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Προσ μζλθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Κριτθσ και κάκε ενδιαφερόμενο 
 
Για τθ διαχείριςθ των οικιακοφ τφπου απορριμμάτων θ Περιφζρεια ανζκεςε τα τελευταία χρόνια τθν εκπό-
νθςθ δφο βαςικϊν μελετϊν, το 2007 ςε Επιςτθμονικι Ομάδα του Πολυτεχνείου Κριτθσ (ΡΚ), θ οποία παρα-
δόκθκε ςτισ αρχζσ του 2008 και αποτζλεςε αντικείμενο τετράμθνθσ εντατικισ διαβοφλευςθσ και το 2010 ςε 
Επιςτθμονικι Ομάδα του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, θ οποία παραδόκθκε πρόςφατα και αποτελεί 
τθ βάςθ τθσ προωκοφμενθσ ανακεϊρθςθσ του Περιφερειακοφ χεδίου. 

Επειδι, ςφμφωνα με τισ ανακοινϊςεισ τθσ Περιφζρειασ, επίκειται ςφγκλιςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου για 
ανακεϊρθςθ του Περιφερειακοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΡΕΣΔΑ) και επειδι οι αποφάςεισ 
που κα λθφκοφν ζχουν μεγάλθ οικονομικι, και όχι μόνο, ςθμαςία και κα μασ δεςμεφςουν για δεκαετίεσ, 
πιςτεφω ότι είναι χριςιμθ για τθν Περιφζρεια, τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνία γενικότερα μια 
επιςτθμονικι ενθμζρωςθ επί του κζματοσ. Για το λόγο αυτό επιςυνάπτω ζκκεςθ με τίτλο «Συνοπτική πα-
ρουςίαςη και ςυγκριτική αξιολόγηςη εναλλακτικών ςχεδίων διαχείριςησ απορριμμάτων Κρήτησ». 

Βαςικό ςυμπζραςμα τθσ ζκκεςθσ αυτισ είναι ότι θ Περιφζρεια διζκετε, ιδθ από τισ αρχζσ του 2008, ζνα 
ολοκλθρωμζνο, οικονομικό και κοινωνικά αποδεκτό ςχζδιο διαχείριςθσ των απορριμμάτων, του οποίου τθν 

εφαρμογι κα μποροφςε να ζχει ςχεδόν ολοκλθρϊςει μζχρι ςιμερα. Αντ’ αυτισ αναλϊκθκε ςτθ διαμόρ-
φωςθ μιασ διαφορετικισ πρόταςθσ και κατζλθξε, μετά από 3 χρόνια, να προωκεί προσ ζγκριςθ ζνα 
ςχζδιο για τθν επεξεργαςία των απορριμμάτων, το οποίον παρουςιάηει προβλιματα και ελλείψεισ, όπωσ τα 
ακόλουκα: 

1. Δεν είναι ςυμβατό με τθν Οδθγία 2008/98 (οι βαςικζσ μονάδεσ που ςχετίηονται με τθ «κερμικι αξιοποί-
θςθ» των απορριμμάτων, ιτοι το εργοςτάςιο βιολογικισ ξιρανςθσ Ηρακλείου και θ κεντρικι μονάδα 
καφςθσ δεν είναι επιλζξιμεσ). 

2. Είναι εξαιρετικά δαπανθρό μια και για τουσ Νομοφσ Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και Λαςικίου απαιτεί 
ςχεδόν πενταπλάςιεσ επενδφςεισ (142 εκατ. € παραπάνω) ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα επεξεργαςίασ 
που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ και κα επιβαρφνει τουσ κατοίκουσ τουσ με ςχεδόν πενταπλάςιο 
κόςτοσ επεξεργαςίασ  (με επιπλζον 36 εκατ. € ετθςίωσ ι με επιπλζον 72 € ανά κάτοικο το χρόνο). 

3. Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και, ςίγουρα, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. 

4. Δεν ορίηει τθ κζςθ δθμιουργίασ τθσ κεντρικισ μονάδα καφςθσ και του χϊρου διάκεςθσ των τοξικϊν 
καταλοίπων, κακϊσ και τισ κζςεισ των υπόλοιπων 8 νζων μονάδων επεξεργαςίασ. Επίςθσ, δεν περιλαμ-
βάνει ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ μεταφοράσ των απορριμμάτων και των ενδιάμεςων προϊόντων. 

5. Απαιτεί μεγάλο χρόνο εφαρμογισ και κακιςτά, λόγω υψθλοφ κόςτουσ, μονόδρομο τθ χριςθ ΔΙΣ, 
αποκλείοντασ τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

Ελπίηω ότι θ παροφςα επιςτθμονικι παρζμβαςθ, θ οποία γίνεται ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευ-
ςθσ για τθν ανακεϊρθςθ του ΠΕΔΑ, κα ςυμβάλλει ςτθν λιψθ ορκϊν αποφάςεων. Η χϊρα ζχει ουςιαςτικά 
χρεοκοπιςει και τϊρα, περιςςότερο από ποτζ, ζχει ανάγκθ από ορκολογικζσ πολιτικζσ αποφάςεισ. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και πλθρζςτερθ τεκμθρίωςθ παρζχουν βίντεο, βιβλία και δθμοςιεφςεισ, προ-
ςβάςιμα από τθν ιςτοςελίδα http://www.enveng.tuc.gr/ergasthria/85-diaxeirishs-apoblhtwn-lab.html. 
 
Με τιμι, 

 
Αλζξανδροσ Π. Οικονομόπουλοσ 
Κακθγθτισ
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Για τθ διαχείριςθ των οικιακοφ τφπου απορριμμάτων θ Περιφζρεια Κριτθσ ανζκεςε τα τε-
λευταία χρόνια τθν εκπόνθςθ δφο βαςικϊν μελετϊν. Σο 2007 ανζκεςε ςχετικι μελζτθ ςτο 
Πολυτεχνείο Κριτθσ (ΡΚ), θ οποία παραδόκθκε ςτισ αρχζσ του 2008 και αποτζλεςε αντικεί-
μενο τετράμθνθσ εντατικισ και αποδοτικισ διαβοφλευςθσ. Σο 2010 ανζκεςε νζα μελζτθ 
ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΡ), θ οποία ολοκλθρϊκθκε προ εβδομάδων και 
αποτελεί τθ βάςθ για τθν επικείμενθ ανακεϊρθςθ του Περιφερειακοφ χεδιαςμοφ Διαχεί-
ριςθσ Απορριμμάτων (ΡΕΣΔΑ). Η παροφςα εργαςία παρουςιάηει ςυνοπτικά τα βαςικά χα-
ρακτθριςτικά των δφο εναλλακτικϊν μελετϊν και επιχειρεί μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με 
ςκοπό τθν επιςτθμονικι ενθμζρωςθ των μελϊν του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Σοπι-
κισ Αυτοδιοίκθςθσ, των ςυναφϊν φορζων και κάκε ενδιαφερόμενου πολίτθ. Επειδι τα 
προβλιματα τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ είναι παρόμοια με αυτά άλλων Περιφερειϊν, οι δια-
πιςτϊςεισ τθσ παροφςασ εργαςίασ ζχουν γενικότερο ενδιαφζρον. 
 
 
1. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΗΤΗΣ  
 
Σο 2007 θ Περιφζρεια ανζκεςε ςτο ΠΚ τθν εκπόνθςθ μελζτθσ με αντικείμενα (α) τον εντο-
πιςμό εναλλακτικϊν κζςεων για τθ δθμιουργία τθσ κεντρικισ Ολοκλθρωμζνθσ Εγκατάςτα-
ςθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) για τουσ Νομοφσ Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και Λαςι-
κίου και (β) το βζλτιςτο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ μεταφοράσ των απορριμμάτων ςε κα-
κεμία από τισ εναλλακτικζσ κζςεισ που προζκυψαν, Οικονομόπουλοσ (2008a) και (2008b). 
 
