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Σοπικά ΜΜΕ

Σι μέλλει γενέςθαι με το πρόβλημα των απορριμμάτων ςτην Πελοπόννηςο;
Ο Οικολογικόσ ύνδεςμοσ Λακωνύασ (ΟΙΚΟΤΛ) όταν ο πρώτοσ ςυλλογικόσ
περιβαλλοντικόσ φορϋασ, που μύληςε για το πρόβλημα των απορριμμϊτων και την
αντιμετώπιςό του μϋςω τησ μεθόδου τησ ανακύκλωςησ, από την πρώτη ςτιγμό τησ
ύδρυςόσ του πριν από 28 χρόνια.
Η Σοπικό Αυτοδιούκηςη, δυςτυχώσ, δεν αφουγκρϊςτηκε αυτόν την ειλικρινό και
ανιδιοτελό φωνό κι ϊφηςε να περϊςει ο χρόνοσ, χωρύσ να υπϊρξει κϊποια ουςιαςτικό
παρϋμβαςη και παρϊ τισ προειδοποιόςεισ και τισ επαπειλούμενεσ κυρώςεισ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
Υτϊςαμε ϋτςι ςτο ςημεύο μηδϋν όπου η ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη των
απορριμμϊτων, αφού πϋραςε από τα ςαρϊντα κύματα των αδικαιολόγητων πολιτικών
και προςωπικών αντιπαραθϋςεων, τον αναποτελεςματικό φλύαρο δημόςιο διϊλογο και
τισ εκατϋρωθεν καταγγελύεσ για ύποπτα ςυμφϋροντα, παραςκηνιακϋσ διαβουλεύςεισ
κτλ , κατϋληξε ςτην ςυναύνεςη Κυβϋρνηςησ – Περιφϋρειασ και τησ πλειονότητασ των
Δόμων ςτο ΔΙΣ Πελοποννόςου, που ςημαύνει την δημιουργύα από την ΣΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, εντόσ μύασ διετύασ, ενόσ εργοςταςύου καύςησ των απορριμμϊτων τησ
Πελοποννόςου, τα οπούα δεν υπόκεινται ςε ανακύκλωςη.
Ο απλόσ πολύτησ, παρϊ την ϋντονη και
εμπλεκομϋνων παραγόντων, δεν ϋχει καταλϊβει το
αφού κανϋνασ δεν φρόντιςε να τον ενημερώςει
τεκταινόμενα, ελπύζοντασ ότι κϊποια ςτιγμό θα
«ςκουπιδιών».

μακρόχρονη αντιπαρϊθεςη των
παραμικρό από τα ςχεδιαζόμενα,
και παρακολουθεύ αμόχανοσ τα
δοθεύ τϋλοσ ςτον εφιϊλτη των

Οι δημοτικού ϊρχοντεσ, όπωσ διαπιςτώςαμε με λύπη μασ, φϊνηκαν κατώτεροι
των περιςτϊςεων και κανϋνασ Δόμοσ τησ Πελοποννόςου δεν κατϊφερε να υλοποιόςει
ϋνα πλόρεσ και ολοκληρωμϋνο πρόγραμμα μεύωςησ των απορριμμϊτων-διαλογόσ ςτην
πηγό-ανακύκλωςησ και χουμοπούηςησ. Αντιθϋτωσ οι εικόνεσ από πολλούσ Δόμουσ με
την ςυςςώρευςη των απορριμμϊτων εντόσ των αςτικών περιοχών και κατϊ μόκοσ των
παρυφών των εθνικών και επαρχιακών δρόμων, αλλϊ και η παρϊνομη λειτουργύα
«κλειςτών» χωματερών, μασ εξϋθεςαν διεθνώσ.

Με τη ςημερινό δημόςια παρϋμβαςό μασ υπηρετούμε διττό ςκοπό: 1)Να
ενημερώςουμε ςυνοπτικϊ τουσ ςυμπολύτεσ μασ, 2) Να ζητόςουμε από τουσ αρμοδύουσ
την αυςτηρό τόρηςη των όρων ςωςτόσ και περιβαλλοντικϊ επιβαλλόμενησ λειτουργύασ
αυτού του εργοςταςύου και των λοιπών προβλεπομϋνων δομών, ώςτε να
ελαχιςτοποιηθούν τα ενδεχόμενα προβλόματα.
