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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μεταβατική Διαχείριση Απορριμμάτων –
Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ, επισκέφθηκε την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου
2018, προγραμματισμένα, το χώρο της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης
Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Κεντρικής Κέρκυρας - ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου, προκειμένου να ενημερωθεί τόσο για τη λειτουργία της
μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων όσο και για τα επόμενα βήματα
που σχεδιάζονται από τον Δήμο και τον ΣΥΔΙΣΑ, με στόχο την
Ολοκληρωμένη Διαχείρισή τους.
Την ενημέρωση και ξενάγηση των μελών της Δ.Ε. έκανε ο Δ/ντης
αναπληρωτής του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρος Κορωνάκης, Πολιτικός Μηχανικός και
μέλος της Δ.Ε. του ΤΚ/ΤΕΕ.
Κατά την επίσκεψή της Δ.Ε στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου, διαπιστώθηκαν προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Τα
σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα:
1. Το άδειασμα των απορριμματοφόρων και το σύνολο των σταδίων της
επεξεργασίας, πλήν του ΚΚΔΑΥ (Κινητού Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών), γίνεται σε ακάλυπτο χώρο, εκτεθειμένο στα
καιρικά φαινόμενα. Η ορθή λειτουργία απαιτεί τη στέγαση και κάλυψη
των χώρων από το άδειασμα μέχρι την δεματοποίηση.
2. Το μηχάνημα τεμαχισμού των απορριμμάτων δεν είναι κατάλληλο διότι
προκύπτουν πολύ μικρά τεμάχια. Συνέπεια αυτού είναι ο
αναποτελεσματικός διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος κατά το
επόμενο στάδιο της επεξεργασίας. Απαιτείται λήψη μέτρων διόρθωσης
του προβλήματος ώστε ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος να
γίνεται σωστά.
3. Το αποτέλεσμα της χειροδιαλογής, στο ΚΚΔΑΥ, των ανακυκλώσιμων
υλικών είναι πολύ μικρό (~4%), έναντι του αναμενομένου (~10%) και
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όχι καλής ποιότητας. Η διόρθωση στον τεμαχιστή θα συμβάλλει στη
βελτίωση της ανακύκλωσης.
Η πρέσσα συμπίεσης των τελικών προϊόντων της επεξεργασίας, είναι
σχεδιασμένη για συμπίεση χαρτιού και όχι για το επεξεργασμένο
κλάσμα απορριμμάτων που φθάνει σε αυτήν.
Ενδείκνυται η
αντικατάσταση του συγκεκριμένου μηχανήματος.
Δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός επεξεργασίας των
στραγγισμάτων. Τα στραγγίσματα συγκεντρώνονται σε υπόγεια
δεξαμενή, συλλέγονται και μεταφέρονται στον βιολογικό καθαρισμό
της πόλης. Αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα και η αποκατάστασή του
είναι άμεσης προτεραιότητας.
Έχουν ήδη παραχθεί πλέον των 5500 δεμάτων και βρίσκονται
στοιβαγμένα στο χώρο του δεματοποιητή. Ο χώρος έχει γεμίσει
ασφυκτικά και είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν όχι αδύνατη, η
τοποθέτηση νέων δεμάτων στον ίδιο χώρο.
Το παραγόμενο κομπόστ περιέχει σημαντική ποσότητα ξένων υλικών
(ανακυκλώσιμα και μη), τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητά του.
Προκειμένου τα δέματα να ταφούν στον ΧΥΤ Υπολειμμάτων
Λευκίμμης – εφόσον αδειοδοτηθεί και λειτουργήσει -, θα πρέπει να
ικανοποιούν τις προδιαγραφές υπολείμματος. Για τη διαπίστωση της
τήρησης αυτών των προδιαγραφών, πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι
έλεγχοι, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Πέραν αυτών, επισημαίνουμε και το γεγονός των κακών συνθηκών εργασίας
των εργαζομένων και των θεμάτων ασφάλειας στις εγκαταστάσεις.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων δεν αφορά μόνο τον
ΣΥΔΙΣΑ αλλά και το Δήμο Κέρκυρας.