Για τον εντοπιςμό των πλζον κατάλλθλων κζςεων εφαρμόςτθκε μια προθγμζνθ μεκοδολο-
γία αναηιτθςθσ (Economopoulos, 2009), θ οποία υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφου-
ςασ ΚΤΑ 114218/97 και παρουςιάηεται ςχθματικά ςτο διάγραμμα τθσ Εικόνασ 1. Η αναηι-
τθςθ βαςίςτθκε ςε εκτενι χριςθ GIS και ψθφιακϊν ςτοιχείων και ςτον προςεκτικό οριςμό 
πολυπλθκϊν κριτθρίων αποκλειςμοφ, το ςφνολο των οποίων όφειλε να ικανοποιεί κάκε 
υποψιφια κζςθ. Από τθν αναηιτθςθ αυτι, θ οποία κάλυψε τθ ςυνολικι ζκταςθ των Νομϊν 
Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και Λαςικίου, προζκυψαν 23 υποψιφιεσ κζςεισ, οι οποίεσ μετά από 
επιτόπιεσ επιςκζψεισ μειϊκθκαν ςε 13 μια και 10 από αυτζσ βρζκθκε να μθν πλθροφν κά-
ποιο από τα κριτιρια και αποκλείςτθκαν. Μετά από προςεκτικι αξιολόγθςθ των 13 κζςεων 
ωσ προσ τισ οχλιςεισ που είναι δυνατόν να προκλθκοφν ςτθν ευρφτερθ περιοχι (π.χ. οπτικι 
όχλθςθ) επιλζχκθκαν και προτάκθκαν οι 4 καλφτερεσ (3 ςτο Νομό Ηρακλείου και 1 ςτο 
Νομό Ρεκφμνθσ), δίχωσ όμωσ να αποκλειςτοφν και οι υπόλοιπεσ. 
 
Για κακεμία από τισ παραπάνω 4 κζςεισ ςχεδιάςτθκε, με χριςθ προθγμζνου λογιςμικοφ, το 
βζλτιςτο ςφςτθμα μεταφοράσ των Αςτικϊν τερεϊν Απορριμμάτων (ΑΣΑ) και εκτιμικθκε 
το κόςτοσ, ςυνολικά και ανά Οργανιςμό Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ). Σα ςτοιχεία αυτά 
επιτρζπουν ςε κάκε ΟΣΑ να γνωρίηει  το κόςτοσ που ςυνεπάγεται, για τον ίδιο και ςυνο-
λικά, θ επιλογι κάκε εναλλακτικισ κζςθσ. Οι χάρτεσ ςτθν Εικόνα 2 παρζχουν μια γεωγρα-
φικι απεικόνιςθ του βζλτιςτου ςχεδίου μεταφοράσ για τισ 3 εναλλακτικζσ κζςεισ ςτο Νομό 
Ηρακλείου, απεικονίηοντασ τισ περιοχζσ που εξυπθρετοφνται από κάκε ςτακμό μεταφόρ-
τωςθσ, κακϊσ και τισ διαδρομζσ μεταφοράσ. 
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Κοινωνικη

Αποδοτη

Γιαβοςλεςζειρ

Γνωμοδοηηζη Υπηπεζιων

Απσικορ ενηοπιζμορ θεζεων 

με σπηζη GIS

Πποεπιλογη θεζεων μεηα 

απο επιηοπιερ εξεηαζειρ

Σςναινεηικη επιλογη

καηαλληλοηεπηρ θεζηρ

Δπιλογη θεζεων πος δεν 

δημιοςπγοςν οσληζειρ

Βεληιζηορ ζσεδιαζμορ 

μεηαθοπαρ

Οικονομικα 

στοιχεια

Υποψηυιες 

θεσεις

Προζηαζια

Περιβαλλονηος

Αποθσγη

Οτληζεων

Οικονομικη

Διαζηαζη

Ενημερωζη

23 θέζειρ

13 θέζειρ

4 θέζειρ

3 θέζειρ

 

Εικόνα 1. Διαδικαςία επιλογισ τθσ κζςθσ για δθμιουργία τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ 
 

 

 

 

Εικόνα 2. Γεωγραφικι απεικόνιςθ των βζλτιςτων ςχεδίων μεταφοράσ απορριμμάτων ςε 
κακεμία από τισ προτεινόμενεσ εναλλακτικζσ κζςεισ δθμιουργίασ τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ 



υνοπτικι παρουςίαςθ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ απορριμμάτων Κριτθσ  3 

Οι παραπάνω μελζτεσ παρουςιάςτθκαν ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, κρίκθκαν ιδιαίτερα επι-
τυχείσ και ακολοφκθςε 4μθνθ εντατικι διαβοφλευςθ τθσ Περιφζρειασ και του ΠΚ με Νο-
μαρχίεσ, Διμουσ, κατοίκουσ και εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ (Δαςικι, Αρχαιολογικι κτλ.). Από 
τθ διαδικαςία αυτι αποκλείςτθκε θ κζςθ ςτο Ρζκυμνο επειδι, ςφμφωνα με τθν αρχαιολο-
γικι υπθρεςία, υπάρχουν αρχαιότθτεσ ςε μικρι ςχετικά απόςταςθ από αυτι. Απζμειναν 
επομζνωσ 3 κφριεσ εναλλακτικζσ κζςεισ για δθμιουργία τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ. 
 
Με τθν παραπάνω διαδικαςία προετοιμάςτθκε το ζδαφοσ για ΤΝΑΙΝΕΣΙΚΗ επιλογι μιασ 
από τισ 3 εναλλακτικζσ αυτζσ κζςεισ ςε επερχόμενο Περιφερειακό υμβοφλιο. Ετζκθ όμωσ 
επιτακτικά από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ το κζμα του οριςμοφ τθσ τεχνολογίασ επεξεργα-
ςίασ, πριν από τθ ςυηιτθςθ για επιλογι τθσ κζςθσ, μια και θ καφςθ των απορριμμάτων δθ-
μιουργεί ζντονεσ κοινωνικζσ αντιδράςεισ. το ςθμείο αυτό, θ Περιφζρεια, μθ κζλοντασ να 
διαπραγματευκεί το κζμα τθσ καφςθσ, διζκοψε απότομα και χωρίσ εξθγιςεισ, τισ διαδικα-
ςίεσ επιλογισ κζςθσ. Επομζνωσ, θ ευκφνθ για τθ διακοπι των διαδικαςιϊν ανικει ςτθν Πε-
ριφζρεια και όχι ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ςτο φαινόμενο «όχι ςτθν αυλι μου».  
 
Παράλλθλα με τισ παραπάνω μελζτεσ, το ΠΚ ανζλυςε και το πρόβλθμα των τεχνολογιϊν 
επεξεργαςίασ δίχωσ να του ανατεκεί ςχετικι μελζτθ από τθν Ρεριφζρεια. Πράγματι, μετά 
από ενδελεχι εξζταςθ των απαιτιςεων που κζτουν οι Οδθγίεσ τθσ ΕΕ και ανάλυςθ του 
κόςτουσ των εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν, τεκμθρίωςε τθν επιλογι τθσ αερόβιασ Μθχανικισ-
Βιολογικισ-Επεξεργαςίασ (ΜΒΕ), θ οποία περιλαμβάνει ανάκτθςθ των ανακυκλϊςιμων υλι-
κϊν και κομποςτοποίθςθ των οργανικϊν, ωσ απόλυτα ςυμβατισ με τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ, ωσ 
οικονομικότερθσ (βλζπε και κεφάλαιο 3 παρακάτω), ωσ περιβαλλοντικά φιλικότερθσ (δίχωσ 
αζριεσ εκπομπζσ και υγρά απόβλθτα παρά μόνο αδρανι που διατίκενται ςε ΧΤΣΤ) και ωσ 
κοινωνικά πλζον αποδεκτισ, Οικονομόπουλοσ (2007) και (2009) και Economopoulos 
(2010a) και (2010b). τθν επιλογι τθσ ίδιασ μεκόδου επεξεργαςίασ κατζλθξαν πρόςφατα 
και όλεσ οι Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ αλλά και θ Κφπροσ, θ οποία τθν εφαρμόηει ιδθ 
ςτο εργοςτάςιο επεξεργαςίασ ΑΑ τθσ Λάρνακασ. 
 