τον όρο «Θερμικό Επεξεργαςύα» ςυμπεριλαμβϊνονται η τεχνολογύα τησ καύςησ
και όλεσ οι εναλλακτικϋσ εκδοχϋσ τησ, όπωσ η πυρόλυςη, η αεριοπούηςη, οι τεχνολογύεσ
πλϊςματοσ και τα καύςιμα RDF ό SRF. Επιγραμματικϊ επιςημαύνουμε κϊποιεσ τεχνικϋσ
και διαφορϋσ τουσ.
Καύςη (θέρμανςη παρουςία οξυγόνου και φλόγασ): Η διεργαςύα, ςε υψηλϋσ
θερμοκραςύεσ και με περύςςεια αϋρα, που μετατρϋπει τισ ςύνθετεσ οργανικϋσ ενώςεισ
ςε διοξεύδιο του ϊνθρακα και νερό.
Πυρόλυςη (θέρμανςη απουςία οξυγόνου): Η θερμικό αποςύνθεςη, ςε χαμηλότερεσ
από την καύςη θερμοκραςύεσ (400-600 βαθμούσ Κελςύου), των οργανικών υλικών
απουςύα οξυγόνου ό ςε ατμόςφαιρα φτωχό ςε οξυγόνο. Σα αϋρια και ελαιώδη
κατϊλοιπα τησ πυρόλυςησ χρηςιμοποιούνται ςαν καύςιμα, ενώ τα ςτερεϊ κατϊλοιπα
οδηγούνται ςυνόθωσ για διϊθεςη.
Θερμική αεριοποίηςη: Η πυρόλυςη ςε θερμοκραςύεσ ςτην περιοχό των 800 βαθμών
Κελςύου.
Αεριοποίηςη (θέρμανςη με λίγο οξυγόνο): Η θερμικό διεργαςύα κατϊ την οπούα ο
ϊνθρακασ που εμπεριϋχεται ςτα απορρύμματα μετατρϋπεται ςε αϋρια μορφό με μερικό
καύςη των αποβλότων με αϋρα ό οξυγόνο, εύτε με εμπλουτιςμϋνο ςε οξυγόνο αϋρα, εύτε
παρουςύα ατμού. Οι θερμοκραςύεσ που αναπτύςςονται εύναι 900-1.100 βαθμού (με
αϋρα) ό 1.000-1.400 (με οξυγόνο). Όπωσ και ςτην πυρόλυςη, τα αϋρια και ελαιώδη
κατϊλοιπα τησ αεριοπούηςησ χρηςιμοποιούνται ςαν καύςιμα, ενώ τα ςτερεϊ κατϊλοιπα
οδηγούνται για διϊθεςη. Η αεριοπούηςη εκπϋμπει περιςςότερεσ διοξύνεσ & φουρϊνια
και οξεύδια του αζώτου από την καύςη και λιγότερο μόλυβδο, διοξεύδιο του θεύου και
μονοξεύδιο του ϊνθρακα (Blue Ridge Environmental Defense League, 2002).
Σεχνολογίεσ πλάςματοσ: Διεργαςύεσ ςε εξαιρετικϊ υψηλϋσ θερμοκραςύεσ
(μεγαλύτερεσ των 10.000 βαθμών) κατϊ τισ οπούεσ γύνεται επεξεργαςύα των
αποβλότων. Σο πλϊςμα δημιουργεύται με την παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ ςε δύο
αντύθετα φορτιςμϋνουσ πόλουσ και αποτελεύ ϋνα θερμό ιονιςμϋνο αϋριο. τισ ςυνθόκεσ
αυτϋσ, υποτύθεται ότι καταςτρϋφονται όλεσ οι τοξικϋσ ουςύεσ και ςυνεπώσ δεν
υπϊρχουν τα προβλόματα που ςυνοδεύουν την καύςη. Παρόλα αυτϊ και οι τεχνολογύεσ
πλϊςματοσ εκπϋμπουν διοξύνεσ, ϋςτω και λιγότερεσ από την καύςη, και βαρϋα μϋταλλα.
Επύςησ, δεν ϋχουν δοκιμαςτεύ επύ μακρόν ςε μεγϊλη κλύμακα και ϋχουν φυςικϊ πολύ
μεγϊλο επενδυτικό και εξαιρετικϊ υψηλό λειτουργικό κόςτοσ.
