αστικό κέντρο, και τις πολλαπλές διαδροµές παλαιών φορτη-

γών µικρής χωρητικότητας, χωρίς τη δυνατότητα συµπίεσης των αποβλήτων. Η εφαρµογή

αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων και η αύξηση του κόστους διάθεσης σε Χ.Υ.Τ.Α.,

επιβάλει την ενσωµάτωση των οικονοµιών κλίµακας στο σχεδιασµό της διαχείρισης των απο-

βλήτων και τη µετάβαση σε συστήµατα µε κεντρικούς χώρους διάθεσης, και µεγάλης χωρητι-

κότητας οχήµατα που θα πραγµατοποιούν αραιότερες διαδροµές.
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8.5    Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα

Η εγχώρια αγορά Σ∆ΙΤ βρίσκεται σε κινητικότητα εδώ και µια διετία, ωστόσο η ολο-

κλήρωση του θεσµικού πλαισίου στο τέλος του 2005 δηµιούργησε ακόµα µεγαλύτερη κινητι-

κότητα στον χώρο τόσο του ∆ηµόσιου, όσο και του Ιδιωτικού Τοµέα. Βασικός µοχλός στην

κινητικότητα των Σ∆ΙΤ αποτελούν οι ΟΤΑ, εκµεταλλευόµενοι τις διατάξεις του ν. 3274/2004

και την ευελιξία τους, αλλά και ο ∆ηµόσιος Τοµέας, σε έργα µεγάλου µεγέθους (ΟΣΚ για σχο-

λεία, κλπ) και µέχρι στιγµής µη ανταποδοτικά.

Έχουν ήδη εκδοθεί 87 αποφάσεις υπαγωγής έργων Σ∆ΙΤ για ΟΤΑ στην Περιφέρεια και

βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες διενέργειας Ανοιχτών ∆ιαγωνισµών πρόσληψης Συµβούλων

Υποστήριξης. Η χρηµατοδότηση των Συµβούλων προέρχεται από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ

(παράγραφος 2.3, του άρθρου 10, του ν. 3274/2004 και αποφάσεις ένταξης της Επιτροπής,

του άρθρου 9, του ν. 3274/2004).

Το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης των Συµβούλων ανέρχεται σε 8,5 εκ. ευρώ

και οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί των έργων αυτών, καθ’ υπολογισµό, ανέρχονται σε 380,0

εκ ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων αυτών είναι κάτω των 6,2 εκ. ευρώ ενώ εκ-

κρεµούν αρκετές αιτήσεις υπαγωγής έργων Σ∆ΙΤ στο «ΘΗΣΕΑ». Στα µεγέθη αυτά προφανώς

και δεν έχουν υπολογιστεί τα έργα Σ∆ΙΤ. τα οποία σχεδιάζει η Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ του

ΥΠΕΘΟ και ο λοιπός ∆ηµόσιος και Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας, τα οποία ωστόσο είναι υψη-

λού προϋπολογισµού (πχ η Προγραµµατική Συµφωνία µε ΟΣΚ για µεγάλο αριθµό Σχολικών

Κτιρίων ανέρχεται σε 150,0 εκ ευρώ αλλά µάλλον αφορά µεγάλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση

µε τα έργα του ΘΗΣΕΑ, νοσοκοµεία, φυλακές, κλπ).

Πιο συγκεκριµένα στον τοµέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχουν εγκριθεί τα εξής

έργα:

� Η  ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.Κ.) στους νοµούς

Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασηθίου µε ανάκτηση πρώτων υλών και παραγωγή προϊό-

ντος και ενέργιεας και

� Ο  ΧΥΤΑ στον ∆ήµο Σταγείρων-Ακάνθου του Νοµού Χαλκιδικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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9.1  Υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς τεχνικών υποδοµών

9.2 ∆ιαχρονιική εξέλιξη του ζητήµατος

9.3  Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Αττικής
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9.1  Υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς τεχνικών υποδοµών

Η κατάσταση στην Αττική, από πλευράς τεχνικών υποδοµών ασφαλούς διαχείρισης

των µη επικινδύνων ΑΣΑ, βρίσκεται στο χειρότερο σηµείο της πρόσφατης «ιστορίας» της.

Θετικά στοιχεία αποτελούν µόνο η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας  (σε παραγωγική κλί-

µακα) του ΕΜΑΚ, µε επιτευχθέν ήδη µέσο ηµερήσιο φορτίο εισερχοµένων απορριµµάτων 800

τόνων περίπου (δύο βάρδιες µε 5ήµερη εργασία) και η έναρξη λειτουργίας των Σ.Σ.Ε.∆. συ-

σκευασιών ελαιολιπαντικών, εγκαταλειµµένων οχηµάτων, ελαστικών επισώτρων, ηλεκτρικού-

ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Στασιµότητα, όµως, παρουσιάζει, ως προς την εναλλακτική διαχεί-

ριση των συσκευασιών, η κατασκευή νέων Κ∆ΑΥ, πέραν του µοναδικού λειτουργούντος στο

Μαρούσι, και δη µη αδειοδοτηµένου, παρόλο που το εγκεκριµένο Σύστηµα Συλλογικής Εναλ-

λακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, µε διαχειριστή την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., είχε προγραµµατίσει ση-

µαντικές παρεµβάσεις.

Από εκεί και πέρα:

• Οι ανεξέλεγκτες χωµατερές (ΧΑ∆Α) εξακολουθούν και «εκτρέφονται» µε απορρίµµα-

τα. (βλέπε σχετική αναφορά παρακάτω)

• Ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, προ πολλού υπερκορεσθείς, «καταβροχθίζει» πλέον, ελλείψει

χώρου, «τα παιδιά του», καθώς τα απορρίµµατα καταλαµβάνουν τώρα σηµαντικές ε-

κτάσεις του αποκατασταθέντος, προ πολλών ετών, απορριµµατικού αναγλύφου, και

όχι µόνο. Στο µεταξύ, το λεγόµενο «ενδιάµεσο κύτταρο» που κατασκευάζεται πολύ

κοντά σε κατοικίες και βιοµηχανίες, επαρκεί µόλις για πέντε, το πολύ, µήνες, χωρίς

άλλο «φως στον ορίζοντα».

• Η χωνεµένη και αφυδατωµένη λάσπη της Ψυττάλειας επανέρχεται δριµύτερη, εν µέ-

σω θέρους (2006), καθώς ο χώρος που είχε απελευθερωθεί µε τη µαζική µεταφορά

στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων το καλοκαίρι του 2005, έχει ήδη καταληφθεί από τις νέες ποσό-

τητες που αποτέθηκαν και αποτίθενται µε ρυθµό 700 τόνων/ηµέρα περίπου. Μέχρι

την έναρξη αποδοτικής λειτουργίας της µονάδας ξήρανσης (αρχές 2008), ουδείς γνω-

ρίζει (ή έστω ανακοινώνει) κάποια διέξοδο.
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• Όλα τα άλλα έργα, περιλαµβανοµένου και του 2ου ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής, την ευθύνη

των οποίων έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής, έχουν παγώσει, ενόψει, πιθανώς,

των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

Α.  Χ.Α.∆.Α.  στην Αττική

Τα παραγόµενα ΜΕΣΑ (µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα) της Αττικής (1885000 τον. – 1999)

διατίθενται σήµερα κατά 95% (1795000 τον.) στον ΧΥΤΑ ∆υτ. Αττικής, και κατά το υπόλοιπο

µέρος τους (90.000 τόννοι), σε 25 ανεξέλεγκτες ή ηµιελεγχόµενες χωµατερές.

Στην ηπειρωτική Αττική όπου παράγονται συνολικά 1.875.000 τόννοι ΜΕΣΑ, πέρα του ΧΥΤΑ

∆υτ. Αττικής λειτουργούν 17 ανεξέλεγκτες / ηµιελεγχόµενες χωµατερές τις οποίες οι δύο (Οι-

νόης και Ερυθρών) έπαυσαν πρόσφατα (2001) να λειτουργούν καθώς τα απορρίµµατα των

οικείων ΟΤΑ µεταφέρονται στον ΧΥΤΑ ∆υτ. Αττικής µέσω του ΤΣΜΑ Βιλλίων.

• Από τις 15 χωµατερές που παραµένουν σε λειτουργία µόνο µια βρίσκεται στη Νοµαρχία

∆υτ. Αττικής, αυτή των Μεγάρων. Οι υπόλοιπες 14 βρίσκονται στην Νοµαρχία Ανατ. Αττι-

κής και λειτουργούν στους παρακάτω ΟΤΑ: Κερατέας, Λαυρίου, Καλυβίων, Αυλώνα, Ωρω-

πού, Καπανδριτίου, Πολύδενδρου, Καλάµου, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Μαρκο-

πούλου Ωρωπού, Κρωπίας, Βαρνάβα και Παλ. Φωκαίας.

• Οι υπόλοιπες 8 χωµατερές βρίσκονται στο µη ηπειρωτικό τµήµα της Νοµ. Πειραιά και συ-

γκεκριµένα στους ΟΤΑ: Κηθύρων, Αντικηθύρων, Πόρου, Τροιζήνος, ∆ρυόπης, Μεθάνων,

Ύδρας και Σπετσών.

Λεπτοµερέστερα στοιχεία για τις πιο πάνω ανεξέλεγκτες και ηµιελεγχόµενες χωµατερές στην

Αττική δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 1).
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Πίνακς 9.1.1  Υφιστάµενες χωµατερές Ανεξέλεγκτης/Ηµιανεξέλεγκτης Απόρριψης

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ήµος Θέση Έκταση

(στρ)

Έτη λει-

τουργίας

Πληθυσµός

απογραφής

1991

Ποσότης

(τον/έτος)

Εξυπηρετούµενος

πληθυσµός

Τρόπος

διάθεσης

Κερατέας Φαβόλες 25 50 9.700  20.000 15.000 απόρριψη

Λαυρίου Μ. Καµινάδα 10 30 10.300    7.000 15.000 απόρριψη

Καλυβίων Τίτοτι 20 - 7.400   20.000 12.000 επικάλυψη

Αυλώνα Κλίσεζα 1 6.400  1.200  7.000

Ωρωπού Αγ. ∆ηµήτριος 1,5 900 16.000 17.500

Καπανδρίτι Μαυρινόρα 1.800     800  2.100 καύση

Πολυδένδρι Παλιό Βαθύ 1 900     700  1.500

Καλάµου Λιµνιώνα 1 3.200 12.000  3.500 απόρριψη

Παιανίας Ουλινέζε 9.700 14.000 20.000 επικάλυψη

Μαρκόπουλο-

Ωρωπό

Βρύση Πασά 18 2.200 10.000 επικάλυψη

Κρωπίας 25 16.800 25.000 καύση

Μαρκοπούλου 10 10.500 14.000 επικάλυψη

Βαρνάβα 10 1.400   2.500 απόρριψη

Π. Φώκαιας Γερακίνα 5 40       2.100 10.000

Σύνολο 85.291 155.100
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κυθήρων Λαχνός 8 600   3.000 επικάλυψη

Πόρου Κορέλι 40 20 3.600 15.000 απόρριψη

Τροιζηνίας Μοναστήρι 200 800   3.000 απόρριψη

Τροιζηνίας ∆ρυόπη 50 1.400   3.000  απόρριψη

Αντικύθηρων Μήλος 1 7 100       70 επικάλυψη

Μέθανα Χωνί 5 25 1.100   3.000 καύση

Ύδρα Κριτάµι 20 32 2.400   2.500 επικάλυψη

Σπέτσες 3.600 4.000

Σύνολο 13.600 33.570

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεγάρων Κάµπια 160 - 25.000 13.000* 35.000 απόρριψη

Ερυθρών 4 Γεφύρια 8 40 3.500 Ανενεργός   3.000 απόρριψη

Οινόης Γκουρίτςα 10 500 Ανενεργός     500 απόρριψη

Σύνολο 29.000 38.500

• εκτίµηση ΥΠΕΧΩ∆Ε

Στους ανωτέρω πίνακες δεν συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των τουριστών κατά τους θερι-

νούς µήνες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι σε σύνολο εξυπηρετούµενου πληθυσµού

227.170 κατοίκων (όχι κατ΄ανάγκη σε καθηµερινή βάση) οι χωµατερές της Νοµαρχίας Ανατ.

Αττικής καλύπτουν το 68,3% της δυναµικότητας των χωµατερών όλης της Αττικής και το

82,2% της ηπειρωτικής Αττικής.

Β. Επιπτώσεις από τη λειτουργία των ανεξέλεγκτων χωµατερών

Παρόλο που η ποσότητα των απορριµµάτων που οδεύει στις ανεξέλεγκτες/ ηµιελεγχόµενες

χωµατερές είναι µόνο το 5% των απορριµµάτων της Αττικής οι περιβαλλοντικές, υγειονοµικές
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αλλά και αναπτυξιακές επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα καταστροφικές σε βάρος της ευρύτερης πε-

ριοχής τους αλλά και για όλη την ηπειρωτική Αττική, προκειµένου για τις χωµατερές που λει-

τουργούν σ΄ αυτή .

Πιο συγκεκριµένα:

Α. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Αναφέρονται κύρια:

• Στα νερά, τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια λόγω της ανάµειξής τους µε τα στραγ-

γίσµατα των χωµατερών που µε τη σειρά τους επηρεάζουν άµεσα τη γεωργική οικονοµία

όσο και την εν γένει χλωρίδα που έρχεται σε επαφή µαζί τους.

• Στον αέρα, εξαιτίας των δυσοσµιών αλλά και των καπνών και της σκόνης που αναδύονται

από τους χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης. Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι οι αέριοι ρύποι των

καιοµένων χωµατερών (διοξείνες, φουράνια και άλλες τοξικές ουσίες) Τα στερεά επίσης

σωµατίδια που περιέχονται στα καπναέρια και στη σκόνη αποτελούν και αυτά, κάτω από

δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες, σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα και τον άνθρωπο.

• Στο πράσινο, λόγω του συνεχούς κίνδυνου πυρκαγιάς των γειτονικών εκτάσεων, που µε-

ταδίδεται µε τα ελαφρά καιόµενα υλικά (χαρτί, πλαστικό) που εύκολα παρασύρει ο αέρας,

µέσω των πυκνών ξερόχορτων που µεταδίδουν τη φωτιά µε µεγάλη ταχύτητα σε συνθή-

κες ισχυρών ανέµων.

• Στην οικολογική ισορροπία που ανατρέπεται ανεπανόρθωτα, στα πλαίσια του συγκεκριµέ-

νου ορατού οικοσυστήµατος, αλλά και πλήττεται καίρια και σε ευρύτερη κλίµακα.

• Στο τοπίο, τέλος, εξαιτίας της αισθητικής του υποβάθµισης που προκαλεί η ύπαρξη χώρου

ανεξέλεγκτης απόρριψης, και η διασπορά λόγω του ανέµου των πλαστικών µε άµεσες και

δυσµενείς συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Β. Επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία

Εµµέσως προκύπτουν επιπτώσεις στην υγεία, µέσα από την προκαλούµενη υποβάθµιση έως

καταστροφή του περιβάλλοντος, από τη χηµική ρύπανση των νερών και του αέρα κι από τη

µόλυνση τους. Άµεσα προσβάλλεται η υγεία µέσα από τους πιο διαφορετικούς µηχανισµούς.

Αντικειµενική βάση της πιο πάνω λειτουργίας αποτελεί το γεγονός ότι τα απορρίµµατα λόγω

της σύνθεσης τους αποτελούν ιδανικό υπόστρωµα για τη φιλοξενία και, σε σηµαντικό βαθµό,

τον πολλαπλασιασµό µιας µεγάλης ποικιλίας παθογόνων µικροοργανισµών. Έτσι µέσα στα
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απορρίµµατα των σηµερινών σκουπιδότοπων µικρών και µεγάλων, µπορούν να υπάρξουν µι-

κρόβια, ιοί, µύκητες και παράσιτα καθώς και σπόροι τους και τοξικές τους ουσίες. Ενδεικτικά

αναφέρονται: Οι διάφορες σαλµονέλλες (τυφοειδούς πυρετού, γαστρεντερίτιδας, δυσεντερεί-

ας), η ταινία (εντερικές λοιµώξεις), η βρουκέλλα (µελιταίος πυρετός), το µυκοβακτηρίδιο του

ΚΟCH (φυµατίωση), το κορινοβακτηρίδιο (διφθερίτιδα), ο πυογενής στρεπτόκοκκος (σηψαι-

µία), το κλωστηρίδιο του τετάνου και της αεριογόνου γάγραινας, ο ιός της πολυεµιλίτιδας,

διάφοροι εντεροϊοί, ο ιός της ηπατίτιδας Α κ.λ.π.

Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί, ότι δεν πρέπει να είναι από µόνα τους, κατ΄ανάγκη, µολυ-

σµένα τα απορρίµµατα, για ν΄αποτελέσουν εστία, µετάδοσης ασθενειών. Κάποιο άρρωστο

ζώο, που θα πάει σ΄ένα "ακίνδυνο" σωρό σκουπιδιών για αναζήτηση τροφής (σκύλος, γάτα,

ποντικός κ.λ.π.) µπορεί εύκολα να τον µετατρέψει µε τα εκκρίµατά του, σε µια επικίνδυνη

εστία µόλυνσης.

Από κει και πέρα οι µηχανισµοί µετάδοσης της νόσου δεν είναι δύσκολο να δράσουν:

• Τα ζώα που τρέφονται ή απλά επισκέπτονται ένα µολυσµένο σωρό σκουπιδιών πολύ εύ-

κολα µπορούν να µεταδόσουν τη νόσο µε τα διάφορα εκκρίµµατά τους, µε το δάγκωµα

(σκυλιά, έντοµα, τρωκτικά), µε την µόλυνση τροφών του ανθρώπου, είτε τέλος, µέσω

των ιστών τους όσα από αυτά αποτελούν, τα ίδια, τροφή του ανθρώπου (κότες, πρόβα-

τα, γουρούνια κ.λ.π.).

• Οι σκόνες των σκουπιδοσωρών που παρασύρονται από τον αέρα, µεταφέρουν τεράστιους

αριθµούς παθογόνων µικροοργανισµών, σε πολύ µεγάλες αποστάσεις που µέσω της ανα-

πνευστικής ή πεπτικής οδού καταλήγουν στο εσωτερικό του ανθρώπου, προσβάλλοντας

τα αντίστοιχα όργανα.

Γ. Επιπτώσεις την τοπική ανάπτυξη

Από όσα, ήδη, αναφέρθηκαν προηγούµενα προκύπτει µια ισχυρή σύνδεση των ανεξέλεγκτων

χωµατερών µε το πρόβληµα της τοπικής ανάπτυξης. Πρώτα - πρώτα έγινε φανερό ότι η σω-

στή διαχείρισή τους, και πάνω απ΄όλα η σωστή υγειονοµική τους ταφή, αποτελεί ουσιαστικό

παράγοντα προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, που είναι ουσιαστικοί συ-

ντελεστές µιας ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.



256

Πέρα όµως από τη γενική αυτή σχέση, επισηµαίνεται, ότι η σωστή διάθεση των απορριµµά-

των επιδρά άµεσα και θετικά και σε µια σειρά σοβαρούς συντελεστές της τοπικής οικονοµικής

ανάπτυξης όπως είναι:

• Η προστασία του υδατικού δυναµικού, επιφανειακού και υπόγειου.

• Η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής.

• Η προστασία της γεωργικής παραγωγής.

• Η προστασία της δασοκοµικής δραστηριότητας.

• Η ανάπτυξη του εξωτερικού και εσωτερικού τουρισµού.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα αδήριτη ανάγκη για την άµεση παύση λειτουργίας και

την επανένταξη στο γειτονικό τους περιβάλλον των ανεξέλεγκτων/ηµιελεγχόµενων χωµατε-

ρών της Αττικής.

9.2 ∆ιαχρονιική εξέλιξη του ζητήµατος

Το πρόβληµα της διαχείρισης και ειδικότερα της διάθεσης/αξιοποίησης των απορριµ-

µάτων στο νοµό Αττικής έχει απασχολήσει επανειληµµένα, σε όλο το διάστηµα της µεταπολί-

τευσης µέχρι σήµερα, πέρα από τον υπεύθυνο φορέα διάθεσης, τον ΕΣ∆ΚΝΑ, και όλο το φά-

σµα των εµπλεκοµένων, περισσότερο ή λιγότερο άµεσα, φορέων: Τοπική Αυτοδιοίκηση

(ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕ∆ΚΝΑ, άµεσα εµπλεκόµενοι δήµοι και κοινότητες, ∆. Αθηναίων και Πειραιά), προ-

ηγούµενα Νοµαρχιακά Συµβούλια και Νοµαρχίες, Υπ. Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩ∆Ε, (ΠΕΡΠΑ και αρ-

γότερα Τµήµα ∆ΣΑ), προηγούµενα επιστηµονικούς φορείς (ιδιαίτερα του ΤΕΕ καθώς και του

ΕΜΠ, του Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, του ΓΕΩΤΕΕ κ.α.), άλλα ιδρύµατα, συνδικαλιστι-

κούς φορείς (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕ∆ΗΝ), πολιτικά κόµµατα. Επανειληµµένα, επίσης, απασχόλησε

και τον ηµερήσιο (κύρια) Τύπο.

Η σηµερινή αδιέξοδη κατάσταση, ειδικότερα στην Αττική, στη διαχείριση των Σ.Α.

βρίσκεται σε εµφανή αναντιστοιχία µε το σηµαντικό (από πλευράς έκτασης και βάθους) έργο

που έχει µέχρι σήµερα πραγµατοποιηθεί, τόσο σε επίπεδο µελετών όσο και σε επίπεδο απο-

φάσεων των οργάνων της Τ.Α.
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Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι (α) σηµαντικό µέρος το έργου αυτού παραµένει

άγνωστο, (β) η γνώση του (έστω η υπενθύµισή του) θα διαλύσει αρκετές παρανοήσεις για το

βαθµό πληρότητας του επιστηµονικο-τεχνικού υποβάθρου των γενόµενων επιλογών σε επί-

πεδο σχεδιασµού, θωρούµε ιδιαίτερα χρήσιµη µια συνοπτική (όσο επιτρέπει η φύση του αντι-

κειµένου) παρουσίασή του στο Παράρτηµα IV.

Για την επίλυση του προβλήµατος έχουν κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί: Συγκεντρώ-

σεις, ηµερίδες, συνέδρια, συσκέψεις, εργασίες επιτροπών,  διµερείς και πολυµερείς επαφές,

συνεντεύξεις Τύπου, λαϊκές κινητοποιήσεις, αρθρογραφίες, παρεµβάσεις στο Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι σηµαντικοί σταθµοί εξέλιξης του ζητήµατος, µε την επισήµανση

ότι δεν γίνεται αναφορά, στο παρόν συνοπτικό ιστορικό, στις διαδικασίες και τις µελέτες που

αναφέρονται στις µεθόδους διαχείρισης των Σ.Α., δεδοµένου ότι αυτό αποτελεί αντικείµενο

άλλου Κεφαλαίου.

• Το Γενάρη του 1977 κλείνει η χωµατερή "Βάρης", ύστερα από κινητοποιήσεις διαρκείας

των κατοίκων του Κορωπίου.

• Το 1978 αρχίζουν οι κινητοποιήσεις του ∆ήµου Άνω  Λιοσίων για την περιβαλλοντική ανα-

βάθµιση της περιοχής και την κατασκευή παρακαµπτηρίου προς τη χωµατερή δρόµου.

Μέχρι τέλους του 1982 οριστικοποιείται το αίτηµα του δ. Άνω Λιοσίων για την αποµά-

κρυνση του οµώνυµου χώρου διάθεσης απορριµµάτων.

• Το 1983, σε συνέχεια επερώτησης στη Βουλή και σχετικών αποφάσεων του ΕΣ∆ΚΝΑ και

του ∆ήµου Α. Λιοσίων συγκροτείται επιτροπή για τον εντοπισµό νέων χώρων διάθεσης α-

πορριµµάτων στην Αττική. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους (στην πλειοψηφία

τους ειδικούς επιστήµονες) των ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Εσωτερικών, ΕΣ∆ΚΝΑ, Νοµ. Συµβ. Αττι-

κής, ∆. Αθηναίων και ∆. Πειραιά. Ολοκληρώνει το έργο της το 1984, χωρίς, όµως, να δο-

θεί οποιαδήποτε συνέχεια.

• Το 1984 ο ΕΣ∆ΚΝΑ οργανώνει τριήµερο πανελλαδικό συνέδριο για τη διαχείριση των στε-

ρεών αποβλήτων, µε ευρύτατη συµµετοχή εκπροσώπων Τ.Α., Κεντρικής ∆ιοίκησης και ε-

πιστηµονικών φορέων, που θα συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή.

Πραγµατικά, µε βάση τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου, διαµορφώνεται ένα µεσοπρόθε-

σµο πρόγραµµα µε τους παρακάτω άξονες δράσης:
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1. Κλείσιµο χωµατερών Α. Λιοσίων και Σχιστού και µέχρι τότε βελτίωση της διάθεσης.

∆ηµιουργία τριών σύγχρονων χώρων υγειονοµικής ταφής (∆υτ. Αττική, Β.Α. Αττική,

Ν.Α. Αττική) και ενός µικρότερου στη Λαυρεωτική, σε επιλεγµένους ήδη χώρους.

2. ∆ηµιουργία δικτύου 5 ΣΜΑ (Σχιστού, Ελαιώνα, Βεΐκου, Αλίµου-Ελληνικού, ∆υτ. Αθή-

νας) και τοπικών συστηµάτων µεταφόρτωσης για τους αποµακρυσµένους ΟΤΑ.

3. Ανάπτυξη του ερευνητικού και πειραµατικού έργου του ΕΣ∆ΚΝΑ στην κατεύθυνση

κύρια της ανακύκλωσης, της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού, της αξιοποίησης ή

καύσης βιοαερίου, της καύσης των νοσοκοµειακών αποβλήτων, της διάθεσης των πε-

τρελαιοειδών και λοιπών παρόµοιων καταλοίπων.

4. ∆ιεύρυνση του αντικειµένου του ΕΣ∆ΚΝΑ για µια ουσιαστική βοήθεια στους ΟΤΑ της

χώρας.

• Το 1988 η ΤΕ∆ΚΝΑ αποφασίζει να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την εξα-

σφάλιση των νέων χώρων µε προτεραιότητα το χώρο της ∆υτ. Αττικής. Συγκροτείται επι-

τροπή από τους άµεσα αφορώµενους ΟΤΑ (Α. Λιόσια, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Ζεφύρι,

Καµατερό, Κερατσίνι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραµος, Νίκαια, Πέραµα, Φυλή)

για τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής του χώρου και την προώθηση του όλου ζητή-

µατος, η οποία όµως δεν είχε σηµαντική συνέχεια στη λειτουργία της.

• Το 1989 ο ΕΣ∆ΚΝΑ πραγµατοποιεί επαφές µε εκπροσώπους των πολιτικών κοµµά-

των και τον οικουµενικό πρωθυπουργό, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών αναλαµβάνει πρω-

τοβουλίες οργανώνοντας συσκέψεις µε τους άµεσα αφορώµενους δηµάρχους και κοινο-

τάρχες. Συγκροτείται διεπιστηµονική οµάδα εργασίας για την  επιλογή θέσης στη

∆υτ. Αττική, εκτός του Θριασίου Πεδίου. Η Οµάδα εργασίας παραδίδει τα πορίσµατα της

το Μάρτη του 1990. Τα πορίσµατα γίνονται αποδεκτά από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Ε-

σωτερικών, από τον ΕΣ∆ΚΝΑ και το ∆ήµο Άνω Λιοσίων. Προβλέπονται µια σειρά µή χρη-

µατικές αντισταθµιστικές παροχές και συµφωνείται από τους τρεις πιο πάνω φορείς ένα

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα δράσης για την παύση λειτουργίας του Χ∆Α Άνω Λιοσίων.

Και πάλι, όµως, καµία συνέχεια δεν δίνεται.

• Τον Απρίλη του 1991 έκλεισε λόγω υπερκορεσµού η χωµατερή Σχιστού και άρχισε

η λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού µε µεταφορά των απορριµµάτων στο µοναδικό, πλέον,

Χ∆Α Άνω Λιοσίων. Ο έγκαιρος προγραµµατισµός και υλοποίηση του έργου, απάλλαξε τους

δήµους της περιοχής από τον εφιάλτη της µεταφοράς των απορριµµάτων.
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• Το Μάρτη του 1991 ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις καταλληλότητας από τους νοµάρχες

υποψηφίων χώρων και ο ΕΣ∆ΚΝΑ δηµοπρατεί και αναθέτει δύο µελέτες περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων (µία για τη ∆υτ. Αττική και µία για τη Β.ΒΑ και Ν.ΝΑ Αττική) προ-

κειµένου να επιλεγούν οι δύο χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Η πορεία της κά-

θε µελέτης παρακολουθείται από ευρεία επιτροπή παρακολούθησης.

• Επίσης από το 1991, λόγω και της συγκέντρωσης όλων των απορριµµάτων στον Χ∆Α Α.

Λιοσίων,  αρχίζει να καταβάλλεται στους οχλούµενους ΟΤΑ χρηµατική  αντισταθµιστική

εισφορά. Τη «µερίδα του λέοντος» αποσπά ο δήµος Α. Λιοσίων.

• Στις αρχές του 1992 υποβάλλεται η 1η φάση της κάθε µελέτης (∆υτ. Αττικής, Α. Αττικής)

και µε σηµαντική καθυστέρηση ο υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε εκδίδει την προέγκριση χω-

ροθέτησης για δύο χώρους για κάθε µελέτη.

• Το ∆εκέµβρη 1994 το ∆.Σ. Α. Λιοσίων αποδέχθηκε τη δηµιουργία, του ΧΥΤΑ ∆υτ.

Αττικής στα διοικητικά του όρια, κατ΄επέκταση της υπάρχουσας χωµατερής των Άνω

Λιοσίων καθώς και την κατασκευή του εργοστασίου µηχανικής ανακύκλωσης δυνα-

µικότητας 300.000 τον./έτος και του αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών παθογόνων απορ-

ριµµάτων.

• Στις 11/6/1996 εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ΕΣ∆ΚΝΑ και αποστέλλεται σε συνέχεια στο Υ-

ΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση αποφάσεων προέγκρισης χωροθέτησης, η µελέτη «Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων από Ίδρυση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην Β. Β.Α.

και Ν.  Ν.Α. Αττική», που ολοκληρώθηκε σύµφωνα και µε τη σχετική υπ΄ αριθµ.

6750/10-11-95 Συµπληρωµατική (της αρχικής υπ΄αριθµ. 4227/16-9-91) Σύµβαση. Ο ανά-

δοχος µελετητής υποδεικνύει τελικά δύο υποψηφίους χώρους, ένα για κάθε χωρική ε-

νότητα, δηλαδή:

⇒ Ένα χώρο για την χωρική ενότητα Β. Β.Α. Αττική, ήτοι τη θέση Ριτσώνα 2 στα δι-

οικητικά όρια του Ν. Ευβοίας

⇒ Ένα χώρο για τη χωρική ενότητα Ν. και Ν.Α. Αττικής, ήτοι τη θέση Κερατέα.

• Στη Συνεδρίασή του, στις 24-1-97, το Περιφερειακό Συµβούλιο της Αττικής αποφασίζει

κατά πλειοψηφία την ανατροπή των µέχρι τότε κρατούντων ως προς τη χωροθέ-

τηση των τριών ΟΕ∆Α (τρεις ισοδύναµες ΟΕ∆Α, περιµετρικά του κεντρικού Λεκανοπε-

δίου της Αθήνας). Με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι  στη Νοµαρχία Αττικής θα κατα-
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σκευασθεί µία µόνο µονάδα, για τα σκουπίδια αποκλειστικά της Νοµ. Αττικής (1000

τον/ηµ).

• Με βάση την παραπάνω απόφαση ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε εκδίδει την υπ΄ αριθµ.

15043/4921/16-5-97 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης ΟΕ∆Α στα διοικητικά όρια της

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για τις θέσεις, Αυλώνα 1 και 2, Κερατέα

και Μαύρο Βουνό Γραµµατικού, η οποία ακυρώνεται από το ΣτΕ.

• Τον Αύγουστο του 2001 περαιώνεται η Μελέτη του Πλαισίου ΠεΣ∆Α Αττικής που εγκρίθη-

κε µε µικρές τροποποιήσεις από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση της

19/9/01. Η έγκριση εγένετo µε µία µόνο αρνητική ψήφο, πολιτικού χαρακτήρα, αυτήν του

Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Ως προς την περιοχή της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, το

πλαίσιο σχεδιασµού, αποδεχόταν τις κύριες προτάσεις του πλαισίου που πρότεινε η Νο-

µαρχία. Πράγµατι, διαφοροποιούµενο πλήρως από το Πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ που προέ-

βλεπε τρεις ισοδύναµες ΟΕ∆Α περιφερειακά του Κεντρικού Λεκανοπεδίου της Αθήνας,

υιοθετούσε την κατανοµή: 75% των αστικών στερεών αποβλήτων της ηπειρωτικής Αττι-

κής διατίθεται/αξιοποιείται στην ΟΕ∆Α ∆υτ.Αττικής και το 25% στις δύο ΟΕ∆Α (από

12,5% στην κάθε µία) της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Η ακριβής, ανά µονάδα, κατανοµή των απορριµµάτων φαίνεται στο σχηµατικό διάγραµµα

που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα.

• Το 2003 εκπονήθηκε ο  Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής-Β’

Στάδιο, ο οποίος υιοθέτησε τις προβλέψεις (στόχους, διαχείρισης, διαχειριστικές ενότητες,

επιλεγόµενες µεθόδους διαχείρισης, απαιτούµενα έργα ανά διαχειριστική ενότητα, κριτή-

ρια καταλληλότητας και αποκλεισµού, φορείς διαχείρισης) του Πλαισίου ΠεΣ∆Α (2001). Σε

σχέση µε τη χωροθέτηση ΟΕ∆Α στην Νότιο - Ανατολική Αττική, από τις τέσσερις συνο-

λικά θέσεις που εξετάσθηκαν, προκρίθηκαν ως κατάλληλες και εντάχθηκαν προς βαθµο-

λόγηση, δύο θέσεις. Από τις δύο αυτές θέσεις τη µεγαλύτερη βαθµολογία έλαβε η θέση

«Βραγόνι-Κερατέα».

• Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής,

ολοκληρώθηκε µε το νόµο 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α’).

• Σε συµµόρφωση µε σχετική διάταξη της ΚΥΑ 50910/03, ο Πε.Σ.∆.Α. αναθεωρήθηκε πρό-

σφατα, µε την υπ’αρ. 319/Φ.Περ.Σ-Α/05-2006 Απόφαση του Γεν. Γρ. Περιφέρειας Αττι-

κής. Η πιο πάνω, όµως, Απόφαση, έρχεται, σε βασικά σηµεία της (Φο∆ΣΑ, Μέθοδοι επε-
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ξεργασίας), σε αντίθεση µε την εγκεκριµένη Μελέτη στην οποία στηρίζεται, χωρίς σχετική

αιτιολόγηση (βλ. οικείο Κεφάλαιο). Ειδικότερα η παράγραφος 3 που αναφέρεται στους Φ-

ο∆ΣΑ  περιπλέκει το θέµα της γεωγραφικής τους έκτασης και, µαζί µε αυτό, και τη δυνα-

µικότητα των τριών ΟΕ∆Α.