Με τισ παραπάνω μελζτεσ το ΠΚ διαμόρφωςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για τθ διαχείριςθ 
των ΑΑ τθσ Κριτθσ, το οποίο δίνει ζμφαςθ ςε προγράμματα Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΡ) και 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ1 και εξαςφαλίηει τθν επεξεργαςία του ςυνόλου των ςφμμεικτων 
απορριμμάτων που απομζνουν ςε δφο μονάδεσ Αερόβιασ ΜΒΕ, ςτο υφιςτάμενο εργοςτά-
ςιο των Χανίων (μετά από κάποιεσ βελτιϊςεισ) και ςε μια νζα μονάδα ςτθν κεντρικι ΟΕΔΑ 
(βλζπε Εικόνα 3). Αμφότερεσ οι μονάδεσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να δζχονται 
ςφμμεικτα ΑΑ ςτθν αρχι, αλλά και προδιαχωριςμζνα ςτθν πθγι ρεφματα ανακυκλϊςιμων 
και οργανικϊν, όςο αυτά κα αυξάνονται ςτο μζλλον, εξαςφαλίηοντασ με αυτό τον τρόπο 
αυτόματθ προςαρμογι ςε κάκε ςενάριο εξζλιξθσ των προγραμμάτων ΔςΠ. Η ΟΕΔΑ Χανίων 
λειτουργεί από ΦοΔΑ, τθ ΔΕΔΙΑ, και το ίδιο προτείνεται και για τθν κεντρικι ΟΕΔΑ των 
Νομϊν Λαςικίου, Ηρακλείου και Λαςικίου. Σο τελευταίο είναι και εφικτό και οικονομικά 
ςυμφζρον ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 3.5 παρακάτω. 
 
Η πρόταςθ για χριςθ τθσ αερόβιασ ΜΒΕ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθ ςυνζχιςθ των ουςι-
αςτικϊν διαβουλεφςεων με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθ χωροκζτθςθ τθσ κεντρικισ 
ΟΕΔΑ, μζχρι τον Ιοφλιο του 2008, οπότε και διακόπθκαν από τθν Περιφζρεια. 

                                                      
1 φμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ Οικολογικισ Εταιρείασ Ανακφκλωςθσ, κα πρζπει να τοποκετθκοφν 4 κάδοι παντοφ (για χαρτί, 

ανακυκλϊςιμα, οργανικά, υπολείμματα), να δθμιουργθκοφν τουλάχιςτον 7 Κζντρα Ανακφκλωςθσ (Πράςινα θμεία) ςτθν 
Κριτθ και πρόςκετα κζντρα εναλλακτικισ διαχείριςθσ (για ζπιπλα, φάρμακα, ζντυπο χαρτί, επικίνδυνα οικιακά, ρουχιςμό 
κ.α.). Θα πρζπει επίςθσ να προβλεφκεί θ οικιακι κομποςτοποίθςθ, θ χριςθ μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν ςε νοςοκομεία, κα-
ταςκθνϊςεισ, ξενοδοχεία, χϊρουσ εςτίαςθσ, ςτρατόπεδα, απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ (χωριά) κ.α., θ επί τόπου κομποςτο-
ποίθςθ των κλαδεμάτων ςε πάρκα και χϊρουσ πράςινου με χριςθ κατάλλθλων κρυμματιςτϊν κτλ.. 
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2. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΡ  
 
Η μελζτθ του ΕΜΠ, Λοϊηίδου (2011), δεν καλφπτει τθ κζςθ τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ και των 
πρόςκετων μονάδων επεξεργαςίασ και δεν περιλαμβάνει ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ με-
ταφοράσ των απορριμμάτων και των ενδιάμεςων προϊόντων από τισ μονάδεσ προεπεξερ-
γαςίασ. Περιορίηεται επομζνωσ ςτον οριςμό του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ. 
 
Σο προτεινόμενο ςφςτθμα χρθςιμοποιεί όλεσ τισ ςυμβατικζσ τεχνολογίεσ (βιολογικι ξι-
ρανςθ ΑΑ, Μθχανικι διαλογι ΑΑ, αερόβια MBE ΑΑ, αναερόβια MBE ΑΑ, αναερόβια 
χϊνευςθ προδιαλεγμζνων οργανικϊν και καφςθ) και περιλαμβάνει 10 βαςικζσ μονάδεσ 
επεξεργαςίασ (βλζπε Πίνακα 1 παρακάτω και Πίνακα 7-51 μελζτθσ ΕΜΠ), 3 περιφερειακοφσ 
ΧΤΣΤ και ζνα ΧΤΣΤ τοξικϊν καταλοίπων τθσ καφςθσ ςτθν κεντρικι ΟΕΔΑ. Η λειτουργία του 
όλου ςχιματοσ επεξεργαςίασ απεικονίηεται ςχθματικά ςτο διάγραμμα τθσ Εικόνασ 4. 
 

Ρίνακασ 1. Μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΑ προτεινόμενεσ από Μελζτθ ΕΜΠ  

Δίδορ Ποζόηηηα Πποϊόνηα

Αποβλήηων η/έηορ

Νομός Χανίων

   ΔΜΑΚ με ανάκηηζη RDF Σύμμεικηα ΑΣΑ, πποδιαλεγμένα οπγανικά, απόβληηα ζςζκεςαζιών 106.000 Ανακςκλώζιμα, RDF, Κομπόζη

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού NA πεπιοσών Πποδιαλεγμένα οπγανικά 2.000 Κομπόζη

Νομός Ηρακλείοσ

   Μονάδα βιολογικήρ ξήπανζηρ Σύμμεικηα ΑΣΑ 75.000 Ανακςκλώζιμα, SRF

   Μονάδα μησανικήρ διαλογήρ ΑΣΑ & ΚΓΑΥ με παπαγωγή RDF Σύμμεικηα ΑΣΑ, απόβληηα ζςζκεςαζιών 118.000 Ανακςκλώζιμα, RDF

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού Φεπζονήζος Πποδιαλεγμένα οπγανικά 28.000 Κομπόζη

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού ΝΑ πεπιοσών Πποδιαλεγμένα οπγανικά 4.000 Κομπόζη

Νομός Ρεθύμνης

   Αναεπόβια ΜΒΔ με ανάκηηζη RDF Σύμμεικηα ΑΣΑ, πποδιαλεγμένα οπγανικά, απόβληηα ζςζκεςαζιών 59.000 Ανακςκλώζιμα, RDF, Κομπόζη

Νομός Λασιθίοσ

   Μονάδα Μησανικήρ διαλογήρ με παπαγωγή RDF Αγ. Νικολάος Σύμμεικηα ΑΣΑ, απόβληηα ζςζκεςαζιών 54.000 Ανακςκλώζιμα, RDF

   Μονάδα πποδιαλεγμένος οπγανικού Ιεπάπεηπαρ Πποδιαλεγμένα οπγανικά 9.000 Κομπόζη

Κεντρική ΟΕΔΑ

   Μονάδα Καύζηρ 170.543  
 
Η υπόκεςθ διαχωριςμοφ ςτθν πθγι του 35% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των οργανικϊν που 
περιλαμβάνονται ςτα απορρίμματα και θ προτεινόμενθ επεξεργαςία τουσ ςε 4 μονάδεσ 
αναερόβιασ χϊνευςθσ δθμιουργεί κινδφνουσ αςτοχίασ, δίχωσ δυνατότθτα προςαρμογισ.  
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Η μελζτθ αναφζρει τθν απαίτθςθ τθσ Οδθγίασ 2008/98 ότι οι μονάδεσ καφςθσ κα πρζπει να 
ζχουν ςυντελεςτι ενεργειακισ απόδοςθσ > 0,65 (βλζπε και ενότθτα 3.1.2 παρακάτω), ζτςι 
ϊςτε να τθροφν τθν ιεραρχία και να είναι επιλζξιμεσ. ε κανζνα όμωσ ςθμείο δεν εξετάηει 
τθν τιρθςθ του όρου αυτοφ από τισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ καφςθσ που προτείνει. 
 