Καύςιμο RDF (Refuse Derived Fuel): Περιλαμβϊνει τα καύςιμα κλϊςματα των
απορριμμϊτων, που διαχωρύζονται ςε μονϊδεσ μηχανικόσ επεξεργαςύασ. Αποτελεύται
κυρύωσ από χαρτύ (~50%), πλαςτικϊ (~10%), ϊλλα καύςιμα υλικϊ (~30% π.χ. ξύλο και
κϊποιεσ οργανικϋσ ενώςεισ) και μη καύςιμα υλικϊ (~10%). Σο παραγόμενο υλικό
ςυμπυκνώνεται εύτε ςε μορφό ςφαιριδύων εύτε ςε μορφό μπρικετών, που μπορούν να
καούν ςε ϋνα ςυμβατικό λϋβητα ςτερεών καυςύμων, όταν αναμιχθούν με ικανϋσ
ποςότητεσ κϊρβουνου ό ϊλλου ςυμβατικού καυςύμου. Σο RDF μπορεύ να καεύ εύτε ςε
ειδικϋσ μονϊδεσ (ρευςτοποιημϋνησ κλύνησ), εύτε ςε ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ, εύτε
τϋλοσ ςε τςιμεντοβιομηχανύεσ. Κατϊ την καύςη του το RDF παρουςιϊζει τα ύδια

προβλόματα, όπωσ και η καύςη του ςυνόλου των απορριμμϊτων, καθώσ επύςησ η
αποθόκευςη του RDF μπορεύ να επηρεαςθεύ αρνητικϊ από το αρχικό ποςοςτό υγραςύασ
των απορριμμϊτων.
Καύςιμο SRF: Εύναι κϊτι ανϊλογο με το RDF μαζύ όμωσ με οργανικϊ υλικϊ.
Περιλαμβϊνει τα καύςιμα κλϊςματα των απορριμμϊτων, που διαχωρύζονται ςε μονϊδεσ
μηχανικόσ – βιολογικόσ επεξεργαςύασ. Όπωσ και ςτην περύπτωςη του RDF αποτελεύται
από τα ύδια υλικϊ και επιπροςθϋτωσ περιϋχει και ξηρό οργανικό ύλη από την διαχεύριςη
των βιοαποικοδομόςιμων. Η διαχεύριςη του SRF εύναι ανϊλογη με αυτό του RDF.
(Πηγό:http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=96)
Οποια από τισ παραπϊνω λύςεισ κι αν επιλεχθεύ, τελικώσ, δεν θα εύναι
μεμονωμϋνη. Κατ’ αρχόν ςτη Μονϊδα, θα γύνεται μηχανικό επεξεργαςύα των
απορριμμϊτων. Αυτό ςημαύνει ότι θα γύνεται διαχωριςμόσ των ςτερεών αποβλότων ςε
ανακυκλώςιμα και μη. Προηγουμϋνωσ θα πρϋπει να αναπτυχθεύ ανακύκλωςη και
διαχωριςμόσ των αποβλότων ςτην πηγό. Πϋρα από τουσ μπλε κϊδουσ, προβλϋπεται,
επύςησ, η τοποθϋτηςη καφϋ κϊδων για τη διαλογό των υγρών αποβλότων και η
δημιουργύα «πρϊςινων ςημεύων - green spots» μϋςα ςτην πόλη.
Γεγονόσ εύναι πωσ η λύςη αυτό υπϊρχει ςε πολλϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, χωρύσ να
ϋχουν δημιουργηθεύ μεύζονα περιβαλλοντικϊ προβλόματα, γι’ αυτό και οι οικολογικϋσ
οργανώςεισ και τα πρϊςινα κόμματα δεν ϋχουν προβϊλλει ςφοδρϋσ αντιρρόςεισ.
Η ουηδύα, για παρϊδειγμα, χαρακτηρύζεται ωσ παγκόςμιο φαινόμενο από τη
ςτιγμό που καταφϋρνει να ανακυκλώνει και να αξιοποιεύ το 99% των ςκουπιδιών
τησ.Με ςειρϊ προτεραιότητασ, η διαχεύριςη των απορριμμϊτων ςτη ςκανδιναβικό χώρα
ξεκινϊ από την πρόληψη δημιουργύασ νϋων απορριμμϊτων, την επαναχρηςιμοπούηςη,
την ανακύκλωςη και τισ εναλλακτικϋσ λύςεισ ςτην ανακύκλωςη για να καταλόξει ςτην
απόθεςη ςε χωματερϋσ ϋνα πολύ μικρό υπόλειμμα. Εύναι εντυπωςιακό το ςτατιςτικό
ςτοιχεύο ότι, από τα 461 κιλϊ απορριμμϊτων που παρϊγει ετηςύωσ ο μϋςοσ ουηδόσ,
ποςοςτό μόλισ 1% καταλόγει ςτη χωματερό!