9.3  Το  Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας (Π-

Σ∆Α) Αττικής- Συνοπτική περιγραφή

Το ΠεΣ∆Α Αττικής, εγκρίθηκε µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Πειριφέρειας

Αττικής στις 22 Φεβρουαρίου 2006. Η έγκριση έγινε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ

50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) βάσει τη σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε. Η α-

πόφαση αναφέρεται στους ποσοτικούς στόχους  για την επεξεργασία του βιοαποδοµήσιµου

κλάσµατος και για την αξιοποίηση του κλάσµατος των αποβλήτων συσκευασιών των Α.Σ.Α.,

όπως αυτοί προκύπτουν από την συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής στους αντίστοιχους

εθνικούς στόχους, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). Ειδικότερα

για τα Βιοποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) που οδηγούνται προς τελική διάθεση σε

Χ.Υ.Τ.Α. προβλέπεται σταδιακή µείωσή τους µε βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:

� Έτος 2010: µείωση στο 75% των Β.Α.Α. που παράγονταν το 1995.

� Έτος 2013: µείωση στο 50% των Β.Α.Α. που παράγονταν το 1995.

� Έτος 2020: µείωση στο 35% των Β.Α.Α. που παράγονταν το 1995.

Επίσης όσον αφορά στα απόβλητα συσκευασίας, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του πο-

σοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησής τους σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:

Μέχρι 31/12/20057

� Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου.

� Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου.

                                                
7 Η ηµεροµηνία έχει παρέλθει αλλά παραµένει η απαίτηση ικανοποίησης του στόχου που έχει τεθεί από την νοµο-

θεσία:
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� Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κ.β. κάθε υλικού συσκευασίας.

Μέχρι 31/12/2011

� Αξιοποίση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου

� Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου

� Ανακύκλωση:

- τουλάχιστον 60% κ.β. γυαλί

- τουλάχιστον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι

- τουλάχιστον 50% κ.β. µέταλλα

- τουλάχιστον 22,5% κ.β. πλαστικά

- τουλάχιστον 15% κ.β. ξύλο

Οι στόχοι που αφορούν τα υλικά επεξεργασίας µπορεί να διαφοροποιηθούν εάν αυτό κριθεί

σκόπιµο, από τον σχεδιασµό των εγκεκριµένων σχεδίων Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρι-

σης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας σε Εθνικό Επίπεδο.

Στο σχεδιασµό για τη επεξεργασία των αποβλήτων λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ποσότητες που

πρόκειται να ανακυκλώνονται µέσω προγραµµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) που προβλέ-

πει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕ∆– Ανακύκλωσης για

την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης για τον υπολογισµό των ποσοτήτων εκτροπής Β.Α.Α. θα πρέ-

πει να συνυπολογίζονται και οι ποσότητες εκτροπής αποβλήτων χαρτιού, δεδοµένου ότι το

χαρτί είναι τόσο βιοποδοµήσιµο όσο και απόβλητο προς αξιοποίηση.

Ως προς την διάρθρωση η Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει δύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες

(∆.Ε.). Η πρώτη αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής πλην των νήσων Κηθύρων και

Αντικηθύρων και η δεύτερη  αποτελείται από τα νησιά Κήθυρα και Αντικήθυρα.

• Έργα Τελικής ∆ιάθεσης

Στην 1η ∆.Ε. (Αττική πλην νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων), εκτός από τον υφιστάµενο

ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, ο οποίος σύντοµα θα κλείσει, προβλέπονται 3 νέοι ΧΥΤΑ, ένας σε κάθε

ΟΕ∆Α. Στη 2η διαχειριστική ενότητα προβλέπονται 2 ΧΥΤΑ για τα νησιά Κύθηρα και Αντι-

κύθηρα.
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• Σταθµοί Μεταφόρτωσης

Για τη µεταφορά δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη δηµιουργίας νέων ΣΜΑ. Σύµφωνα ό-

µως µε τον τρέχοντα σχεδιασµό του ΕΣ∆ΚΝΑ [5] [7] προβλέπεται η λειτουργία 14 ΣΜΑ.

Από αυτούς οι 7 αποτελούν µέρος του διασυνδεδεµένου δικτύου, 5 είναι τοπικοί σταθµοί

που λειτουργούν οι ΟΤΑ και 2 εξυπηρετούν νησιά.

• Ανακύκλωση

Για διαλογή στην πηγή προβλέπονται, εκτός από το υφιστάµενο Κ∆ΑΥ Αµαρούσιου, 3 νέα

Κ∆ΑΥ, από ένα στις 3 ΟΕ∆Α της 1ης ∆.Ε. (βλέπε παρακάτω).

• Επεξεργασία

Εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου) κλά-

σµατος των αποβλήτων και η κατασκευή µονάδων κοµποστοποίησης για επεξεργασία αυ-

τού µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιµάκωση της εφαρµογής εξαρτά-

ται από το/τους Φο∆ΣΑ.

Επεξεργασία σύµµεικτων ΑΣΑ (όσων έχουν µείνει µετά το πρόγραµµα εκτροπής επιλεγµέ-

νων κλασµάτων) προβλέπεται µόνο για την 1η ∆.Ε. (Αττική πλην νήσων Κυθήρων και Α-

ντικυθήρων) στις ακόλουθες 3 ΟΕ∆Α:

ΟΕ∆Α ∆. Αττικής (δίχως να αναφέρονται δυναµικότητες)

- Χρήση του υφιστάµενου ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, για όσο διάστηµα λειτουργεί

- Νέο ΧΥΤΑ (στο ∆. Φυλής) που θα διαδεχθεί τον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων

- Νέο Κ∆ΑΥ και διοικητική ένταξη υφιστάµενου Κ∆ΑΥ Αµαρούσιου

- 1η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ (υφιστάµενο εργοστάσιο Αερόβιας

Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας)

- 2η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνολογίες

θεωρούνται κατάλληλες

- Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων.

ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής στο Μαύρο Βουνό Γραµµατικού (δίχως να αναφέρονται δυναµικότη-

τες)

• ΧΥΤΑ που θα µετεξελιχθεί σε ΧΥΤΥ

• Κ∆ΑΥ
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• Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων

• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνολογίες

θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη εκπονηθεί ΜΠΕ και έχουν

ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ίδρυση µονάδας βιολογικής ξήρανσης ως

προεπεξεργασία µε διάθεση του παραγόµενου SRF στο ΧΥΤΑ.

ΟΕ∆Α Ν.Α. Αττικής στη Κερατέα (δίχως να αναφέρονται δυναµικότητες)

• ΧΥΤΑ που θα µετεξελιχθεί σε ΧΥΤΥ.

• Κ∆ΑΥ

• Μονάδα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών υλικών ή/και πρασίνων

• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων ΑΣΑ, για την οποία όλες οι τεχνολογίες

θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη εκπονηθεί ΜΠΕ και έχουν

ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για ίδρυση µονάδας βιολογικής ξήρανσης ως

προεπεξεργασία µε διάθεση του παραγόµενου SRF στο ΧΥΤΑ.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΛΥΕΣ
230.000 τ/έτος

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1.765.000 τ/έτος

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΜΑ

10 ΤΣΜΑ
Υφιστάµενοι

3 ΤΣΜΑ
Λεκ. Αθηνών

2 ΤΣΜΑ
∆υτ. Αττικής

3 ΤΣΜΑ
Αν. Αττικής

640.000

ΣΜΑ
Σχιστού

ΣΜΑ
Ελαιώνα

ΣΜΑ
Υµητού

ΣΜΑ
Β. Προαστείων

ΣΜΑ
∆. Λεκανοπεδίου

300.000 300.000 240.000 150.000 135.000

75.000 385.000 540.000 220.00080.000 145.000

Κ∆ΑΥ
∆υτ. Αττικής

ΕΜΑΚ Ι
∆υτ. Αττικής

ΕΜΑΚ ΙΙ
∆υτ. Αττικής

2 Μονάδες Κοµπ/σης
Ανατ. Αττικής

75.000 495.000 660.000 80.000

2 Κ∆ΑΥ
Αν. Αττικής

145.000

320.000

ΧΥΤΑ
∆υτ. Αττικής

2 ΧΥΤΑ
Αν. Αττικής

330.000 255.000

10.000Υλικά
Ανακύκλωσης
65.000

Υλικά
Ανακύκλωσης
590.000

Απώλειες
Υγρασίας
320.000

Αποκατάσταση
Λατοµείου
«Μουσαµάς»
245.000
245.000

110.000 120.000

Υλικά
Ανακύκλωσης
124.000

21.00014.000

Κοµπόστ
25.000

Απώλειες
Υγρασίας
41.000

Ανατολική Αττική∆υτική Αττική
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Β.1 Τεχνοοικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών

B.1.1 Αερόβια µηχανική – βιολογική επεξεργασία

B.1.2 Στοιχειοµετρική καύση

B.1.3 Αεριοποίηση ή/και πυρόλυση

B.1.4 Βιολογική ξήρανση

Β.2 Εθνικός σχεδιασµός για διαχείριση απορριµµάτων οικιακού τύπου

B.2.1 Εισαγωγή

B.2.2 Προβλήµατα εθνικού σχεδιασµού 2000

B.2.3 Προβλήµατα Περιφερειακών σχεδιασµών 2005 / 2006

B.2.3.1 ΧΥΤΑ

B.2.3.2 Σταθµοί µεταφόρτωσης

B.2.3.4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

B.2.3.5 Απαιτήσεις επεξεργασίας, νέοι ΧΥΤΑ και βιολογική ξήρανση

B.2.3.6 Κόστος από χρήση εναλλακτικών τεχνολογικών επεξεργασίας

B.2.3.7 Συζήτηση

B.2.4 Αρχές ορθολογικού εθνικού σχεδιασµού

Β.2.4.1 Λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Β.2.4.2 Ορθολογική επιλογή θέσεων για δηµιουργία κεντρικών ΟΕ∆Α

Β2.4.3 ∆ιαµόρφωση βέλτιστου λεπτοµερούς σχεδίου διαχείρισης

Β.3 Συµπεράσµατα για την ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Β.4 Συµπεράσµατα για τους ΧΑ∆Α

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Το θεσµικό πλαίσιο για την διαχείριση των ΑΣΑ στην Ελλάδα, µετά τον νόµο πλαίσιο

για το Περιβάλλον (1650/86), εξειδικεύτηκε µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία, η οποία

και αποτέλεσε στην ουσία την κινητήριο δύναµη για την ύπαρξή του. Το ισχύον σή-

µερα  θεσµικό πλαίσιο για τα µή επικίνδυνα στερεά απόβλητα όπως έχει διαµορφωθεί

χρειάζεται ορισµένες βελτιώσεις και εξειδικεύσεις, είναι όµως εν πολλοίς σύγχρονο και

επαρκές.

2. Η ανεπάρκεια σε εγκαταστάσεις υποδοµής της διαχείρισης των απορριµµά-

των στην Ελλάδα δεν οφείλεται σε θεσµικούς λόγους, αλλά κυρίως στην έλλειψη κα-

θαρής άποψης για την αναγκαία πολιτική, για τις δυνατότητες της τεχνολογίας, για

την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και για το ρόλο της Κεντρικής

∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

3. Το ∆΄ ΚΠΣ µε το Ταµείο Συνοχής δίνει µία σηµαντική ευκαιρία για την προώθηση ε-

πενδύσεων στον τοµέα της διαχείρισης των ΑΣΑ. Προϋπόθεση είναι η ορθολογική τε-

χνολογική και οικονοµική προσέγγιση του θέµατος.

4. Ειδικότερα, οι ισχύοντες Περιφερειακοί Σχεδιασµοί σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να

επικαιροποιηθούν στην κατεύθυνση της µείωσης του αριθµού και της αύξησης της

δυναµικότητας των προβλεπόµενων κέντρων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Β.1 Τεχνοοικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών

Στις ενότητες 5.1 και 5.2 θεωρήθηκαν οι πλέον δόκιµες τεχνολογίες επεξεργασίας ΑΣΑ και

παρουσιάστηκαν στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας από την πρόσφατη Ευρωπαϊκή

βιβλιογραφία. Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίστηκε στην ενότητα 5.3.1 το κόστος επε-

ξεργασίας κάθε τεχνολογίας και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται και συγκρίνονται στις Εικόνες

3.5.1-1 και 3.5.1-2.

Στην ενότητα 5.3.2 γίνεται συγκριτική τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση των εναλλακτικών τε-

χνολογιών θεωρώντας από τη µια µεριά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε επιµέρους τεχνολο-

γίας, τα παραγόµενα προϊόντα και τις δυνατότητες διάθεσής τους, καθώς και το κόστος επε-

ξεργασίας και από την άλλη µεριά τις απαιτήσεις διαχείρισης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και η

Ελληνική νοµοθεσία. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται ως ακολούθως:

B.1.1 Αερόβια µηχανική – βιολογική επεξεργασία

Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη, τόσο για σύµµεικτα ΑΣΑ (όπως για παράδειγµα εφαρµό-

ζεται σε Ιταλία και Ισπανία, καθώς και στο ΕΜΑΚ Α.Λιοσίων), όσο και για το προδιαλεγµένο

οργανικό κλάσµα αυτών (όπως εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο στη Γερµανία), έχοντας απο-

κτήσει τα τελευταία χρόνια λειτουργική αξιοπιστία και έχοντας αναδειχθεί ως η πλέον διαδε-

δοµένη τεχνολογία, µετά από τη στοιχειοµετρική καύση.

Υπό τις σηµερινές συνθήκες, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε την ενεργειακή αξιοποίηση του

RDF, το οποίο µπορεί να παράγεται από χαρτί και πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται, προ-

βάλλει σήµερα ως η οικονοµικότερη λύση (βλέπε Εικόνα 10.5-1) αλλά και η διαχειριστικά κα-

ταλληλότερη και περιβαλλοντικά προτιµότερη µέθοδος ολοκληρωµένης επεξεργασίας και αξι-

οποίησης των ΑΣΑ. Επιτυγχάνοντας µεγάλο βαθµό σταθεροποίησης των ΑΣΑ συµβάλλει απο-

δοτικά στην επίτευξη των στόχων µείωσης των οργανικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ (οδηγία

99/31/EC). Παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκτησης των επιθυµητών ποσοστών ανακυκλώσι-

µων υλικών (χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και µετάλλων) συµβάλλει αποφασιστικά στην επί-

τευξη των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης (οδηγίες 94/62/EC και 2004/12/EC).
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Η δυνατότητα αξιοποίησης οργανικών µε παραγωγή κοµπόστ και ανακύκλωσης υλικών αντί

για καύση, δίνει στη χρήση της παρούσας τεχνολογίας προτεραιότητα σύµφωνα µε τις αρχές

της οδηγίας 75/442/EEC, καθιστώντας την τεχνολογία αυτή ως την πλέον συµβατή µε τους

στόχους διαχείρισης των ΑΣΑ που θέτει η Ε.Ε.

Για τους παραπάνω λόγους τα τελευταία χρόνια υπάρχει εκθετική αύξηση, τόσο του αριθµού

των µονάδων αερόβιας µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, όσο και της συνολικής τους δυ-

ναµικότητας.

B.1.2 Στοιχειοµετρική καύση

Η παρούσα τεχνολογία είναι η πλέον εφαρµοσµένη, µετά την Υγειονοµική Ταφή, µε τις πε-

ρισσότερες και µεγαλύτερες µονάδες σε λειτουργία. Έχει όµως διπλάσιο κόστος από την αε-

ρόβια µηχανική –βιολογική επεξεργασία (βλέπε Εικόνα 10.5-1) και δηµιουργεί τοξικές εκπο-

µπές και περιορισµένες ποσότητες τοξικών στερεών αποβλήτων. Επίσης συµβάλλει στην επι-

δείνωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Για τον περιορισµό των εκποµπών έχουν θεσπι-

στεί αυστηρά όρια από την Ε.Ε. (Οδηγία 2000/76/ΕΚ και ΚΥΑ 22912/1117/6-6-2005).

Από διαχειριστική άποψη, η θερµική αξιοποίηση των υλικών έχει µικρότερη προτεραιότητα

από την ανακύκλωση σύµφωνα µε την οδηγία 75/442/EEC και δεν συµβάλλει στην επίτευξη

των στόχων της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας που έχει θέσει η Ε.Ε. µε τις οδηγίες

94/62/EC και 2004/12/EC. Για τους παραπάνω λόγους, κατά την τελευταία δεκαπενταετία η

συµµετοχή της στοιχειοµετρικής καύσης στην επεξεργασία των ΑΣΑ παρουσιάζει µικρή µόνο

αύξηση, έως και στασιµότητα στην Ε.Ε. των 15 χωρών και σηµαντική µείωση στις Η.Π.Α.,

υπέρ της ανακύκλωσης.

B.1.3 Αεριοποίηση ή/και πυρόλυση

Πρόκειται για διαφορετικές τεχνολογίες. Η χρήση τους για την επεξεργασία των ΑΣΑ βασί-

στηκε, ως ιδέα, στην προγενέστερη επιτυχή χρήση των τεχνολογιών αυτών στη χηµική και

βιοµηχανία και είχε ως στόχο τη µείωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων της στοιχειοµε-

τρικής καύσης µε παράλληλη αξιοποίηση των ΑΣΑ για παραγωγή καυσίµου αερίου ή/και άλ-

λων, υγρών κυρίως, προϊόντων. Τα ΑΣΑ όµως αποδείχθηκαν ακατάλληλη πρώτη ύλη λόγω

της χαµηλής θερµογόνου δύναµης και µεταβαλλόµενης σύνθεσή τους και οι µέχρι σήµερα

προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν.
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B.1.4 Βιολογική ξήρανση

Για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα αεριοποίησης των ΑΣΑ, εµφανίστηκε πρόσφατα η βιολο-

γική ξήρανση η οποία µετατρέπει τα ΑΣΑ σε SRF (Solid Refuse Fuel) µειώνοντας την υγρασία

(από 40 % περίπου στα σύµµεικτα στο 12 έως 15 % στο SRF), αφαιρώντας αδρανή και µέ-

ταλλα (περίπου 5%) και διασπώντας ένα µικρό ποσοστό βιοαποδοµήσιµων οργανικών. Το

SRF είναι καταλληλότερη Α’ ύλη από τα ΑΣΑ, πλην όµως και πάλι η οι προσπάθειες αεριοποί-

ησης δεν ευδοκίµησαν.

Υπό τις σηµερινές συνθήκες η βιολογική ξήρανση παράγει SRF, από το οποίο περιορισµένες

µόνο ποσότητες µπορούν, ενδεχοµένως, να αξιοποιηθούν στην τσιµεντοβιοµηχανία και οι υ-

πόλοιπες πρέπει είτε να διατεθούν σε µονάδα στοιχειοµετρικής καύσης, είτε να διατεθούν σε

ΧΥΤΑ. Με τη διάθεση όµως του SRF σε ΧΥΤΑ, το ολικό αποτέλεσµα της βιολογικής ξή-

ρανσης είναι ο διαχωρισµός µετάλλων και η µικρή µείωση των οργανικών. Κατά συ-

νέπεια η βιολογική ξήρανση από µόνη της δεν συµβάλλει ουσιαστικά ούτε στην επίτευξη των

στόχων µείωσης των οργανικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ (οδηγία 99/31/EC) ούτε και στην

επίτευξη των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας (οδηγίες 94/62/EC

και 2004/12/EC).

Παρά ταύτα, το κόστος της βιολογικής ξήρανσης που προκύπτει, από τα µέχρι τώρα στοιχεία

µονάδων του εξωτερικού, είναι πολύ υψηλό. Το κόστος αυτό µειώνεται πολύ λιγότερο έναντι

των άλλων τεχνολογιών µε την αύξηση της δυναµικότητας της εγκατάστασης µια και ο σχε-

διασµός βασίζεται σε προσθήκη παράλληλων γραµµών επεξεργασίας συγκεκριµένης δυναµι-

κότητας (τυπικά 60.000 µε 70.000 τ/έτος ΑΣΑ) που δεν παρέχει αξιόλογη οικονοµία κλίµακας.

Επιπλέον αυτού, υπάρχει και το σηµαντικό κόστος µεταφοράς και τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ

των παραγοµένων ποσοτήτων SRF.
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Β.2 Εθνικός σχεδιασµός για την διαχείριση των απορριµµάτων οικιακού τύπου

B.2.1 Εισαγωγή

Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των απορριµµάτων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που πη-

γάζουν από οδηγίες της Ε.Ε. όπως η 99/31/EC, 94/62/EC και 2004/12/EC, οι οποίες ορί-

ζουν, ανάµεσα στα άλλα τις επιτρεπόµενες ποσότητες των βιοαποδοµήσιµων οργανικών που

µπορεί να διατίθενται σε ΧΥΤΑ και τις απαιτήσεις ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας.

Το διάγραµµα της Εικόνας Β.2.1-1 δείχνει την µεταβολή των παραγοµένων ετήσιων ποσοτή-

των ΑΣΑ, για κάθε 100 τόνους που παράγονται στο έτος αναφοράς 2006, και ορίζει µέχρι πό-

σες ποσότητες από αυτά µπορεί να διατίθενται απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ έτσι ώστε να τηρούνται

οι παραπάνω οδηγίες. Χονδρικά, από το 2010 είναι σύννοµη η απ’ ευθείας ταφή του 56 %

των ΑΣΑ, από το 2013 του 35 % και το 2020 του 18 %.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Έτος
(από Ιούλιο έτους αναφοράς έως Ιούνιο επόµενου έτους)

Π
ο
σ
ό
τη
τα

 Α
Σ
Α

, τ
/έ
το
ς
 α
ν
ά

 1
00

 τ
/έ
το
ς
 Α
Σ
Α

 
π
α
ρ
α
γ
ό
µ
ε
ν
α

 σ
το

 έ
το
ς
 α
ν
α
φ
ο
ρ
ά
ς
 2

00
6

Παραγωγή ΑΣΑ ∆ιάθεση ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ

∆ιάθεση∆ιάθεση ΑΣΑΑΣΑ σεσε ΧΥΤΑΧΥΤΑ

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ΑΣΑΑΣΑ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Έτος
(από Ιούλιο έτους αναφοράς έως Ιούνιο επόµενου έτους)

Π
ο
σ
ό
τη
τα

 Α
Σ
Α

, τ
/έ
το
ς
 α
ν
ά

 1
00

 τ
/έ
το
ς
 Α
Σ
Α

 
π
α
ρ
α
γ
ό
µ
ε
ν
α

 σ
το

 έ
το
ς
 α
ν
α
φ
ο
ρ
ά
ς
 2

00
6

Παραγωγή ΑΣΑ ∆ιάθεση ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ

∆ιάθεση∆ιάθεση ΑΣΑΑΣΑ σεσε ΧΥΤΑΧΥΤΑ

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ΑΣΑΑΣΑ

Εικόνα Β.2.1-1 Ετήσιες ποσότητες παραγοµένων ΑΣΑ και ετήσιες ποσότητες ΑΣΑ που µπορούν να διατεθούν

απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ ανά 100 τ/έτος παραγοµένων στο έτος αναφοράς 2006 [1 Κεφ. 6]

B.2.2 Προβλήµατα εθνικού σχεδιασµού 2000

Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των οικιακού τύπου απορριµµάτων θεσµοθετήθηκε πριν είκοσι

χρόνια, µε αφετηρία  το επαρχιακό επίπεδο (ΚΥΑ 49541/86) και µετά, πριν από δέκα περίπου

χρόνια, σε Νοµαρχιακό επίπεδο (ΚΥΑ 58726/96). Το τελευταίο θα ήταν λογικό µερικές δεκαε-
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τίες νωρίτερα, όταν το κόστος διαχείρισης ήταν µικρό και οι επερχόµενες αυστηρές απαιτή-

σεις για ανακύκλωση, επεξεργασία και διάθεση γνωστές. Η χώρα µας όµως αγνόησε τις εξελί-

ξεις και οργάνωσε τη διαχείριση στη µικροκλίµακα της Νοµαρχίας µε λογική βαθύτατα επηρε-

ασµένη από το απλοϊκό σύνδροµο της διαχείρισης σε επίπεδο ΟΤΑ. Ο σχεδιασµός δεν υπήρξε

ολοκληρωµένος, µια και βασικός στόχος υπήρξε η εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χώρων διάθε-

σης, δίχως πρόβλεψη για την ανάγκη κάλυψης των επερχόµενων απαιτήσεων επεξεργασίας,

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συντεταγµένη µετάβαση από τους αρχικούς χώρους υγειονοµικές

ταφής των απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) σε ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις διάθεσης απορριµµάτων

(ΟΕ∆Α).

Αποτέλεσµα των σχεδιασµών αυτών υπήρξε η προώθηση πολυάριθµών ΧΥΤΑ. Ο Εθνικός

Σχεδιασµός του 2000 (Κ.Υ.Α. 14312/1302 ΦΕΚ 723 Β’/9.6.2000 και 26469/1501/Ε103 ΦΕΚ

864 Β’/1.7.2003), που διαµορφώθηκε από τη σύνθεση των νοµαρχιακών, προέβλεπε τη δηµι-

ουργία 124 ΧΥΤΑ (70 στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 11 στην Κρήτη και 43 στα υπόλοιπα νησιά.

Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία είχε δυναµικότητα πολύ µικρή, µικρότερη από 50 τό-

νους την ηµέρα.

Ο σχεδιασµός αυτός υπήρξε δαπανηρός (το ανά τόνο κόστος διάθεσης είναι υψηλό σε µι-

κρούς ΧΥΤΑ λόγω έλλειψης οικονοµίας κλίµακας), αδυνατούσε, στις περισσότερες περιπτώ-

σεις να προστατεύσει το περιβάλλον (η ορθή διαχείριση διασταλαγµάτων και βιοαερίου δεν

είναι οικονοµικά εφικτή σε µικρούς ΧΥΤΑ), δεν είχε µέλλον (οι πολυάριθµοι µικροί ΧΥΤΑ δεν

µπορούν να µετεξελιχθούν σε ΟΕ∆Α προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις επεξεργασίας

από το 2010) και δηµιουργούσε εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις και προσφυγές στο

Σ.τ.Ε. (σε κάθε πόλη µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 9.000 αντιστοιχούσε ένας τουλάχιστον

ΧΥΤΑ).

B.2.3 Προβλήµατα Περιφερειακών σχεδιασµών 2005 / 2006

Για τους παραπάνω λόγους, η υλοποίηση των έργων που προέβλεπαν οι Νοµαρχιακοί σχεδια-

σµοί κρίθηκε στην πράξη µη αποδοτική και προωθήθηκε η διαµόρφωση νέων σχεδιασµών σε

Περιφερειακό επίπεδο, αρχικά µεν µε εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και στη συνέχεια νοµοθετικά

(Κ.Υ.Α. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/22.12.2003). Θεσµοθετήθηκε έτσι η υποχρέωση σύνταξης

Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ∆ΣΑ) µέχρι το τέλος του 2005.

Όπως όµως προκύπτει από την συζήτηση που ακολουθεί, οι νέοι ΠΕΣ∆Α όχι µόνο δεν έλυσαν
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τα προβλήµατα των νοµαρχιακών σχεδιασµών, αλλά προσθέσανε νέα και πολύ σοβαρότερα.

Αναλυτικότερα:

B.2.3.1 ΧΥΤΑ

Ο υπερβολικός αριθµός ΧΥΤΑ που προβλεπόταν στους Νοµαρχιακούς σχεδιασµούς αυξήθηκε

αντί να µειωθεί. Συνεπώς, τα σχετικά προβλήµατα των Νοµαρχιακών σχεδιασµών µεταφέρ-

θηκαν και στους τρέχοντες Περιφερειακούς σχεδιασµούς.

Λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή ηλικιών των υφιστάµενων ΧΥΤΑ, καθώς και όσων αναµέ-

νονται να ολοκληρωθούν έως το τέλος στο 2008 σύµφωνα µε στους ΠΕΣ∆Α, προκύπτει ότι

έως το τέλος του 2008, εφόσον υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι σχεδιασµοί, θα υπάρχει εκτενής

υποδοµή από ΧΥΤΑ µικρής ηλικίας, Εικόνα 10.6.3-1, ικανής να καλύψει, µε τις προβλεπόµενες

επεκτάσεις, τις ανάγκες τελικής διάθεσης του συνόλου των ΑΣΑ πολύ πέρα από το 2020.

Εικόνα 10.6.3-1 Εκτιµώµενη κατανοµή ηλικιών ΧΥΤΑ Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης κατά το έτος 2010

B.2.3.2 Σταθµοί µεταφόρτωσης

Οι σταθµοί µεταφόρτωσης θεωρούνται, τώρα, από τη νοµοθεσία δευτερεύουσες εγκαταστά-

σεις και από τους ΠΕΣ∆Α απαιτείται απλή αναφορά του προβλεπόµενου αριθµού τους, δίχως

περαιτέρω τεκµηρίωση [6 Κεφ. 6]. Παρά ταύτα, µε βάση τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία

προωθείται η δηµιουργία έργων µε εγκρίσεις χρηµατοδοτήσεων και εκτέλεση των αναγκαίων

µελετών «ωρίµανσης».

Για τις περιφέρειες που είναι διαθέσιµα τα εγκεκριµένα ΠΕΣ∆Α, απλή και µόνο θεώρηση της

κατάστασης, φανερώνει ότι ο αριθµός των προβλεπόµενων σταθµών µεταφόρτωσης είναι

πολλαπλάσιος του ορθολογικού. Οι περισσότεροι ΣΜΑ δέχονται µικρά ηµερήσια φορτία, µερι-

κοί µικρότερα και από το ωφέλιµο φορτίο ενός απορριµµατοφόρου ή/και µεταφέρουν τα α-
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πορρίµµατα σε πολύ µικρές αποστάσεις. Υπάρχει επίσης γενικότερο πρόβληµα έλλειψης ορ-

θολογικού ορισµού των περιοχών εξυπηρέτησης και των διαδροµών µεταφοράς.

Ιδιαίτερα εµφανής είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οδικής, σιδηροδροµικής

και θαλάσσιας µεταφοράς, που περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης σε εθνικό

επίπεδο και συνδέεται στενά µε τα υφιστάµενα πολυάριθµα τοπικά προβλήµατα διαχείρισης.

B.2.3.4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Ο προβλεπόµενος αριθµός 35 µονάδων επεξεργασίας, είναι υπερβολικός, πενταπλάσιος µε

δεκαπλάσιος από τον βέλτιστο (βλέπει ενότητα 10.6.4 παρακάτω). Αποτέλεσµα τούτου είναι

το υπερβολικό κόστος επεξεργασίας λόγω έλλειψης οικονοµίας κλίµακας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναφερόµενη αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών

επεξεργασίας είναι γενική µε αυτοαναιρούµενες αναφορές όπως: «από τα ποσοτικά δεδοµέ-

να παραγωγής των ΑΣΑ προκύπτει ότι όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας - αξιοποίησης ΑΣΑ

είναι αποδεκτές και µπορούν να εφαρµοστούν από πλευράς βιωσιµότητας». Η διατύπωση αυ-

τή επαναλαµβάνεται στερεότυπα ακόµη και όταν οι ποσότητες είναι τόσο µικρές που απο-

κλείουν κάποιες µεθόδους (π.χ. καύση). Θεσµοθετείται επίσης, χωρίς τεκµηρίωση, η απαίτηση

περί «θερµικής αξιοποίησης των ΑΣΑ», στην οποία περιλαµβάνεται και η καύση.

Λόγω της ασάφειας των ΠΕΣ∆Α, δεν µπορούν να εξαχθούν άµεσα στοιχεία σε ότι αφορά την

επιλογή των τεχνολογιών επεξεργασίας. Η χρήση όµως της βιολογικής ξήρανσης εµφανίζεται

πιθανή στις περισσότερες περιφέρειες. Η τεχνολογία αυτή προκρίνεται απ’ ευθείας στο ΠΕΣ∆Α

Πελοποννήσου. Επίσης, αν και δεν αναφέρεται η επιλογή τεχνολογιών στο ΠΕΣ∆Α Αττικής, η

δηµιουργία µονάδων βιολογικής ξήρανσης έχει ήδη «ωριµάσει» από το 2004 µε ΜΠΕ και έ-

γκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις ΟΕ∆Α Γραµµατικού και Κερατέας.

B.2.3.5 Απαιτήσεις επεξεργασίας, νέοι ΧΥΤΑ και βιολογική ξήρανση

Από την παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών των ΠΕΣ∆Α που προηγήθηκε εντύπωση

προκαλούν τα ακόλουθα:

• Η σαφής τάση επεξεργασίας του συνόλου σχεδόν των ΑΣΑ από το 2010, µε κύρια ε-

ξαίρεση την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι απαιτήσεις επεξεργασίας

όµως είναι περιορισµένες και κλιµακώνονται σταδιακά (βλέπε ενότητα 6.1 και Εικόνα
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6.1-1). Η υπέρβαση αυτή συνεπάγεται βαρύτατη οικονοµική επιβάρυνση, η οποία ού-

τε καν αναφέρεται στα ΠΕΣ∆Α και βέβαια δεν δικαιολογείται.

• Υπάρχει προφανής αντίφαση µεταξύ της ευρύτατης ανάπτυξης της υποδοµής σε ΧΥΤΑ

έως το τέλος του 2008 και της τάσης επεξεργασίας του συνόλου σχεδόν των ΑΣΑ από

το 2010, που λογικά συνεπάγεται δραστική µείωση των αναγκών διάθεσης.

Ένας ορθολογικός σχεδιασµός θα προωθούσε τη σταδιακή ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ε-

πεξεργασίας, έτσι ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλουν οι οδηγίες της Ε.Ε. (βλέπε

Εικόνα 6.1-1), µε παράλληλη ανάπτυξη της αναγκαίας υποδοµής σε ΧΥΤΑ για απ’ ευθείας διά-

θεση των υπολοίπων ΑΣΑ. Τούτο θα ήταν εφικτό για όλες τις περιπτώσεις των µεθόδων επε-

ξεργασίας, εκτός από την περίπτωση της βιολογικής ξήρανσης, η οποία, όπως αναφέρθηκε,

δεν έχει νόηµα εάν πρόκειται να συνδυαστεί µε ΧΥΤΑ.