Η εφαρμογι προωκείται μζςω ΔΙΣ. ε κάκε περίπτωςθ, το κόςτοσ του ζργου κακιςτά 
πρακτικά αδφνατθ τθν εφαρμογι από ΦοΔΑ (βλζπε ενότθτα 3.5 παρακάτω). 
 
Από τθν εξζταςθ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ προκφπτει το ςυμπζραςμα 
ότι ενδζχεται να υπάρχουν ςχζδια και για μελλοντικζσ ςυμπλθρωματικζσ εγκαταςτάςεισ, 
πριν από τθν υφιςτάμενθ μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ και μετά από τισ μονάδεσ μθχανι-
κισ διαλογισ. Επειδι όμωσ δεν υπάρχει ςχετικι αναφορά ςτθ μελζτθ του ΕΜΠ, το αρνθ-
τικό αυτό κζμα δεν κα ςυηθτθκεί ενταφκα. 
 
 
3. ΣΥΓΚΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
 
3.1 Συμβατότθτα με τθν Οδθγία 2008/98 
 
Η Οδθγία-πλαίςιο 2008/98/EC κακιερϊνει ωσ τάξθ προτεραιότθτασ τθν ακόλουκθ ιεραρχία 
(βλζπε Άρκρο 4), θ τιρθςθ τθσ οποίασ είναι υποχρεωτικι: 

1. Πρόλθψθ 

2. Επαναχρθςιμοποίθςθ 

3. Ανακφκλωςθ 

4. Άλλου είδουσ ανάκτθςθ 

5. Διάκεςθ 
 
3.1.1 Μελζτθ ΠΚ 
 
Η προτεινόμενθ από τθ μελζτθ του ΠΚ χριςθ τθσ Αερόβια ΜΒΕ ωσ μεκόδου επεξεργαςίασ 
(βλζπε ενότθτα 1 και Εικόνα 2) τθρεί τθν ιεραρχία τθσ Οδθγίασ 2008/98 μια και οι λειτουρ-
γίεσ που επιτελεί (ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοςτακεροποίθςθ του οργανικοφ 
κλάςματοσ) ορίηονται ωσ ανακφκλωςθ (άρκρο 3 παρ. 17). 
 
3.1.2 Μελζτθ ΕΜΠ 
 
Βαςικό ςτοιχείο του προτεινόμενου από τθ μελζτθ του ΕΜΠ ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ εί-
ναι, αφ’  ενόσ μεν θ απϋ ευκείασ καφςθ των ςφμμεικτων απορριμμάτων, μετά από μθχανικι 
διαλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν, αφ’ ετζρου δε θ παραγωγι και καφςθ δευτερογενϊν καυ-
ςίμων, κυρίωσ Solid Refuse Fuel (SRF) αλλά και Refuse Derived Fuel (RDF). ε όλεσ τισ πε-
ριπτϊςεισ, θ καφςθ κεωρείται από τθν Οδθγία 2008/98 ωσ «άλλο είδουσ ανάκτθςθσ» και 
είναι επιλζξιμθ μόνον όταν γίνεται ςε μονάδεσ με ςυντελεςτι ενεργειακισ απόδοςθσ > 
0,65 διαφορετικά κεωρείται ωσ τελικι διάκεςθ. 
 
Ο υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι ενεργειακισ απόδοςθσ γίνεται από τθν ακόλουκθ εξίςωςθ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο R1 του Παραρτιματοσ II: 
 

υντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ 
 

65,0
)(97,0







EfEw

EiEfEp
  (1)
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Όπου: 

Ep = ενζργεια που παράγεται ετθςίωσ υπό μορφι κερμότθτασ ι θλεκτριςμοφ. 
Τπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τθν ενζργεια υπό μορφι θλεκτριςμοφ με 2,6 και 
τθν κερμότθτα που παράγεται για εμπορικι χριςθ με 1,1 (GJ/ζτοσ) 

Ef = Ενζργεια με τθν οποία τροφοδοτείται ετθςίωσ το ςφςτθμα από καφςιμα που 
ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι ατμοφ (GJ/ζτοσ) 

Ew = Ετιςια ενζργεια που περιζχεται ςτα κατεργαςμζνα απόβλθτα και υπολογίηεται με 
χριςθ τθσ κακαρισ κερμογόνου αξίασ των αποβλιτων (GJ/ζτοσ). 

Ei = Ετιςια ενζργεια που ειςάγεται εκτόσ από τθν Ew και τθν Ef (GJ/ζτοσ). 

0,97 = υντελεςτισ που αντιπροςωπεφει τισ ενεργειακζσ απϊλειεσ λόγω τζφρασ πυκμζνα 
και ακτινοβολίασ. 

 
Ο τφποσ αυτόσ εφαρμόηεται ςφμφωνα με το ζγγραφο αναφοράσ ςχετικά με τισ βζλτιςτεσ 
διακζςιμεσ τεχνικζσ (BREF) ςτον τομζα τθσ αποτζφρωςθσ αποβλιτων, European Commis-
sion (2006). 
 
ε τυπικζσ μονάδεσ καφςθσ απορριμμάτων, τόςο θ χριςθ καυςίμων, εκτόσ αυτισ των 
απορριμμάτων, όςο και θ ειςαγωγι πρόςκετθσ ενζργειασ είναι πολφ μικρι ςε ςχζςθ με τθν 
ενζργεια των απορριμμάτων και άρα, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, μπορεί να 
κεωρθκοφν μθδενικζσ. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ Εξίςωςθ (1) απλοποιείται ωσ ακολοφκωσ 
για τθν περίπτωςθ παραγωγισ θλεκτρικισ και μόνο ενζργειασ:  

υντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ 65,0
*97,0

*6,2


Ew

Ee
  (2) 

Όπου: 

Ee = Ενζργεια που εξάγεται ετθςίωσ υπό μορφι θλεκτριςμοφ (GJ/ζτοσ). 
 
Ζχει γενικά αποδειχκεί ότι μόνο οι εγκαταςτάςεισ που εξάγουν μεγάλο μζροσ τθσ ενζργειασ 
των απορριμμάτων ωσ κερμικι ενζργεια για «τθλεκζρμανςθ» μποροφν να επιτφχουν 
ςυντελεςτι ενεργειακισ απόδοςθσ > 0,65 ζτςι ϊςτε να κεωροφνται ότι επιτελοφν άλλου 
είδουσ ανάκτθςθ και να είναι επιλζξιμεσ. Η «τθλεκζρμανςθ» όμωσ δεν είναι οικονομικι ςε 
περιοχζσ με εφκρατο κλίμα, όπωσ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Ελλάδασ. 
 
Σο ίδιο ιςχφει και για το ςυνδυαςμό βιολογικισ ξιρανςθσ των ΑΑ και καφςθσ του παρα-
γόμενου SRF, μια και θ ςυνολικι ενεργειακι απόδοςθ του ςυνδυαςμοφ αυτοφ είναι χαμθ-
λότερθ από τθν ενεργειακι απόδοςθ τθσ απ’ ευκείασ καφςθσ των ΑΑ. Θα πρζπει εδϊ να 
ςθμειωκεί ότι ξεχωριςτι κεϊρθςθ τθσ κερμικισ απόδοςθσ τθσ μονάδασ καφςθσ του SRF 
δεν είναι ορκι, μια και θ Οδθγία αναφζρεται ςτθν ενεργειακι απόδοςθ του ςυςτιματοσ 
επεξεργαςίασ των ΑΑ. τθν παροφςα περίπτωςθ, το ςφςτθμα επεξεργαςίασ των ΑΑ περι-
λαμβάνει, δφο ςτάδια, τθ βιολογικι ξιρανςθ (προεπεξεργαςία) με βαςικό ςκοπό τθν πα-
ραγωγι του SRF, και τθν καφςθ του SRF. Επομζνωσ, τόςο θ βιολογικι ξιρανςθ όςο και θ 
καφςθ αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ διαδικαςίασ κερμικισ αξιοποίθςθσ των ΑΑ και 
για το λόγο αυτό απαιτείται θ εκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ απόδοςθσ του ςυνδυ-
αςμοφ τουσ. 
 