Όςον αφορϊ τισ λεγόμενεσ εναλλακτικϋσ λύςεισ ςτην ανακύκλωςη αυτϋσ
ςυνοψύζονται ςτο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα αποτϋφρωςησ απορριμμϊτων για
παραγωγό ενϋργειασ, η ποςότητα των οπούων φτϊνει τουσ δύο εκατομμύρια τόνουσ
κϊθε χρόνο, όςα δηλαδό ανακυκλώνονται.
το πλαύςιο του προγρϊμματοσ «κουπύδια - για ενϋργεια» λειτουργούν 32 ςταθμού
αποτϋφρωςησ - ενεργειακόσ παραγωγόσ. Επειδό όμωσ οι ουηδού ανακυκλώνουν και
επαναχρηςιμοποιούν ςε μεγϊλο βαθμό τα απορρύμματϊ τουσ, η χώρα ειςϊγει περύ τουσ
800.000 τόνουσ απορριμμϊτων από ϊλλεσ χώρεσ όπωσ η γειτονικό Νορβηγύα, η
Βρετανύα, η Ιρλανδύα, ακόμη και η Ιταλύα, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η βιωςιμότητα του
προγρϊμματοσ. Βαςικό αρχό εύναι ότι η καύςη τριών τόνων απορριμμϊτων περιϋχει ύςη
ενϋργεια με ϋνα τόνο υγρού καυςύμου. Από το ςύςτημα θερμαύνονται 950.000 ςουηδικϊ
νοικοκυριϊ και ηλεκτροδοτούνται ακόμα 260.000!
τισ κριτικϋσ που διατυπώνονται ςχετικϊ με τισ εκπομπϋσ αερύων του
θερμοκηπύου κατϊ την καύςη, η Αννα-Καρύν Γκρύπβαλ του φορϋα Swedish Waste
Management απαντϊ ότι: «Όταν τα απορρύμματα ρύχνονται ςτισ χωματερϋσ εκπϋμπουν
μεθϊνιο και ϊλλα αϋρια του θερμοκηπύου. Σο ςύςτημϊ μασ εύναι μια ϋξυπνη εναλλακτικό
με μικρότερο περιβαλλοντικό αντύκτυπο που ςτο τελικό τησ ιςοζύγιο λαμβϊνει υπόψη

τόςο τα υποπροώόντα τησ αποτϋφρωςησ, όςο και τισ εκπομπϋσ από τη μεταφορϊ τουσ.
Επιπλϋον, η εκμετϊλλευςη τησ ενϋργειασ από τα ςκουπύδια ςημαύνει ότι υπϊρχει ϋνασ
ακόμα πόροσ που δεν πϊει χαμϋνοσ».
Οι εκπομπϋσ ρύπων των μονϊδων αποτϋφρωςησ τησ ουηδύασ ανϋρχονται ςτο
όμιςυ των ορύων που προβλϋπει ο νόμοσ.Εξυπακούεται ότι ϋνα τϋτοιο ςύςτημα μπορεύ
να πετύχει ςε χώρεσ όπου η «ανακύκλωςη με διαλογό ςτην πηγό» ϋχει ενςωματωθεύ
ςτην κουλτούρα του κόςμου, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ότι υλικϊ όπωσ οι ηλεκτρικϋσ
ςυςκευϋσ, οι μπαταρύεσ, οι λϊμπεσ κ.λ.π. δεν καταλόγουν ςτον αποτεφρωτόρα.