B.2.3.6 Κόστος από χρήση εναλλακτικών τεχνολογικών επεξεργασίας

Όπως αναφέρεται στις προηγούµενες ενότητες, από τα ΠΕΣ∆Α προκύπτουν σαφείς τάσεις (α)

χρήσης της βιολογικής ξήρανσης στις περισσότερες περιφέρειες και (β) επεξεργασίας του συ-

νόλου σχεδόν των ΑΣΑ από το 2010. Αµφότερες αποτελούν δαπανηρές προτάσεις µια και η

βιολογική ξήρανση, αν και προεπεξεργασία, έχει υψηλό κόστος (βλέπε Ενότητα 3.5.1 και Ει-

κόνες 3.5.1-1 και 3.5.1-2) και η καθολική εφαρµογή της από το 2010, αντί της επεξεργασίας

περιορισµένων ποσοτήτων σύµφωνα µε το διάγραµµα της Εικόνας Β.2.1-1, που θα ήταν αρ-

κετή µε κάθε άλλη τεχνολογία, επιφέρει σηµαντική περαιτέρω αύξηση του κόστους.

Τα παραπάνω µεταφράζονται σε πρόσθετο κόστος, έναντι της αερόβιας µηχανικής - βιολο-

γικής επεξεργασίας, 640 εκατ. € ετησίως (δίχως να λαµβάνεται υπόψη το σηµαντικό κό-

στος µεταφοράς και διάθεσης του SRF σε ΧΥΤΑ) για την απλή προεπεξεργασία των ΑΣΑ µε

βιολογική ξήρανση και σε 1,24 δισ. € ετησίως για την περίπτωση πλήρους αξιοποίησης του

SRF, είτε σε µονάδες αεριοποίησης, είτε σε µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης (βλέπε ανάλυση

στην ενότητα 6.3.2.6). Τα προαναφερθέντα πρόσθετα κόστη είναι ενδεικτικά ενός ακραίου,

πλην όµως όχι απίθανου σεναρίου, καθολικής χρήσης της βιολογικής ξήρανσης από το 2010.

B.2.3.7 Συζήτηση
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, έναντι της αερόβιας µηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας, το

πρόσθετο κόστος από τη χρήση της βιολογικής ξήρανσης προσεγγίζει τα 60 € / έτος ανά εξυ-

πηρετούµενο πολίτη και σε περίπτωση αεριοποίησης ή στοιχειοµετρικής καύσης του παραγό-

µενου SRF, τα 110 € / έτος ανά εξυπηρετούµενο πολίτη. Το κόστος αυτό θα ήταν απαγορευ-

τικό για τους Φο∆ΣΑ δίχως επιδοτήσεις του αρχικού κεφαλαίου ή/και των προϊόντων. Η δυ-

νατότητες όµως των αναγκαίων επιδοτήσεων υπάρχουν. Για παράδειγµα:

• Η απόφαση επιδότησης µε 100 €/τόνο υλικών συσκευασίας στο RDF από τη µονάδα Ε-

ΜΑΚ I ∆. Αττικής, προκειµένου τούτο να αξιοποιηθεί θερµικά αντί να διατίθεται σε ΧΥ-

ΤΑ, αποτελεί προάγγελο σηµαντικής επιδότησης και του SRF από τις µονάδες βιολογικής

ξήρανσης, µε το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από την επιβά-

ρυνση των καταναλωτικών προϊόντων µε το κόστος διαχείρισης των υλικών συσκευασί-

ας τους και επιβαρύνουν τους καταναλωτές εν αγνοία τους. Υπάρχουν εποµένως οι µη-

χανισµοί για την είσπραξη των αναγκαίων εσόδων και για την καταβολή του οποιουδή-

ποτε ύψους σχετικών επιδοτήσεων κριθεί σκόπιµο.

• Η ολική ή µερική επιδότηση του κόστους κατασκευής του εργοστασίου µε επιδοτήσεις

από την Ε.Ε. µε εθνικούς πόρους έχει µακρά ιστορία σε έργα διαχείρισης απορριµµάτων.

Τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι ΟΤΑ, σπάνια καλύπτουν το κόστος του κε-

φαλαίου και κατά κανόνα περιορίζονται στα λειτουργικά έξοδα. Η προώθηση έργων µε

τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ δεν αποκλείει παρόµοιες πρακτικές, σε ότι αφορά τη συµµετοχή

του δηµοσίου. Η πρακτική αυτή έχει δηµιουργήσει σηµαντικότατες σπατάλες κοινοτικών

και εθνικών κονδυλίων µε την κατασκευή πληθώρας οικονοµικά ασύµφορων έργων, που

όµως προκρίνονται µε το κριτήριο του περιορισµένου λειτουργικού κόστους.

• Η κατασκευή πολυάριθµων ΧΥΤΑ µέχρι το τέλος του 2008, που εξασφαλίζουν δυνατό-

τητα διάθεσης του συνόλου των ΑΣΑ πολύ πέρα του 2020, αποτελεί εκ των πραγµάτων

έµµεση, πλην σηµαντικότατη, επιδότηση της βιολογικής ξήρανσης µε κονδύλια από την

Ε.Ε. και εθνικούς πόρους. Με κάθε άλλη µέθοδο επεξεργασίας η τόσο εκτενής ανάγκη

χρήσης ΧΥΤΑ ελλείπει.

Με τις παραπάνω επιδοτήσεις το πρόσθετο κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ µεταβιβάζεται στην

κοινωνία µέσω της αντιοικονοµικής επένδυσης διαθέσιµων πόρων και στους καταναλωτές µε

την επιβάρυνση των αγαθών που προµηθεύονται. Αναµφίβολα όµως, το πρόσθετο αυτό κό-

στος θα επιβαρύνει σταδιακά και τους ευεργετούµενους Φο∆ΣΑ µια και η διάρκεια ζωής κάθε

εγκατάστασης είναι πεπερασµένη και οι επιδοτήσεις προϊόντων, όπως του SRF, δεν µπορεί
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παρά να µειωθούν όσο οι παραγόµενες ποσότητες αυξάνουν και οι εισπρακτικοί µηχανισµοί

αδυνατούν να τις καλύψουν.

B.2.4 Αρχές ορθολογικού εθνικού σχεδιασµού

Οι  ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις για επεξεργασία, ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών,

διάθεση και προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνουν σηµαντικότατα το κόστος της διαχείρι-

σης των απορριµµάτων, σε σηµείο όπου η λήψη ορθών αποφάσεων αποκτά εθνική σηµασία

µια και επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Για τη λήψη των σωστών αποφάσεων θα πρέπει να αναλυθούν σύνθετα τεχνικά, οικονοµικά

και κοινωνικά θέµατα, και να συνδυαστούν οι αναγκαίες δράσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η

τήρηση, µε βέλτιστο οικονοµικά τρόπο, πολλαπλών απαιτήσεων, που συχνά γίνονται αυστη-

ρότερες µε την πάροδο του χρόνου. Μια λογική διαδικασία για την επίτευξη των παραπάνω

στόχων περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια:

Β.2.4.1 Λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Ο στόχος στη φάση αυτή είναι η επιλογή των πλέον πρόσφορων συνδυασµών µεθόδων δια-

χωρισµού στην πηγή, συλλογής και µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, δίχως την ανάγκη

κατάρτισης λεπτοµερών σχεδίων δράσης. Οι στρατηγικές αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυ-

τή τη φάση βασίζονται σε ορισµένες παραδοχές (π.χ. αναµενόµενες αποδόσεις των εναλλα-

κτικών συστηµάτων διαχωρισµού στην πηγή και την χρονική τους εξέλιξη) και πρέπει να επι-

τρέπουν τη διαµόρφωση ενός σχήµατος διαχείρισης το οποίο:

• Είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις απορρέουν από τις οδηγίες της Ε.Ε.

(75/442/EEC, 94/62/EC, 2004/12/EC, 99/31/EC κτλ.).

• Είναι οικονοµικά αποδοτικό. Η εκτίµηση της οικονοµικής αποδοτικότητας στο στάδιο

αυτό γίνεται, αναγκαστικά, µε θεώρηση τυπικών στοιχείων κόστους συλλογής, µετα-

φοράς και διάθεσης.

• Είναι περιβαλλοντικά αποδοτικό. Τούτο εκτιµάται µε Ανάλυση Κύκλου Ζωής, που πα-

ρέχει ολικά ισοζύγια πρώτων υλών, ενέργειας και εκποµπής ρύπων της κάθε διεργασί-

ας και των προϊόντων αυτής. Με τη µέθοδο αυτή µπορούν να αξιολογηθούν µε σωστό

τρόπο εναλλακτικές διαχειριστικές προσεγγίσεις και µέθοδοι επεξεργασίας και να τε-
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θούν ορθές προτεραιότητες. Οι τελευταίες συχνά διαφέρουν από αυτό που εκ πρώτης

όψεως εµφανίζεται προφανές. Για παράδειγµα, ένα σχέδιο διαχείρισης που δίνει έµ-

φαση στην ανακύκλωση υλικών είναι πιθανό ότι θα αποδειχθεί ενεργειακά αποδοτικό-

τερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο από ένα άλλα σχήµα που δίνει έµφαση στην «ε-

νεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ».

Λόγω της σηµασίας που έχει η παραπάνω ανάλυση, αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνο νέα

συστήµατα λογισµικού που επιτρέπουν τον έλεγχο δεδοµένων στρατηγικών και τη σύγκριση

των περιβαλλοντικών και οικονοµικών αποτελεσµάτων τους, π.χ. [12 Κεφ. 6].

Β.2.4.2 Ορθολογική επιλογή θέσεων για δηµιουργία κεντρικών ΟΕ∆Α

Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται κατ’ αρχήν στη διαµόρφωση διαγραµµάτων (Εικόνες 6.4.2-1

και 6.4.2-2), τα οποία επιτρέπουν ευχερή εκτίµηση της µέγιστης απόστασης που συµφέρει

οικονοµικά η µεταφορά των ΑΣΑ προκειµένου η επεξεργασία ή/και διάθεση να γίνει σε µεγά-

λη κεντρική εγκατάσταση αντί σε µικρή τοπική [13 Κεφ. 6].

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι οριακές αποστάσεις, στις οποίες το αυξηµένο

κόστος µεταφοράς αντισταθµίζεται από τη µεγαλύτερη οικονοµία κλίµακας της κεντρικής ΟΕ-

∆Α, είναι πολύ µεγαλύτερες από ότι γενικά πιστεύεται. Επίσης ότι το κόστος της µεταφοράς

των απορριµµάτων, ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις, είναι περιορισµένο σε σύγκριση µε το

κόστος επεξεργασίας και διάθεσης. Τα προαναφερθέντα παρέχουν σηµαντική ευελιξία στο

σχεδιασµό της διαχείρισης των απορριµµάτων, διευρύνοντας στην περίπτωση µεγάλων αστι-

κών περιοχών τον ορίζοντα αναζήτησης νέων, κοινωνικά αποδεκτών, θέσεων ΟΕ∆Α, δίχως

σηµαντικό πρόσθετο κόστος. Οι κεντρικές αυτές ΟΕ∆Α µπορούν να εξυπηρετήσουν ευρύτα-

τες περιοχές της περιφέρειας µε µεγάλη οικονοµία κλίµακας, έτσι ώστε το τελικό οικονοµικό

αποτέλεσµα να είναι ακόµα και  θετικό.

Για τον εντοπισµό των αναγκαίων θέσεων ίδρυσης ΟΕ∆Α µε χρήση των παραπάνω διαγραµ-

µάτων έχει αναπτυχθεί επίσης µια βήµα προς βήµα διαδικασία εφαρµογής. Σύµφωνα µε αυτή

η ανάλυση ξεκινάει µε θεώρηση ικανού αριθµού υποψήφιων θέσεων, κάποιες από τις οποίες

µπορεί να είναι γνωστές ως ιδιαίτερα κατάλληλες (π.χ. λιγνιτωρυχεία ∆ΕΗ) και οι υπόλοι-

πες µπορούν να οριστούν προσεγγιστικά σε πρώτη φάση, δίχως έρευνα πεδίου, έτσι ώστε να

παρέχουν ικανοποιητική χωρική κάλυψη της περιοχής µελέτης. Με την προαναφερθείσα  βή-

µα προς βήµα διαδικασία, επιτυγχάνεται σταδιακός αποκλεισµός των περισσότερων από τις
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αρχικές θέσεις που θεωρήθηκαν, έτσι ώστε να αποµείνουν οι απαραίτητες. Στη διαδικασία

αυτή προτεραιότητα δίνεται στη διατήρηση των θέσεων που είναι γνωστές ως ιδιαίτερα κα-

τάλληλες. Εάν στις τελικές επιλογές περιλαµβάνονται και θέσεις, εκτός από αυτές που είναι

από την αρχή γνωστές ως ιδιαίτερα κατάλληλες, απαιτείται µελέτη χωροθέτησης στην ευρύ-

τερη περιοχή εκάστης.

Με εφαρµογή της διαδικασίας αυτής στην περιοχή της Ηπειρωτικής Ελλάδας προκύπτει ότι ο

βέλτιστος αριθµός ΟΕ∆Α δεν υπερβαίνει τις 7 για αερόβια Μηχανική – Βιολογική επε-

ξεργασία και τις 3 για µονάδες στοιχειοµετρικής καύσης [13 Κεφ. 6]. Οι ανάγκες αυ-

τές καλύπτονται από τις ιδιαίτερα κατάλληλες θέσεις ΟΕ∆Α που παρουσιάζονται στο

χάρτη της Εικόνας 6.4.2-3 και ενδεχοµένως από µια νέα θέση που πρέπει να χωροθετη-

θεί µεταξύ των Περιφερειών ∆. Ελλάδος / Ηπείρου.

Με την απλή αυτή διαδικασία θα µπορούσε να έχει λυθεί (και θα πρέπει να λυθεί) ένα χρόνιο

πρόβληµα, που έχει δηµιουργήσει εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις, πολλαπλές προσφυγές

στο Σ.τ.Ε., καθυστερήσεις στην εφαρµογή, απώλειες επιδοτήσεων από την Ε.Ε., αστοχία

στην προστασία του περιβάλλοντος και υπέρµετρες δαπάνες.

Β.2.4.3 ∆ιαµόρφωση βέλτιστου λεπτοµερούς σχεδίου διαχείρισης

Τα αποτελέσµατα από τις διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων και επιλογής υποψή-

φιων θέσεων για ΟΕ∆Α παρέχουν βασικά στοιχεία, µε χρήση των οποίων µπορεί να διαµορ-

φωθεί το βέλτιστο λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης για όλη την περιοχή µελέτης µε χρήση

προηγµένων πακέτων λογισµικού [5, 9, 15 Κεφ. 6]. Η διαµόρφωση του σχεδίου δράσης σε

εθνικό αντί σε περιφερειακό επίπεδο παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, επιτρέποντας τη δι-

αµόρφωση οικονοµικά αποδοτικότερων και κοινωνικά προτιµότερων λύσεων.

Στα πλαίσια του σχεδιασµού αυτού επιλέγονται από το λογισµικό βέλτιστου σχεδιασµού οι

προσφορότερες από τις διαθέσιµες θέσεις για ίδρυση νέων εγκαταστάσεων (σταθµών µετα-

φόρτωσης, µονάδων ενδιάµεσης και τελικής επεξεργασίας, εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης).

Για κάθε νέα εγκατάσταση επιλέγεται η προσφορότερη τεχνολογία, ορίζεται ο χρόνος έναρξης

λειτουργίας, η δυναµικότητα, οι πηγές των εισερχοµένων φορτίων και οι αποδέκτες των ε-

ξερχόµενων φορτίων και εκτελείται αξιόπιστη εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου και λειτουρ-

γίας. Παράλληλα βελτιστοποιείται η χρήση κάθε υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας,
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µεταφοράς και διάθεσης και µε αυτό τον τρόπο εντάσσεται στο σχεδιασµό και εξασφαλίζεται

η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλης της υφιστάµενης υποδοµής. Από τη διαδικασία αυτή

προκύπτει ένα αναλυτικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίον τηρεί τις σηµερινές και επερχόµενες

απαιτήσεις επεξεργασίας µε το ελάχιστο άθροισµα του ετήσιου κόστος λειτουργίας και του

ετήσιου κόστους κεφαλαίου.

Με χρήση του ιδίου λογισµικού είναι δυνατόν να εκτελεστεί ανάλυση ευαισθησίας προκειµέ-

νου να διερευνηθεί το κόστος επιλεγµένων περιορισµών π.χ. το κόστος επιβολής ή/και απο-

κλεισµού χρήσης κάποιων τεχνολογιών ή/και θέσεων ίδρυσης εγκαταστάσεων (σταθµών µε-

ταφόρτωσης, µονάδων επεξεργασίας, χώρων διάθεσης) ή/και επιβολής ορίων στη δυναµικό-

τητα ή χωρητικότητα κάποιων εγκαταστάσεων κτλ. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ένας

ικανός αριθµός εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης, καθένα από τα οποία εκπληρώνει ένα σύ-

νολο επιθυµητών περιορισµών και για το οποίο υπάρχει λεπτοµερής ανάλυση των οικονοµι-

κών συνεπειών, συνολικά και ανά ΟΤΑ. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει όλη η ανα-

γκαία πληροφόρηση, που επιτρέπει στους αρµόδιους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να

επιλέξουν το καταλληλότερο από τα σχέδια αυτά µε συναινετικές διαδικασίες.

Β.2.5 Προτάσεις για λύση του υφισταµένου προβλήµατος

Η διαµόρφωσης ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο παρέχει σηµα-

ντικές δυνατότητες χωροθέτησης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διά-

θεσης και για το λόγο αυτό καθιστά δυνατή τη διαµόρφωση πολύ ορθολογικότερων λύσεων

από περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά σε σχέση µε τους επιµέρους σχεδια-

σµούς σε επίπεδο περιφέρειας.

Ένας νέος σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο µε τις διαδικασίες που προτείνονται στην ενότητα

10.6.4 θα αξιοποιούσε ασφαλώς µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σηµαντική υποδοµή σε

υφιστάµενους και προωθούµενους ΧΥΤΑ, αλλά και την υποδοµή σε σταθµούς µεταφόρτωσης

και µονάδες επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας συνάµα µια οµαλή µετάβαση από το σηµερινό

σύστηµα διαχείρισης στο βέλτιστο εθνικό.

Στα πλαίσια του νέου αυτού σχεδιασµού αναµένεται να προκύψει προτεραιότητα στην επε-

ξεργασία του συνόλου των απορριµµάτων της Αττικής, η οποία δεν διαθέτει σήµερα αξιόλογη

υποδοµή σε ΧΥΤΑ. Τούτο θα εξασφάλιζε τήρηση των απαιτήσεων επεξεργασίας µέχρι το

2020 σε εθνικό επίπεδο, µε ενδεχόµενη ανάγκη επεξεργασίας των απορριµµάτων από κά-
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ποιες ακόµα επιλεγµένες περιοχές µετά το 2013. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται χρόνος στις

υπόλοιπες περιφέρειες να αξιοποιήσουν τη σηµαντική υποδοµή, που οι περισσότερες θα δια-

θέτουν σε ΧΥΤΑ, για οικονοµική απ’ ευθείας διάθεση των απορριµµάτων τους.

Με τη διαδικασία αυτή οδεύουµε σταδιακά, από τη χρήση της πληθώρας των υφιστάµενων

και αναµενόµενων ΧΥΤΑ, στην ίδρυση και λειτουργία ολιγάριθµων κεντρικών ΟΕ∆Α σε θέσεις,

σαν αυτές που αναφέρονται για την Ηπειρωτική Ελλάδα στην ενότητα 10.6.4 και στο χάρτη

10.6.4-1, που δεν προκαλούν τοπικές οχλήσεις και κοινωνικά προβλήµατα, αλλά αντιθέτως

αποτελούν πολύτιµους πόλους οικονοµικής ανάπτυξης. Τα απορρίµµατα θα µεταφέρονται

στις κεντρικές αυτές εγκαταστάσεις µε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο οδικής, σιδηροδροµικής και

ακτοπλοϊκής µεταφοράς. Το δίκτυο αυτό είναι βέβαιο ότι µπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο

της Ηπειρωτικής Ελλάδος, αλλά και την πλειονότητα των νησιών µε οικονοµικά πολύ πιο

πρόσφορο τρόπο, προσφέροντας παράλληλα προφανή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλεονε-

κτήµατα.

Η ορθολογικοποίηση του όλου συστήµατος διαχείρισης των οικιακού τύπου απορριµµάτων

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 10.6.4 προσφέρει εθνικής εµβέλειας οικονοµικά,

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα και συνάµα λύσεις που δεν υφί-

στανται σε χρονικούς περιορισµούς. Από τη σωστότερη και µόνο επιλογή του συστήµατος

επεξεργασίας προκύπτει οικονοµία που µπορεί να φτάσει τα 1,24 δισ. € ετησίως (βλέπε ενό-

τητα 6.3.2.6 παραπάνω).

Με την προτεινόµενη προσέγγιση αξιοποιείται το σύνολο της υφιστάµενης υποδοµής και τίθε-

νται ρεαλιστικότεροι και ελεγχόµενοι στόχοι, που µπορούν να εφαρµοστούν ταχύτερα και α-

σφαλέστερα από τα προβλεπόµενα στους ΠΕΣ∆Α. Πράγµατι, έναντι των πολυπληθών Φο∆ΣΑ

που θα δηµιουργηθούν, θα µελετήσουν, θα αποφασίσουν και θα προωθήσουν την κατασκευή

δεκάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, συχνά µέσα από έντονες αντιδράσεις και προσφυγές

των τοπικών κοινωνιών, πολύ ρεαλιστικότερη και ταχύτερη είναι η προώθηση µιας κεντρικής

εκτός Αττικής ΟΕ∆Α, η οποία, µαζί µε τη µονάδα EMAK I των Α. Λιοσίων, θα εξυπηρετήσει

τόσο την  Αττική όσο και ευρύτερες περί αυτήν περιοχές. Με τη µονάδα αυτή θα µπορούσαν

να καλυφθούν όλες οι ανάγκες επεξεργασίες των ΑΣΑ της χώρας έως τουλάχιστον το 2013.

Πολύ νωρίτερα θα µπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και το νέο βέλτιστο εθνικό σχέδιο διαχείρι-

σης, το οποίο θα ορίσει την περαιτέρω πορεία.
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Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το µέγεθος του σηµερινού προβλήµατος διαχείρισης

των ΑΣΑ είναι σοβαρό και οι οικονοµικές του επιπτώσεις σηµαντικές για την εθνική οικονοµία.

Υπάρχουν όµως συγκεκριµένες, ορθολογικές και γρήγορα εφαρµόσιµες λύσεις. Εν όψει της

κατάστασης αυτής λογικό θα ήταν να επανεξεταστεί η σκοπιµότητα συνέχισης της υφιστάµε-

νης πορείας εφαρµογής των ΠΕΣ∆Α, οι οποίοι, αντί να παρουσιάσουν και να τεκµηριώσουν

ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό, ως εξ ορισµού είχαν υποχρέωση να κάνουν, δηµιούργησαν,

κατά κύριο λόγο, δοµές εφαρµογής µέσω Φο∆ΣΑ (η πλειονότητα των οποίων θα οριστεί από

τις περιφέρειες) παρέχοντας σε αυτούς a priori εξουσιοδότηση για λήψη όλων των κρίσιµων

αποφάσεων.

Β.3 Συµπεράσµατα για την ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων

• Υπάρχει επαρκής δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων.

• Το ΓΕ∆ΣΑΠ, το οποίο συστάθηκε από τον Ν. 2939/2001 ως µία µεταβατική υπηρεσία, µε την

περιορισµένη αριθµητική σύνθεση δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει στον τεράστιο όγκο του

προς διεκπεραίωση αντικειµένου ελέγχου, ούτε διαθέτει το απαιτούµενο ειδικό πολιτικό βάρος

(χωρίς ρητή κάλυψη και παρότρυνση από την πολιτική ηγεσία) για να αντιπαρατεθεί επιτυχώς µε

οικονοµικά συµφέροντα αυτού του µεγέθους και να επιτελέσει απρόσκοπτα τον ρυθµιστικό του

ρόλο. Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθεί και να λειτουργήσει ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ.

• Η επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2005 µε την σηµερινή ετήσια κατά κεφαλή συλλογή

αποβλήτων συσκευασιών, την υπάρχουσα µεθοδολογία και τον υπάρχοντα ρυθµό υλοποίησης

των έργων είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί τα επόµενα 2 χρόνια.

• Εποµένως, υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει η διαδικασία παραποµπής της χώρας στο Ευρ.

∆ικαστήριο για κακή εφαρµογή της Οδηγίας 94/62.

• Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίσπευση των έργων και τον προγραµµατισµό

νέων και να αναζητηθούν νέοι πιο ευέλικτοι και αποδοτικοί τρόποι προώθησης των έργων και

εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.

• Ο έλεγχος του συστήµατος γίνεται από το ΓΕ∆ΣΑΠ, τρία χρόνια µετά την έγκριση του συστήµα-

τος (συµπληρώθηκαν την 1/3/2006), σύµφωνα µε τη διαδικασία χορήγησης Π.Ε.∆. που προβλέ-

πει η παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2939/2001. ∆εδοµένου ότι οι υποχρεώσεις του συστήµατος

δεν έχουν εκπληρωθεί παρά κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του

άρθρου 9 προκειµένου να τεθούν ειδικοί όροι συµµόρφωσης για την έκδοση του ΠΕ∆ ή να

επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο.
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• Τέλος επισηµαίνεται ότι η διαδικασία του ελέγχου µπορεί να διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη

λειτουργία του ΕΟΕ∆ΣΑΠ, ο οποίος θα είναι επαρκώς στελεχωµένος.

• Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία και ειδικότερα το ΥΠΕΧΩ∆Ε οφείλει να λάβει όλα τα οφειλόµενα

µέτρα για την προώθηση και στην πράξη της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων

προϊόντων, πολύ περισσότερο που ο έλληνας πολίτης, ως καταναλωτής συσκευασµένων προϊό-

ντων, πληρώνει αδρά για την επίτευξη των στόχων της.

Β.4 Συµπεράσµατα για τους ΧΑ∆Α

1. Το πρόγραµµα αποκατάστασης των ΧΑ∆Α στο σύνολο του είναι πολύπλοκο γιατί ε-

µπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και φορείς, όπως οι Κεντρικές, οι Περιφερειακές, οι

Νοµαρχιακές υπηρεσίες και οι ΟΤΑ, και καθιστά την ωρίµανση και την υλοποίηση των

έργων αποκατάστασης χρονοβόρα.

2. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης πρέπει να ξεκινήσει άµεσα και να καταβληθεί

προσπάθεια να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν.

3. Ο στόχος που έχει τεθεί στον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ-

∆ΣΑ) για εξάλειψη και αποκατάσταση των ΧΑ∆Α µέχρι 31-12-2008 (σηµειωτέον ότι

και τα έργα ∆ΣΑ που υλοποιούνται θα έχουν αποπερατωθεί µέχρι το 2008) είναι πλέον

δυσεκπλήρωτος.
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Σύµφωνα µε όσα προηγήθηκαν, η Ο.Ε. µε ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώνει ότι ως βάση για

τις προτάσεις πολιτικής που ακολουθούν, παραµένει απολύτως επίκαιρη η προ δεκαετίας θέση

της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που καταγράφεται στο ∆ελτίο Τύπου της 31/5/96. Σύµ-

φωνα µε αυτή:

«Η λύση τέτοιων προβληµάτων [όπως αυτό της ορθολογικής διαχείρισης των ΑΣΑ] της οποί-

ας µια πλευρά αποτελεί και η αντιµετώπιση των εξάρσεών τους, απαιτεί συντονισµένη προ-

σέγγιση από όλους τους πολιτικά υπεύθυνους για αυτές. Απαιτεί τη διαρκή και αποτελεσµατι-

κή παρουσία της Πολιτείας, που δεν είναι συµβατή µε την αναβλητικότητα για την εφαρµογή

των επεξεργασµένων επιστηµονικά και κοινωνικά αποφάσεων ευρείας αποδοχής.

Εντελώς διαφορετική θα ήταν σήµερα η κατάσταση, ουσιαστικές λύσεις θα είχαν δροµολογη-

θεί, αν έγκαιρα η Πολιτεία είχε ασπασθεί τις βασικές υποδείξεις του ΤΕΕ για την αναµόρφω-

ση, σε λειτουργική κατεύθυνση, της νοµοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, για τη χάραξη εθνι-

κής στρατηγικής στα απορρίµµατα, για την εκπόνηση ενός πλαισίου γενικών τεχνικών προ-

διαγραφών, για τη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την ανακύκλωση και την ενθάρρυνση

(οικονοµική, θεσµική, τεχνική) παρεµβάσεων υπέρ της προώθησης της διαλογής στην πηγή,

την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και χώρων υγειονοµικής ταφής των

υπολειµµάτων τους, την παύση λειτουργίας και σταδιακή αποκατάσταση των χιλιάδων ανεξέ-

λεγκτων χωµατερών, τη λύση του καθοριστικού, όπως αποδείχθηκε προβλήµατος [των χρή-

σεων] γης.»

2. Παρόλαυτα, στη 10ετία που πέρασε, άπρακτη δυστυχώς στο µεγαλύτερο µέρος για τη χώ-

ρα µας, οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των ΑΣΑ έχουν αποδώσει χειροπιαστά θετικά

αποτελέσµατα στις χώρες της Ευρώπης αλλά και στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες τεχνολογικά

χώρες του κόσµου, σε συγκεκριµένους τοµείς όπως:

- Η ανακύκλωση µε διαλογή στην πηγή

- Η µεταφόρτωση

- Η µηχανική ανακύκλωση µε βιοσταθεροποίηση του οργανικού κλάσµατος
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- Η ενεργειακή αξιοποίηση του υψηλής θερµογόνου δύναµης κλάσµατος των ΑΣΑ (R-

F)

- Η αποκατάσταση και επανένταξη στο περιβάλλον των παλαιών χώρων διάθεσης α-

πορριµµάτων

- Η ασφαλής υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων αλλά και των πρωτογενών αποριµ-

µάτων

3. Οι θετικές αυτές εξελίξεις στον τοµέα των επιµέρους µεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης

και ειδικότερα διάθεσης των Σ.Α., σε συνδυασµό µε την υποχρέωση της τήρησης των βασι-

κών στρατηγικών στόχων που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, καθώς και σε επίπεδο Ε.Ε. (περιορι-

σµός της ποσότητας και της βλαπτικότητας των παραγόµενων Σ.Α., προτεραιότητα της ανα-

κύκλωσης έναντι της ενεργειακής αξιοποίησης, ασφαλής τελική διάθεση, ορθολογική και α-

σφαλής µεταφορά) οδηγούν το αντικείµενο της διαχείρισης των Σ.Α. σε ένα βέλτιστο συνδυ-

ασµό των διαφόρων µεθόδων, που εκδηλώνεται ήδη ως η επικρατούσα τάση στις περισσότε-

ρες ανεπτυγµένες χώρες. Βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της τάσης αυτής είναι:

- Η συστηµατική ανάπτυξη της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή (ως συστήµα-

τος (i) θεσµών, (ii) µηχανισµών εφαρµογής και (iii) τεχνολογιών) στα υλικά συσκευασιών

καθώς και σε απόβλητα πέραν των συσκευασιών, όπως είναι τα οχήµατα στο τέλος του

κύκλου ζωής τους, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οι εξαντληµέ-

νοι συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες, τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τα αδρανή

στερεά απόβλητα, τα παλαιά επίσωτρα, το έντυπο χαρτί κλπ.

- Ο περιορισµός των απαιτήσεων σε χώρους για την τελική διάθεση (υγειονοµική

ταφή) των Σ.Α. Ήδη, σε πολλές χώρες επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος σε βάρος των

Σ.Α. που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. Επίσης, επεκτείνεται ταχύτατα η εφαρµογή συστηµάτων

ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής επιτήρησης και παρακολούθησης (monitoring)

των ΧΥΤΑ τόσο στη φάση της λειτουργίας τους όσο και σε αυτήν της µεταφροντίδας

τους. Παράλληλα, επεκτείνεται η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαε-

ρίου.
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- Η εµπεριστατωµένη ανάλυση του κύκλου ζωής όλων των προϊόντων, ώστε να µελε-

τηθεί και αξιολογηθεί πλήρως η περιβαλλοντική συµπεριφορά τους από την στιγµή πα-

ραγωγής τους µέχρι την αξιοποίηση και την τελική διάθεση των όποιων αποβλήτων τους,

µε στόχο τον επανασχεδιασµό τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους τεθέντες

στρατηγικούς στόχους για την πρόληψη στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης.

4. Οι παραπάνω κατευθύνσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν όχι µόνο σε επίπεδο σχεδιασµού,

αλλά και σε επίπεδο εφαρµογής και στη χώρα µας. Η αναγκαιότητα, όµως, αυτή δεν είναι

συµβατή µε τον πολυκατακερµατισµό του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου και των µεγάλων

νησιών σε εκατοντάδες διαχειριστικές ενότητες και ισάριθµους ή και περισσότερους Φ-

ο∆ΣΑ. Χωρίς να ανασταλεί η εξέλιξη των ώριµων χρηµατοδοτικά έργων, θα πρέπει η Πολιτεία

να προχωρήσει από τώρα στην προετοιµασία ενός ανασχεδιασµού, όχι τόσο ως προς τις προ-

τεινόµενες τεχνολογίες, όσο κυρίως ως προς τον αριθµό και το µέγεθός τους, σε συνδυασµό

µε το δίκτυο τροφοδοσίας τους (ΣΜΑ). Το ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας, µε α-

ποδεδειγµένη την πολύχρονη και εποικοδοµητική παρέµβασή του στον τοµέα αυτό, είναι

πρόθυµο να συµβάλει σε µια τέτοια κατέυθυνση.

5. Θα πρέπει να αναληφθούν από την Κεντρική ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκε-

κριµένες δράσεις και να υιοθετηθούν διαφανέστερες και πλέον αξιόπιστες στάσεις για το ξε-

πέρασµα των εµποδίων που είναι γνωστά ως «προβλήµατα κοινωνικής αποδοχής». Προς

την κατεύθυνση αυτή, βασικό ρόλο έχει η ανεξαρτησία των µελετητών στο έργο τους και ο

σεβασµός των τεκµηριωµένων προτάσεών τους, χωρίς παρασκηνιακές παρεµβάσεις καθοδή-

γησης των τελικών αποτελεσµάτων, κύρια ως προς το ζήτηµα των χωροθετήσεων. Οι βεβα-

ρηµένες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιοχές δεν θα πρέπει πλέον να αντιµετωπίζο-

νται, στην πράξη, ως προτιµησιακοί χώροι περαιτέρω συγκέντρωσης οχλουσών δραστηριοτή-

των. Αντίθετα, το στοιχείο αυτό να αποτελεί δυσµενή για την χωροθέτηση παράγοντα και σε

ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Θριάσιο Πεδίο) απαγορευτικό.

Καθοριστική θα είναι η συµβολή στην επίλυση του προβλήµατος αυτού του καθορισµού

χρήσεων γης σε επίπεδο χώρας.

6. Να αξιοποιηθεί το νέο χρηµατοδοτικό µέσο 2007-2013 (∆’ΚΠΣ – Ταµείο Συνοχής) δί-

νοντας προτεραιότητα στην υποστήριξη έργων διαχείρισης Α.Σ.Α. που συνάδουν µε τις παρα-
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πάνω κατευθύνσεις. Με την οπτική αυτή θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και όλες οι παρεµβά-

σεις που αφορούν στην αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών.

7. Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην έµπρακτη διευκόλυνση των ΟΤΑ να αναπτύξουν προ-

γράµµατα µε διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα συλλογι-

κής εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕ∆) και ιδιαίτερα µε το ΣΣΕ∆ Συσκευασιών «Ανακύκλωση»,

το οποίο οφείλει και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το διαφορικό κόστος, µε µέρος του οποί-

ου επιβαρύνονται τώρα οι ΟΤΑ.

Η Πολιτεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Ν.2939/01 για την Εναλ-

λακτική ∆ιαχείριση, και κύρια όσον αφορά:

- Στη συγκρότηση των οργάνων και υπηρεσιών του φορέα διαχείρισης που προβλέπε-

ται (ΕΟΕ∆ΣΑΠ)

- Στη δηµοσίευση του Π.∆. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκ-

σκαφές και κατεδαφίσεις.

- Στη δηµοσίευση του Π.∆. για την εναλλακτική διαχείριση του έντυπου χαρτιού.

8. Ειδικότερα για την Αττική, επιβάλλεται, προς αποτροπή του επικείµενου αδιεξόδου, η ά-

µεση υλοποίηση των παραπάνω κατευθύνσεων, µε έµφαση:

- Στην αναζήτηση χώρων επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΣΑ και εκτός των ορίων της

Αττικής.

- Στην άµεση αποσαφήνιση των προτεινόµενων τεχνολογιών επεξεργασίας των σύµ-

µεικτων απορ/των, στη βάση των συµπερασµάτων του παρόντος Κεφαλαίου.

- Στη δίκαιη και χωροταξικά ορθολογική χωροκατανοµή των νέων µονάδων επεξεργα-

σίας και τελικής διάθεσης  των σύµµεκτων απορριµµάτων µε αποκλεισµό  της ιδιαίτε-

ρα βεβαρηµένης  περιοχής του Θριασίου Πεδίου.
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- Στην απορρύπανση της ευρύτερης περί τον ΧΥΤΑ  των Άνω Λιοσίων περιοχής από τις

κατά καιρούς ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων.

- Στο ξεκαθάρισµα των ρόλων και των σχέσεων µεταξύ του υπάρχοντα Φο∆ΣΑ (δηλ.

του ΕΣ∆ΚΝΑ), των ΟΤΑ της Αττικής, των νέων προβλεποµένων Φο∆ΣΑ, εφόσον τελι-

κά συγκροτηθούν, και της Περιφέρειας Αττικής.

- Στη διαµόρφωση ενός αξιόπιστου, µε επιστηµονικά κριτήρια και προϋποθέσεις δοµη-

µένου χρονοδιαγράµµατος ενεργειών, δράσεων και χρηµατοδοτήσεων, µε προοπτική

τουλάχιστον 15ετίας, που θα καλύπτει στο σύνολό του το ολοκληρωµένο πρόγραµµα

διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική, ενταγµένου στο πλαίσιο ενός βέλτιστου

εθνικού σχεδίου διαχείρισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ε.P.A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. (2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I.1 Παραγωγή, Ανάκτηση, Καύση, Ταφή και άλλες µέθοδοι διάθεσης των  δηµοτικών στε-

ρεών αποβλήτων στις Η.Π.Α., 1960-2003

I.2 Ποσοστά µεθόδων διαχείρισης δηµοτικών στερεών αποβλήτων στις Η.Π.Α., 1960-2003
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I.1 Παραγωγή, Ανάκτηση, Καύση, Ταφή και άλλες µέθοδοι διάθεσης των δηµοτικών στερεών αποβλήτων στις Η.Π.Α., 1960-

2003

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των α) συνολικά παραχθέντων-συλλεχθέντων, β) ανακτηθέντων (µέσω προγραµµά-

των ανακύκλωσης, κοµποστοποίησης κ.α.), γ) διατεθέντων προς καύση και δ) διατεθέντων προς ταφή ή άλλες µεθόδους διάθεσης, δηµοτικών

στερεών αποβλήτων στις Η.Π.Α., στην περίοδο 1960-2003, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Environmental Protection Agency (E.P.A.) (2005). Οι

ποσότητες εκφράζονται σε εκατοµµύρια τόνους. Η κατηγορία «καύση» περιλαµβάνει την αποτέφρωση σύµµεικτων απορριµµάτων και RDF, αλλά

και την καύση, προς ανάκτηση ενέργειας, υλικών που έχουν διαλεχθεί στην πηγή (π.χ. ξύλινες παλέτες, καύσιµο από απορριφθέντα ελαστικά

κ.α.).

 Έτος 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Συνολική Παραγωγή
∆.Σ.Α.

 88.1 121.1 151.6 205.2 213.7 234.0 231.2 235.5 236.2

Μέθοδοι διαχείρισης           

Ανάκτηση Υλικών  5.6 8.0 14.5 33.2 55.8 68.9 69.3 70.5 72.3

Καύση  27.0 25.1 13.7 31.9 35.5 33.7 33.6 33.4 33.1

Ταφή, άλλες µέθοδοι διάθε-
σης

 55.5 87.9 123.4 140.1 122.4 131.4 128.3 131.7 130.8
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I.2 Ποσοστά µεθόδων διαχείρισης δηµοτικών στερεών αποβλήτων στις Η.Π.Α., 1960-2003

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα ποσοστά συµµετοχής των διάφορων µεθόδων στη διαχείριση των παραγοµένων στερεών

αποβλήτων στις Η.Π.Α., το διάστηµα 1960-2003

 Έτος 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Συνολική Παραγωγή
∆.Σ.Α.

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Μέθοδοι διαχείρισης  

Ανάκτηση Υλικών  6.4% 6.6% 9.6% 16.2% 26.1% 29.4% 30.0% 29.9% 30.6%

Καύση  30.6% 20.7% 9.0% 15.5% 16.6% 14.4% 14.5% 14.2% 14.0%

Ταφή, άλλες µέθοδοι διάθε-
σης

 63.0% 72.6% 81.4% 68.3% 57.3% 56.2% 55.5% 55.9% 55.4%
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Ποσοστά µεθόδων διαχείρισης δηµοτικών στερεών αποβλήτων στις 
Η.Π.Α., 1960-2003 (E.P.A., 2005)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

II.1 Η διαχρονική εξέλιξη του ζητήµατος

II.2 Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις βασικές επιλογές

στον τοµέα διαχείρισης των Α.Σ.Α.

ΙΙ.3 Τα συµπεράσµατα  επιστηµονικών φορέων και ιδρυµάτων
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II.1  Η διαχρονική εξέλιξη του ζητήµατος

Το πρόβληµα της διαχείρισης και ειδικότερα της διάθεσης/ αξιοποίησης των απορριµµάτων

στο νοµό Αττικής έχει απασχολήσει επανειληµµένα, σε όλο το διάστηµα της µεταπολίτευσης

µέχρι σήµερα, πέρα από τον υπεύθυνο φορέα διάθεσης, τον ΕΣ∆ΚΝΑ, και όλο το φάσµα των

εµπλεκοµένων, περισσότερο ή λιγότερο άµεσα, φορέων: Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕ∆-

ΚΝΑ, άµεσα εµπλεκόµενοι δήµοι και κοινότητες, ∆. Αθηναίων και Πειραιά), προηγούµενα Νο-

µαρχιακά Συµβούλια και Νοµαρχίες, Υπ. Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩ∆Ε, (ΠΕΡΠΑ και αργότερα Τµήµα

∆ΣΑ), προηγούµενα επιστηµονικούς φορείς (ιδιαίτερα του ΤΕΕ καθώς και του ΕΜΠ, του Συλ-

λόγου Χηµικών Μηχανικών, του ΓΕΩΤΕΕ κ.α.), άλλα ιδρύµατα, συνδικαλιστικούς φορείς (ΠΟ-

Ε-ΟΤΑ, ΠΟΕ∆ΗΝ), πολιτικά κόµµατα. Επανειληµµένα επίσης απασχόλησε και τον ηµερήσιο

(κύρια) Τύπο.

Για την επίλυση του προβλήµατος έχουν κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί: Συγκεντρώσεις, η-

µερίδες, συνέδρια, συσκέψεις, εργασίες επιτροπών,  διµερείς και πολυµερείς επαφές, συνε-

ντεύξεις Τύπου, λαϊκές κινητοποιήσεις, αρθρογραφίες, παρεµβάσεις στο Κοινοβούλιο. Ανα-

τρέχοντας στους πιο σηµαντικούς σταθµούς εξέλιξης του ζητήµατος, σηµειώνουµε τα παρα-

κάτω:

• Το 1976, η ∆.Ε. του ΤΕΕ αναθέτει σε οµάδα εργασίας από τους κ. Κ. Μπούρκα, Μελ.

Στάθη (ΕΣ∆ΚΝΑ), Γ. Αλισαφάκη (∆. Αθηναίων) και ∆. ∆ιακουλάκη, την εκπόνηση εργασίας

για τη "∆ηµοτική Καθαριότητα", η οποία αντικειµενικά, όπως σηµειώνουν οι µελετητές, ε-

πικεντρώνεται περισσότερο στα ζητήµατα της Αττικής.

Τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας συζήτησης που

οργάνωσε το ΤΕΕ στις 29/9/77, µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου, της ΤΑ και των πολι-

τικών κοµµάτων.

Το καταληκτικό συµπέρασµα της µελέτης ήταν:

"Ειδικά για την περιοχή πρωτεύουσας, πρέπει να αναδιοργανωθεί ο Ενιαίος

Σύνδεσµος, ώστε να µπορέσει να παίξει το ρόλο του, του υπεύθυνου φορέα για

τη διάθεση των απορριµµάτων ".

(Σηµειώνεται ότι όλο το επιστηµονικο-τεχνικό προσωπικό του ΕΣ∆ΚΝΑ τότε αποτελού-

νταν από ένα άτοµο, ένα συµβασιούχο Πολ/κό Μηχ/κό).
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• Το Γενάρη του 1977 κλείνει η χωµατερή "Βάρης", ύστερα από κινητοποιήσεις διαρκεί-

ας των κατοίκων του Κορωπίου.

• Το 1978 η διοίκηση του ΕΣ∆ΚΝΑ απαγορεύει την απόρριψη εξωοικιακών απορριµ-

µάτων στη χωµατερή Σχιστού, προκειµένου να διαφυλαχθεί η χωρητικότά της για τα

δηµοτικά απορρίµµατα.

• Τον ίδιο χρόνο (1978) αρχίζουν οι κινητοποιήσεις του ∆ήµου Άνω  Λιοσίων για την

περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής και την κατασκευή παρακαµπτηρίου προς τη

χωµατερή δρόµου.

• Το 1979 το Υπ. Εσωτερικών αναθέτει και εκπονείται µελέτη για τον εντοπισµό νέων

χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, ενώ το 1979 ανατέθηκε (και παραδόθη-

κε το 1981) µελέτη για δίκτυο σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο λεκα-

νοπέδιο της Αθήνας.

• Το τέλος του 1982 τίθεται συγκεκριµένα και επιτακτικά από το ∆ήµο Άνω Λιοσίων η απαί-

τηση για την αποµάκρυνση της χωµατερής Α. Λιοσίων, πράγµα που γίνεται απο-

δεκτό από τον ΕΣ∆ΚΝΑ.

• Τον ίδιο επίσης χρόνο (Ιούλης 1982), η ΤΕ∆ΚΝΑ διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα τη

διάθεση των απορριµµάτων στην Αττική.

• Το 1983, σε συνέχεια επερώτησης στη Βουλή και των αποφάσεων του ΕΣ∆ΚΝΑ και του

∆ήµου Α. Λιοσίων συγκροτείται επιτροπή για τον εντοπισµό νέων χώρων διάθε-

σης απορριµµάτων στην Αττική. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους (στην

πλειοψηφία τους ειδικούς επιστήµονες) των ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Εσωτερικών, ΕΣ∆ΚΝΑ, Νοµ.

Συµβ. Αττικής, ∆. Αθηναίων και ∆. Πειραιά. Ολοκληρώνει το έργο της το 1984.

• Το 1984 ο ΕΣ∆ΚΝΑ οργανώνει τριήµερο πανελλαδικό συνέδριο για τη διαχείριση

των στερεών αποβλήτων, µε ευρύτατη συµµετοχή εκπροσώπων Τ.Α., Κεντρικής ∆ιοί-

κησης και επιστηµονικών φορέων, που θα συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνι-

κή αποδοχή. Πραγµατικά, µε βάση τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου, διαµορφώνεται

ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µε τους παρακάτω άξονες δράσης:
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1. Κλείσιµο χωµατερών Α. Λιοσίων και Σχιστού και µέχρι τότε βελτίωση της διά-

θεσης. ∆ηµιουργία τριών σύγχρονων χώρων υγειονοµικής ταφής (∆υτ. Αττι-

κή, Β.Α. Αττική, Ν.Α. Αττική) και ενός µικρότερου στη Λαυρεωτική, σε επιλεγ-

µένους ήδη χώρους.

2. ∆ηµιουργία δικτύου 5 ΣΜΑ (Σχιστού, Ελαιώνα, Βεΐκου, Αλίµου-Ελληνικού, ∆υτ. Α-

θήνας) και τοπικών συστηµάτων µεταφόρτωσης για τους αποµακρυσµένους

ΟΤΑ.

3. Ανάπτυξη του ερευνητικού και πειραµατικού έργου του ΕΣ∆ΚΝΑ στην κατεύθυν-

ση κύρια της ανακύκλωσης, της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού, της α-

ξιοποίησης ή καύσης βιοαερίου, της καύσης των νοσοκοµειακών αποβλή-

των, της διάθεσης των πετρελαιοειδών και λοιπών παρόµοιων καταλοίπων.

4. ∆ιεύρυνση του αντικειµένου του ΕΣ∆ΚΝΑ για µια ουσιαστική βοήθεια στους ΟΤΑ

της χώρας.

• Το 1985 αρχίζει το πειραµατικό πρόγραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆.σ.Π.) του ΕΣ-

∆ΚΝΑ σε συνεργασία µε 10 ∆ήµους-µέλη του.

• Το 1985 είναι ένα χρόνος "επίθεσης" πληροφόρησης των πολιτών (µε πολύπτυχα,

αφίσες, διαλέξεις) για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης µε τη διαλογή στην πηγή, µε

υλικά στόχους το χαρτί, το γυαλί και τα µέταλλα.

• Το 1986 διαπιστώνεται ότι:

(α) αναπτύσσεται το ερευνητικό πειραµατικό σκέλος του προγράµµατος του ΕΣ∆ΚΝΑ

(πυρολυτικός αποτεφρωτήρας, πιλοτική µονάδα µηχανικής ανακύκλωσης, διερεύνηση

βιοαερίου, ∆.σ.Π.).

(β) βελτιώθηκε δραστικά η διάθεση των απορριµµάτων στις δύο υπάρχουσες χωµατερές,

κύρια χάρη στην αυτεπιστασία.

(γ) προωθείται ο ΣΜΑ Σχιστού.
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Αντίθετα είχε καθηλωθεί το πρόγραµµα δηµιουργίας νέων ΧΥΤΑ εξαιτίας των αντι-

δράσεων των ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονταν οι χώροι που είχαν υ-

ποδειχθεί από το 1984. Έτσι, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΤΕ∆ΚΝΑ (1986) περι-

λαµβάνεται ξεχωριστή εισήγηση του Προέδρου του ΕΣ∆ΚΝΑ µε θέµα "Η διαχείριση

των απορριµµάτων στην Ελλάδα".

Στην κατάληξη της εισήγησης αυτής διατυπώνεται όλη η αγωνία για την έλλειψη συ-

νεργασίας από τους άµεσα αφορώµενους ΟΤΑ για τη δηµιουργία των νέων ΧΥΤΑ.

• Το 1987 ο Πρόεδρος του ΕΣ∆ΚΝΑ καταθέτει εισήγηση στο τακτικό συνέδριο της

ΚΕ∆ΚΕ µε θέµα:

"Η διάθεση των απορριµµάτων στην ύπαιθρο-Προτάσεις για τη λύση του προβλήµατος"

όπου επισηµαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης πολιτών και αιρετών αρχόντων στα ζητήµα-

τα διάθεσης των απορριµµάτων.

• Το ∆εκέµβρη του 1987, επικαιροποιείται από το ∆.Σ. το µεσοπρόθεσµο πρόγραµ-

µα του ΕΣ∆ΚΝΑ.

• Το 1987 και 1988 αναπτύσσονται πρωτοβουλίες από το ΤΕΕ και το ΕΜΠ µε ηµερίδες

για τα ζητήµατα διάθεσης των απορριµµάτων.

• Το 1988 η ΤΕ∆ΚΝΑ αποφασίζει να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την εξα-

σφάλιση των νέων χώρων µε προτεραιότητα το χώρο της ∆υτ. Αττικής. Συγκροτείται επι-

τροπή από τους άµεσα αφορώµενους ΟΤΑ (Α. Λιόσια, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Ζεφύρι,

Καµατερό, Κερατσίνι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραµος, Νίκαια, Πέραµα, Φυλή)

για τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής του χώρου και την προώθηση του όλου ζητή-

µατος, η οποία όµως δεν είχε σηµαντική συνέχεια στη λειτουργία της.

• Ναυαγεί (1988) η προσπάθεια των ΟΤΑ της Λαυρεωτικής για τη δηµιουργία τοπικού

ΧΥΤΑ, όταν ο δήµος Κερατέας ανακαλύπτει ότι ο επικρατέστερος χώρος βρίσκεται στα

διοικητικά του όρια και δηλώνει την κατηγορηµατική του διαφωνία. Ο δήµαρχος Λαυρεω-

τικής καταθέτει «ιστορικό» έγγραφο, δηλώνοντας την πλήρη απογοήτευσή του.

• Το 1988 άρχισε να λειτουργεί η πιλοτική µονάδα ανακύκλωσης του ΕΣ∆ΚΝΑ δυνα-

µικότητας 32 τόνων/ηµέρα (16ωρη λειτουργία) Μετά από πολλούς ελέγχους και προσαρ-

µογές η βελτιστοποίηση της ολοκληρώθηκε το Μάρτη του 1991, µε δαπάνες της κατα-
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σκευάστριας εταιρείας. Η Τ.Υ. του ΕΣ∆ΚΝΑ αποκόµισε πολύτιµα συµπεράσµατα που κα-

ταγράφηκαν σε µία σειρά εργασίες.

• Τον Οκτώβρη του 1989 η ΤΕ∆ΚΝΑ και ο ΕΣ∆ΚΝΑ διοργανώνουν ξανά, από κοινού  αυ-

τή τη φορά, ηµερίδα στην οποία κλήθηκαν οι δήµαρχοι και κοινοτάρχες της Αττικής, µε

στόχο την ενεργοποίηση τους αλλά και τη δηµοσιοποίηση του όλου ζητήµατος.

∆υστυχώς η ανταπόκριση των αιρετών ήταν πολύ περιορισµένη.

• Την ίδια χρονιά (1989) ο ΕΣ∆ΚΝΑ πραγµατοποιεί επαφές µε εκπροσώπους των πολι-

τικών κοµµάτων και τον οικουµενικό πρωθυπουργό, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών ανα-

λαµβάνει πρωτοβουλίες οργανώνοντας συσκέψεις µε τους άµεσα αφορώµενους δηµάρ-

χους και κοινοτάρχες. Συγκροτείται διεπιστηµονική οµάδα εργασίας για την  επιλο-

γή θέσης στη ∆υτ. Αττική, εκτός του Θριασίου Πεδίου. Η Οµάδα εργασίας παραδίδει τα

πορίσµατα της το Μάρτη του 1990. Τα πορίσµατα γίνονται αποδεκτά από την πολιτική η-

γεσία του Υπ. Εσωτερικών, από τον ΕΣ∆ΚΝΑ και το ∆ήµο Άνω Λιοσίων. Προβλέπονται µια

σειρά µή χρηµατικές αντισταθµιστικές παροχές και συµφωνείται από τους τρεις πιο πάνω

φορείς ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα δράσης για την παύση λειτουργίας του Χ∆Α Ά-

νω Λιοσίων.

• Το 1989, επίσης, (∆εκέµβρης) ο Πρόεδρος του ΕΣ∆ΚΝΑ καταθέτει στο τακτικό Συνέ-

δριο της ΚΕ∆ΚΕ στην Καλαµάτα την ολοκληρωµένη πρόταση του ΕΣ∆ΚΝΑ για µια ε-

θνική στρατηγική στο ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που είχε

διαµορφωθεί από τον προηγούµενο χρόνο.

• Τον Απρίλη του 1991 έκλεισε λόγω υπερκορεσµού η χωµατερή Σχιστού και άρχισε

η λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού µε µεταφορά των απορριµµάτων στο µοναδικό, πλέον,

Χ∆Α Άνω Λιοσίων. Ο έγκαιρος προγραµµατισµός και υλοποίηση του έργο, απάλλαξε τους

δήµους της περιοχής από τον εφιάλτη της µεταφοράς των απορριµµάτων.

• Το Μάρτη του 1991 ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις καταλληλότητας από τους νοµάρχες

των υποψηφίων χώρων και ο ΕΣ∆ΚΝΑ δηµοπρατεί και αναθέτει τις δύο µελέτες περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων προκειµένου να επιλεγούν οι δύο χώροι υγειονοµικής ταφής

απορριµµάτων. Η πορεία της κάθε µελέτης παρακολουθείται από ευρεία επιτροπή πα-

ρακολούθησης.

• Στο 1991 ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Αντ. Τρίτσης οργανώνει ηµερίδα µε θέµα την ενηµέ-

ρωση και συζήτηση στις προτάσεις του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διάθεση και µεταφόρτωση
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των απορριµµάτων. Γίνεται αποδεκτό το πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ και αναµένονται οι τε-

λικές προτάσεις.

• Επίσης από το 1991, λόγω και της συγκέντρωσης όλων των απορριµµάτων στον Χ∆Α Α.

Λιοσίων,  αρχίζει να καταβάλλεται στους οχλούµενους ΟΤΑ χρηµατική  αντισταθµιστική

εισφορά. Τη «µερίδα του λέοντος» αποσπά ο δήµος Α. Λιοσίων.

• Στο τέλος του 1991 ο ΕΣ∆ΚΝΑ και η ΤΕ∆ΚΝΑ οργανώνουν ευρεία σύσκεψη, στα

γραφεία της ΤΕ∆ΚΝΑ, µε θέµα την κοινωνική αποδοχή των ΧΥΤΑ.

• Στις αρχές του 1992 υποβάλλεται η 1η φάση της κάθε µελέτης (∆υτ. Αττικής, Α. Αττικής)

και µε σηµαντική καθυστέρηση ο υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε εκδίδει την προέγκριση χω-

ροθέτησης για δύο χώρους για κάθε µελέτη.

• Το Γενάρη του 1992 ο δήµαρχος Αθηναίων κ. Τρίτσης οργανώνει ευρύτατη σύσκεψη

µε συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων (κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση,

πολιτικά κόµµατα, συνδικαλιστικοί φορείς, επιστηµονικοί φορείς) και εκπρόσωπος µεγά-

λων πόλεων της Ευρώπης,  η οποία καταλήγει οµόφωνα στην αποδοχή του µεσο-

πρόθεσµου προγράµµατος του Συνδέσµου.

• Τον Ιούνη 1992 η ΤΕ∆ΚΝΑ συνδιοργανώνει µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ ηµερίδα για την ανακύ-

κλωση µε πενιχρή, όµως συµµετοχή.

• Το Νοέµβρη του 1992 στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΤΕ∆ΚΝΑ αποφασίζεται σε

µια νέα προσπάθεια εξασφάλισης της κοινωνικής αποδοχής, η συζήτηση του ζητήµατος

της διαχείρισης των απορριµµάτων της Αττικής σε ξεχωριστή συνέλευση των µελών της,

στα µέσα του ∆εκέµβρη. Η συνέλευση αυτή πραγµατοποιήθηκε τελικά το Γενάρη του

1993(βλ. κατωτέρω).

• Στα πλαίσια του τακτικού συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ, Νοέµβρης 1992, τα συµπεράσµατα

του στρογγυλού τραπεζιού για το Περιβάλλον - Πολεοδοµία - Χωροταξία, που εγκρίθηκαν

οµόφωνα από το σώµα γίνεται ξεχωριστή αναφορά στα απορρίµµατα, που βρίσκεται σε

πλήρη συµφωνία µε την πρόταση  εθνικής στρατηγικής που διαµόρφωσε το 1988 ο ΕΣ-

∆ΚΝΑ.

• Στις 19 Ιανουαρίου 1993 η ∆.Ε. της ΤΕ∆ΚΝΑ συγκάλεσε Γ.Σ. των µελών της, ύστερα

από δίµηνη εντατική προετοιµασία, στην οποία περιλαµβάνονται και συσκέψεις µε όλους

τους αφορώµενους ΟΤΑ. Τόσο η εισήγηση της ΤΕ∆ΚΝΑ, που προετοιµάστηκε σε στενή
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συνεργασία µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ, αποτέλεσµα, µάλιστα, έντονης συζήτησης, όσο και οι τελικές

αποφάσεις που πάρθηκαν, ενίσχυσαν ουσιαστικά και το ρόλο γενικά,  και το µεσο-

πρόθεσµο πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ ειδικότερα, καθώς:

- Απέτυχε η προσπάθεια µερικών δήµων, µε προεξάρχοντα το δήµο Πειραιά, να περιο-

ριστεί ο ρόλος του ΕΣ∆ΚΝΑ στο επίπεδο του επιτελικού σχεδιασµού. Απορρίφθηκε, ε-

πίσης, η πρόταση να αποσπασθεί  από τον ΕΣ∆ΚΝΑ το αντικείµενο της διάθεσης, επε-

ξεργασίας και µεταφόρτωσης των απορριµµάτων και να δοθεί στους γειτονικούς µε

τον κάθε ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ δήµους.

- Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να σεβαστούν όλοι οι ΟΤΑ της Αττικής τον ενιαίο σχεδιασµό

του ΕΣ∆ΚΝΑ.

- Επιβεβαιώθηκε πλήρως η µέχρι τότε πορεία εκπόνησης των δύο Μελετών Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αποφασίστηκε να αρχίσει η εκπόνηση της Β΄φάσης µε

αφετηρία τα συµπεράσµατα της Α΄φάσης των δύο µελετών. Η εισηγητική πρόταση

της ∆Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ να περιοριστεί η Β’ φάση των ΜΠΕ, για χώρους εντός Αττικής µε

αποκλεισµό της περιοχής «Ριτσώνας» καταψηφίστηκε µε µεγάλη πλειοψηφία.

• Το διάστηµα από Γενάρη ΄93 µέχρι ∆εκέµβρη ΄94 ήταν µια περίοδος όπου το ζήτηµα

της χωροθέτησης πάγωσε στην πράξη, αναπτύχθηκαν όµως άλλοι τοµείς του

προγράµµατος του ΕΣ∆ΚΝΑ, όπως:

- Η ανάπτυξη του συστήµατος τοπικής µεταφόρτωσης των απορριµµάτων, που µελέ-

τησε και προώθησε η Τ.Υ. του ΕΣ∆ΚΝΑ.

- Η πειραµατική εφαρµογή, στο δήµο Χαλανδρίου του καινοτοµικού συστήµατος ε-

µπροσθοπλάγιας αποκοµιδής και συνδυασµένης µεταφόρτωσης των απορριµµάτων.

- Το ξεκίνηµα του προγράµµατος ∆.Σ.Π. χαρτιού στους 14 δήµους του Ν. Α. Λεκανο-

πεδίου, µε λογότυπο «Καν’ το κι εσύ».

- Η διασφάλιση της επιχορήγησης, από το Ταµείο Συνοχής και το Β. Κ,Π.Σ. σηµαντι-

κών έργων του ΕΣ∆ΚΝΑ, όπως οι αποκαταστάσεις των δύο παλαιών

Χ.∆.Απορριµµάτων Σχιστού και Ανω Λιοσίων, το εργοστάσιο µηχανικής ανακύκλω-

σης - βιοσταθεροποίησης, ο αποτεφρωτήρας παθογόνων απορριµµάτων, το σύστη-

µα δεµατοποίησης απορριµµάτων, ο ΣΜΑ Ελαιώνα.

- Η δηµοπράτηση των έργων αποκατάστασης των δύο παλαιών χωµατερών.
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• Το ∆εκέµβρη 1994 το ∆.Σ. Α. Λιοσίων αποδέχθηκε τη δηµιουργία, του ΧΥΤΑ ∆υτ.

Αττικής στα διοικητικά του όρια, κατ΄επέκταση της υπάρχουσας χωµατερής των Ανω

Λιοσίων καθώς και την κατασκευή του εργοστασίου µηχανικής ανακύκλωσης δυνα-

µικότητας 300.000 τον./έτος και του αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών παθογόνων απορ-

ριµµάτων.

• Στις 13 ∆εκέµβρη 1994, η ∆.Ε. της ΤΕ∆ΚΝΑ σε συνέχεια σύσκεψης ∆ηµάρχων και Προ-

έδρων Κοινοτήτων του Ν. Αττικής, παρουσία και του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,  συµφώνησε µε

οµόφωνη απόφασή της στην κατασκευή του πιο πάνω εργοστασίου µηχανικής ανακύ-

κλωσης και του ΧΥΤΑ και κάλεσε τον ΕΣ∆ΚΝΑ να συνεχίσει τις διαδικασίες για την προώ-

θηση του προγράµµατός του µε άλλους δύο ΧΥΤΑ και εργοστάσια ανακύκλωσης,

καθώς και σταθµούς µεταφόρτωσης που θα οριστικοποιηθούν απο την πολιτεία. Η από-

φαση ορίζει ότι:

«Την συνολική ευθύνη για τη διαχείριση του όλου συστήµατος την έχει ο ΕΣ-

∆ΚΝΑ».

Με την ίδια απόφαση συνιστάται στους Ο.Τ.Α.- µέλη του ΕΣ∆ΚΝΑ να δεχθούν µια σηµα-

ντική αύξηση των αντισταθµιστικών τελών υπέρ του ∆.Άνω Λιοσίων, προκειµέ-

νου αυτός να δεχθεί την παράταση λειτουργίας του χώρου διάθεσης πέραν του 1994.

Την ίδια απόφαση επιβεβαίωσε η ∆Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ τον Ιανουάριο 1995 µε νέα απόφασή

της.

• Στις 11/6/1996 εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ΕΣ∆ΚΝΑ και αποστέλλεται σε συνέχεια στο

ΥΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση αποφάσεων προέγκρισης χωροθέτησης, η µελέτη «Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων από Ίδρυση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην Β. Β.Α.

και Ν.  Ν.Α. Αττική», που ολοκληρώθηκε σύµφωνα και µε τη σχετική υπ΄ αριθµ.

6750/10-11-95 Συµπληρωµατική (της αρχικής υπ΄αριθµ. 4227/16-9-91) Σύµβαση. Ο α-

νάδοχος µελετητής υποδεικνύει τελικά δύο υποψηφίους χώρους, ένα για κάθε χωρική

ενότητα, δηλαδή:

⇒ Ένα χώρο για την χωρική ενότητα Β. Β.Α. Αττική, ήτοι τη θέση Ριτσώνα 2 στα δι-

οικητική όρια του Ν. Ευβοίας µε επόµενες κατά σειρά επιλογής, θέσεις:

(α) Ριτσώνα 1

(β) Αυλώνα – Πηγάδι Παππά Ανατολικό
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(γ) Γραµµατικό – Μηλιές

(δ) Αυλώνα – Πηγάδι Παππά ∆υτικό και

(ε) Βαρνάβα – Πέτρα Σταυρετού

⇒ Σηµειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση του Επιστηµονικού Συµβούλου της µελέτης

(Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.) η ιεραρχική κατάταξη είναι:

α) Ριτσώνα 1 και 2

β) Αυλώνα και Γραµµατικό

γ) Βαρνάβα

Σηµειώνεται, επίσης, ότι η Τ.Υ. του ΕΣ∆ΚΝΑ, ως επιβλέπουσα Υπηρεσία, επέµενε

στην αρχική κατάταξη του µελετητή (Μάιος 1996) κατά την οποία η θέση «Αυλώνα-

Πηγάδι Παππά» κατατάσσονταν τελευταία.

⇒ Ένα χώρο για τη χωρική ενότητα Ν. και Ν.Α. Αττικής, ήτοι τη θέση Κερατέα µε ε-

πόµενες, κατά σειρά επιλογής τις θέσεις:

(α) Κορωπί – Βόρειο

(β) Μαρκόπουλο και

(γ) οριακά αποδεκτό, Κορωπί Νότιο.

Κατά την αξιολόγηση του Επιστηµονικού Συµβούλου της µελέτης οι χώροι κατατάσ-

σονται σε δύο οµάδες:

α) Κερατέα και Κορωπί Βόρειο και

β) Μαρκόπουλο και Κορωπί Νότιο.

∆ιευκρινίζεται ότι παρόλο που οι τίτλοι των µελετών διατηρούσαν την αρχική τους δι-

ατύπωση µε την οποία ανατέθηκαν, στην πραγµατικότητα δεν αφορούσαν σε ΧΥΤΑ

αλλά σε ΟΕ∆Α.

• Στη Συνεδρίασή του, στις 24-1-97, το Περιφερειακό Συµβούλιο της Αττικής παίρνει κατά

πλειοψηφία την παρακάτω απόφαση (Πρακτικό υπ΄αρ. 30) η οποία στην (δ) παράγραφο
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ανατρέπει άρδην τα µέχρι τότε κρατούντα ως προς τη χωροθέτηση των τριών ΟΕ∆Α,

υιοθετώντας τη θέση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Η «ιστορική» αυτή απόφαση  έχει ως εξής

«Αποφασίζουµε:

α) Ότι η µέθοδος του µηχανικού διαχωρισµού και αερόβιας σταθεροποίησης µε παραγωγή

υψηλής ποιότητας compost και διάθεσης των υπολειµµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Τα-

φής , είναι η πλέον ενδεδειγµένη από περιβαλλοντική και οικολογική σκοπιά, διασφαλίζο-

ντας µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη

∆ηµόσια Υγεία, και διασφαλίζει µια οικονοµική διαχείριση που ανταποκρίνεται στα δεδο-

µένα της χώρας µας. Συγχρόνως για µια ακόµη φορά, η µέθοδος της καύσης των απορ-

ριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας απορρίπτεται ως µέθοδος διαχείρισης .