Για τθν ποςοτικοποίθςθ των παραπάνω ςυμπεραςμάτων γίνεται χριςθ ςτοιχείων από το 
ζγκυρο ζγγραφο BREF (European Commission, 2006), από το οποίον προζρχεται θ Εξίςωςθ 
(1) και ςτο οποίο παραπζμπει θ Οδθγία 2008/98 για τον τρόπο εφαρμογισ τθσ Εξίςωςθσ 
αυτισ. Ειδικότερα, από τισ ενότθτεσ 3.5.4 και 3.5.4.1 του BREF προκφπτουν τα ακόλουκα: 
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1. Η απ’ ευκείασ καφςθ των απορριμμάτων για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ γίνεται με 
μζγιςτο βακμό απόδοςθσ 22% και από τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια το εργοςτά-
ςιο καταναλϊνει για τισ λειτουργικζσ του ανάγκεσ το 28% (Πίνακασ 3.40 του BREF). Από 
τα ςτοιχεία αυτά και τθν Εξίςωςθ (2) προκφπτει ότι ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ ενεργειακισ 
απόδοςθσ των μονάδων καφςθσ απορριμμάτων για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ εί-
ναι μόλισ 0,423, Πίνακασ 2 παρακάτω. 

2. Η καφςθ δευτερογενϊν καυςίμων (SRF ι/και RDF) ςε μονάδεσ αιωροφμενθσ κλίνθσ για 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ γίνεται με μζγιςτο βακμό απόδοςθσ 27%, που προκφ-
πτει από παραγωγι ατμοφ 80 bar 500

o
C. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο μζγιςτοσ ςυντελε-

ςτισ κερμικισ απόδοςθσ των μονάδων καφςθσ RDF είναι 0,525, Πίνακασ 3 παρακάτω, 
και του ςυςτιματοσ παραγωγισ και καφςθσ SRF είναι 0,406, Πίνακασ 4 παρακάτω. 

 
Ρίνακασ 2. Μζγιςτοσ ςυντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ μονάδων καφςθσ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων 

ΑΣΑ t 1,0

Καηώηεπη Θεπμογόνορ Γύναμη GJ / t 10,44

Σςνολική απόδοζη % 22,2

Ππωηογενήρ παπαγωγή MWh/t ΑΣΑ 0,644

Δζωηεπική καηανάλωζη MWh/t ΑΣΑ 0,186

Καθαπή παπαγωγή  (εξαγωγή) MWh/t ΑΣΑ 0,458

Συντελεςτισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 0,423 << Πριο 0,65  

 
Ρίνακασ 3. Μζγιςτοσ ςυντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςυςτιματοσ καφςθσ RDF (παρα-

γωγι ατμοφ 80 bar, 500oC) 

RDF t 1,0

Καηώηεπη Θεπμογόνορ Γύναμη GJ / t 17,5

Σςνολική απόδοζη % 27,0

Ππωηογενήρ παπαγωγή MWh/t ΑΣΑ 1,313

Δζωηεπική καηανάλωζη MWh/t ΑΣΑ 0,361

Καθαπή παπαγωγή  (εξαγωγή) MWh/t ΑΣΑ 0,952

Συντελεςτισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 0,525 << Πριο 0,65  
 
Ρίνακασ 4. Μζγιςτοσ ςυντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςυςτιματοσ παραγωγισ και καφ-

ςθσ SRF (παραγωγι ατμοφ 80 bar, 500oC) 

Biological Drying

ΑΣΑ t 1,0

Καηώηεπη Θεπμογόνορ Γύναμη GJ / t 10,44

Παπαγωγή SRF t SRF/t ΑΣΑ 0,55

Δζωηεπική καηανάλωζη MWh/t ΑΣΑ 0,084

SRF Incineration

Καηώηεπη Θεπμογόνορ Γύναμη GJ/t SRF 17,5

Απόδοζη % 27,0

Ππωηογενήρ παπαγωγή MWh/t ΑΣΑ 0,722

Δζωηεπική καηανάλωζη MWh/t ΑΣΑ 0,198

Καθαπή παπαγωγή  (εξαγωγή) MWh/t ΑΣΑ 0,439

Συντελεςτισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 0,406 << Πριο 0,65  
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φμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ κερμοδυναμικισ, αφξθςθ του βακμοφ απόδοςθσ προχποκζ-
τει αφξθςθ τθσ πίεςθσ (άρα και τθσ κερμοκραςίασ) του παραγόμενου από το λζβθτα ατμοφ. 
Σα περικϊρια όμωσ περαιτζρω αφξθςθσ των ςυνκθκϊν πίεςθσ και κερμοκραςίασ που ανα-
φζρονται ςτουσ Πίνακεσ 3 και 4 είναι περιοριςμζνα επειδι, όπωσ αναφζρει και το BREF, 
κερμοκραςίεσ πάνω από τουσ 600

ο
C ςτο λζβθτα οδθγοφν ςε τιξθ των εφτθκτων υλικϊν 

που περιλαμβάνουν τα απορρίμματα και αυξάνουν υπερβολικά τθ διαβρωτικι δράςθ των 
απαερίων με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ζντονων λειτουργικϊν προβλθμάτων. Από τα πα-
ραπάνω προκφπτει ότι είναι πρακτικά αδφνατθ θ ςθμαντικι αφξθςθ των ςυντελεςτϊν 
ενεργειακισ απόδοςθσ που αναφζρονται ςτουσ Πίνακεσ 2, 3 και 4, ζτςι ϊςτε να φτάςουν 
το ελάχιςτο όριο του 0,65 που απαιτεί θ Οδθγία 2008/98. Αυτό βεβαίωσ ιςχφει μόνο για 
χϊρεσ με ιπιο κλίμα, όπωσ θ Ελλάδα, όπου θ τθλεκζρμανςθ δεν είναι οικονομικά εφικτι. 
 
Σο ςυμπζραςμα από τθν προθγθκείςα ανάλυςθ είναι ότι, με οποιονδιποτε τρόπο και αν 
γίνει θ καφςθ των απορριμμάτων (είτε με απϋ ευκείασ καφςθ των ςφμμεικτων απορριμμά-
των, είτε με παραγωγι και καφςθ SRF και RDF) ο ελάχιςτοσ ςυντελεςτισ ενεργειακισ από-
δοςθσ 0,65 τθσ Οδθγίασ 2008/98 δεν επιτυγχάνεται. Ωσ εκ τοφτου, οι βαςικζσ μονάδεσ που 
ςχετίηονται με τθν καφςθ, ιτοι θ μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ Ηρακλείου και θ κεντρικι 
μονάδα καφςθσ, δεν είναι επιλζξιμεσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/98. 
 