Από όςα ϋχουν διαρρεύςει ςτον Σύπο το ϋργο περιλαμβϊνει την καταςκευό και
λειτουργύα τριών Μονϊδων Επεξεργαςύασ Αποβλότων (ΜΕΑ) και ιςϊριθμων χώρων
Τγειονομικόσ Σαφόσ Τπολειμμϊτων (ΦΤΣΤ) και δύο ταθμών Μεταφόρτωςησ
Απορριμμϊτων (ΜΑ) και αναμϋνεται να ξεκινόςει να υλοποιεύται ςτισ αρχϋσ του
φθινοπώρου. Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικού όροι του ϋργου ϋχουν εγκριθεύ και
εκτιμϊται ότι ϋωσ το τϋλοσ Αυγούςτου θα μπουν οι τελικϋσ υπογραφϋσ μεταξύ τησ
θυγατρικόσ τησ ΓΕΚ Σϋρνα και τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου. Σο ϋργο θα
αποπερατωθεύ ςε δύο χρόνια, περύπου, ενώ δϋκα μόνεσ ύςτερα από την ϋναρξη τησ
υλοπούηςόσ του η ΣΕΡΝΑ Ενεργειακό θα αναλϊβει, ςε πιλοτικό ςτϊδιο, τη διαχεύριςη
των πελοποννηςιακών απορριμμϊτων.Η εταιρεύα θα καταςκευϊςει δύο ταθμούσ
Μεταφόρτωςησ Απορριμμϊτων (ΜΑ) ςτην Κόρινθο και την Αργολύδα, τρεισ Μονϊδεσ
Επεξεργαςύασ Αποβλότων, αλλϊ και τρεισ Φώρουσ Τγειονομικόσ Σαφόσ Τπολειμμϊτων
(ΦΤΣΤ), ςε Μεςςηνύα, Αρκαδύα και Λακωνύα. Ουςιαςτικϊ, οι ΦΤΣΤ αντικαθιςτούν τουσ
ρυπογόνουσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ απορριμμϊτων (ΦΤΣΑ), κϊτι που αποτελεύ
επιταγό τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ενώ ςτουσ ΜΑ θα μεταφορτώνονται και θα
ςυμπιϋζονται τα απορρύμματα που πρόκειται να μεταφερθούν ςτισ μονϊδεσ
επεξεργαςύασ, γεγονόσ που ςύμφωνα με το πρόγραμμα επιτρϋπει την ελαχιςτοπούηςη
των οχλόςεων και τη μεύωςη του μεταφορικού κόςτουσ. Μια Μονϊδα Επεξεργαςύασ
Απορριμμϊτων διαχειρύζεται το ςύνολο των απορριμμϊτων των νοικοκυριών δηλαδό
τα οργανικϊ υλικϊ που θα διαλϋγονται ςτην πηγό ( καφϋ κϊδοσ) και τα υπολεύμματα
από τα Κϋντρα Διαχεύριςησ Ανακυκλώςιμων Τλικών (μπλε κϊδοσ). Με ϊλλα λόγια, από
τη ςτιγμό που θα τεθεύ ςε λειτουργύα η μονϊδα επεξεργαςύασ, τα ςκουπύδια που θα
ειςϋρχονται ςε αυτόν θα «βγαύνουν» με τη μορφό ανακυκλώςιμων υλικών π.χ.,
αλουμύνιο ό χαρτύ, κομπόςτ και ςφαιρύδια ό μπρικϋτεσ για καύςη. Σα υπόλοιπα από την
επεξεργαςύα θα οδηγούνται ςτουσ ΦΤΣΤ.
Με την ελπύδα ότι δεν ϋχουμε υποπϋςει ςε κϊποιο λϊθοσ παραδύδουμε την
ανωτϋρω ενημϋρωςη ςτουσ ςυμπολύτεσ μασ, κϊτι που ϋπρεπε να ϋχουν κϊνει, όδη, οι
αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορεύσ, ώςτε οι πολύτεσ να εύναι ενημεροι.
Από την δικό μασ πλευρϊ καλούμε όλουσ όςι ϋχουν αναλϊβει την ευθύνη για την
προώθηςη και την εφαρμογό αυτού του προγρϊμματοσ (Περιφϋρεια Πελοποννόςου,
Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, ΥΟΔΑ, ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) να τηρόςουν με θρηςκευτικό
ευλϊβεια τουσ προβλεπόμενουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ και να περιορύςουν ςτο
ελϊχιςτο τουσ εκπεμπόμενουσ αϋριουσ ρύπουσ και τα ςτερεϊ απόβλητα τησ μονϊδασ
θερμικόσ καύςησ. Και προπϊντων να υλοποιόςουν το όλο πρόγραμμα με διαφϊνεια κι
ενημϋρωςη. ε κϊθε περύπτωςη, ωσ ςυλλογικόσ φορϋασ ενεργών πολιτών, θα εύμαςτε
παρόντεσ και θα διατυπώνουμε, όπωσ πϊντα, με υπευθυνότητα την γνώμη μασ.

ΑΠΟ ΣΟ Δ..