β) Την άµεση παύση της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χωµατερών. Τη δέσµευση του

ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων ύψους 1,5 δις. για την εκπό-

νηση προγραµµάτων εξυγίανσης και αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωµατερών. Η υ-

λοποίηση αυτού του προγράµµατος θα γίνει µε την συνεργασία του ΕΣ∆ΚΝΑ και των φο-

ρέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

γ) Με βάση τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί, όπως αυτές έχουν αξιολογηθεί σύµφωνα µε

την επιστηµονική τεκµηρίωση και µε κοινά αποδεκτά κριτήρια από το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Πατρών και το ∆ηµοκρίτειο Πα-

νεπιστήµιο Θράκης και όπως έχουν τροποποιηθεί κατά την τελευταία περίοδο από την

∆ιευρυµένη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς , τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

∆υτικής Αττικής, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και τους άλλους ενδι-

αφερόµενους φορείς, να δοθεί προέγκριση χωροθέτησης για τις προτεινόµενες περιοχές

Αυλώνος (∆ και Α τµήµα) , Γραµµατικού (Μαύρο Βουνό) και Κερατέας.

δ) Ότι µετά την προέγκριση χωροθέτησης των πιο πάνω περιοχών, είναι απόλυτη ανάγκη

να εκπονηθούν µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι αναγκαίες συµπληρωµατικές

έρευνες (υδρογεωλογικές, γεωλογικές, γεωφυσικές κ.λπ.), ώστε µε την ολοκλήρωση των

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την ενσωµάτωση σε αυτές των συµπληρωµα-

τικών ερευνών, να µπορεί συγκριτικά να αξιολογηθεί και τελικά επιλεγεί η πλέον κατάλλη-

λη θέση, στα όρια της Ανατολικής Αττικής, για την ίδρυση και λειτουργία ολοκληρωµένης

µονάδας διαχείρισης, µε εργοστάσιο µηχανικής διαλογής και αερόβιας βιοσταθεροποίησης

για παραγωγή compost υψηλής ποιότητας και χώρου Υγειονοµικής Ταφής των υπολειµ-

µάτων.
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Η ως άνω ολοκληρωµένη διαχειριστική µονάδα θα πρέπει να είναι ικανή να εξυπηρετεί τα

παραγόµενα απορρίµµατα της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, που παράγονται σήµερα και

ανέρχονται σε 1.000 τόνους την ηµέρα και τη µελλοντική και οικιστική ανάπτυξη της πε-

ριοχής».

Η απόφαση αυτή στάλθηκε µε το υπ΄αρ. 241/97 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Γραµµα-

τεία Περιφερειακού Συµβουλίου) στους παρακάτω αποδέκτες:

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Εσωτερικών ∆∆&Α

2. Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε , Γραφείο Υπουργού

3. ΕΣ∆ΚΝΑ

4. ΚΕ∆ΚΕ

5. Ε.Μ. Πολυτεχνείο

6. Πανεπιστήµιο Αθηνών

7. Πανεπιστήµιο Πατρών

8. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

9. Νοµαρχ. Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς

10. Νοµαρχ. Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής

11. Νοµαρχ. Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

12. ∆ήµο Αυλώνας (µε απόδειξη)

13. ∆ήµο Γραµµατικού (µε απόδειξη)

14. ∆ήµο Κερατέας (µε απόδειξη)

15. Οργανισµό Αθήνας

16. ∆ΙΠΑ »
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Το διαβιβαστικό σκέλος του πιο πάνω εγγράφου κατέληγε µε την υπόµνηση

«Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την παραπέρα έγκριση και εφαρµογή.

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής

Και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ»

• Σε συνέχεια των παραπάνω ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε εκδίδει την υπ΄ αριθµ. 15043/4921/16-

5-97 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης ΟΕ∆Α στα διοικητικά όρια της Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής για τις θέσεις:

- Αυλώνα 1 και 2

- Κερατέα και

- Μαύρο Βουνό Γραµµατικού.

Η απόφαση, όµως, αυτή βασιζόµενη στην Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττι-

κής για το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Περιφέρειας Αττικής και σε προηγούµε-

νο, το υπ΄αριθµ. 3143/20-12-96, έγγραφο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, ανέτρεπε, όπως προ-

αναφέρθηκε,  το σχεδιασµό χωροθέτησης του ΕΣ∆ΚΝΑ, καθόσον αντί να επιλέξει ο-

ριστικά δύο θέσεις, µια για κάθε ΟΕ∆Α δυναµικότητας, η κάθε µια, 400.000 τό-

νων/έτος, προεπιλέγει τρεις θέσεις από τις οποίες θα επιλεγεί τελικά µια µόνη θέση,

για µια µικρότερη ΟΕ∆Α που θα υποδέχεται τα απορρίµµατα µόνο της Νοµαρχίας Ανα-

τολικής Αττικής, τα οποία δεν υπερβαίνουν τους 150.000 τόνους/έτος ή, κατ΄ άλλη

εκδοχή τους 1000 τόνους ανά ηµέρα.

• Κατά της πιο πάνω απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης του κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε προ-

σέφυγαν στο ΣτΕ οι ΟΤΑ, Κερατέας, Αυλώνα και Γραµµατικού. Και το µεν Ε΄Τµήµα του

ΣτΕ έκανε δεκτές, κατ΄ αρχήν, τις ενστάσεις, η Ολοµέλεια όµως του ΣτΕ, στην οποία πα-

ραπέµφθηκε, ως µείζονος σηµασίας, το θέµα, τις απέρριψε µε το αιτιολογικό ότι: Εφόσον,

τελικώς, σύµφωνα και µε την οικεία απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, ε-

πρόκειτο να δηµιουργηθεί µια µόνο ΟΕ∆Α στην περιοχή της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής, η προσβαλλόµενη πράξη του Υπουργού δεν συνιστούσε εκτελεστή πράξη της
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∆ιοίκησης αλλά προπαρασκευαστική ενέργεια, µη αποτελούσα, δηλ. την κατά νόµο

προβλεπόµενη Απόφαση Προέγκριση Xωροθέτησης.

• Στο ενδιάµεσο διάστηµα ανατέθηκαν για το υπόψη θέµα και εκπονήθηκαν, ανεξάρτητα η

µία από την άλλη, τρεις ακόµη µελέτες, οι οποίες αναφέρονται στην συνέχεια:

i. Η µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών (Μελετητές Χ. Τσιλιγιάννης κ.α.) που εκπονήθηκε

στο τέλος του 1996 για λογαριασµό της ΤΕ∆ΚΝΑ, µε τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολογι-

ών Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Απορριµµάτων – Χωροθετήσεις για την Αττική».

Η µελέτη αυτή επιλαµβάνεται του θέµατος των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων διάθεσης

απορριµµάτων σε αλληλεξάρτηση θέσης – Εφαρµοζόµενης µεθόδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταξύ των χώρων που ερευνήθηκαν σε όλη την Αττική για τη

χωροθέτηση δύο ΟΕ∆Α (δηλ. Εγκατάσταση Μηχανικού ∆ιαχωρισµού και Βιοσταθεροποί-

ησης και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής των Υπολειµµάτων της), ως επικρατέστερες από τις

θέσεις της Νοµ. Ανατολικής Αττικής προκρίνονται η Κερατέα- «Οβριόκαστρο» και

«Ντράφι ∆ιονύσου» µε την απαγορευτική, όµως, υπόµνηση για την τελευταία ότι ε-

µπίπτει στο όριο των 13 χλµ. από τον αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Τόµος ΙΙΙ, Β,

Κεφ. 3 «Προτεινόµενος Σχεδιασµός», σελ. 14).

Τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «3.Προτεινόµενος

Σχεδιασµός»έχουν ως εξής (η παραγραφοποίηση ακολουθεί αυστηρά αυτή του ερευνητι-

κού προγράµµατος) :

1. Σταδιακή εφαρµογή της διαλογής στη πηγή µε προτεραιότητα το χαρτί και το αλουµί-

νιο και κέντρα διαλογής υλικών (MRFs)

2. Κατασκευή µιάς δεύτερης µονάδας Μηχανικού ∆ιαχωρισµού και Βιοσταθεροποίησης

που είναι µια διαφορετική ονοµασία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και

Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) µε ένα δεύτερο χώρο υγεονοµικής ταφής των υπολειµµά-

των

3. Κατασκευή µια Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) στην

Ανατολική Αττική, η οποία περιγράφεται ως «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένη Μονάδας

Μ∆Β µε Χώρο Ταφής των Υπολειµµάτων»

4. Κατασκευή ενός ξεχωριστού ΧΥΤΑ, για τα µη επιδεχόµενα επεξεργασίας στερεά µη ε-

πικίνδυνα απόβλητα. [Σηµειώνεται στο ζήτηµα αυτό, ότι στο Πλαίσιο Περιφερειακού
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Σχεδιασµού (2001) τα απόβλητα αυτά αντί να κατευθύνονται σε ένα κεντρικό (για ό-

λη την Αττική) ΧΥΤΑ επιλέχθηκε να κατευθύνονται (κατ’ εφαρµογή της Αρχής της Εγ-

γύτητας), προς τον πλησιέστερο από τους προβλεπόµενους ΧΥΤΑ της αντίστοιχης Ο-

Ε∆Α).

5. Κατασκευή µιας σύγχρονης, µε δοκιµασµένη τεχνολογία, µονάδας ενεργειακής αξιο-

ποίησης του RDF που ανακτάται από τα εργοστάσια ανακύκλωσης – κοµποστοποίη-

σης µέγιστης δυναµικότητας 500 τόννων/ηµέρα

6. Εκπόνηση στοχοθετηµένων ερευνητικών προγραµµάτων µε αντικείµενο την περαιτέ-

ρω βελτίωση ανακτώµενων προϊόντων και τεχνολογιών

ii. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η επίσης εµπεριστατωµένη (τρίτοµη) µελέτη

που ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 1994 από οµάδα ειδικών επί του θέµατος επιστηµό-

νων για την Περιφέρεια Αττικής µε τίτλο : «Μελέτη για τον καθορισµό Πολιτικών

∆ιαχείρισης Αποβλήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής.» Η

µελέτη αυτή είναι θεµατολογικά και γεωγραφικά ευρύτερη της προηγουµένης, καθώς ε-

πεκτείνεται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των απορριµµάτων και αναφέρεται σε όλη τη

διοικητική έκταση της Περιφέρειας Αττικής. Τα τελικά συµπεράσµατα της υπό τον

τίτλο «9.10. Συγκεντρωτική παρουσίαση προτεινοµένου διαχειριστικού πλαισί-

ου», έχουν ως εξής (διατηρείται η αρίθµηση του πρωτότυπου κειµένου) :

1. Αναβάθµιση της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των απορριµµά-

των µε :

• Καθολική εφαρµογή της µηχανικής αποκοµιδής

• Ανανέωση – επέκταση κάδων και containers

• Εκσυγχρονισµό του στόλου των απορριµµατοφόρων

2. ∆ηµιουργία πέντε νέων Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (πλέον του

λειτουργούντος στο Σχιστό) για τα απορρίµµατα του Λεκανοπεδίου  της Αθήνας που

ταυτίζονται µε αυτούς του Προγράµµατος του ΕΣ∆ΚΝΑ, και τεσσάρων ακόµα περι-

φερειακών, συνολικής δυναµικότητας 3450 τόννων/ηµέρα.

3. Κεντρική διαχείριση των παθογόνων νοσοκοµειακών αποβλήτων µε σύγχρονο

αποτεφρωτήρα και σύστηµα συλλογής
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4. Ανάπτυξη της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή χρήσιµων υλικών (και µε

Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, Κ∆ΑΥ ή MRFs) δυναµικότητας 420.000 τό-

νων/έτος.

5. Κατασκευή τριών κεντρικών ΧΥΤΑ (∆υτ. Αττική, Βόρεια Αττική, Ν-ΝΑ Αττική (Με-

σόγεια)) και τοπικών ΧΥΤΑ στις επαρχίες Μεγαρίδας και Τροιζηνίας καθώς και στα

νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Ύδρα και Κύθηρα.

6. Κατασκευή µονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού, δυναµικότητας

200.000 τόννων/έτος σε συνεργασία µε πρόγραµµα συλλογής δύο ρευµάτων, ζυµώ-

σιµων και µη ζυµώσιµων

7. Πρόγραµµα υποστήριξης του όλου διαχειριστικου σχεδίου µε άξονες την ενηµέρωση

του πολίτη, τη δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης, την εξασφάλιση επιστηµονικής

και τεχνικής βοήθειας, της επιδότησης φορέων

8. Αποκατάσταση των παλαιών χώρων διάθεσης Άνω Λιοσίων και Σχιστού, κλείσιµο και

αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών της Αττικής που δεν προσφέρονται για

εξυγίανση και περαιτέρω λειτουργία τους ως ΧΥΤΑ και εκσυγχρονισµό όσων από αυ-

τές µπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως ΧΥΤΑ

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η µόνη διαφοροποίηση της µελέτης αυτής από τους

βασικούς στόχους του πλαισίου ΠεΣ∆Α, συνίσταται στην παντελή έλλειψη µονάδων µη-

χανικού διαχωρισµού σύµµεικτων απορριµµάτων. Επί του σηµείου αυτού παρατηρείται ό-

τι παρόλο που ως µέθοδος διαχείρισης το σενάριο των δύο ρευµάτων (εν προκειµένω ζυ-

µώσιµων και µη ζυµώσιµων) προσφέρεται έναντι αυτής των σύµµεικτων απορριµµάτων,

είναι γεγονός ότι µέχρι το 1994, οπότε υποβλήθηκε το πρώτο Τεχνικό ∆ελτίο για τη χρη-

µατοδότηση του έργου, περιορισµένη µόνο και ευκαιριακή χρήση εγένετο των κάδων µη-

χανικής αποκοµιδής πράγµα που καθιστούσε ανέφικτη την εφαρµογή της µεθόδου.

iii. Η Μελέτη µε τίτλο «∆ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατολικής Αττικής – Εντοπι-

σµός και Αξιολόγηση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Εργοστα-

σίου Μηχανικής Ανακύκλωσης» που εκπονήθηκε από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Θράκης (Μελετητές κ. Παπακυριακόπουλος κ.α.) για λογαριασµό της  Νοµ. Ανατολικής

Αττικής. Η υπόψη µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει χώρος στη Νοµ. Α-

νατολικής Αττικής για ΕΜΑΚ και ΧΥΤ των υπολειµµάτων του παρά µόνο µια θέση στο

Γραµµατικό για προσωρινή χρήση.
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Σύµφωνα όµως µε τους ίδιους τους µελετητές η θέση Κερατέα αποκλείεται µε την παρα-

κάτω αιτιολογία:

«Γειτνίαση µε ασυµβίβαστες χρήσεις ή δραστηριότητες, καθώς επίσης και µε το λειτουρ-

γικό τους χώρο (ΚΑΠ – 2.4) λόγω γειτνίασης µε αρχαιολογική περιοχή , αν ∆ε µετακινηθεί

στα πλησιέστερα επιτρεπτά όρια, επέρχεται µείωση του χώρου και κατά συνέπεια µείωση

της διάρκειας ζωής κατά το ήµισυ (10 χρόνια) και συνεπώς εµπίπτει στο κριτήριο απο-

κλεισµού λόγω επάρκειας χώρου (ΚΑΠ-3.1)».

Πέραν του γεγονότος ότι τα 10 έτη δεν µπορούσαν πλέον να τίθενται ως όριο αποκλει-

σµού, αποδεικνύεται σύµφωνα µε εργασία των Τεχνικών υπηρεσιών του ΕΣ∆ΚΝΑ, ότι ο

χώρος , ακόµη κι αν µετατοπιστεί, για να διαπλσιασθεί το όριο προστασία από τη θέση

«Οβριόκαστρο (ή «Αυρόκαστρο»), είναι επαρκέστατος (εµφανίζει χωρητικότητα για 30

χρόνια), όπως άλλωστε υποδηλώνεται και στη µνηµονευθείσα µελέτη του Πανεπιστηµίου

Πατρών.

• Παρόλα αυτά µετά, τις µνηµονευθείσες εξελίξεις (Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου

Αττικής, θέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε για αυτόνοµη λύση του προβλήµατος

της διαχείρισης των απορριµµάτων των ΟΤΑ της Νοµ. Ανατολικής Αττικής) το όλο ζήτηµα

περιέπεσε και πάλι σε αδράνεια µέχρι τα µέσα του 2001 .

• Κατόπιν αυτών, µε δεδοµένο ότι η έλλειψη κινητικότητας στο όλο ζήτηµα διαιώνιζε πρα-

κτικά τη µονοµερή µεταφορά και απόρριψη του 95% των µή επικινδύνων στερεών από-

βλητων (ΜΕΣΑ) της Αττικής στη ∆υτ. Αττική,  το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ∆υτικής Αττικής

µε την υπ΄αρ. 62/6-7-98 Απόφασή του (σύµφωνα άλλωστε και µε προγενέστερες Απο-

φάσεις του) δεν κάνει δεκτή (και δικαιολογηµένα άλλωστε) τη µεταφορά άλλων α-

πορριµµάτων στην περιοχή πέραν του «αναλογούντος» ενός τρίτου σύµφωνα

και µε τα µέχρι τότε συµφωνηθέντα (και µη αναθεωρηθέντα εισέτι) σε επίπεδο φορέων

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Την 14/7/2000 η ∆.Ε. της ΤΕ∆ΚΝΑ επαναφέροντας το ζήτηµα στην επικαιρότητα έλαβε

οµόφωνη απόφαση επικύρωσης των οµόφωνων, επίσης, συµπερασµάτων ειδικής επί του

θέµατος των χωροθετήσεων και των φορέων διαχείρισης, κοινή σύσκεψη µε ∆ηµάρχους

και Προέδρους ΟΤΑ της Νοµ. Ανατολικής Αττικής. Η απόφαση αυτή (βλ. Μέρος ΙΙ, Κεφ.

∆, παρ. γ) ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι µέχρι τέλους του 2000 θα έπρεπε να έχει χωροθε-

τηθεί από τους αρµόδιους φορείς, άµεσα, χώρος για τη διαχείριση των απορριµµάτων

στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής.
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• Τέλος, στο πέρας του 2000 επανυποβλήθηκαν στην τελική τους µορφή (αρχική υποβολή

πέρας του 1997) από την οικεία µελετητική οµάδα, τα δύο τεύχη της «Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων από την ίδρυση του ΧΥΤΑ στη Β. – Β.Α. Αττική». Το καθένα τεύχος

αφορούσε την  επικρατέστερη κατά την µελετητική οµάδα και τον ΕΣ∆ΚΝΑ θέσεις:

- Τη θέση «Κερατέα» ως επικρατέστερη για την περιοχή της Ν.-Ν.Α. Αττικής.

- Τη θέση «Αυλώνα, Πηγάδι Παππά, Ανατολικό και ∆υτικό» ως επικρατέστερη για την

περιοχή της Β. –Β.Α. Αττικής.

Σηµειώνεται ότι η θέση «Γραµµατικό –Μαύρο Βουνό» που είχε επιλεγεί ως επικρατέστερη

για όλη τη Νοµ. Ανατ. Αττικής, αλλά για προσωρινή χρήση, από τη Μελέτη του ∆.Π.Θ.

δεν περιλαµβάνονταν στο µελετητικό αντικείµενο της Β΄ φάσης της Μελέτης του ΕΣ∆ΚΝΑ

(για τη Β. – Β.Α. περιοχή είχε προκριθεί η θέση «Αυλώνα») οπότε και δεν µελετήθηκε

στην τελική της φάση από τον ΕΣ∆ΚΝΑ.

• Τον Ιούνιο 2001, αρχίζει η εκπόνηση της Μελέτης του Πλαισίου Περιφερειακού Σχεδια-

σµού (Πλαίσιο ΠεΣ∆Α), η οποία, περαιωθείσα τον Αύγουστο του 2001, εγκρίθηκε µε µι-

κρές τροποποιήσεις από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση της

19/9/01. Η έγκριση εγένετo µε µία µόνο αρνητική ψήφο, πολιτικού χαρακτήρα, αυτήν

του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής. Ως προς την περιοχή της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής, το πλαίσιο σχεδιασµού, αποδεχόταν τις κύριες προτάσεις του πλαισίου που πρότεινε

η Νοµαρχία. Πράγµατι, διαφοροποιούµενο πλήρως από το Πρόγραµµα του ΕΣ∆ΚΝΑ που

προέβλεπε τρεις ισοδύναµες ΟΕ∆Α περιφερειακά του Κεντρικού Λεκανοπεδίου της Αθή-

νας, υιοθετούσε την κατανοµή: 75% των αστικών στερεών αποβλήτων της ηπειρωτικής

Αττικής διατίθεται/αξιοποιείται στην ΟΕ∆Α ∆υτ.Αττικής και το 25% στις δύο ΟΕ∆Α

(από 12,5% στην κάθε µία) της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Σε σχέση µε τις µεθόδους διάθεσης/αξιοποίησης, το Πλαίσιο του Πε.Σ.∆.Α. Αττικής

περιελάµβανε τα παρακάτω:

- Ειδικότερα για τις µεθόδους αξιοποίησης των απορριµµάτων, στο κεφάλαιο 6 σε κείµενο

134 σελίδων παρουσιάζονται οι µέθοδοι µηχανικής ανακύκλωσης, κοµποστοποίησης- βιο-

σταθεροποίησης και θερµικής επεξεργασίας ενώ σε ειδικό κεφάλαιο διευκρινίζονται οι λόγοι

µη επιλογής της µεθόδου καύσης σύµµεικτων απορριµµάτων. Παρουσιάζονται επίσης τα

Κέντρα διαλογής και ανάκτησης υλικών (Κ∆ΑΥ) που συγκεντρώνονται µέσω προγραµµάτων

διαλογής στην πηγή.
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Στο ίδιο κεφάλαιο επισηµαίνεται ότι επιλέγεται η θερµική- ενεργειακή αξιοποίηση του στε-

ρεού καυσίµου από τα απόβλητα (R.D.F.) που προκύπτει ως προϊόν από τις εγκατα-

στάσεις µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης , σε ειδικές µονάδες, είτε συναποτέ-

φρωσης (π.χ. τσιµεντοβιοµηχανίες) είτε αποτέφρωσης µε συµπαραγωγή ηλεκτρικής και

θερµικής ενέργειας. Ως προς το οργανικό κλάσµα παρουσιάζεται αναλυτικά η αερόβια βι-

οσταθεροποίηση ενώ αναφέρεται ως επιλέξιµη µέθοδος  (χωρίς να αναλύεται) και η ανα-

ερόβια χώνευση µε παραγωγή ηλεκτρικής και πιθανώς συµπαραγωγή θερµικής ενέργειας.

- Στο κεφάλαιο 7 , σε 33 σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κόστους (κόστος επέν-

δυσης και λειτουργικό κόστος)  για τις επιλεγείσες µεθόδους και εγκαταστάσεις. Ενδεικτι-

κά αναφέρεται συνολικό κόστος (απόσβεση σύν λειτουργικό κόστος) µηχανικής ανακύ-

κλωσης (τιµές 1999) 28,3 € ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων και κόστος υγ. ταφής

υπολειµµάτων 5,70€/τον. Επίσης παρουσιάζονται σενάρια χρηµατοδότησης σύµφωνα

µε τα δεδοµένα της εποχής.

Η υγειονοµική ταφή αναφέρεται κυρίως στα υπολείµµατα όλων των µορφών και ε-

γκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων και όχι στα απόβλητα

όπως «παράγονται» από τα νοικοκυριά και τον κοινωνικό ιστό.

Το Πλαίσιο ΠεΣ∆Α καταλήγει µε την επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων επεξεργασίας των

απορριµµάτων που είναι η µηχανική διαλογή µε βιοσταθεροποίηση, η διαλογή στην

πηγή και η ενεργειακή αξιοποίηση του RDF στην τσιµεντοβιοµηχανία ή σε χωριστές ενερ-

γειακές µονάδες.

Σηµειώνεται εδώ ότι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, όχι µόνο για τους ΧΥΤΑ αλλά

και για τις µονάδες αξιοποίησης- επεξεργασίας (µηχανική ανακύκλωση, βιοσταθε-

ροποίηση/ κοµποστοποίηση, θερµική αξιοποίηση, Κ∆ΑΥ), είχαν για πρώτη φορά

εγκριθεί µε την ισχύουσα και σήµερα ΚΥΑ 114218 (Νοε 1997) στην κατάρτιση της

οποίας σηµαντική συµβολή είχαν τα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΣ∆ΚΝΑ.

• Το 2003 εκπονήθηκε ο  Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής-Β’

Στάδιο, ο οποίος υιοθέτησε τις προβλέψεις (στόχους, διαχείρισης, διαχειριστικές ενότητες,

επιλεγόµενες µεθόδους διαχείρισης, απαιτούµενα έργα ανά διαχειριστική ενότητα, κριτή-

ρια καταλληλότητας και αποκλεισµού, φορείς διαχείρισης) του Πλαισίου ΠεΣ∆Α (2001). Σε

σχέση µε τη χωροθέτηση ΟΕ∆Α στην Νότιο - Ανατολική Αττική, από τις τέσσερις συνο-

λικά θέσεις που εξετάσθηκαν, προκρίθηκαν ως κατάλληλες και εντάχθηκαν προς βαθµο-
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λόγηση, δύο θέσεις. Από τις δύο αυτές θέσεις τη µεγαλύτερη βαθµολογία έλαβε η θέση

«Κερατέα» µε βαθµό 6,915.

Σε σχέση, και πάλι, µε τις µεθόδους διάθεσης/αξιοποίησης, σηµειώνεται ότι στο Β΄

Στάδιο ΠεΣ∆Α (εγκρίθηκε µε το Ν.3163/2003) περιγράφονται πιο αναλυτικά διαστασιολο-

γούνται και κοστολογούνται οι επιλεγείσες από το προηγούµενο στάδιο µέθοδοι και εγκα-

ταστάσεις:

Οι πιο πάνω µέθοδοι είναι:

i.    Xρήση της µηχανικής αποκοµιδής - συλλογής και των µονάδων (κεντρικών σταθµών

και συστηµάτων) µεταφόρτωσης για τον εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό της µεταφο-

ράς των στερεών αποβλήτων.

ii.    ∆ίκτυα διαλογής στην πηγή

iii.  Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ)

iv.   Εγκαταστάσεις µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ)

v.   Χώροι υγειονοµικής ταφής µε σύγχρονη υποδοµή περιβαλλοντικής προστασίας και ε-

λέγχου σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Νοµοθεσία.

vi.   Μικρές και ευέλικτες µονάδες κοµποστοποίησης για την επεξεργασία του οργανικού

κλάσµατος των απορριµµάτων.

vii. Χώροι ταφής απορριµµάτων µικρής δυναµικότητας για περιοχές µε µικρό πληθυσµό.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, τα έργα που εγκρίθηκαν και περιλαµβάνονται στο Πλαίσιο του

Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆.Σ.Α. για την 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα Αττικής (Ηπειρωτική

Αττική και τα νησιά Σαλαµίνα και Αίγινα) είναι τα ακόλουθα:

⇒ Ένας (1) Χ.Υ.Τ.Α. (ήδη υπερκορεσµένος αλλά σε χρήση) στη ∆υτική Αττική, δυνα-

µικότητας 330.000 t/έτος (συγκεκριµένα µετά τον κορεσµό του πρώτου εν λειτουρ-

γία Χ.Υ.Τ.Α., που είναι ο υπάρχων Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτ. Αττικής στα Άνω Λιόσια. Με την ε-

πέκτασή του, θα λειτουργήσει ο δεύτερος ΧΥΤΑ της ∆υτικής Αττικής). Η ως άνω

δυναµικότητα αντιστοιχεί σε καθεστώς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων

που προβλέπονται στο Πλαίσιο ΠεΣ∆Α
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⇒ ∆ύο (2) Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κοµποστοποίησης στη ∆υτική Αττι-

κή και συγκεκριµένα ΕΜΑΚ Ι δυναµικότητας 495.000 t/έτος στερεών αποβλήτων

πλέον 110.000 t/έτος επεξεργασµένης ιλύος και ΕΜΑΚ IΙ δυναµικότητας 660.000 t-

/έτος στερεών αποβλήτων πλέον 120.000 t/έτος επεξεργασµένης ιλύος.

⇒ ∆ύο (2) ΧΥΤΑ στην Ανατολική Αττική συνολικής δυναµικότητας 255.000 t/έτος.

⇒ Τρεις (3) (µέγιστος αριθµός) µικρές και ευέλικτες µονάδες κοµποστοποίησης στην

Ανατολική Αττική συνολικής δυναµικότητας 80.000 t/έτος.

⇒ Πέντε (5) σταθερές Κεντρικές Εγκαταστάσεις - Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµά-

των (ΣΜΑ), συνολικής δυναµικότητας 1.125.000 t/έτος.

⇒ ∆εκαοκτώ (18) ΤΣΜΑ (Τοπικά Συστήµατα Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) σε διά-

φορα σηµεία της Αττικής, συνολικής δυναµικότητας της τάξεως των 330.000 t/έτος,

από τα οποία τα δέκα (10) ΤΣΜΑ τελούσαν το 2003 σε λειτουργία, τρία (3) ΤΣΜΑ

προβλέπονται στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, δύο (2) ΤΣΜΑ προβλέπονται στη ∆υτική

Αττική και τρία (3) ΤΣΜΑ προβλέπονται στην Ανατολική Αττική.

⇒ Τρία (3) Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) και συγκεκριµένα ένα (1)

Κ∆ΑΥ στη ∆υτική Αττική δυναµικότητας 75.000 t/έτος και δύο (2) Κ∆ΑΥ στην Ανα-

τολική Αττική συνολικής δυναµικότητας 145.000 t/έτος.

⇒ Αποκατάσταση Λατοµείου Μουσαµά που θα δέχεται τα υπολείµµατα από τα ΕΜΑΚ Ι

& II, δυναµικότητας 245.000 t/έτος

⇒ Αποκαταστάσεις των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων σε όλη τη

∆ιαχειριστική Ενότητα.

Το γενικό σχήµα διαχείρισης για την Ηπειρωτική Αττική φαίνεται στο συνηµµένο διά-

γραµµα ροής, που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής,

ολοκληρώθηκε µε το νόµο 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α’).

• Σε ότι αφορά τη χωροθέτηση και το σχεδιασµό Κεντρικών και Τοπικών ΣΜΑ, ο Περιφε-

ρειακός Σχεδιασµός στηρίχθηκε στη «Μελέτη Αξιολόγησης Υποψήφιων Θέσεων για

τη ∆ηµιουργία Μονάδων Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» που εκπονήθηκε από το

Πολυτεχνείο Κρήτης (υπεύθυνος ο Καθηγητής κος Α.Οικονοµόπουλος) για λογαριασµό
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του ΕΣ∆ΚΝΑ. Σηµειώνεται ότι η υπόψη µελέτη στηρίζεται σε µια ολοκληρωµένη πολύτο-

µη επιστηµονική εργασία του ίδιου επιστηµονικού υπευθύνου µε θέµα «Τεκµηρίωση του

∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου ΣΜΑ: Βέλτιστη Τεχνικοοικονοµική Σύνδεση Ηλεκτροµηχανολο-

γικού Εξοπλισµού και Μεταφορικών Μέσω ΤΣΜΑ/ΣΜΑ». Στο υπόψη ερευνητικό πρόγραµ-

µα, ο ρόλος των ΣΜΑ στην ορθολογική διαχείριση των Σ.Α. στην Αττική κατα-

δεικνύεται εξαιρετικά σηµαντικός . ∆ύο αναφορές από το τεύχος Περίληψης των Α-

ποτελεσµάτων του πιο πάνω ερευνητικού προγράµµατος είναι χαρακτηριστικές:

- Στην ενότητα µε τίτλο «Τεκµηρίωση µε Βάση τη Μείωση του Κόστους Μεταφοράς και

του Πρόσθετου Κόστους Συλλογής» επισηµαίνεται:

«Από τα στοιχεία του Πίνακα 9 προκύπτει ότι σε σχέση µε το όφελος από τη µείωση

του κόστους µεταφοράς και του πρόσθετου κόστους συλλογής, η απόδοση

κεφαλαίου από την ίδρυση του ΣΜΑ Σχιστού ανέρχεται σε 36,8%, από την ίδρυση

του ΣΜΑ Ελαιώνα σε 69,6% και από την ίδρυση όλων των υπόλοιπων σταθµών σε

59,2%. Η µέση απόδοση από την ίδρυση των ΣΜΑ Σχιστού και ΣΜΑ Ελαιώνα σε

50% και του συνολικού δικτύου σε 56%. Η µέση απόδοση από την ίδρυση όλων των

νέων σταθµών, περιλαµβανοµένου και του ΣΜΑ Ελαιώνα, ανέρχεται σε 60,5%.»

- Στο Κεφάλαιο «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» µνηµονεύεται:

«Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο ΕΣ∆ΚΝΑ µπορεί να προσφέρει στους ΟΤΑ-µέλη

του ετήσιο όφελος 2,5 φορές µεγαλύτερο (55,5 εκατ. ευρώ/έτος) από τις εισφο-

ρές που δαπανάει για τη λειτουργία του δικτύου των ΜΜΑ (22 εκατ. ευρώ/έτος)»

• Πρόσφατα (∆εκ. 2005), εκπονήθηκε, για λογαριασµό της Περιφέρειας Αττικής, µελέτη

επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α., η οποία ως προς το θέµα των µεθόδων  διάθε-

σης/αξιοποίησης περιλαµβάνει τα παρακάτω:

α. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται ποιοτικά οι διάφορες µέθοδοι και τεχνολογίες επεξεργασί-

ας των Σ.Α., δηλαδή:

i. Θερµική Επεξεργασία: Αποτέφρωση, Πυρόλυση, Αεριοποίηση, µε σύγκριση µεταξύ τους.

ii. Μηχανική ∆ιαλογή και Βιολογική Αποδόµηση Σύµµεικτων Σ.Α.

iii. Βιολογική Επεξεργασία Προδιαλεγέντος Οργανικού Κλάσµατος

iv. ∆ιάθεση στην Τσιµεντοβιοµηχανία
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v. Ανακύκλωση µε ∆ιαλογή στην Πηγή

β. Παρατίθεται συγκριτική θεώρηση των εναλλακτικών τεχνολογιών (Υγειονοµική Ταφή, Καύ-

ση, Μηχανική ∆ιαλογή – Βιοσταθεροποίηση, Πυρόλυση/Αεριοποίηση)

γ. Παρουσιάζεται και αναλύεται κατά «βήµατα» ένα δόκιµο πολυκριτηριακό σύστηµα για την

επιλογή της βέλτιστης µεθόδου ∆ιαχείρισης Σ.Α., το οποίο καλείται να εφαρµόσει ο Φο.∆.Σ.Α.

Ως τέτοιος προτείνεται ο ΕΣ∆ΚΝΑ, όχι µόνο για την 1η αλλά και για την 2η ∆ιαχειριστική

Ενότητα του προηγούµενου ΠεΣ∆Α.

δ. ∆ιατυπώνονται συνοπτικά επτά γενικής φύσης συµπεράσµατα, από τα οποία, ως πλέον άξια

λόγου, σηµειώνουµε τα παρακάτω:

«δ. Η ύπαρξη εργοστασιών παραγωγής τσιµέντου, σχετικά κοντά, δίνει µια σηµαντική δυ-

νατότητα, της οποίας όµως τα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη δεν είναι δυνατόν να προσεγγι-

σθούν, πριν ξεκινήσει διάλογος µε την συγκεκριµένη εγκατάσταση.