3.2 Ανάλυςθ Κόςτουσ Επεξεργαςίασ 
 
Η ανάλυςθ του κόςτουσ επεξεργαςίασ των εναλλακτικϊν ςχεδίων γίνεται με τθν ίδια βάςθ, 
ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματα να είναι απ’  ευκείασ ςυγκρίςιμα. Αναλυτικότερα: 

1. Σο ετιςιο κόςτοσ επεξεργαςίασ ιςοφται, ωσ γνωςτόν, με το άκροιςμα του ετιςιου κό-
ςτουσ κεφαλαίου και του ετιςιου κόςτουσ λειτουργίασ των ςχετικϊν εγκαταςτάςεων. Ο 
υπολογιςμόσ του ετιςιου κόςτουσ κεφαλαίου ςτθν περίπτωςθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
των μονάδων από ΟΣΑ βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ τυπικζσ παραδοχζσ: Ετιςια κακαρι 
απόδοςθ επενδυμζνου κεφαλαίου 5,5%, μζςοσ χρόνοσ ηωισ εγκατάςταςθσ 20 ζτθ, δί-
χωσ επιβάρυνςθ ΦΠΑ. τθν περίπτωςθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των μονάδων από ιδιϊ-
τεσ οι αντίςτοιχεσ παραδοχζσ είναι: Ετιςια κακαρι απόδοςθ επενδυμζνου κεφαλαίου 

14%, μζςοσ χρόνοσ ηωισ εγκατάςταςθσ 20 ζτθ και επιβάρυνςθ με 13% ΦΠΑ
2
. 

2. Ο υπολογιςμόσ του ανθγμζνου κόςτουσ επεξεργαςίασ ανά τόνο απορριμμάτων (€/t) 
ςτον Πίνακα 5 βαςίηεται ςτθ ςυνολικι ποςότθτα των παραγόμενων απορριμμάτων, 
αφαιροφμενθσ τθσ ποςότθτασ των προδιαλεγμζνων αποβλιτων ςυςκευαςίασ και ζντυ-
που υλικοφ. Για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ των αποτελεςμάτων, όλεσ οι παραπάνω ποςό-
τθτεσ ζχουν λθφκεί από τουσ πίνακεσ τθσ ενότθτασ 7.6.2.2 τθσ μελζτθσ ΕΜΠ. 

3. Ο υπολογιςμόσ του ανθγμζνου ετιςιου κόςτουσ επεξεργαςίασ ανά κάτοικο (€/κάτ/y) 
ςτον Πίνακα 5 βαςίηεται ςτουσ πλθκυςμοφσ του ζτουσ 2019, όπωσ εκτιμϊνται από τα 
ςτοιχεία του Πίνακα 4-48 τθσ μελζτθσ ΕΜΠ. Οι πλθκυςμοί του ζτουσ 2019 υπολογί-
ηονται από αυτοφσ του ζτουσ 2010 με προςαφξθςθ 4,6%, υποκζτοντασ ότι το ποςοςτό 
αφξθςθσ τθσ περιόδου 2010 – 2019 κα είναι ίδιο με αυτό τθσ περιόδου 2001 - 2010. 

4. Σα αναφερόμενα κόςτθ δεν περιλαμβάνουν τθν αξία τθσ γθσ. 
 
Ο Πίνακασ 5 ςτθν επόμενθ ςελίδα ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ των 
εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ. Οι εκτιμιςεισ βαςίηονται ςτα ακόλουκα: 

                                                      
2
 φμφωνα με τον κϊδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) ο ςυντελεςτισ ορίηεται ςε 13%. Επειδι όμωσ αυτό αφορά μόνο υπθρεςίεσ, οι 

οποίεσ δεν μποροφν να ξεχωρίςουν με αδιαμφιςβιτθτο τρόπο από επιςκευζσ και ςυντιρθςθ, θ διοίκθςθ του ΕΔΚΝΑ ςυμ-
φϊνθςε να χρεϊνεται με 23% ΦΠΑ από τθ λειτουργία του ΕΜΑΚ. τθν παροφςα ανάλυςθ χρθςιμοποιείται ΦΠΑ 13% για 
λόγουσ ςυντθρθτικοφ υπολογιςμοφ του κόςτουσ και για να μθν είναι δυνατόν να υπάρξει αμφιςβιτθςθ. 
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Ρίνακασ 5. Ανάλυςθ κόςτουσ μονάδων επεξεργαςίασ ΑΑ, ςφμφωνα με τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ μελετϊν του ΠΚ και του ΕΜΠ 

Δπεξεπγαζία Δπένδςζη Κόζηορ Αξία

Λειηοςπγίαρ Από ΟΤΑ Από Ιδιώηερ Πποϊόνηων

t/y € €/y €/y €/y €/y €/y €/t €/κάη/y €/y €/t €/κάη/y

Πρόταση ΕΜΠ (Εκηιμήζειρ κόζηοςρ ζύμθωνα με μελέηη ΕΜΠ / Πποζθήκη επένδςζηρ μονάδαρ βιολογικήρ ξήπανζηρ Ηπακλείος)

Νομός Χανίων

   ΔΜΑΚ με ανάκηηζη RDF 106.000 9.000.000 5.300.000 6.055.100 7.524.670 1.366.464 4.688.636 6.158.206

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού NA πεπιοσών 2.000 1.000.000 100.000 183.900 283.630 14.000 169.900 269.630

Υποζύνολο 10.000.000 5.400.000 6.239.000 7.808.300 1.380.464 4.858.536 6.427.836

Νομός Ηρακλείοσ

   Μονάδα βιολογικήρ ξήπανζηρ 75.000 23.916.153 2.250.000 4.256.565 6.623.313 344.400 3.912.165 6.278.913

   Μονάδα μησανικήρ διαλογήρ ΑΣΑ με παπαγωγή RDF 80.000 16.000.000 2.800.000 4.142.400 5.894.080 766.320 3.376.080 5.127.760

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού Φεπζονήζος 28.000 9.000.000 1.120.000 1.875.100 2.801.270 196.000 1.679.100 2.605.270

   Μονάδα πποδιαλεγμένος Οπγανικού ΝΑ πεπιοσών 4.000 2.000.000 160.000 327.800 522.060 28.000 299.800 494.060

   ΚΓΑΥ Ηπακλείος 38.000

Νομός Ρεθύμνης

   Αναεπόβια ΜΒΔ με ανάκηηζη RDF 59.000 21.000.000 2.950.000 4.711.900 6.916.730 752.038 3.959.862 6.164.692

Νομός Λασιθίοσ

   Μονάδα μησανικήρ διαλογήρ με παπαγ. RDF Αγ. Νικολάος 54.000 12.000.000 1.890.000 2.896.800 4.183.260 660.117 2.236.683 3.523.143

   Μονάδα πποδιαλεγμένος οπγανικού Ιεπάπεηπαρ 9.000 5.000.000 315.000 734.500 1.209.100 63.000 671.500 1.146.100

Κεντρική ΟΕΔΑ

   Μονάδα Καύζηρ 170.543 90.000.000 11.115.000 18.666.000 27.916.650 7.300.000 11.366.000 20.616.650

Υποζύνολο 178.916.153 22.600.000 37.611.065 56.066.463 10.109.875 27.501.190 95,7 55,8 45.956.588 159,8 93,2

ΣΥΝΟΛΟ 188.916.153 28.000.000 43.850.065 63.874.763 11.490.339 32.359.726 52.384.424

Πρόταση ΠΚ

Νομός Χανίων

   Κενηπική μονάδα αεπόβιαρ ΜΒΔ με ανάκηηζη ςλικών 89.500 6.000.000 4.678.896 5.182.296 6.310.932 1.034.101 4.148.195 5.276.831

   ΚΓΑΥ 22.500

Νομοί Ρεθύμνης, Ηρακλείοσ, Λασιθίοσ

   Κενηπική μονάδα αεπόβιαρ ΜΒΔ με ανάκηηζη ςλικών 287.500 37.393.008 10.505.020 13.642.293 18.251.041 3.321.833 10.320.461 35,9 20,9 14.929.209 51,9 30,3

   ΚΓΑΥ 71.000

ΣΥΝΟΛΟ 43.393.008 15.183.915 18.824.589 24.561.973 4.355.933 14.468.655 20.206.040

Κόζηορ Δπεξεπγαζίαρ Καθαπό Κόζηορ Δπεξεπγαζίαρ

Aπό Ιδιώηερ

Καθαπό Κόζηορ Δπεξεπγαζίαρ

Aπό ΟΤΑ
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1. Πρόταςθ Μελζτθσ ΕΜΠ 

Για να μθν είναι δυνατόν να υπάρξει αμφιςβιτθςθ, χρθςιμοποιοφνται ενταφκα οι εκτι-
μιςεισ του καταςκευαςτικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ, κακϊσ και των εςόδων, όπωσ 
ακριβώσ αναφζρονται ςτθ μελζτθ του ΕΜΡ, βλζπε Πίνακεσ 7-53 και 7-55 αντίςτοιχα. 
Προςτίκεται όμωσ το κόςτοσ καταςκευισ τθσ μονάδασ βιολογικισ ξιρανςθσ, θ οποία 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προωκοφμενου ςχεδιαςμοφ. 