Η συνολική λύση απαιτεί την ενίσχυση της ανακύκλωσης, τη σωστή
λειτουργία του ΚΔΑΥ, την κατασκευή και την ορθή λειτουργία των πράσινων
σημείων, και εν γένει την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που ορίζονται
από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Διευθυντή αναπληρωτή του ΣΥΔΙΣΑ, ο
σχεδιασμός και οι μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν γίνει από το Σύνδεσμο
έχουν ως εξής:
 Ανάθεση του έργου λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του
ΧΥΤΑ, όπου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα.
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 Διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της μεταβατικής
διαχείρισης των απορριμμάτων σε εργολάβο, διάρκειας 30 μηνών.
Κατασκευή – Αντικατάσταση εγκαταστάσεων / εξοπλισμού με στόχο
την εύρυθμη λειτουργία της
μεταβατικής διαχείρισης των
απορριμμάτων.
 Εύρεση χώρου για την κατασκευή νέου ΧΥΤΥ που θα δέχεται τα
υπολείμματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 Εντός του εξαμήνου, προγραμματίζεται η προκήρυξη των μελετών
κατασκευής του εργοστασίου και του νέου ΧΥΤΥ, καθώς και η μελέτη
αποκατάστασης των υφιστάμενων κυττάρων. Η χρηματοδότηση των
δύο πρώτων θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Η ένταξή τους έχει ήδη γίνει. Η μελέτη αποκατάστασης έχει
προκηρυχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
 Προγραμματίζεται η ανάθεση της Μελέτης Τροποποίησης
Περιβαλλοντικών Όρων που θα περιλαμβάνει τα νέα έργα της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Συνδέσμου, κατόπιν της εκπόνησης των
μελετών για το εργοστάσιο και τον νέο ΧΥΤΥ και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων, η κατασκευή και κατά συνέπεια το τελευταίο
στάδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα ξεκινήσει το συντομότερο
σε τρία χρόνια. Η χρηματοδότηση της κατασκευής θα γίνει από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ ύψους περίπου ~20εκατ €.
Τέλος αναφέρουμε ότι :
Α) Τα βήματα που θα οδηγήσουν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Απορριμμάτων της Κέρκυρας, των Διαποντίων και των Παξών, θα πρέπει να
βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός
Σχεδιασμός), ο οποίος αντιστοιχίζεται με τον ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός)
όπως κάθε φορά αυτός εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Β) Σε κάθε βήμα υλοποίησης του σχεδιασμού, προκειμένου να τηρούνται οι
νόμιμες διαδικασίες, πρέπει εγκαίρως να λαμβάνονται οι απαιτούμενες
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Είναι απολύτως κρίσιμο να ληφθούν υπόψη οι
χρονικοί περιορισμοί εφαρμογής του σχεδιασμού, ως διαδικασίες αλλά και ως
φυσικό αντικείμενο, ώστε να αποφευχθούν τα αδιέξοδα. Οι καθυστερήσεις,
οι παλινωδίες και οι αναβολές έχουν ήδη ζημιώσει βαριά τον τόπο μας.
Γ) Είναι καθοριστική η επιλογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά, τεχνικά και
οικονομικά λύσεων.
Παρά τα προβλήματα της σημερινής λειτουργίας της μεταβατικής διαχείρισης
των απορριμμάτων, δεν παραβλέπουμε ότι είναι ένα θετικό βήμα σε σχέση με
ότι συνέβαινε μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή με τη χύδην και
ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
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Στις προθέσεις της Διοικούσας Επιτροπής είναι να επισκεφθεί τις
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, όταν θα έχουν δρομολογηθεί τα
βήματα και οι δράσεις βελτίωσης αλλά και η εξέλιξη των έργων που θα
οδηγούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΚ/ΤΕΕ
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