στ. Εκ των πραγµάτων, όποια τεχνολογία ή συνδυασµός µεθόδων και αν επιλεγεί, η ύπαρξη

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ είναι απολύτως υποχρεωτική.

ζ. Οι Φο∆ΣΑ, µέσω αναλυτικότερης διερεύνησης µέσω µελετών σκοπιµότητας, καλούνται

να επιδείξουν τον καταλληλότερο γι’αυτούς συνδυασµό τεχνολογιών, που θα συνιστούν

την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Σ.Α.»

ε. Τεκµηριώνεται η θέση να επεκταθεί ο ΕΣ∆ΚΝΑ ως Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(Φο∆ΣΑ) για όλη των Περιφέρεια Αττικής πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων (Κεφ.10).

στ. ∆ιατυπώνονται, τέλος, προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για τη ∆ιαχείριση των

Σ.Α. και παρατίθεται εκτίµηση κόστους (Κεφ.11)

Υπενθυµίζεται ότι η πρόσφατη κριτική τοποθέτηση, από µέρους του γράφοντος, σε ορισµένες

επιλογές της υπόψη µελέτης, έχουν στη διάθεσή τους τα µέλη της ΜΕΠΑΑ.





322

II.2 Οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων της ΤΑ για τις βασικές επιλογές στον

τοµέα διαχείρισης των ΑΣΑ

Σύµφωνες µε τις µέχρι τώρα επιλεγείσες µεθόδους διαχείρισης είναι και οι κατά καιρούς απο-

φάσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α και ειδικότερα της ΚΕ∆ΚΕ και της ΤΕ∆-

ΚΝΑ.Μνηµονεύονται συγκεκριµένα :

Α. Η απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ το 1992, σχετική µε τα απορρίµµατα.

Με την απόφαση αυτή υιοθετούνται οµόφωνα οι παρακάτω στόχοι, µε βάση και σχετική µε-

λέτη της ΕΕΤΑΑ :

1. Σταθεροποίηση των ποσοτήτων και µείωση των απορριµµάτων µετά από µιά πενταετία.

∆ηµιουργία συµφωνιών µεταξύ Κράτους - ΟΤΑ -Παραγωγικών φορέων για µείωση και ανακύ-

κλωση της συσκευασίας.

2. Εκσυγχρονισµός συλλογής - µεταφοράς και χρήση µηχανικής αποκοµιδής µε προσπάθεια

µείωσης του προσωπικού.

3. Εφαρµογή της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. Να προωθηθεί ενιαίος σχεδιασµός για

την ανακύκλωση, που να λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες προσπάθειες και να τις ενισχύει.

4. Σύσταση διαδηµοτικών φορέων διαχείρισης απορριµµάτων (σύνδεσµοι ή επιχειρήσεις).

5. ∆ηµιουργία προτύπων χώρων υγειονοµικής ταφής για τη σωστή ενηµέρωση των δηµοτών,

που θα οδηγήσει στην κοινωνική συναίνεση.

6. Καταγραφή και εξυγίανση των χώρων απόρριψης που έχουν περιθώρια βελτίωσης και α-

ντιµετώπιση των προβληµάτων των υπολοίπων. Εξέταση εναλλακτικών µεθόδων διάθεσης

όπως µηχανική ανακύκλωση, λιπασµατοποίηση κ.λ.π. και να προωθηθούν οι σχετικές πρωτο-

βουλίες, όπου έχουν αρχίσει.
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7.  Σύνταξη από την ΚΕ∆ΚΕ εντός του 1993 προτύπου κανονισµού καθαριότητας.

8. Προώθηση θεσµικών ρυθµίσεων (διαχωρισµός ειδικών αποβλήτων, σύνταξη προδιαγρα-

φών της Υ.Α 49541/86 κ.λ.π).

9. Ενηµέρωση  του κοινού και επιµόρφωση.

10. Οι ΟΤΑ αναγνωρίζουν ότι η ευθύνη και η υποχρέωση για την επίλυση του προβλήµατος

διάθεσης των απορριµµάτων είναι δική τους υπόθεση. Η εξασφάλιση χώρων υγειονοµικής

ταφής να γίνεται µετά από σωστές µελέτες, να υπάρχουν αντισταθµιστικά οφέλη για τις α-

ντίστοιχες περιοχές και να επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση κατοίκων.

11. Να προβλεφθεί διάταξη στον Γ.Ο.Κ για τη υποχρέωση των κατασκευαστών να προβλέ-

πουν χώρους προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων.

Είναι εδώ εµφανής η σύµπτωση των στρατηγικών στόχων µεταξύ των τριών φορέων, ΕΣ-

∆ΚΝΑ - ΚΕ∆ΚΕ - ΕΕΤΑΑ.

Β. Τα Συµπεράσµατα από το Θεµατολογικό Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στην Κεφαλονιά

για την διαχείριση των Απορριµµάτων (9 -11/5/96.

Τα συµπεράσµατα αυτά, που υιοθετήθηκαν οµόφωνα, έχουν ως εξής :

1. ∆ιαπιστώνεται η σοβαρότητα της κατάστασης που υπάρχει σήµερα στον τοµέα της διάθε-

σης των απορριµµάτων µε άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον - Στη ∆ηµόσια Υγεία - Στην

Τοπική Ανάπτυξη και Οικονοµία

2. Το φαινόµενο αυτό είναι αποτέλεσµα µίας πολύχρονης περιόδου που προηγήθηκε, η οποία

χαρακτηριζόταν :

• Από την απρογραµµάτιστη διόγκωση των αστικών κέντρων χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό.

• Από την έλλειψη µίας ολοκληρωµένης πολιτικής γης που θα κατέληγε και στον καθορισµό

των χρήσεων γης.
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• Από την έλλειψη επαρκούς νοµοθεσίας και µη εφαρµογής της υπάρχουσας για την προ-

στασία του περιβάλλοντος γενικά και τη διαχείριση των απορριµµάτων ειδικότερα.

• Την έλλειψη υποδοµής και στελέχωσης και την έλλειψη διαδηµοτικής συνεργασίας.

• Από την έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων

• Από την ίδια, τέλος, την υποτίµηση του προβλήµατος των απορριµµάτων και των συνε-

πειών του.

3. Σήµερα, αρκετές από τις πιο πάνω αιτίες παραµένουν. Κυρίαρχες όµως πλευρές του προ-

βλήµατος αναδεικνύονται:

i) Η έλλειψη συνολικά αποδεκτής εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον και ειδικότερα για

τη διαχείριση των απορριµµάτων.

Ενώ διαπιστώνεται ότι έχει διαµορφωθεί µε σαφήνεια µια κυβερνητική πολιτική που κινείται

προς τη σωστή κατεύθυνση, σε ορθούς στρατηγικούς ποιοτικούς στόχους και στην εξασφά-

λιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων, από την άλλη πλευρά η χώρα δεν διαθέτει ακό-

µη συγκεκριµένη, αποτυπωµένη εθνική στρατηγική µε χρονικό προγραµµατισµό και ποσοτι-

κούς στόχους, και ασφαλή πρόβλεψη για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της.

ii) Η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής από ενδιαφερόµενους τοπικούς φορείς, (δηµοτική ή κοι-

νοτική αρχή, κοινωνικοί φορείς,) στις προσπάθειες χωροθέτησης των απαιτούµενων εγκατα-

στάσεων διάθεσης των απορριµµάτων.

iii) Η έλλειψη επαρκών πόρων.

4. Για το ξεπέρασµα του προβλήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων προτείνονται τα παρα-

κάτω :

i) Προώθηση του χωροταξικού σχεδιασµού µε καθορισµό χρήσεων γης σε κάθε νοµό και νη-

σί.
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ii) Επίσπευση του εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας για τη διαχείριση όλων των στερεών απο-

βλήτων.

iii) Εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα υποδοµής από εθνικούς και κοινοτι-

κούς πόρους.

iv) Κατοχύρωση και χάραξη µιας εθνικά αποδεκτής στρατηγικής για τη διαχείριση των απορ-

ριµµάτων µε άξονες:

• Τη µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων.

• Τη διαλογή στην πηγή των αξιοποιήσιµων υλικών.

• Την ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων για τελική διάθεση, δηλ. τη µεγιστοποίηση της

ανακύκλωσης χρησίµων προϊόντων.

• Την ασφαλή και ορθολογική µεταφορά.

• Την αποκατάσταση των παλαιών χωµατερών και εξυγίανση των φυσικών στοιχείων που

έχουν υποστεί βλάβη.

v). Συντονισµένη προσπάθεια για την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης µε την ενηµέ-

ρωση του πολίτη και των ενδιαφεροµένων φορέων:

• Για τις συνέπειες της υπάρχουσας κατάστασης.

• Για τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και του εγχώριου επιστηµονικού και τε-

χνικού δυναµικού.

• Για την εφικτότητα των λύσεων αυτών στη χώρα µας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα

(ΧΥΤΑ Ζακύνθου, Κεφ/νιάς, Πάτρας και Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων Σχιστού,

Θεσ/νίκης, Ν. Μάκρης κ.λ.π)

Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να είναι να πάρει συστηµατικό χαρακτήρα µε ευθύνη των ΟΤΑ και

της Πολιτείας.
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5. Το Συνέδριο απασχόλησαν, επίσης, σηµαντικές πλευρές του όλου ζητήµατος διαχείρισης

των απορριµµάτων, για τις οποίες διατυπώνονται τα παρακάτω συµπεράσµατα:

«- Εκτιµάται ως επικρατέστερη λύση ο συνδυασµός ∆ιαλογής στην Πηγή µε ανακύκλωση -

κοµποστοποίηση και υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων ως λύση φιλική προς το περιβάλ-

λον και οικονοµικά εφικτή µε τα σηµερινά δεδοµένα, µε παράλληλη παρακολούθηση όλων

των τεχνολογικών εξελίξεων.

- Η διαχείριση των απορριµµάτων, από τη φύση της, δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο

µικρής κοινότητας ή ενός µικρού Συµβουλίου Περιοχής, αλλά σε επίπεδο περισσοτέρων ΟΤΑ.

Οι διαδηµοτικοί φορείς διαχείρισης µπορεί να είναι κατ΄αρχήν Σύνδεσµοι ΟΤΑ, άλλες µορφές

ΝΠ∆∆ ή αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις.

- ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη να θεσµοθετηθεί ο συντονισµός   της δράσης όλων των εµπλεκο-

µένων φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση - Υπουργεία) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής.

Για το ζήτηµα αυτό η Επιτροπή Pεριβάλλοντος της ΚΕ∆ΚΕ, καλείται να υποβάλει συγκεκριµέ-

νη πρόταση.

- ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη για τη σύγκληση, ανά διετία, συνεδρίου για τη διαχείριση των α-

πορριµµάτων.

Αργοστόλι  11/5/1996 »

Γ.  Τα Συµπεράσµατα του Θεµατικού Κύκλου « Χωροταξία - Περιβάλλον» στο Ετή-

σιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στη Ρόδο, 20 - 24/10/1999.

Στα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις του προαναφερθέντος θεµατικού Συ-

νεδρίου της Κεφαλονιάς. Ειδικότερα για τη διαχείριση των απορριµµάτων αναφέρεται:

« Για τη διαχείριση απορριµµάτων, να αντιµετωπιστούν σε περιφερειακό επίπεδο και να προ-

χωρήσουν έργα, σύµφωνα µε αποφάσεις του θεµατικού συνεδρίου που έγινε στην Κεφαλο-
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νιά. Οι ∆ήµοι θα πρέπει να δείξουν το ενδιαφέρον τους και για την αποκατάσταση των ήδη

ανεξέλεκτvn χωµατερών»

α. Η από 19/1/93 Απόφαση της Γ.Σ της ΤΕ∆ΚΝΑ η οποία υιοθέτησε πλήρως το πρόγραµµα

του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής.

β. Η από 15/1/95 Απόφαση της ∆.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ η οποία επιβεβαίωσε τη σύµφωνη γνώµη

της µε τις προτάσεις του ΕΣ∆ΚΝΑ.

γ. Η από 14/7/2000 οµόφωνη Απόφαση της Ε.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ που επικυρώνει τα οµόφωνα,

επίσης, συµπεράσµατα ειδικής, επι του θέµατος, κοινής σύσκεψης µε τους ∆ηµάρχους και

Προέδρους ΟΤΑ της Νοµ. Ανατολικής Αττικής.

Το πλήρες κείµενο έχει ως εξής :

« Σήµερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΤΕ∆ΚΝΑ µετά

από πρόσκληση του Προέδρου της ευρεία σύσκεψη αναφορικά µε το θέµα της χωροθέτησης

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων.

Στην σύσκεψη συµµετείχαν ∆ήµαρχοι και Κοινοτάρχες της Νοµαρχίας Αν. Αττικής, ο Πρόε-

δρος του ΕΣ∆ΚΝΑ, εκπρόσωποι της  ΠΟΕ - ΟΤΑ και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤΕ∆ΚΝΑ.

Ύστερα από αναλυτική συζήτηση του όλου θέµατος αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής :

1. Να προχωρήσει άµεσα ο Ενιαίος σχεδιασµός της διαχείρισης των απορριµµάτων για το Λε-

κανοπέδιο έτσι όπως προβλέπεται απο τις επανειληµµένες αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης.

2. Λαµβάνοντας υπ΄όψη τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί να χωροθετηθεί, από τους αρµόδι-

ους φορείς άµεσα χώρος για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Νοµαρχία Ανατ. Αττικής.

Η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2000.
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∆εσµεύονται όλοι οι παρόντες να υποστηρίξουν την απόφαση χωροθέτησης όποια κι αν είναι

αυτή.

3. ∆εν αποθαρρύνουµε πρωτοβουλίες οµάδων ΟΤΑ προκειµένου να σχεδιασθούν επί πλέον

συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων εφ΄όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιβαλλο-

ντικής καταλληλότητας της επιστηµονικής αρτιότητας της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και

δεν έρχονται σε αντίθεση µε το κεντρικό σχεδιασµό.

4. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του όλου συστήµατος

διαχείρισης των απορριµµάτων είναι ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττι-

κής και τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

5. Πάγια θέση της ΤΕ∆ΚΝΑ είναι το άµεσο κλείσιµο και η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων

χωµατερών που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο.

Στην κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξα-

σφαλίσει την εναπόθεση των απορριµµάτων των ΟΤΑ που χρησιµοποιούσαν τις ανεξέλεγκτες

χωµατερές στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα των νέων εγκαταστάσε-

ων.

Τα οµόφωνα αυτά συµπεράσµατα της σύσκεψης επικυρώθηκαν από οµόφωνη απόφαση της

Ε.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ που συνεδρίασε στη συνέχεια

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ της ΤΕ∆ΚΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ»
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ΙΙ.3 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

Οι επιλογές του µέχρι το ∆εκέµβρη του 2005 ισχύοντος ΠεΣ∆Α συµφωνούν µε τα συµπερά-

σµατα µελετών που εκπονήθηκαν από Επιστηµονικούς φορείς και Ιδρύµατα. Μνηµονεύονται

ειδικότερα :

Α. Τα Συµπεράσµατα Μελέτης του ΤΕΕ µε τίτλο: «Αναγκαίες δράσεις για την προ-

στασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» 1993.

Στο δίτοµο αυτό έργο, που συγχρηµαταδοτήθηκε από την Ε.Ε και παραλήφθηκε από αυτήν,

προτείνονταν για το Νοµό Αττικής µέχρι και το έτος 2000 οι παρακάτω δράσεις για τη διαχεί-

ριση των απορριµµάτων της (αφαιρούµενης της φάσης της αποκοµιδής) µε τιµές αναφερόµε-

νες στο έτος 1992:

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων :  27,70 δισ. δρχ.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων    :   4,50 δισ. δρχ.

• Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης 18,50 δισ. δρχ.

• Αποτεφρωτήρας Παθογόνων Νοσοκοµειακών :   2,60 δισ. δρχ

• Εξοπλισµός ∆ιαλογή στην Πηγή :       2,10 δισ. δρχ

• Αποκατάσταση Παλαιών Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων :   6,50 δισ. δρχ

• Οργάνωση υφισταµένων Τοπικών Χωµατερών :   0,40 δισ. δρχ

• Επανένταξη ακατάλληλων Τοπικών Χωµατερών :   0,65 δισ. δρχ

Σύνολο  δαπανών 62,95 δισ δρχ

Β. Τα Συµπεράσµατα Μελέτης Εµπειρογνωµόνων µε την ευθύνη του ΕΜΠ µε τίτλο

«Μέθοδοι και Τεχνικές ∆ιάθεσης Απορριµµάτων - Ιούλιος 1997.
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Στη σχετική συνέντευξη τύπου για τη δηµοσιοποίηση των πορισµάτων της µελέτης  ανακοι-

νώθηκαν τα παρακάτω Συµπεράσµατα:

« Βασική διαπίστωση είναι ότι σήµερα όλες οι µέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης των απορ-

ριµµάτων έχουν κάνει πολύ σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της τεχνολογικής του εξέλιξης και

αξιοπιστίας των τελικών αποτελεσµάτων τους Ειδικότερα :

1. Η διαλογή στην πηγή

• Χάρη στις ήπιες τεχνολογίες που χρησιµοποιεί (εξοπλισµός συλλογής, κέντρα ανακύκλω-

σης) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα τεχνικά προβλήµατα.

• Με την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήµατα οικολογίας, και στην

προοδευτική εµπλοκή τους στα προγράµµατα ανακύκλωσης παρουσιάζει πολύ πιο θετικά

αποτελέσµατα.

• Προυπόθεση όµως γι΄αυτό είναι η θέσπιση από την πολιτεία κανόνων και µέτρων, κύρια

για την προώθηση στην αγορά των ανακτώµενων υλικών και την παροχή συγκεκριµένων

κινήτρων.

2. Μηχανική ανακύκλωση και κοµποστοποίηση

Αναπτύσεται πλέον διεθνώς µε ιδιαίτερο δυναµισµό και µε επίκεντρο την παραγωγή εδαφο-

βελτιωτικού υλικού µε µεγάλες δυνατότητες εµπορευµατοποίησης και την παραγωγή πλούσι-

ου ενεργειακά υλικού (θερµογόνου δύναµης άνω των 4000 Kcal/Kg) κατάλληλου για τσιµε-

ντοβιοµηχανίες, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση µετάλ-

λων (σιδηρούχων και αλουµινίου).

3. Η υγειονοµική ταφή

• Με το αυστηρό και ελεγχόµενο (τόσο και την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία) σύ-

στηµα στεγάνωσης των στραγγισµάτων εκµηδενίζει πρακτικά τον κίνδυνο ρύπανσης των

υπόγειων και επιφανειακών νερών.
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• Με το σύστηµα συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου για ΧΥΤΑ µεσαίου

και µεγάλου µεθόδους ελαχιστοποιεί τις εκποµπές αερίων ρύπων και παράλληλα ανακτά

σηµαντική ενέργεια.

• Με τη µέθοδο των κυττάρων (τµηµατική, καθ΄ύψος εκµετάλλευση του χώρου) µειώνει

δραστικά το µέτωπο των εργασιών περιορίζοντας το κάθε φορά σε µικρή ελεγχόµενη έ-

κταση 15 - 20 στρεµµάτων.

• Με έργα αποκατάστασης που µπορεί να εκτελούνται σταδιακά, στα περαιωθέντα κύττα-

ρα, παράλληλα µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, συµβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

του χώρου και προσφέρει ήπιες χρήσεις αναψυχής.

4. Η καύση µε ανάκτηση ενέργειας

• Η καύση είναι επίσης µια δόκιµη µέθοδος διάθεσης απορριµµάτων. ΄Ύστερα από σοβαρές

αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων και πολιτών, επιβλήθηκαν στις µονάδες καύσης

σύνθετα και ακριβά συστήµατα αντιρρύπανσης µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση των

εκπεµπόµενων ρύπων στην ατµόσφαιρα. Αποµένει παρόλα αυτά να αποσαφηνιστεί η επί-

δραση κυρίως των διοξινών και φουρανίων που διέρχονται από τα συστήµατα αντιρρύ-

πανσης.

5. Η πυρόλυση και αεριοποίηση

Περνούν από τη φάση της πιλοτικής και επιδεικτικής τους δοκιµασίας στη φάση της πλήρους

λειτουργίας µε σηµαντικές προσδοκίες.

6. Η αναερόβια χώνευση

Η αναερόβια χώνευση (στη µεσόφιλη και θερµόφιλη φάση) προσφέρεται κυρίως για ειδικές

κατηγορίες αποβλήτων αλλά προωθούνται ταυτόχρονα και για τα απορρίµµατα, προσεκτικά

όµως, λόγω του τεχνολογικού ρίσκου που ακόµη παρουσιάζουν. Παρόλα αυτά φαίνεται ενδι-

αφέρουσα µέθοδος.

Μπροστά σ΄αυτά τα δεδοµένα η επιλογή της βέλτιστης (κατά τεκµήριο τουλάχιστον) µεθό-

δου ή συνδυασµού µεθόδων διάθεσης δε φαίνεται ούτε και είναι απλή υπόθεση.
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Είναι βέβαιο ότι το µείζον αυτό ζήτηµα θα πρέπει να µελετάται και να αντιµετωπίζεται συγκε-

κριµένα και ολοκληρωµένα στα πλαίσια µιάς ευρύτερης εκπόνησης ενός συνολικού σχεδια-

σµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µιάς ευρύτερης ανθρωπογεωγραφικής ενότητας.

Κατά τη γνώµη µας σε επίπεδο τουλάχιστον νοµού. Αυτό άλλωστε προβλέπει και η Εθνική

µας Νοµοθεσία (ΚΥΑ 69728/96).

Το ίδιο βέβαιο, όµως , είναι ότι δεν µπορεί να αγνοεί κανείς µερικές βασικές αρχές και προτε-

ραιότητες που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ε.Ε και πρόσφατα µάλιστα επιβεβαιωθεί (νέα κοι-

νοτική στρατηγική για απορρίµµατα του 1996). Τέτοιες αρχές και προτεραιότητες είναι οι πα-

ρακάτω :

1. Βασικότερη όλων επιδίωξη, είναι η πρόληψη, η αποφυγή δηλαδή παραγωγής απορριµµά-

των. Η αρχή αυτή συνδυάζεται άµεσα και ευθέως µε την προστασία των φυσικών πόρων

του πλανήτη και εποµένως συµπλέκει µε την αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης.

2. Η ανάκτηση των υλικών προηγείται ως µέθοδος επεξεργασίας έναντι της ανάκτησης ενέρ-

γειας. Το γενικότερο προβάδισµα δίνεται στην ανακύκλωση έναντι της καύσης.

3. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή του εφικτού κόστους υπό την έννοια της βέλτιστης αξιοποί-

ησης των διατιθέµενων οικονοµικών πόρων. Με άλλα λόγια καλείται κανείς να διαχειριστεί

συγκεκριµένο ύψος χρηµάτων µε επιδίωξη το µέγιστο οικολογικό αποτέλεσµα.

4. Σοβαρά υπόψη πρέπει να λαµβάνεται η ελάχιστη δυνατότητα υπό την οποία µια εγκατά-

σταση επεξεργασίας ή και διάθεσης µπορεί να λειτουργεί µε εφικτά οικονοµικά αποτελέ-

σµατα.

Οι δυνατότητες αυτές στη χώρα µας είναι:

• Υγειονοµική ταφή  : 15 τον/ηµέρα.

• Μηχανική ανακύκλωση - κοµποστοποίηση : 50 τον/ηµέρα

• Καύση και ανάκτηση ενέργειας : 300 τον/ηµέρα

• Πυρόλυση/αεροποίηση : 100 τον/ηµέρα
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5. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυνατότητα προσαρµοστικότητας της κάθε µεθόδου στα ελλη-

νικά δεδοµένα και κυρίως :

• Στη µεγάλη ποσοτική εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων των      περιοχών, λόγω

εσωτερικού και εξωτερικού τουρισµού

• Στη κατακόρυφη αύξηση της υγρασίας των απορριµµάτων τους θερινούς µήνες µήνες

λόγω φρούτων.

6. Τέλος δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή µας η εκτίµηση του τελικού και συνολι-

κού οικολογικού ισοζυγίου της  όποιας τεχνικής επιλογής µας. Επενδύσεις υπερβολικού κό-

στους υποκρύπτουν, κατά κανόνα, µια φιλοσοφία αντίθετη µε την αντίληψη της βιώσιµης

ανάπτυξης, καθώς ενσωµατώνουν σηµαντικό µέρος φυσικών πόρων, που απαιτούνται για να

γίνουν τα τεράστια κτηριοδοµικά συγκροτήµατα, και οι εκτεταµένες  και σύνθετες ηλεκτρο-

µηχανολογικές εγκαταστάσεις»

Γ. «Συµπεράσµατα της Ηµερίδας « Σύγχρονη Πόλη και Απορρίµµατα» που συνδιορ-

γανώθηκε στις 8/11/97 από τον ΕΣ∆ΚΝΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν οµόφωνα τα παρακάτω Συµπεράσµατα:

« 1. Η ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στα πλαίσια των λειτουργιών µιας σύγχρο-

νης πόλης, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης ενσωµατώνει τα παρακάτω βασικά

στοιχεία :

• Περιβαλλοντική προστασία

• Προστασία της δηµόσιας υγείας

• Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών

• Εφικτό οικονοµικό κόστος
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2. Οι κεντρικοί στόχοι ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ορθολογικής διαχείρισης, µε βάση

τα δεδοµένα της χώρας µας είναι :

• Η µείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των παραγοµένων απορριµµάτων

• Η διαλογή στη πηγή των χρησίµων υλικών

• Η µηχανοποίηση της φάσης της αποκοµιδής και η εφαρµογή, όπου προσφέρεται, της µε-

ταφόρτωσης.

• Η επεξεργασία των απορριµµάτων, πριν αυτά οδηγηθούν για τελική διάθεση, µε προτε-

ραιότητα στην ανάκτηση υλικών (µηχανική ανακύκλωση - κοµποστοποίηση)

• Η ασφαλής τελική διάθεση των υπολειµµάτων σε σύγχρονους χώρους υγειονοµικής τα-

φής.

• Η εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χωµατερών και αποκατάσταση των παλαιών χώρων διάθε-

σης.

3.  Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι η ύπαρξη κατάλλη-

λου νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο όπως διαπιστώνεται, βρίσκεται ήδη στη φάση της ολο-

κλήρωσής του. Αναγκαία, επίσης, είναι η διάθεση από την πολιτεία, των οικονοµικών πόρων

που απαιτούνται για τα αντίστοιχα έργα και τον εξοπλισµό υποδοµής.

4. Από την πλευρά της  η πρωτοβάθµια Τ.Α, φορέας διαχείρισης των απορριµµάτων, πρέπει

να επιλέξει τα καταλληλότερα, κατά περίπτωση, διαδηµοτικά σχήµατα συνεργασίας. Οι Σύν-

δεσµοι ΟΤΑ σε επίπεδο νοµού αποτελούν ήδη ένα επιτυχηµένο παράδειγµα (π.χ Αττική, Θεσ-

σαλονίκη, Ζάκυνθος κ.λ.π) Η περαιτέρω συνεργασία των φορέων θα αποτελέσει, ένα σηµα-

ντικό θετικό βήµα.

5. Παράλληλα, όµως, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες πρέπει να ξεπεράσουν τα προβλήµατα κοι-

νωνικής αποδοχής, που αποτελούν, σήµερα, το κυριότερο εµπόδιο για την τελική χωροθέτη-

ση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριµµάτων.

6. Με δεδοµένη την επιστηµονικοτεχνική συνθετότητα των ζητηµάτων επεξεργασίας και τελι-

κής διάθεσης των απορριµµάτων, εκτιµάται, ότι η συνεργασία της Τ.Α µε τους φορείς της
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επιστηµονικής έρευνας (Α.Ε.Ι ) και της µελέτης και κατασκευής  (Τ.Ε.Ε, ΓΕΩΤΕ Ε, επιστηµονι-

κοί σύλλογοι) πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί παραπέρα.

Αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν οµόφωνα

Αθήνα  8 - 11 - 1997 »

∆. Οι Κεντρικοί Άξονες της ∆ιαχείρισης των Σ.Α.  που περιλαµβάνονται στην «Ει-

σαγωγική Τοποθέτηση του ΤΕE» στην ηµερίδα µε θέµα «Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις

Στερεών Αποβλήτων – Αδιέξοδα και Προοπτικές» (3 Ιουλίου 2003- ΕΒΕΑ)

Η πιο πάνω ηµερίδα οργανώθηκε από το ΤΕΕ και επικεντρώθηκε στο ζέον (ξανά την περίοδο

εκείνη) πρόβληµα της ∆ΣΑ στην Αττική (βλέπε «Τροπολογία- Προσθήκη» στον µετέπειτα ν.

3164/03). Η εισαγωγική τοποθέτηση του ΤΕΕ προετοιµάστηκε από ad-hoc οµάδα υπό το συ-

ντονισµό των µελών της ∆.Ε.      Ρ. Ξαρχάκου και Κ. Κρεµαλή.

Τα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν από την εισηγήτρια κα Ξαρχάκου αµφισβητήθηκαν από

τον προεδρεύοντα κο Κρεµαλή µε τη δήλωση ότι αυτά θα διαµορφωθούν από την Ο.Ε. και

θα τεθούν υπόψη της ∆.Ε. του ΤΕΕ. Τούτο, όµως,  δεν έγινε.

Σε κάθε περίπτωση η Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής επιβεβαίωνε τις παλαιότερες θέ-

σεις του ΤΕΕ. Το κεντρικό της περιεχόµενο αποτυπώνεται στην παρέµβαση του Προέδρου

του ΤΕΕ, η οποία αποτυπώνεται στο σχετικό ∆ελτίο Τύπου ως εξής:

«∆εν θα φτάναµε στα σηµερινά µεγάλα αδιέξοδα των χιλιάδων παράνοµων και επικίνδυνων

χωµατερών και της έλλειψης λύσης για την απόθεση των σκουπιδιών των 4 εκατοµµυρίων

Αθηναίων µετά το 2004, εάν  η Πολιτεία είχε έγκαιρα λάβει τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα και

µε τις προτάσεις του ΤΕΕ για την αναµόρφωση της νοµοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, τη

χάραξη εθνικής στρατηγικής στα απορρίµµατα και τη διαµόρφωση Εθνικής Πολιτικής για την

ενθάρρυνση παρεµβάσεων υπέρ της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, την κατασκευή

σύγχρονων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και χώρων υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων
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τους, την παύση λειτουργίας και σταδιακή αποκατάσταση των χιλιάδων ανεξέλεγκτων χωµα-

τερών και τη λύση του καθοριστικού όπως αποδείχθηκε προβλήµατος των χρήσεων γης».

Ε. Η διάλεξη του καθηγητή Αλέξανδρου Οικονοµόπουλου που οργάνωσαν το ΤΕΕ και

το Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα «Μεθοδολογία ∆ιαµόρφωσης Βέλτιστων Σχεδίων ∆ια-

χείρισης Απορριµµάτων/ Αποτελέσµατα Εφαρµογής στην Περιφέρεια Αττικής»

(10-12-2004)

Η πιο πάνω διάλεξη δόθηκε την 10η ∆εκέµβρη 2004. Λόγω του συνολικότερου ενδιαφέροντός

της πήρε το χαρακτήρα «Στρογγυλού Τραπεζιού» στη διάρκεια του οποίου κατατέθηκαν α-

πόψεις που συµφωνούσαν µε τα συµπεράσµατα της ερευνητικής εργασίας του κου Οικονο-

µόπουλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της Οµάδας Εργασίας, παρουσιάζει το

Μέρος ΙΙΙ της διάλεξης («Εθνικός Σχεδιασµός/ Ορθολογισµός και Πραγµατικότητα») από το

οποίο σηµειώνουµε δύο στοιχεία:

i. Στην ενότητα «∆υνατότητες Σχεδιασµού για Μεγάλες Αστικές Περιοχές» διατυπώνεται το

συµπέρασµα (βασισµένο σε αναλυτική τεκµηρίωση που προηγήθηκε) ότι η χρήση ΟΕ∆Α

σε συγκεκριµένες θέσεις εκτός Αττικής (π.χ. «Ριτσώνα», Λιγνιτωρυχείο Μεγαλόπολης) «ε-

κτός του ότι δίνει µακροχρόνιο διέξοδο στο πρόβληµα επεξεργασίας και διάθεσης των α-

πορριµµάτων της Αττικής, παρέχει και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ευρύτατων περιοχών

της Κεντρικής και Β. Ελλάδας µε οικονοµία κλίµακας».

ii. Στην ενότητα «Συζήτηση και Συµπεράσµατα» διατυπώνεται το τεκµηριωµένο, επίσης,

συµπέρασµα: «Σχεδιασµοί σε περιφερειακό επίπεδο, µε αυστηρή βελτιστοποίηση του ό-

λου συστήµατος συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης και µε ανάλυση ευαι-

σθησίας, µπορούν να βελτιώσουν, και µάλιστα ουσιαστικά, την υφιστάµενη κατάσταση

(βλέπε Μέρος ΙΙ). Πολύ προτιµότερος όµως είναι ο ενιαίος εθνικός σχεδιασµός του συ-

στήµατος διαχείρισης για τη µεγάλη ευελιξία που παρέχει στην αναζήτηση πρόσθετων

λύσεων και τα σηµαντικά κοινωνικά, οικονοµικά, τεχνικά και  αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα

που προκύπτουν. Μερικά από αυτά αναφέρονται και στην ενότητα ΙΙΙ.3»

∆εν αποτελεί υπερβολή να πούµε, χάρη και στην εύλογη δηµοσιότητα που πήρε η υπόψη ε-

ρευνητική εργασία στον ηµερήσιο τύπο, ότι µετά από αυτή, η έννοια των περιφερειακών
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σχεδιασµών άρχισε να παίρνει πιο ευρύ και ολοκληρωµένο χαρακτήρα στην αντίληψη πολλών

παραγόντων εµπλεκόµενων µε το αντικείµενο της διαχείρισης των Σ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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Πίνακας 1: Βασική Νοµοθεσία για τα στερεά απόβλητα (χρονολογική κατάταξη)

Έτος ΦΕΚ Είδος/Αριθµός Τίτλος Παρατηρήσεις

2006 ΦΕΚ B 383/28.3.06 ΚΥΑ 13588/725/2006

«Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επι-
κινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συµ-

βουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991».

Αντικατάσταση της
19396/1546/1997

2006 ΦΕΚ Β 168/13-02-06 KYA 4641/232/2006

«Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών µικρών χώρων
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και αποµο-
νωµένους οικισµούς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 (παρ.4)
σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (παράρτηµα Ι) της υπ’ αριθµ.
29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για υγειονοµική  τα-

φή των αποβλήτων» (Β’ 1572)»

 

2006 ΦΕΚ 12 Α/2006 Π.∆. 15/2006

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος 117/04 (82/Α), σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλη-
τα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003

 

2005 ΦΕΚ B 1002/18.07.05 KYA οικ.145799/2005

«Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ
1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄
160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3010/2002
«Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και

96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91)»

 

2005 ΦΕΚ 759Β/06-06-05 ΚΥΑ 22912/1117
«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρω-

ση των αποβλήτων»

Ενσωµάτωση της Οδη-
γίας 2000/76/ΕΚ για την
αποτέφρωση των απο-

βλήτων

2005 ΦΕΚ 713 Β
Υ.Α.