Για τον ίδιο λόγο γίνεται δεκτό και το ότι θ υφιςτάμενθ μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ 
επεξεργάηεται 75.000 t/y ΑΑ, αν και θ ποςότθτα αυτι αντιςτοιχεί ςε ςυνεχι λειτουργία 
365 θμερϊν το χρόνο. τθν πραγματικότθτα θ μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ μπορεί να 
λειτουργιςει 260 μζρεσ το χρόνο και να επεξεργαςτεί 53.000 τόνουσ ΑΑ. 

2. Πρόταςθ Μελζτθσ ΠΚ 

Η εκτίμθςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ και του ετιςιου κόςτουσ λειτουργίασ τθσ νζασ μονά-
δασ Αερόβιασ ΜΒΕ προκφπτει από τθ χριςθ ςυναρτιςεων κόςτουσ αναγνωριςμζνθσ 
αξιοπιςτίασ, Economopoulos (2010a). Οι εκτιμιςεισ ιςχφουν για μονάδεσ με χειρονα-
κτικι διαλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Ενδεχόμενθ χριςθ ςυςτιματοσ με οπτικοφσ 
διαχωριςτζσ αυξάνει το καταςκευαςτικό κόςτοσ αλλά μειϊνει το λειτουργικό κόςτοσ 
(κυρίωσ το κόςτοσ εργαςίασ) με τελικό αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ επεξεργα-
ςίασ (το τελευταίο αποτελεί προχπόκεςθ για τθν επιλογι του ςυςτιματοσ οπτικϊν δια-
χωριςτϊν).  

Η αναφερόμενθ επζνδυςθ των 6.000.000 € για τθν υφιςτάμενθ μονάδα αερόβιασ ΜΒΕ 
των Χανίων απαιτείται, ςφμφωνα με τθ ΔΕΔΙΑ, για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ 
μονάδασ διαχωριςμοφ υλικϊν και τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ οπτικϊν διαχωριςτϊν. 
τθν παροφςα πρόταςθ δεν προβλζπεται θ παραγωγι RDF. 

Η εκτίμθςθ των εςόδων από τθν πϊλθςθ υλικϊν βαςίηεται ςτισ τιμζσ που αναφζρει θ 
μελζτθ του ΕΜΠ (Πίνακασ 7-40) για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ των αποτελεςμάτων. 

Για τα ΚΔΑΤ δεν ζχει εκτιμθκεί θ επζνδυςθ και το κόςτοσ λειτουργίασ τουσ, οφτε και το 
όφελοσ από τθ διάκεςθ των προϊόντων τουσ. Σο μθδενικό οικονομικό αποτζλεςμα που 
ςυνεπάγονται τα προαναφερκζντα αποτελεί ςυντθρθτικι εκτίμθςθ μια και θ λειτουργία 
των μονάδων αυτϊν είναι κατά κανόνα επικερδισ. 

 
Σα ςτοιχεία του Πίνακα 5 παρζχουν οικονομικι ανάλυςθ των εναλλακτικϊν προτάςεων, με 
τθν ίδια ακριβϊσ βάςθ υπολογιςμοφ. Σα ςτοιχεία αυτά κακιςτοφν εμφανζσ ότι το ςφςτθμα 
επεξεργαςίασ που προτείνει θ μελζτθ του ΕΜΠ είναι εξαιρετικά δαπανθρό. 
 
Δεδομζνου ότι θ διαχείριςθ των απορριμμάτων του Νομοφ Χανίων είναι κακοριςμζνθ από 
τθν φπαρξθ του εργοςταςίου αερόβιασ ΜΒΕ, αμφότερεσ οι προτάςεισ επεξεργαςίασ αφο-
ροφν, κατά κφριο λόγο, τθ διαχειριςτικι ενότθτα των Νομϊν Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και Λα-
ςικίου. Για το λόγο αυτό θ ςφγκριςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων λογικό είναι να περιο-
ριςτεί ςτθ διαχειριςτικι αυτι ενότθτα. Για τουσ Νομοφσ αυτοφσ, το ςφςτθμα επεξεργαςίασ 
από τθ μελζτθ του ΕΜΠ, ςε ςφγκριςθ με αυτό από τθ μελζτθ του ΠΚ, απαιτεί ςχεδόν 
πενταπλάςιεσ επενδφςεισ (Εικόνα 5) και ζχει, με τθν ίδια βάςθ ςυγκρινόμενο, τριπλάςιο 
κόςτοσ επεξεργαςίασ. 
 
Εάν κζλουμε να ςυγκρίνουμε τθν επιβάρυνςθ των ΟΣΑ και των κατοίκων των Νομϊν Ρε-
κφμνθσ, Ηρακλείου και Λαςικίου από τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ (κζμα ιδιαίτερου ενδια-
φζροντοσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ μια και αφορά τισ αυξιςεισ των δθμοτικϊν τελϊν), 
κα πρζπει να λάβουμε επιπρόςκετα υπόψθ ότι θ μελζτθ του ΠΚ ειςθγείται (και κακιςτά 
εφικτι) τθν ίδρυςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ από τουσ ΟΣΑ, ενϊ θ με-
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λζτθ του ΕΜΠ μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο μζςω ΔΙΣ (βλζπε ενότθτα 3.5). τθ ςυγκεκρι-
μζνθ περίπτωςθ θ ςφγκριςθ των δφο εναλλακτικϊν προτάςεων γίνεται ςε διαφορετικι 
βάςθ, θ οποία όμωσ ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ και από 
τα ςτοιχεία του Πίνακα 5 προκφπτει ότι το ςφςτθμα επεξεργαςίασ τθσ μελζτθσ του ΕΜΠ, ςε 
ςφγκριςθ με αυτοφ τθσ μελζτθσ του ΠΚ επιβαρφνει ΟΣΑ και κατοίκουσ με ςχεδόν 
πενταπλάςιο κόςτοσ επεξεργαςίασ (με επιπλζον 36 εκατ. € ετθςίωσ ι με επιπλζον 72 € 
ανά κάτοικο το χρόνο), Εικόνεσ 6 και 7. 
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Εικόνα 5. Απαιτοφμενεσ επενδφςεισ για μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΑ των Νομϊν Ρεκφμνθσ, 

Ηρακλείου και Λαςικίου, ςφμφωνα με εναλλακτικζσ προτάςεισ μελετϊν ΠΚ και ΕΜΠ 
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Εικόνα 6. υνολικι ετιςια επιβάρυνςθ των κατοίκων των Νομϊν Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και 
Λαςικίου για επεξεργαςία ΑΑ, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ των εναλλακτικϊν μελετϊν 
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Εικόνα 7. Ανθγμζνθ ετιςια επιβάρυνςθ των κατοίκων των Νομϊν Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και 

Λαςικίου για επεξεργαςία ΑΑ, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ των εναλλακτικϊν μελετϊν 
 
3.3 Ρεριβαλλοντικι Φιλικότθτα και Κοινωνικι Αποδοχι 
 
Σο ςφςτθμα επεξεργαςίασ που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ, δθλαδι θ αερόβια ΜΒΕ, είναι 
περιβαλλοντικά φιλικό μια και δεν προκαλεί αζριεσ εκπομπζσ και υγρά απόβλθτα, παρά 
μόνο αδρανι, τα οποία διατίκενται ςε ΧΤΣΤ. Αντίκετα, το ςφςτθμα επεξεργαςίασ που προ-
τείνει θ μελζτθ του ΕΜΠ δθμιουργεί ιςχυρά και δφςκολα διαχειρίςιμα υγρά απόβλθτα από 
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τισ μονάδεσ βιολογικισ ξιρανςθσ, αναερόβιασ ΜΒΕ ΑΑ, και αναερόβιασ κομποςτοποίθςθσ 
του προδιαχωριςμζνου οργανικοφ κλάςματοσ, αλλά και τοξικζσ αζριεσ εκπομπζσ και τοξικά 
ςτερεά κατάλοιπα από τθν κεντρικι μονάδα καφςθσ (βλζπε διάγραμμα Εικόνασ 4). 
 