∆10/Β/Φ.68/οικ.9725/2842

Τροποποίηση της ∆.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001 κοινής από-
φασης των Υπουργών

Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Γεωργίας "Προδιαγραφές και
χρονοδιάγραµµα ειδικής µελέτης αποκατάστασης"

 

2004 ΦΕΚ Β 849/9.6.04 ΚΥΑ οικ. 104826/2004

«Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµι-
κά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρµογή των
άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρ-
θρου 17 του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π.» (Α’

179»
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2004 ΦΕΚ Α 82/5.3.04 Π∆ 117/2004
«Μέτρα, όροι και  πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχεί-
ριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-

κού εξοπλισµού

Ενσωµάτωση των Οδη-
γιών 2002/96/ΕΚ και

2002/95/ΕΚ

2004 ΦΕΚ Α 81/5.3.04 Π∆ 116/2004

«Μέτρα, όροι και  πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχεί-
ριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενερ-

γοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων

Ενσώµατωση Οδηγίας
200/53/ΕΚ

2004 ΦΕΚ Α 80/5.3.04 Π∆ 115/2004

«Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής α-
πόφασης «∆ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσί-
ες»(Β’ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης

«Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης
κ.λ.π.» (Β’ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλε-

κτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»

 

2004 ΦΕΚ Α 75/5.3.04 Π∆ 109/2004
«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µετα-
χειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για

την εναλλακτική διαχείρισή τους»
 

2004 ΦΕΚ Α 64/2.3.04 Π∆ 82/2004
Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησι-

µοποιηµένων ορυκτελαίων

 

2004  
Εγκύκλιος 123067/10-2-

2004
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή-Μεταφορά-
Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορρριµµάτων

 

2003 ΦΕΚ 1909Β/22-12-03 ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727
«Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλή-
των / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχεί-

ρισης»

Ενσωµάτωση της  Οδη-
γίας Πλαίσιο
91/156/ΕOΚ

2003 ΦΕΚ Β1419/ 1.10.03 ΚΥΑ 37591/2031/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλή-
των από υγειονοµικές µονάδες»
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2003 ΦΕΚ B 1391/29.9.03 ΚΥΑ 37111/2021/2003

«Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως  αντικα-
ταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του

Ν.3010/2002»

 

2003 ΦΕΚ 864 Β/2003
Υ.Α.

26469/1501/Ε103/2003

Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 µε θέµα «συµπλήρω-
ση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδια-
σµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευ-
θύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)»

(723/Β)»

 

2003 ΦΕΚ Β 606/15.5.03
ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/

2003

«Σχέδια διάθεσης /απολύµανσης συσκευών που περι-
έχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και
µετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων µε PCΒ,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης

7589/731/2000 (Β’ 514)»

 

2003 ΦΕΚ B 332/20.3.03
ΚΥΑ

11014/703/Φ104/2003

«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  Εκτί-
µησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Ν.1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2
του Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγί-
ες 97/11/ΕΕ. και 96/61 ΕΕ...και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)»

 

2002 ΦΕΚ 1572Β/2002 ΥΑ 29407/3508 16.12.2002 Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των απο-
βλήτων

Ενσωµάτωση Οδηγίας
99/31/ΕΚ

2002 ΦΕΚ Β 1463/20.11.02 ΚΥΑ 25535/3281/02

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραµ-
µατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτή-
των που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’
κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002
ΚΥΑ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες

κ.λ.π.»(Β΄1022)»

 

2002 ΦΕΚ B 1022/5.8.02 ΚΥΑ 15393/2332/2002

«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις οδηγίες

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)»

 

2002 ΦΕΚ 712 Β/2002 Υ.Α. 3418/07/2002 Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλα-
βής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοί-
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πων φορτίου

2002 ΦΕΚ A 91/25.4.02 Ν. 3010/2002
«Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θε-
µάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις»

 

2002 ΦΕΚ 57Β/2002 ΥΑ 24.1.2002 ∆ιαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ως στε-
ρεών αποβλήτων των εγκαταλειµµένων οχηµάτων

 

2002 ΦΕΚ 19 Β/2002 Π∆ 23/2002
∆ηµοτική Αστυνοµία:πρόσληψη,προσόντα,δικαιώµατα κλπ

Αρµοδιότητες σχετικά µε
απορρίµµατα

2001 ΦΕΚ 228Α Ν 2947/2001

Ολυµπιακή Φιλοξενία,Ολυµπιακά Εργα κλπ διατάξεις

Σύσταση Ειδικής Υπηρε-
σίας Επιθεωρητών Περι-

βάλλοντος

2001 ΦΕΚ 224 Β ΥΑ ∆10/2001/Β-244 Προδιαγραφές και χρονοδιάγραµµα ειδικής µελέτης αποκα-
τάστασης λατοµείων αδρανών υλικών

 

2001 ΦΕΚ 179Α/2001 Ν. 2939/2001

Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευ-
ασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανι-
σµού Εναλλακτικής  ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων

προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

Ενσωµάτωση της Οδη-
γίας 94/62/ΕΟΚ στο

Εθνικό ∆ίκαιο

2000 ΦΕΚ Β 514/11.4.00 ΚΥΑ 7589/731/2000
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυ-
χλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων

(PCB/PCT)»
 

2000 ΦΕΚ 723Β/2000 ΚΥΑ 14312/1302/2000

Συµπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’ αριθ.
113944/1944/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα

«Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης στερεών απο-

βλήτων»

Kαταργήθηκε

1998 ΦΕΚ 828 Β/1998 Υ.Α. 9690/Γ-601/1998

Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, µε την οποία
τροποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97 απόφαση µε θέµα «Ανάθε-
ση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας

των Στερεών Βιοµηχανικών Αποβλήτων

 

1998 ΦΕΚ 457 Β/1998 Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998 Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας έρευνας Στερε-
ών Βιοµηχανικών Αποβλήτων
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1998 ΦΕΚ 50/Β`/1998 Υ.Α. 135/Γ-5/1998 Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-4-97 µε θέµα
«Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της
έρευνας των Στερεών Βιοµηχανικών αποβλήτων»

 

1997  ΥΑ 362016/28.11.97

Τροποποίηση – Συµπλήρωση της απόφασης αριθµ.
346712/6.10.97 περί «διαδικασίες για τη βιολογική απο-
σύνθεση και λιπασµατοποίηση των αποσυρόµενων

γεωργικών προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)

 

1997  ΥΑ 346712/6.10.97
∆ιαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασµα-
τοποίηση των αποσυρόµενων γεωργικών προιόντων

(Υπουργείο Γεωργίας)
 

1997 ΦΕΚ 1016Β/1997 ΚΥΑ 114218   Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προ-
γραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 

1997 ΦΕΚ 1016Β/1997 ΚΥΑ 113944/97 Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(Γενικές Κατευθύνσεις της ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Kαταργήθηκε

1997 ΦΕΚ 604 Β ΚΥΑ 19396/1546 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων απο-
βλήτων

Kαταργήθηκε

1996 ΦΕΚ 358/1996 ΚΥΑ 69728/824 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Kαταργήθηκε

1996 ΦΕΚ 40 Β ΚΥΑ 98012/2001 Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια Kαταργήθηκε

1995 ΦΕΛ 781 ΚΥΑ 73537/148  «∆ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες»

Kαταργήθηκε

1995 ΦΕΚ 231Α/1995 Π.∆. 410/1995

∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Υπό έγκριση ο Νέος ∆η-
µοτικός Κοινοτικός Κώ-

δικας

1994 ΦΕΚ 162 Α Ν. 2242/1994

Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζ.Ο.Ε. Κλπ

Σύσταση Ειδικού Σώµα-
τος Ελεγκτών Περιβάλ-
λοντος (καταργήθηκε)

1994 ΦΕΚ 58 Α Νόµος 2203/94

Κύρωση της Σύµβασης
   της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών

   κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της
   επεξεργασίας τους

 

1993 ΦΕΚ 699Β/93 ΚΥΑ 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις

Kαταργήθηκε
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καύσης αστικών αποβλήτων

1991 ΦΕΚ 541/Β/91 ΥΑ 71961/3670/1991
Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των
σχεδίων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/86

 

1991 ΦΕΚ 641Β/1991 ΚΥΑ 80568/4225
Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για τη χρησιµοποίηση στη γε-
ωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικι-

ακών και αστικών λυµάτων
 

1991 ΦΕΚ 202Α/1991 Π.∆. 517/91 Για τις ιδιωτικές κλινικές  

1991 ΦΕΚ 164Α/1991 Π.∆. 444/91
Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π.∆. 1381/81 (Α334) ως
προς το ασβέστιο, το µαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που

περιέχονται στα λιπάσµατα

Εναρµόνιση µε Οδηγία
89/284/ΕΟΚ

1991 ΦΕΚ 138Β/1991 Υ.Α. 8243/1113/1991
Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείω-
ση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιά-

ντου

 

1990 ΦΕΚ 691Β/1990 ΚΥΑ 75308/5512/1990
Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης πολιτών και φορέων για το
περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ)

(Kαταργήθηκε από ΥΑ
Η.Π.37111/2021/2003 )

1990 ΦΕΚ 678Β/1990 ΚΥΑ 69269/5387/1990
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συ-

ναφείς διατάξεις

Αφορά την Προέγκριση
Χωροθέτησης και την
Έγκριση Περιβαλλοντι-

κών Όρων

1990 ΦΕΚ 251Β/1990 ΚΥΑ 31784/954/90

Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίµων

Εναρµόνιση της Ελλην.
Νοµοθεσίας προς την
85/339 Οδηγία ΕΟΚ

1988 ΦΕΚ 638 Β/31-8-88 ΚΥΑ 59388/3363/88 Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν.1650/1986

 

1986 ΦΕΚ 444Β/1986 ΚΥΑ 49541/1424/86
Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την Οδηγία

75/442 του Συµβουλίου
Αντικαταστάθηκε από
την ΚΥΑ 69728/96

1986 ΦΕΚ 160Α/1986 Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµος – Πλαίσιο

1985 ΦΕΚ 665 Β ΚΥΑ 71560/3053 ∆ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων Kαταργήθηκε
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1985 ΦΕΚ 665 Β Κ.Υ.Α.72751/3054
Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλω-

ροδιαφαινυλίων και
   πολυχλωροτριφαινυλίων

Kαταργήθηκε

1983 ΦΕΚ 118/Α`/1983  Π.∆. 329/1983

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων
ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου

των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ,
71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και

της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ

 

1982 ΦΕΚ 266Β/1982 Υ.Α. 181051/1090/82
Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, φορτηγίδων
ή πλωτών γενικά ναυπηγηµάτων που χρησιµοποιούνται ως

ευκολίες υποδοχής στερεών απορριµµάτων πλοίων

 

1982 ΦΕΚ 78Α/1982 Π.∆. 434/1982
Συγκρότηση και αρµοδιότητες ειδικής υπηρεσίας των ΟΤΑ

καταργήθηκε από Π∆
23/2002

1980 ΦΕΚ 246Α/1980 Ν. 1080/1980
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών
της περί των προσόδων των ΟΤΑ Νοµοθεσίας και άλλων

τινών συναφών διατάξεων
Tέλη καθαριότητας

1977 ΦΕΚ 319Α/1977 Ν. 743/1977
Περί προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος και ρυθ-

µίσεως συναφών θεµάτων

Αφορά τα απορρίµµατα
που παράγονται από τα

πλοία

1976 ΦΕΚ 235Α/1976 Ν. 429/1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών του Ν. 25/1975.  

1975 ΦΕΚ 74Α/1975 Ν. 25/1975
Περί υπολογισµού και τρόπου εισπράξεως δηµοτικών και
κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού και ρυθµί-

σεως συναφών θεµάτων.
 

1970 ΦΕΚ 219Α/1970 Ν.∆. 703/1970
Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα

των ΟΤΑ.
Tέλη καθαριότητας.

1964 ΦΕΚ 63Β/1964 ΚΥΑ ΕΙβ/301/64 Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµµάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ Α.Σ.Α. ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙV.1 Οι προτάσεις των µελετών που εκπονήθηκαν από φορείς πλην ΕΣ∆ΚΝΑ

ΙV.2 Τα συµπεράσµατα Επιστηµονικών Φορέων και Ιδρυµάτων

ΙV.3  Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α για τις βασικές επιλογές στο τοµέα 

διαχείρισης των Α.Σ.Α.



347

I.V Οι προτάσεις µελετών που εκπονήθηκαν από φορείς πλην ΕΣ∆ΚΝΑ

Μνηµονεύονται, σχετικά, οι παρακάτω µελέτες, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι µελέτες

του ΕΣ∆ΚΝΑ, σχετικές µε τη χωροθέτηση (α) της ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής και (β) των ΟΕ∆Α Β/ΒΑ

και Ν/ΝΑ Αττικής.

Α. Η µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών (Μελετητές Χ. Τσιλιγιάννης κ.α.) που εκπονή-

θηκε στο τέλος του 1996 για λογαριασµό της ΤΕ∆ΚΝΑ, µε τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολο-

γιών Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Απορριµµάτων – Χωροθετήσεις για την Αττική».

Η µελέτη αυτή επιλαµβάνεται του θέµατος των χωροθετήσεων εγκαταστάσεων διάθεσης α-

πορριµµάτων σε αλληλεξάρτηση Θέσης – Εφαρµοζόµενης µεθόδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταξύ των χώρων που ερευνήθηκαν σε όλη την Αττική για τη χω-

ροθέτηση δύο ΟΕ∆Α (δηλ. Εγκατάσταση Μηχανικού ∆ιαχωρισµού και Βιοσταθεροποίησης και

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής των Υπολειµµάτων της), ως επικρατέστερες από τις θέσεις της

Νοµ. Ανατολικής Αττικής προκρίνονται η Κερατέα- «Οβριόκαστρο» και «Ντράφι ∆ιονύ-

σου» µε την απαγορευτική, όµως, υπόµνηση για την τελευταία ότι εµπίπτει στο όριο των

13 χλµ. από τον αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Τόµος ΙΙΙ, Β, Κεφ. 3 «Προτεινόµενος

Σχεδιασµός», σελ. 14).

Τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «3. Προτεινόµενος

Σχεδιασµός» έχουν ως εξής (η παραγραφοποίηση ακολουθεί αυστηρά αυτή του ερευνητι-

κού προγράµµατος) :

7. Σταδιακή εφαρµογή της διαλογής στη πηγή µε προτεραιότητα το χαρτί και το αλουµίνιο

και κέντρα διαλογής υλικών (MRFs).

8. Κατασκευή µιάς δεύτερης µονάδας Μηχανικού ∆ιαχωρισµού και Βιοσταθεροποίησης που

είναι µια διαφορετική ονοµασία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµπο-

στοποίησης (ΕΜΑΚ) µε ένα δεύτερο χώρο υγεονοµικής ταφής των υπολειµµάτων.

9. Κατασκευή µια Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) στην Α-

νατολική Αττική, η οποία περιγράφεται ως «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένη Μονάδας Μ∆Β

µε Χώρο Ταφής των Υπολειµµάτων».



348

10. Κατασκευή ενός ξεχωριστού ΧΥΤΑ, για τα µη επιδεχόµενα επεξεργασίας στερεά µη επι-

κίνδυνα απόβλητα. [Σηµειώνεται στο ζήτηµα αυτό, ότι στο Πλαίσιο Περιφερειακού Σχεδι-

ασµού (2001) τα απόβλητα αυτά αντί να κατευθύνονται σε ένα κεντρικό (για όλη την Ατ-

τική) ΧΥΤΑ επιλέχθηκε να κατευθύνονται (κατ’ εφαρµογή της Αρχής της Εγγύτητας),

προς τον πλησιέστερο από τους προβλεπόµενους ΧΥΤΑ της αντίστοιχης ΟΕ∆Α].

11. Κατασκευή µιας σύγχρονης, µε δοκιµασµένη τεχνολογία, µονάδας ενεργειακής αξιοποίη-

σης του RDF που ανακτάται από τα εργοστάσια ανακύκλωσης – κοµποστοποίησης µέγι-

στης δυναµικότητας 500 τόννων/ηµέρα.

12. Εκπόνηση στοχοθετηµένων ερευνητικών προγραµµάτων µε αντικείµενο την περαιτέρω

βελτίωση ανακτώµενων προϊόντων και τεχνολογιών.

Β. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η επίσης εµπεριστατωµένη (τρίτοµη) µελέτη

που ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 1994 από οµάδα ειδικών επί του θέµατος επιστηµόνων

για την Περιφέρεια Αττικής µε τίτλο : «Μελέτη για τον καθορισµό Πολιτικών ∆ιαχεί-

ρισης Αποβλήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής.» Η µελέτη αυτή

είναι θεµατολογικά και γεωγραφικά ευρύτερη της προηγουµένης, καθώς επεκτείνεται σε όλες

τις φάσεις διαχείρισης των απορριµµάτων και αναφέρεται σε όλη τη διοικητική έκταση

της Περιφέρειας Αττικής. Τα τελικά συµπεράσµατα της υπό τον τίτλο «9.10. Συγκε-

ντρωτική παρουσίαση προτεινοµένου διαχειριστικού πλαισίου», έχουν ως εξής (δια-

τηρείται η αρίθµηση του πρωτότυπου κειµένου) :

9. Αναβάθµιση της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των απορ-

ριµµάτων µε :

• Καθολική εφαρµογή της µηχανικής αποκοµιδής

• Ανανέωση – επέκταση κάδων και containers

• Εκσυγχρονισµό του στόλου των απορριµµατοφόρων

10. ∆ηµιουργία πέντε νέων Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (πλέον του λει-

τουργούντος στο Σχιστό) για τα απορρίµµατα του Λεκανοπεδίου  της Αθήνας που ταυτί-

ζονται µε αυτούς του Προγράµµατος του ΕΣ∆ΚΝΑ, και τεσσάρων ακόµα περιφερεια-

κών, συνολικής δυναµικότητας 3450 τόννων/ηµέρα.

11. Κεντρική διαχείριση των παθογόνων νοσοκοµειακών αποβλήτων µε σύγχρονο απο-

τεφρωτήρα και σύστηµα συλλογής
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12. Ανάπτυξη της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή χρήσιµων υλικών (και µε Κέ-

ντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, Κ∆ΑΥ ή MRFs) δυναµικότητας 420.000 τό-

νων/έτος.

13. Κατασκευή τριών κεντρικών ΧΥΤΑ (∆υτ. Αττική, Βόρεια Αττική, Ν-ΝΑ Αττική (Μεσό-

γεια)) και τοπικών ΧΥΤΑ στις επαρχίες Μεγαρίδας και Τροιζηνίας καθώς και στα νησιά

Σαλαµίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Ύδρα και Κύθηρα.

14. Κατασκευή µονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού, δυναµικότητας 200.000

τόννων/έτος σε συνεργασία µε πρόγραµµα συλλογής δύο ρευµάτων, ζυµώσιµων και µη

ζυµώσιµων

15. Πρόγραµµα υποστήριξης του όλου διαχειριστικου σχεδίου µε άξονες την ενηµέρωση

του πολίτη, τη δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης, την εξασφάλιση επιστηµονικής και

τεχνικής βοήθειας, της επιδότησης φορέων

16. Αποκατάσταση των παλαιών χώρων διάθεσης Άνω Λιοσίων και Σχιστού, κλείσιµο και

αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών της Αττικής που δεν προσφέρονται για ε-

ξυγίανση και περαιτέρω λειτουργία τους ως ΧΥΤΑ και εκσυγχρονισµό όσων από αυτές

µπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως ΧΥΤΑ

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η µόνη διαφοροποίηση της µελέτης αυτής από τους βασι-

κούς στόχους του πλαισίου ΠεΣ∆Α, συνίσταται στην παντελή έλλειψη µονάδων µηχανικού

διαχωρισµού σύµµεικτων απορριµµάτων. Επί του σηµείου αυτού παρατηρείται ότι παρόλο

που ως µέθοδος διαχείρισης το σενάριο των δύο ρευµάτων (εν προκειµένω ζυµώσιµων και µη

ζυµώσιµων) προσφέρεται έναντι αυτής των σύµµεικτων απορριµµάτων, είναι γεγονός ότι µέ-

χρι το 1994, οπότε υποβλήθηκε το πρώτο Τεχνικό ∆ελτίο για τη χρηµατοδότηση του έργου

του ΕΜΑΚ, περιορισµένη µόνο και ευκαιριακή χρήση εγένετο των κάδων µηχανικής αποκοµι-

δής πράγµα που καθιστούσε ανέφικτη την εφαρµογή της µεθόδου.

Γ. Η Μελέτη µε τίτλο «∆ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατολικής Αττικής – Εντοπισµός

και Αξιολόγηση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Εργοστασίου Μη-

χανικής Ανακύκλωσης» που εκπονήθηκε από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

(Μελετητές κ. Παπακυριακόπουλος κ.α.) για λογαριασµό της  Νοµ. Ανατολικής Αττικής.

Η υπόψη µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει χώρος στη Νοµ. Ανατολικής Ατ-

τικής για ΕΜΑΚ και ΧΥΤ των υπολειµµάτων του παρά µόνο µια θέση στο Γραµµατικό για προ-

σωρινή χρήση.
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Σύµφωνα όµως µε τους ίδιους τους µελετητές η θέση Κερατέα αποκλείεται µε την παρακάτω

αιτιολογία:

«Γειτνίαση µε ασυµβίβαστες χρήσεις ή δραστηριότητες, καθώς επίσης και µε το λειτουργικό

τους χώρο (ΚΑΠ – 2.4) λόγω γειτνίασης µε αρχαιολογική περιοχή , αν ∆ε µετακινηθεί στα

πλησιέστερα επιτρεπτά όρια, επέρχεται µείωση του χώρου και κατά συνέπεια µείωση της δι-

άρκειας ζωής κατά το ήµισυ (10 χρόνια) και συνεπώς εµπίπτει στο κριτήριο αποκλεισµού λό-

γω επάρκειας χώρου (ΚΑΠ-3.1)».

Πέραν του γεγονότος ότι τα 10 έτη δεν µπορούσαν πλέον να τίθενται ως όριο αποκλεισµού,

αποδεικνύεται σύµφωνα µε εργασία των Τεχνικών υπηρεσιών του ΕΣ∆ΚΝΑ, ότι ο χώρος , α-

κόµη κι αν µετατοπιστεί, για να διαπλσιασθεί το όριο προστασία από τη θέση «Οβριόκαστρο

(ή «Αυρόκαστρο»), είναι επαρκέστατος (εµφανίζει χωρητικότητα για 30 χρόνια), όπως άλλω-

στε υποδηλώνεται και στη µνηµονευθείσα µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών.

∆. Σε σχέση µε τις µεθόδους διάθεσης/αξιοποίησης, η µελέτη για το Πλαίσιο του

Πε.Σ.∆.Α. Αττικής περιελάµβανε τα παρακάτω:

• Ειδικότερα για τις µεθόδους αξιοποίησης των απορριµµάτων, στο κεφάλαιο 6 σε κεί-

µενο 134 σελίδων παρουσιάζονται οι µέθοδοι µηχανικής ανακύκλωσης, κοµποστοποίη-

σης- βιοσταθεροποίησης και θερµικής επεξεργασίας ενώ σε ειδικό κεφάλαιο διευκρινίζο-

νται οι λόγοι µη επιλογής της µεθόδου καύσης σύµµεικτων απορριµµάτων. Παρουσιάζο-

νται επίσης τα Κέντρα διαλογής και ανάκτησης υλικών (Κ∆ΑΥ) που συγκεντρώνονται µέ-

σω προγραµµάτων διαλογής στην πηγή.

Στο ίδιο κεφάλαιο επισηµαίνεται ότι επιλέγεται η θερµική- ενεργειακή αξιοποίηση του

στερεού καυσίµου από τα απόβλητα (R.D.F.) που προκύπτει ως προϊόν από τις εγκα-

ταστάσεις µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης , σε ειδικές µονάδες, είτε συναπο-

τέφρωσης (π.χ. τσιµεντοβιοµηχανίες) είτε αποτέφρωσης µε συµπαραγωγή ηλεκτρικής

και θερµικής ενέργειας. Ως προς το οργανικό κλάσµα παρουσιάζεται αναλυτικά η αερό-

βια βιοσταθεροποίηση ενώ αναφέρεται ως επιλέξιµη µέθοδος  (χωρίς να αναλύεται)

και η αναερόβια χώνευση µε παραγωγή ηλεκτρικής και πιθανώς συµπαραγωγή θερµικής

ενέργειας.

• Στο κεφάλαιο 7 , σε 33 σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κόστους (κόστος ε-

πένδυσης και λειτουργικό κόστος)  για τις επιλεγείσες µεθόδους και εγκαταστάσεις. Εν-
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δεικτικά αναφέρεται συνολικό κόστος (απόσβεση σύν λειτουργικό κόστος) µηχανικής

ανακύκλωσης (τιµές 1999) 28,3 € ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων και κόστος

υγ. ταφής υπολειµµάτων 5,70€/τον. Επίσης παρουσιάζονται σενάρια χρηµατοδότη-

σης σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής.

Η υγειονοµική ταφή αναφέρεται κυρίως στα υπολείµµατα όλων των µορφών και ε-

γκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων και όχι στα από-

βλητα όπως «παράγονται» από τα νοικοκυριά και τον κοινωνικό ιστό.

• Το Πλαίσιο ΠεΣ∆Α καταλήγει µε την επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων επεξεργασίας

των απορριµµάτων, που είναι: Η µηχανική διαλογή µε βιοσταθεροποίηση, η δια-

λογή στην πηγή και η ενεργειακή αξιοποίηση του RDF στην τσιµεντοβιοµηχανία ή

σε χωριστές ενεργειακές µονάδες.

Ε. Σε σχέση, και πάλι, µε τις µεθόδους διάθεσης/αξιοποίησης, σηµειώνεται ότι στη Με-

λέτη για το Β΄ Στάδιο ΠεΣ∆Α (Κ/ξία τριών Μελετητικών Γραφείων) περιγράφονται, δια-

στασιολογούνται και κοστολογούνται οι επιλεγείσες από το προηγούµενο Α’ στάδιο µέθοδοι

και εγκαταστάσεις:

Οι πιο πάνω µέθοδοι είναι:

i.    Xρήση της µηχανικής αποκοµιδής - συλλογής και των µονάδων (κεντρικών σταθµών και

συστηµάτων) µεταφόρτωσης για τον εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό της µεταφοράς των

στερεών αποβλήτων.

ii.    ∆ίκτυα διαλογής στην πηγή

iii.  Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ)

iv.   Εγκαταστάσεις µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ)

v.   Χώροι υγειονοµικής ταφής µε σύγχρονη υποδοµή περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγ-

χου σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Νοµοθεσία.

vi.   Μικρές και ευέλικτες µονάδες κοµποστοποίησης για την επεξεργασία του οργανικού κλά-

σµατος των απορριµµάτων.

vii. Χώροι ταφής απορριµµάτων µικρής δυναµικότητας για περιοχές µε µικρό πληθυσµό.
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Ως συνέπεια των ανωτέρω, τα έργα που εγκρίθηκαν και περιλαµβάνονται στο Πλαίσιο του

Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆.Σ.Α. για την 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα Αττικής (Ηπειρωτική Ατ-

τική και τα νησιά Σαλαµίνα και Αίγινα) είναι τα ακόλουθα:

⇒ Ένας (1) Χ.Υ.Τ.Α. (ήδη υπερκορεσµένος αλλά σε χρήση) στη ∆υτική Αττική, δυναµικότη-

τας 330.000 t/έτος (συγκεκριµένα µετά τον κορεσµό του πρώτου εν λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.,

που είναι ο υπάρχων Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτ. Αττικής στα Άνω Λιόσια. Με την επέκτασή του, θα λει-

τουργήσει ο δεύτερος ΧΥΤΑ της ∆υτικής Αττικής). Η ως άνω δυναµικότητα αντιστοιχεί σε

καθεστώς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο Πλαίσιο Π-

Σ∆Α

⇒ ∆ύο (2) Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κοµποστοποίησης στη ∆υτική Αττική και

συγκεκριµένα ΕΜΑΚ Ι δυναµικότητας 495.000 t/έτος στερεών αποβλήτων πλέον 110.000

t/έτος επεξεργασµένης ιλύος και ΕΜΑΚ IΙ δυναµικότητας 660.000 t/έτος στερεών απο-

βλήτων πλέον 120.000 t/έτος επεξεργασµένης ιλύος.

⇒ ∆ύο (2) ΧΥΤΑ στην Ανατολική Αττική συνολικής δυναµικότητας 255.000 t/έτος.

⇒ Τρεις (3) (µέγιστος αριθµός) µικρές και ευέλικτες µονάδες κοµποστοποίησης στην Ανατο-

λική Αττική συνολικής δυναµικότητας 80.000 t/έτος.

⇒ Πέντε (5) σταθερές Κεντρικές Εγκαταστάσεις - Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων

(ΣΜΑ), συνολικής δυναµικότητας 1.125.000 t/έτος.

⇒ ∆εκαοκτώ (18) ΤΣΜΑ (Τοπικά Συστήµατα Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) σε διάφορα

σηµεία της Αττικής, συνολικής δυναµικότητας της τάξεως των 330.000 t/έτος, από τα ο-

ποία τα δέκα (10) ΤΣΜΑ τελούσαν το 2003 σε λειτουργία, τρία (3) ΤΣΜΑ προβλέπονται

στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, δύο (2) ΤΣΜΑ προβλέπονται στη ∆υτική Αττική και τρία (3)

ΤΣΜΑ προβλέπονται στην Ανατολική Αττική.

⇒ Τρία (3) Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) και συγκεκριµένα ένα (1) Κ∆ΑΥ

στη ∆υτική Αττική δυναµικότητας 75.000 t/έτος και δύο (2) Κ∆ΑΥ στην Ανατολική Αττική

συνολικής δυναµικότητας 145.000 t/έτος.

⇒ Αποκατάσταση Λατοµείου Μουσαµά που θα δέχεται τα υπολείµµατα από τα ΕΜΑΚ Ι & II,

δυναµικότητας 245.000 t/έτος

⇒ Αποκαταστάσεις των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων σε όλη τη ∆ια-

χειριστική Ενότητα.
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Το γενικό σχήµα διαχείρισης για την Ηπειρωτική Αττική φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα

ροής, που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα 8.

Στ. Σε ότι αφορά τη χωροθέτηση και το σχεδιασµό Κεντρικών και Τοπικών ΣΜΑ, ο

Περιφερειακός Σχεδιασµός του 2003 στηρίχθηκε στη «Μελέτη Αξιολόγησης Υποψήφιων

Θέσεων για τη ∆ηµιουργία Μονάδων Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» που εκπονή-

θηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης (υπεύθυνος ο Καθηγητής κος Α.Οικονοµόπουλος) για

λογαριασµό του ΕΣ∆ΚΝΑ. Σηµειώνεται ότι η υπόψη µελέτη στηρίζεται σε µια ολοκληρωµένη

πολύτοµη επιστηµονική εργασία του ίδιου επιστηµονικού υπευθύνου µε θέµα «Τεκµηρίωση

του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου ΣΜΑ: Βέλτιστη Τεχνικοοικονοµική Σύνδεση Ηλεκτροµηχανο-

λογικού Εξοπλισµού και Μεταφορικών Μέσω ΤΣΜΑ/ΣΜΑ». Στο υπόψη ερευνητικό πρόγραµ-

µα, ο ρόλος των ΣΜΑ στην ορθολογική διαχείριση των Σ.Α. στην Αττική καταδει-

κνύεται εξαιρετικά σηµαντικός . ∆ύο αναφορές από το τεύχος Περίληψης των Αποτελε-

σµάτων του πιο πάνω ερευνητικού προγράµµατος είναι χαρακτηριστικές:

- Στην ενότητα µε τίτλο «Τεκµηρίωση µε Βάση τη Μείωση του Κόστους Μεταφοράς και

του Πρόσθετου Κόστους Συλλογής» επισηµαίνεται:

«Από τα στοιχεία του Πίνακα 9 προκύπτει ότι σε σχέση µε το όφελος από τη µείωση του

κόστους µεταφοράς και του πρόσθετου κόστους συλλογής, η απόδοση κεφα-

λαίου από την ίδρυση του ΣΜΑ Σχιστού ανέρχεται σε 36,8%, από την ίδρυση του ΣΜΑ

Ελαιώνα σε 69,6% και από την ίδρυση όλων των υπόλοιπων σταθµών σε 59,2%. Η

µέση απόδοση από την ίδρυση των ΣΜΑ Σχιστού και ΣΜΑ Ελαιώνα σε 50% και του

συνολικού δικτύου σε 56%. Η µέση απόδοση από την ίδρυση όλων των νέων σταθµών,

περιλαµβανοµένου και του ΣΜΑ Ελαιώνα, ανέρχεται σε 60,5%.»

- Στο Κεφάλαιο «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» µνηµονεύεται:

«Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο ΕΣ∆ΚΝΑ µπορεί να προσφέρει στους ΟΤΑ-µέλη του

ετήσιο όφελος 2,5 φορές µεγαλύτερο (55,5 εκατ. ευρώ/έτος) από τις εισφορές που

δαπανάει για τη λειτουργία του δικτύου των ΜΜΑ (22 εκατ. ευρώ/έτος)»

Ζ. Πρόσφατα, τέλος, (∆εκ. 2005), εκπονήθηκε, για λογαριασµό της Περιφέρειας Αττικής,

Μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α (Σύµβουλος η “Enviroplan AE”) η οποία ως προς το

θέµα των µεθόδων  διάθεσης/αξιοποίησης περιλαµβάνει τα παρακάτω:

α. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται ποιοτικά οι διάφορες µέθοδοι και τεχνολογίες επεξερ-

γασίας των Σ.Α., δηλαδή:
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i. Θερµική Επεξεργασία: Αποτέφρωση, Πυρόλυση, Αεριοποίηση, µε σύγκριση µεταξύ τους.

ii. Μηχανική ∆ιαλογή και Βιολογική Αποδόµηση Σύµµεικτων Σ.Α.

iii. Βιολογική Επεξεργασία Προδιαλεγέντος Οργανικού Κλάσµατος

iv. ∆ιάθεση στην Τσιµεντοβιοµηχανία

v. Ανακύκλωση µε ∆ιαλογή στην Πηγή

β. Παρατίθεται συγκριτική θεώρηση των εναλλακτικών τεχνολογιών (Υγειονοµική Ταφή,

Καύση, Μηχανική ∆ιαλογή – Βιοσταθεροποίηση, Πυρόλυση/Αεριοποίηση)

γ. Παρουσιάζεται και αναλύεται κατά «βήµατα» ένα δόκιµο πολυκριτηριακό σύστηµα για την

επιλογή της βέλτιστης µεθόδου ∆ιαχείρισης Σ.Α., το οποίο καλείται να εφαρµόσει ο Φο.∆.Σ.Α.

Ως τέτοιος προτείνεται ο ΕΣ∆ΚΝΑ, όχι µόνο για την 1η αλλά και για την 2η ∆ιαχειριστική

Ενότητα του προηγούµενου ΠεΣ∆Α.

δ. ∆ιατυπώνονται συνοπτικά επτά γενικής φύσης συµπεράσµατα, από τα οποία, ως πλέον

άξια λόγου, σηµειώνουµε τα παρακάτω:

«δ. Η ύπαρξη εργοστασιών παραγωγής τσιµέντου, σχετικά κοντά, δίνει µια σηµαντική δυνα-

τότητα, της οποίας όµως τα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη δεν είναι δυνατόν να προσεγγισθούν,

πριν ξεκινήσει διάλογος µε την συγκεκριµένη εγκατάσταση.

στ. Εκ των πραγµάτων, όποια τεχνολογία ή συνδυασµός µεθόδων και αν επιλεγεί, η ύπαρξη

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ είναι απολύτως υποχρεωτική.

ζ. Οι Φο∆ΣΑ, µέσω αναλυτικότερης διερεύνησης µέσω µελετών σκοπιµότητας, καλούνται να

επιδείξουν τον καταλληλότερο γι’αυτούς συνδυασµό τεχνολογιών, που θα συνιστούν την Ο-

λοκληρωµένη ∆ιαχείριση Σ.Α.»

ε. Τεκµηριώνεται η θέση να επεκταθεί ο ΕΣ∆ΚΝΑ ως Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλή-

των (Φο∆ΣΑ) για όλη των Περιφέρεια Αττικής πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων (Κεφ.10).

στ. ∆ιατυπώνονται, τέλος, προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για τη ∆ιαχείριση

των Σ.Α. και παρατίθεται εκτίµηση κόστους (Κεφ.11)

ΙV.2 Τα συµπεράσµατα Επιστηµονικών Φορέων και Ιδρυµάτων
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Οι επιλογές του µέχρι το ∆εκέµβρη του 2005 ισχύοντος ΠεΣ∆Α, ως προς τις µεθόδους διάθε-

σης και επεξεργασίας των Σ.Α., συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα µελετών που εκπονήθηκαν

από Επιστηµονικούς φορείς και Ιδρύµατα. Μνηµονεύονται ειδικότερα :

Α. Τα Συµπεράσµατα Μελέτης του ΤΕΕ µε τίτλο: «Αναγκαίες δράσεις για την προ-

στασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» 1993.

Στο δίτοµο αυτό έργο, που συγχρηµαταδοτήθηκε από την Ε.Ε και παραλήφθηκε από αυτήν,

προτείνονταν για το Νοµό Αττικής µέχρι και το έτος 2000 οι παρακάτω δράσεις για τη διαχεί-

ριση των απορριµµάτων της (αφαιρούµενης της φάσης της αποκοµιδής) µε τιµές αναφερόµε-

νες στο έτος 1992:

• Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων : 27,70 δισ. δρχ.

• Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων    :   4,50 δισ. δρχ.

• Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης 18,50 δισ. δρχ.

• Αποτεφρωτήρας Παθογόνων Νοσοκοµειακών :   2,60 δισ. δρχ

• Εξοπλισµός ∆ιαλογή στην Πηγή :       2,10 δισ. δρχ

• Αποκατάσταση Παλαιών Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων :   6,50 δισ. δρχ

• Οργάνωση υφισταµένων Τοπικών Χωµατερών :   0,40 δισ. δρχ

• Επανένταξη ακατάλληλων Τοπικών Χωµατερών :   0,65 δισ. δρχ

Σύνολο  δαπανών 62,95 δισ δρχ

Β. Τα Συµπεράσµατα Μελέτης Εµπειρογνωµόνων µε την ευθύνη του ΕΜΠ µε τίτλο

«Μέθοδοι και Τεχνικές ∆ιάθεσης Απορριµµάτων - Ιούλιος 1997

Στη σχετική συνέντευξη τύπου για τη δηµοσιοποίηση των πορισµάτων της µελέτης  ανακοι-

νώθηκαν τα παρακάτω Συµπεράσµατα:

« Βασική διαπίστωση είναι ότι σήµερα όλες οι µέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης των απορ-

ριµµάτων έχουν κάνει πολύ σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της τεχνολογικής του εξέλιξης και

αξιοπιστίας των τελικών αποτελεσµάτων τους Ειδικότερα :
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1. Η διαλογή στην πηγή

• Χάρη στις ήπιες τεχνολογίες που χρησιµοποιεί (εξοπλισµός συλλογής, κέντρα ανακύκλω-

σης) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα τεχνικά προβλήµατα.

• Με την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήµατα οικολογίας, και στην

προοδευτική εµπλοκή τους στα προγράµµατα ανακύκλωσης παρουσιάζει πολύ πιο θετικά

αποτελέσµατα.

• Προυπόθεση όµως γι΄αυτό είναι η θέσπιση από την πολιτεία κανόνων και µέτρων, κύρια

για την προώθηση στην αγορά των ανακτώµενων υλικών και την παροχή συγκεκριµένων

κινήτρων.

2. Μηχανική ανακύκλωση και κοµποστοποίηση

Αναπτύσεται πλέον διεθνώς µε ιδιαίτερο δυναµισµό και µε επίκεντρο την παραγωγή εδαφο-

βελτιωτικού υλικού µε µεγάλες δυνατότητες εµπορευµατοποίησης και την παραγωγή πλούσι-

ου ενεργειακά υλικού (θερµογόνου δύναµης άνω των 4000 Kcal/Kg) κατάλληλου για τσιµε-

ντοβιοµηχανίες, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση µετάλ-

λων (σιδηρούχων και αλουµινίου).

3. Η υγειονοµική ταφή

• Με το αυστηρό και ελεγχόµενο (τόσο και την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία) σύ-

στηµα στεγάνωσης των στραγγισµάτων εκµηδενίζει πρακτικά τον κίνδυνο ρύπανσης των

υπόγειων και επιφανειακών νερών.

• Με το σύστηµα συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου για ΧΥΤΑ µεσαίου

και µεγάλου µεθόδους ελαχιστοποιεί τις εκποµπές αερίων ρύπων και παράλληλα ανακτά

σηµαντική ενέργεια.

• Με τη µέθοδο των κυττάρων (τµηµατική, καθ΄ύψος εκµετάλλευση του χώρου) µειώνει

δραστικά το µέτωπο των εργασιών περιορίζοντας το κάθε φορά σε µικρή ελεγχόµενη έ-

κταση 15 - 20 στρεµµάτων.

• Με έργα αποκατάστασης που µπορεί να εκτελούνται σταδιακά, στα περαιωθέντα κύττα-

ρα, παράλληλα µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, συµβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

του χώρου και προσφέρει ήπιες χρήσεις αναψυχής.
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4. Η καύση µε ανάκτηση ενέργειας

• Η καύση είναι επίσης µια δόκιµη µέθοδος διάθεσης απορριµµάτων. ΄Ύστερα από σοβαρές

αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων και πολιτών, επιβλήθηκαν στις µονάδες καύσης

σύνθετα και ακριβά συστήµατα αντιρρύπανσης µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση των

εκπεµπόµενων ρύπων στην ατµόσφαιρα. Αποµένει παρόλα αυτά να αποσαφηνιστεί η επί-

δραση κυρίως των διοξινών και φουρανίων που διέρχονται από τα συστήµατα αντιρρύ-

πανσης.

5. Η πυρόλυση και αεριοποίηση

Περνούν από τη φάση της πιλοτικής και επιδεικτικής τους δοκιµασίας στη φάση της πλήρους

λειτουργίας µε σηµαντικές προσδοκίες.

6. Η αναερόβια χώνευση

Η αναερόβια χώνευση (στη µεσόφιλη και θερµόφιλη φάση) προσφέρεται κυρίως για ειδικές

κατηγορίες αποβλήτων αλλά προωθούνται ταυτόχρονα και για τα απορρίµµατα, προσεκτικά

όµως, λόγω του τεχνολογικού ρίσκου που ακόµη παρουσιάζουν. Παρόλα αυτά φαίνεται ενδι-

αφέρουσα µέθοδος.

Μπροστά σ΄αυτά τα δεδοµένα η επιλογή της βέλτιστης (κατά τεκµήριο τουλάχιστον) µεθό-

δου ή συνδυασµού µεθόδων διάθεσης δε φαίνεται ούτε και είναι απλή υπόθεση.

Είναι βέβαιο ότι το µείζον αυτό ζήτηµα θα πρέπει να µελετάται και να αντιµετωπίζεται συγκε-

κριµένα και ολοκληρωµένα στα πλαίσια µιάς ευρύτερης εκπόνησης ενός συνολικού σχεδια-

σµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µιάς ευρύτερης ανθρωπογεωγραφικής ενότητας.

Κατά τη γνώµη µας σε επίπεδο τουλάχιστον νοµού. Αυτό άλλωστε προβλέπει και η Εθνική

µας Νοµοθεσία (ΚΥΑ 69728/96).

Το ίδιο βέβαιο, όµως , είναι ότι δεν µπορεί να αγνοεί κανείς µερικές βασικές αρχές και προτε-

ραιότητες που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ε.Ε και πρόσφατα µάλιστα επιβεβαιωθεί (νέα κοι-

νοτική στρατηγική για απορρίµµατα του 1996). Τέτοιες αρχές και προτεραιότητες είναι οι πα-

ρακάτω :

1. Βασικότερη όλων επιδίωξη, είναι η πρόληψη, η αποφυγή δηλαδή παραγωγής απορριµµά-

των. Η αρχή αυτή συνδυάζεται άµεσα και ευθέως µε την προστασία των φυσικών πόρων

του πλανήτη και εποµένως συµπλέκει µε την αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης.



358

2. Η ανάκτηση των υλικών προηγείται ως µέθοδος επεξεργασίας έναντι της ανάκτησης ενέρ-

γειας. Το γενικότερο προβάδισµα δίνεται στην ανακύκλωση έναντι της καύσης.

3. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή του εφικτού κόστους υπό την έννοια της βέλτιστης αξιοποί-

ησης των διατιθέµενων οικονοµικών πόρων. Με άλλα λόγια καλείται κανείς να διαχειριστεί

συγκεκριµένο ύψος χρηµάτων µε επιδίωξη το µέγιστο οικολογικό αποτέλεσµα.

4. Σοβαρά υπόψη πρέπει να λαµβάνεται η ελάχιστη δυνατότητα υπό την οποία µια εγκατά-

σταση επεξεργασίας ή και διάθεσης µπορεί να λειτουργεί µε εφικτά οικονοµικά αποτελέ-

σµατα.

Οι δυνατότητες αυτές στη χώρα µας είναι:

• Υγειονοµική ταφή  : 15 τον/ηµέρα.

• Μηχανική ανακύκλωση - κοµποστοποίηση : 50 τον/ηµέρα

• Καύση και ανάκτηση ενέργειας : 300 τον/ηµέρα

• Πυρόλυση/αεροποίηση : 100 τον/ηµέρα

5. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δυνατότητα προσαρµοστικότητας της κάθε µεθόδου στα ελλη-

νικά δεδοµένα και κυρίως :

• Στη µεγάλη ποσοτική εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων των      περιοχών, λόγω

εσωτερικού και εξωτερικού τουρισµού

• Στη κατακόρυφη αύξηση της υγρασίας των απορριµµάτων τους θερινούς µήνες µήνες

λόγω φρούτων.

6. Τέλος δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή µας η εκτίµηση του τελικού και συνολι-

κού οικολογικού ισοζυγίου της  όποιας τεχνικής επιλογής µας. Επενδύσεις υπερβολικού κό-

στους υποκρύπτουν, κατά κανόνα, µια φιλοσοφία αντίθετη µε την αντίληψη της βιώσιµης

ανάπτυξης, καθώς ενσωµατώνουν σηµαντικό µέρος φυσικών πόρων, που απαιτούνται για να

γίνουν τα τεράστια κτηριοδοµικά συγκροτήµατα, και οι εκτεταµένες  και σύνθετες ηλεκτρο-

µηχανολογικές εγκαταστάσεις»

Γ. «Συµπεράσµατα της Ηµερίδας «Σύγχρονη Πόλη και Απορρίµµατα» που συνδιορ-

γανώθηκε στις 8/11/97 από τον ΕΣ∆ΚΝΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
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Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν οµόφωνα τα παρακάτω Συµπεράσµατα:

« 1. Η ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στα πλαίσια των λειτουργιών µιας σύγχρο-

νης πόλης, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης ενσωµατώνει τα παρακάτω βασικά

στοιχεία :

• Περιβαλλοντικά προστασία

• Προστασία της δηµόσιας υγείας

• Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών

• Εφικτό οικονοµικό κόστος

2. Οι κεντρικοί στόχοι ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ορθολογικής διαχείρισης, µε βάση

τα δεδοµένα της χώρας µας είναι :

• Η µείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των παραγοµένων απορριµµάτων

• Η διαλογή στη πηγή των χρησίµων υλικών

• Η µηχανοποίηση της φάσης της αποκοµιδής και η εφαρµογή, όπου προσφέρεται, της µε-

ταφόρτωσης.

• Η επεξεργασία των απορριµµάτων, πριν αυτά οδηγηθούν για τελική διάθεση, µε προτε-

ραιότητα στην ανάκτηση υλικών (µηχανική ανακύκλωση - κοµποστοποίηση)

• Η ασφαλής τελική διάθεση των υπολειµµάτων σε σύγχρονους χώρους υγειονοµικής τα-

φής.

• Η εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χωµατερών και αποκατάσταση των παλαιών χώρων διάθε-

σης.

3.  Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι η ύπαρξη κατάλλη-

λου νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο όπως διαπιστώνεται, βρίσκεται ήδη στη φάση της ολο-

κλήρωσής του. Αναγκαία, επίσης, είναι η διάθεση από την πολιτεία, των οικονοµικών πόρων

που απαιτούνται για τα αντίστοιχα έργα και τον εξοπλισµό υποδοµής.
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4. Από την πλευρά της  η πρωτοβάθµια Τ.Α, φορέας διαχείρισης των απορριµµάτων, πρέπει

να επιλέξει τα καταλληλότερα, κατά περίπτωση, διαδηµοτικά σχήµατα συνεργασίας. Οι Σύν-

δεσµοι ΟΤΑ σε επίπεδο νοµού αποτελούν ήδη ένα επιτυχηµένο παράδειγµα (π.χ Αττική, Θεσ-

σαλονίκη, Ζάκυνθος κ.λ.π) Η περαιτέρω συνεργασία των φορέων θα αποτελέσει, ένα σηµα-

ντικό θετικό βήµα.

5. Παράλληλα, όµως, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες πρέπει να ξεπεράσουν τα προβλήµατα κοι-

νωνικής αποδοχής, που αποτελούν, σήµερα, το κυριότερο εµπόδιο για την τελική χωροθέτη-

ση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριµµάτων.

6. Με δεδοµένη την επιστηµονικοτεχνική συνθετότητα των ζητηµάτων επεξεργασίας και τελι-

κής διάθεσης των απορριµµάτων, εκτιµάται, ότι η συνεργασία της Τ.Α µε τους φορείς της

επιστηµονικής έρευνας (Α.Ε.Ι ) και της µελέτης και κατασκευής  (Τ.Ε.Ε, ΓΕΩΤΕ Ε, επιστηµονι-

κοί σύλλογοι) πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί παραπέρα.

Αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν οµόφωνα

Αθήνα  8 - 11 - 1997 »

∆. Οι Κεντρικοί Άξονες της ∆ιαχείρισης των Σ.Α.  που περιλαµβάνονται στην «Ει-

σαγωγική Τοποθέτηση του ΤΕE» στην ηµερίδα µε θέµα «Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις

Στερεών Αποβλήτων – Αδιέξοδα και Προοπτικές» (3 Ιουλίου 2003- ΕΒΕΑ)

Η πιο πάνω ηµερίδα οργανώθηκε από το ΤΕΕ και επικεντρώθηκε στο ζέον (ξανά την περίοδο

εκείνη) πρόβληµα της ∆ΣΑ στην Αττική (βλέπε «Τροπολογία- Προσθήκη» στον µετέπειτα ν.

3164/03). Η εισαγωγική τοποθέτηση του ΤΕΕ προετοιµάστηκε από ad-hoc οµάδα υπό το συ-

ντονισµό των µελών της ∆.Ε.  Ρ. Ξαρχάκου και Κ. Κρεµαλή.

Τα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν από την εισηγήτρια κα Ξαρχάκου αµφισβητήθηκαν από

τον προεδρεύοντα κο Κρεµαλή µε τη δήλωση ότι αυτά θα διαµορφωθούν από την Ο.Ε. και

θα τεθούν υπόψη της ∆.Ε. του ΤΕΕ. Τούτο, όµως,  δεν έγινε.

Σε κάθε περίπτωση η Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής επιβεβαίωνε τις παλαιότερες θέ-

σεις του ΤΕΕ. Το κεντρικό της περιεχόµενο αποτυπώνεται στην παρέµβαση του Προέδρου

του ΤΕΕ, η οποία αποτυπώνεται στο σχετικό ∆ελτίο Τύπου ως εξής:
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«∆εν θα φτάναµε στα σηµερινά µεγάλα αδιέξοδα των χιλιάδων παράνοµων και επικίνδυνων

χωµατερών και της έλλειψης λύσης για την απόθεση των σκουπιδιών των 4 εκατοµµυρίων

Αθηναίων µετά το 2004, εάν  η Πολιτεία είχε έγκαιρα λάβει τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα και

µε τις προτάσεις του ΤΕΕ για την αναµόρφωση της νοµοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, τη

χάραξη εθνικής στρατηγικής στα απορρίµµατα και τη διαµόρφωση Εθνικής Πολιτικής για την

ενθάρρυνση παρεµβάσεων υπέρ της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, την κατασκευή

σύγχρονων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και χώρων υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων

τους, την παύση λειτουργίας και σταδιακή αποκατάσταση των χιλιάδων ανεξέλεγκτων χωµα-

τερών και τη λύση του καθοριστικού όπως αποδείχθηκε προβλήµατος των χρήσεων γης».

Ε. Η διάλεξη του καθηγητή Αλέξανδρου Οικονοµόπουλου που οργάνωσαν το ΤΕΕ και

το Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα «Μεθοδολογία ∆ιαµόρφωσης Βέλτιστων Σχεδίων ∆ια-

χείρισης Απορριµµάτων/ Αποτελέσµατα Εφαρµογής στην Περιφέρεια Αττικής»

(10-12-2004)

Η πιο πάνω διάλεξη δόθηκε την 10η ∆εκέµβρη 2004. Λόγω του συνολικότερου ενδιαφέροντός

της πήρε το χαρακτήρα «Στρογγυλού Τραπεζιού» στη διάρκεια του οποίου κατατέθηκαν α-

πόψεις που συµφωνούσαν µε τα συµπεράσµατα της ερευνητικής εργασίας του κου Οικονο-

µόπουλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της Οµάδας Εργασίας, παρουσιάζει το

Μέρος ΙΙΙ της διάλεξης («Εθνικός Σχεδιασµός/ Ορθολογισµός και Πραγµατικότητα») από το

οποίο σηµειώνουµε δύο στοιχεία:

i. Στην ενότητα «∆υνατότητες Σχεδιασµού για Μεγάλες Αστικές Περιοχές» διατυπώνεται το

συµπέρασµα (βασισµένο σε αναλυτική τεκµηρίωση που προηγήθηκε) ότι η χρήση ΟΕ∆Α

σε συγκεκριµένες θέσεις εκτός Αττικής (π.χ. «Ριτσώνα», Λιγνιτωρυχείο Μεγαλόπολης) «ε-

κτός του ότι δίνει µακροχρόνιο διέξοδο στο πρόβληµα επεξεργασίας και διάθεσης των α-

πορριµµάτων της Αττικής, παρέχει και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ευρύτατων περιοχών

της Κεντρικής και Β. Ελλάδας µε οικονοµία κλίµακας».

ii. Στην ενότητα «Συζήτηση και Συµπεράσµατα» διατυπώνεται το τεκµηριωµένο, επίσης,

συµπέρασµα: «Σχεδιασµοί σε περιφερειακό επίπεδο, µε αυστηρή βελτιστοποίηση του ό-

λου συστήµατος συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης και µε ανάλυση ευαι-

σθησίας, µπορούν να βελτιώσουν, και µάλιστα ουσιαστικά, την υφιστάµενη κατάσταση

(βλέπε Μέρος ΙΙ). Πολύ προτιµότερος όµως είναι ο ενιαίος εθνικός σχεδιασµός του συ-

στήµατος διαχείρισης για τη µεγάλη ευελιξία που παρέχει στην αναζήτηση πρόσθετων
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λύσεων και τα σηµαντικά κοινωνικά, οικονοµικά, τεχνικά και  αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα

που προκύπτουν. Μερικά από αυτά αναφέρονται και στην ενότητα ΙΙΙ.3»

∆εν αποτελεί υπερβολή να πούµε, χάρη και στην εύλογη δηµοσιότητα που πήρε η υπόψη ε-

ρευνητική εργασία στον ηµερήσιο τύπο, ότι µετά από αυτή, η έννοια των περιφερειακών

σχεδιασµών άρχισε να παίρνει πιο ευρύ και ολοκληρωµένο χαρακτήρα στην αντίληψη πολλών

παραγόντων εµπλεκόµενων µε το αντικείµενο της διαχείρισης των Σ.Α.

IV.3 Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α για τις βασικές επιλογές στο

τοµέα διαχείρισης των Α.Σ.Α.

Σύµφωνες µε τις µέχρι τώρα επιλεγείσες µεθόδους διαχείρισης είναι και οι κατά καιρούς απο-

φάσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α και ειδικότερα της ΚΕ∆ΚΕ και της ΤΕ∆-

ΚΝΑ.Μνηµονεύονται συγκεκριµένα :

Α. Η απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ το 1992, σχετική µε τα απορ-

ρίµµατα.

Με την απόφαση αυτή υιοθετούνται οµόφωνα οι παρακάτω στόχοι, µε βάση και σχετική µε-

λέτη της ΕΕΤΑΑ :

1. Σταθεροποίηση των ποσοτήτων και µείωση των απορριµµάτων µετά από µιά πενταετία.

∆ηµιουργία συµφωνιών µεταξύ Κράτους - ΟΤΑ -Παραγωγικών φορέων για µείωση και ανακύ-

κλωση της συσκευασίας.

2. Εκσυγχρονισµός συλλογής - µεταφοράς και χρήση µηχανικής αποκοµιδής µε προσπάθεια

µείωσης του προσωπικού.

3. Εφαρµογή της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. Να προωθηθεί ενιαίος σχεδιασµός για

την ανακύκλωση, που να λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες προσπάθειες και να τις ενισχύει.

4. Σύσταση διαδηµοτικών φορέων διαχείρισης απορριµµάτων (σύνδεσµοι ή επιχειρήσεις).
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5. ∆ηµιουργία προτύπων χώρων υγειονοµικής ταφής για τη σωστή ενηµέρωση των δηµοτών,

που θα οδηγήσει στην κοινωνική συναίνεση.

6. Καταγραφή και εξυγίανση των χώρων απόρριψης που έχουν περιθώρια βελτίωσης και α-

ντιµετώπιση των προβληµάτων των υπολοίπων. Εξέταση εναλλακτικών µεθόδων διάθεσης

όπως µηχανική ανακύκλωση, λιπασµατοποίηση κ.λ.π. και να προωθηθούν οι σχετικές πρωτο-

βουλίες, όπου έχουν αρχίσει.

7.  Σύνταξη από την ΚΕ∆ΚΕ εντός του 1993 προτύπου κανονισµού καθαριότητας.

8. Προώθηση θεσµικών ρυθµίσεων (διαχωρισµός ειδικών αποβλήτων, σύνταξη προδιαγρα-

φών της Υ.Α 49541/86 κ.λ.π).

9. Ενηµέρωση  του κοινού και επιµόρφωση.

10. Οι ΟΤΑ αναγνωρίζουν ότι η ευθύνη και η υποχρέωση για την επίλυση του προβλήµατος

διάθεσης των απορριµµάτων είναι δική τους υπόθεση. Η εξασφάλιση χώρων υγειονοµικής

ταφής να γίνεται µετά από σωστές µελέτες, να υπάρχουν αντισταθµιστικά οφέλη για τις α-

ντίστοιχες περιοχές και να επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση κατοίκων.

11. Να προβλεφθεί διάταξη στον Γ.Ο.Κ για τη υποχρέωση των κατασκευαστών να προβλέ-

πουν χώρους προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων.

Είναι εδώ εµφανής η σύµπτωση των στρατηγικών στόχων µεταξύ των τριών φορέων, ΕΣ-

∆ΚΝΑ - ΚΕ∆ΚΕ - ΕΕΤΑΑ.

Β. Τα Συµπεράσµατα από το Θεµατολογικό Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στην Κεφαλονιά

για την διαχείριση των Απορριµµάτων (9 -11/5/96.

Τα συµπεράσµατα αυτά, που υιοθετήθηκαν οµόφωνα, έχουν ως εξής :

1. ∆ιαπιστώνεται η σοβαρότητα της κατάστασης που υπάρχει σήµερα στον τοµέα της διάθε-

σης των απορριµµάτων µε άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον - Στη ∆ηµόσια Υγεία - Στην

Τοπική Ανάπτυξη και Οικονοµία

2. Το φαινόµενο αυτό είναι αποτέλεσµα µίας πολύχρονης περιόδου που προηγήθηκε, η οποία

χαρακτηριζόταν :
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• Από την απρογραµµάτιστη διόγκωση των αστικών κέντρων χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό.

• Από την έλλειψη µίας ολοκληρωµένης πολιτικής γης που θα κατέληγε και στον καθορισµό

των χρήσεων γης.

• Από την έλλειψη επαρκούς νοµοθεσίας και µη εφαρµογής της υπάρχουσας για την προ-

στασία του περιβάλλοντος γενικά και τη διαχείριση των απορριµµάτων ειδικότερα.

• Την έλλειψη υποδοµής και στελέχωσης και την έλλειψη διαδηµοτικής συνεργασίας.

• Από την έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων

• Από την ίδια, τέλος, την υποτίµηση του προβλήµατος των απορριµµάτων και των συνε-

πειών του.

3. Σήµερα, αρκετές από τις πιο πάνω αιτίες παραµένουν. Κυρίαρχες όµως πλευρές του προ-

βλήµατος αναδεικνύονται:

i) Η έλλειψη συνολικά αποδεκτής εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον και ειδικότερα για

τη διαχείριση των απορριµµάτων.

Ενώ διαπιστώνεται ότι έχει διαµορφωθεί µε σαφήνεια µια κυβερνητική πολιτική που κινείται

προς τη σωστή κατεύθυνση, σε ορθούς στρατηγικούς ποιοτικούς στόχους και στην εξασφά-

λιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων, από την άλλη πλευρά η χώρα δεν διαθέτει ακό-

µη συγκεκριµένη, αποτυπωµένη εθνική στρατηγική µε χρονικό προγραµµατισµό και ποσοτι-

κούς στόχους, και ασφαλή πρόβλεψη για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της.

ii) Η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής από ενδιαφερόµενους τοπικούς φορείς, (δηµοτική ή κοι-

νοτική αρχή, κοινωνικοί φορείς,) στις προσπάθειες χωροθέτησης των απαιτούµενων εγκατα-

στάσεων διάθεσης των απορριµµάτων.

iii) Η έλλειψη επαρκών πόρων.

4. Για το ξεπέρασµα του προβλήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων προτείνονται τα παρα-

κάτω :

i) Προώθηση του χωροταξικού σχεδιασµού µε καθορισµό χρήσεων γης σε κάθε νοµό και νη-

σί.
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ii) Επίσπευση του εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας για τη διαχείριση όλων των στερεών απο-

βλήτων.

iii) Εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα υποδοµής από εθνικούς και κοινοτι-

κούς πόρους.

iv) Κατοχύρωση και χάραξη µιας εθνικά αποδεκτής στρατηγικής για τη διαχείριση των απορ-

ριµµάτων µε άξονες:

• Τη µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων.

• Τη διαλογή στην πηγή των αξιοποιήσιµων υλικών.

• Την ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων για τελική διάθεση, δηλ. τη µεγιστοποίηση της

ανακύκλωσης χρησίµων προϊόντων.

• Την ασφαλή και ορθολογική µεταφορά.

• Την αποκατάσταση των παλαιών χωµατερών και εξυγίανση των φυσικών στοιχείων που

έχουν υποστεί βλάβη.

v). Συντονισµένη προσπάθεια για την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης µε

την ενηµέρωση του πολίτη και των ενδιαφεροµένων φορέων:

• Για τις συνέπειες της υπάρχουσας κατάστασης.

• Για τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και του εγχώριου επιστηµονικού και τε-

χνικού δυναµικού.

• Για την εφικτότητα των λύσεων αυτών στη χώρα µας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα

(ΧΥΤΑ Ζακύνθου, Κεφ/νιάς, Πάτρας και Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων Σχιστού,

Θεσ/νίκης, Ν. Μάκρης κ.λ.π)

Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να είναι να πάρει συστηµατικό χαρακτήρα µε ευθύνη των ΟΤΑ και

της Πολιτείας.



366

5. Το Συνέδριο απασχόλησαν, επίσης, σηµαντικές πλευρές του όλου ζητήµατος δι-

αχείρισης των απορριµµάτων, για τις οποίες διατυπώνονται τα παρακάτω συµπε-

ράσµατα:

«- Εκτιµάται ως επικρατέστερη λύση ο συνδυασµός ∆ιαλογής στην Πηγή µε ανακύκλωση -

κοµποστοποίηση και υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων ως λύση φιλική προς το περιβάλ-

λον και οικονοµικά εφικτή µε τα σηµερινά δεδοµένα, µε παράλληλη παρακολούθηση όλων

των τεχνολογικών εξελίξεων.

- Η διαχείριση των απορριµµάτων, από τη φύση της, δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο

µικρής κοινότητας ή ενός µικρού Συµβουλίου Περιοχής, αλλά σε επίπεδο περισσοτέρων ΟΤΑ.

Οι διαδηµοτικοί φορείς διαχείρισης µπορεί να είναι κατ΄αρχήν Σύνδεσµοι ΟΤΑ, άλλες µορφές

ΝΠ∆∆ ή αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις.

- ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη να θεσµοθετηθεί ο συντονισµός   της δράσης όλων των εµπλεκο-

µένων φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση - Υπουργεία) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής.

Για το ζήτηµα αυτό η Επιτροπή Pεριβάλλοντος της ΚΕ∆ΚΕ, καλείται να υποβάλει συγκεκριµέ-

νη πρόταση.

- ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη για τη σύγκληση, ανά διετία, συνεδρίου για τη διαχείριση των α-

πορριµµάτων.

Αργοστόλι  11/5/1996 »

Γ.  Τα Συµπεράσµατα του Θεµατικού Κύκλου «Χωροταξία-Περιβάλλον» στο Ετήσιο

Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ στη Ρόδο, 20 - 24/10/1999.

Στα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις του προαναφερθέντος θεµατικού Συ-

νεδρίου της Κεφαλονιάς. Ειδικότερα για τη διαχείριση των απορριµµάτων αναφέρεται:

« Για τη διαχείριση απορριµµάτων, να αντιµετωπιστούν σε περιφερειακό επίπεδο και να προ-

χωρήσουν έργα, σύµφωνα µε αποφάσεις του θεµατικού συνεδρίου που έγινε στην Κεφαλο-

νιά. Οι ∆ήµοι θα πρέπει να δείξουν το ενδιαφέρον τους και για την αποκατάσταση των ήδη

ανεξέλεκτvn χωµατερών»
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α. Η από 19/1/93 Απόφαση της Γ.Σ της ΤΕ∆ΚΝΑ η οποία υιοθέτησε πλήρως το πρόγραµµα

του ΕΣ∆ΚΝΑ για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής.

β. Η από 15/1/95 Απόφαση της ∆.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ η οποία επιβεβαίωσε τη σύµφωνη γνώµη

της µε τις προτάσεις του ΕΣ∆ΚΝΑ.

γ. Η από 14/7/2000 οµόφωνη Απόφαση της Ε.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ που επικυρώνει τα οµόφωνα,

επίσης, συµπεράσµατα ειδικής, επι του θέµατος, κοινής σύσκεψης µε τους ∆ηµάρχους και

Προέδρους ΟΤΑ της Νοµ. Ανατολικής Αττικής.

Το πλήρες κείµενο έχει ως εξής :

« Σήµερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΤΕ∆ΚΝΑ µετά

από πρόσκληση του Προέδρου της ευρεία σύσκεψη αναφορικά µε το θέµα της χωροθέτησης

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων.

Στην σύσκεψη συµµετείχαν ∆ήµαρχοι και Κοινοτάρχες της Νοµαρχίας Αν. Αττικής, ο Πρόε-

δρος του ΕΣ∆ΚΝΑ, εκπρόσωποι της  ΠΟΕ - ΟΤΑ και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤΕ∆ΚΝΑ.

Ύστερα από αναλυτική συζήτηση του όλου θέµατος αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής :

1. Να προχωρήσει άµεσα ο Ενιαίος σχεδιασµός της διαχείρισης των απορριµµάτων για το Λε-

κανοπέδιο έτσι όπως προβλέπεται απο τις επανειληµµένες αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης.

2. Λαµβάνοντας υπ΄όψη τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί να χωροθετηθεί, από τους αρµόδι-

ους φορείς άµεσα χώρος για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Νοµαρχία Ανατ. Αττικής.

Η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2000.

∆εσµεύονται όλοι οι παρόντες να υποστηρίξουν την απόφαση χωροθέτησης όποια κι αν είναι

αυτή.

3. ∆εν αποθαρρύνουµε πρωτοβουλίες οµάδων ΟΤΑ προκειµένου να σχεδιασθούν επί πλέον

συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων εφ΄όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιβαλλο-

ντικής καταλληλότητας της επιστηµονικής αρτιότητας της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και

δεν έρχονται σε αντίθεση µε το κεντρικό σχεδιασµό.

4. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του όλου συστήµατος

διαχείρισης των απορριµµάτων είναι ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττι-

κής και τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.



368

5. Πάγια θέση της ΤΕ∆ΚΝΑ είναι το άµεσο κλείσιµο και η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων

χωµατερών που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο.

Στην κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξα-

σφαλίσει την εναπόθεση των απορριµµάτων των ΟΤΑ που χρησιµοποιούσαν τις ανεξέλεγκτες

χωµατερές στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα των νέων εγκαταστάσε-

ων. Τα οµόφωνα αυτά συµπεράσµατα της σύσκεψης επικυρώθηκαν από οµόφωνη απόφαση

της Ε.Ε της ΤΕ∆ΚΝΑ που συνεδρίασε στη συνέχεια

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ της ΤΕ∆ΚΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ»