Σο ςφςτθμα επεξεργαςίασ που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ δθμιουργεί πολλαπλάςιεσ κζςεισ 
εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με αυτό τθσ μελζτθσ του ΕΜΠ. 
 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ, αλλά και επειδι το υφιςτάμενο ςφςτθμα κρατικϊν ελζγχων 
δεν ζχει αξιοπιςτία, θ δθμιουργία των μονάδων που προτείνει θ μελζτθ του ΕΜΠ είναι βζ-
βαιο ότι κα αντιμετωπίςει ζντονθ κοινωνικά αντίδραςθ. Αντίκετα, οι επαφζσ με τθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ και τουσ κατοίκουσ κατά το τετράμθνο των διαβουλεφςεων για τθν επιλογι 
κζςθσ για τθν κεντρικι ΟΕΔΑ ζδειξε ότι θ προτεινόμενθ από το ΠΚ περιβαλλοντικά φιλικι 
μζκοδοσ επεξεργαςίασ είναι περιςςότερο αποδεκτι και θ δζςμευςθ τθσ Περιφζρειασ για 
τθν εφαρμογι τθσ αποτελεί προχπόκεςθ για ςυναινετικι  χωροκζτθςθ τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ 
(βλζπε ενότθτα 1). 
 
3.4 Ταχφτθτα Εφαρμογισ 
 
Η δυνατότθτα ταχείασ εφαρμογισ των εναλλακτικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ αποτελεί ζνα ςθ-
μαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ μια και τα χρονικά περικϊρια για τθν απορρόφθςθ των χρθ-
ματοδοτιςεων από τθν ΕΕ ςτενεφουν και επιπλζον θ χϊρα μασ ζχει κακυςτεριςει ςτθν 
εφαρμογι των μζτρων που ορίηουν οι Οδθγίεσ τθσ ΕΕ. Βαςικζσ παράμετροι που επθρεά-
ηουν τθν ταχφτθτα εφαρμογισ είναι θ περιπλοκότθτα των απαιτοφμενων ζργων, ο βακμόσ 
ολοκλιρωςθσ του ςχεδιαςμοφ και θ ωρίμανςθ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ με τθν κοι-
νωνία, κακϊσ και θ κοινωνικι αποδοχι. Αναλυτικότερα: 

Σο ςφςτθμα επεξεργαςίασ που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ είναι τεχνολογικά απλοφ-
ςτερο από αυτό τθσ μελζτθσ του ΕΜΠ (περιλαμβάνει μία μόνο νζα μονάδα επεξεργα-
ςίασ απλισ τεχνολογίασ ζναντι 9 νζων μονάδων κάκε ςυμβατισ τεχνολογίασ) και απαι-
τεί μόλισ το ζνα πζμπτο των επενδφςεων (βλζπε Πίνακα 5).  

Η πρόταςθ τθσ μελζτθσ του ΠΚ είναι ολοκλθρωμζνθ μια και καλφπτει και το κζμα τθσ 
χωροκζτθςθσ των προτεινόμενων εγκαταςτάςεων, αλλά και του ςχεδιαςμοφ του βζλ-
τιςτου ςυςτιματοσ μεταφοράσ των απορριμμάτων. Επιπλζον, για τα κζματα αυτά 
ζχουν γίνει εντατικζσ διαβουλεφςεισ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τουσ πολίτεσ, οι 
οποίεσ προετοίμαςαν το ζδαφοσ για ςυναινετικι λιψθ αποφάςεων. Κανζνα από τα 
παραπάνω κζματα δεν καλφπτονται από τθ μελζτθ του ΕΜΠ. 

Οι αντιδράςεισ των κατοίκων και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτθ χριςθ τθσ περιβαλ-
λοντικά φιλικισ αερόβιασ ΜΒΕ, τθν οποίαν προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ, είναι πολφ θπι-
ότερεσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ καφςθσ, τθν οποίαν προτείνει θ μελζτθ του ΕΜΠ. Από τθν 
ζνταςθ των αντιδράςεων εξαρτϊνται κατά κανόνα οι δικαςτικζσ προςφυγζσ, οι δυνα-
μικζσ κινθτοποιιςεισ των κατοίκων και οι ςυνεπαγόμενεσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρ-
μογι.  

 
Από όλεσ τισ παραπάνω παραμζτρουσ προκφπτει ότι το ςχζδιο που προτείνει θ μελζτθ του 
ΠΚ είναι ταχφτερα εφαρμόςιμο, και με μεγάλθ διαφορά, από αυτό που προτείνει θ μελζτθ 
του ΕΜΠ. 
 
3.5 Τόποσ Εφαρμογισ 
 
Η ευελιξία που παρζχουν τα εναλλακτικά ςχζδια διαχείριςθσ ςτον τρόπο εφαρμογισ τουσ 
αποτελεί ζνα ακόμα ςθμαντικό κριτιριο αξιολόγθςθσ μια και, ανάμεςα ςτα άλλα, επθρεά-
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ηει ςθμαντικά και το κόςτοσ διαχείριςθσ. Με δεδομζνο ότι θ Περιφζρεια διακζτει 29 εκατ. € 
από κοινοτικοφσ και εκνικοφσ πόρουσ για χρθματοδότθςθ των ςχετικϊν ζργων, οι δυνατό-
τθτεσ εφαρμογισ είναι οι ακόλουκεσ: 
 
Σο ςχζδιο που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ απαιτεί ςυνολικζσ επενδφςεισ τθσ τάξθσ των 66 
εκατ. € για επεξεργαςία, μεταφορά και τελικι διάκεςθ των απορριμμάτων όλθσ τθσ Περι-
φζρειασ. Οι διακζςιμοι κοινοτικοί και εκνικοί πόροι καλφπτουν μεγάλο μζροσ των επενδφ-
ςεων αυτϊν, αφινοντασ ζνα υπόλοιπο τθσ τάξθσ των 37 εκατ. €, το οποίο κα μποροφςε να 
χρθματοδοτθκεί από τραπεηικό δάνειο του υπεφκυνου ΦοΔΑ βάςει ενόσ βιϊςιμου επι-
χειρθματικοφ ςχεδίου

3
. Μπορεί ζτςι θ υλοποίθςθ να γίνει από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ δί-

χωσ ανάμειξθ ιδιωτϊν. Η κετικι εμπειρία από τθ λειτουργία του εργοςταςίου Αερόβιασ 
ΜΒΕ Χανίων από τθ ΔΕΔΙΑ δθμιουργεί τθ βεβαιότθτα ότι θ αυτοδιοίκθςθ μπορεί να ανα-
λάβει το ζργο. Σο ςχζδιο μπορεί βζβαια να εφαρμοςτεί και μζςω ΔΙΣ, χωρίσ όμωσ αυτό να 
είναι απαραίτθτο, οφτε και ςυμφζρον. Η ίδρυςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ επεξεργα-
ςίασ από τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ μειϊνει ςθμαντικά τθν επιβάρυνςθ ΟΣΑ και δθμοτϊν 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Πίνακα 5 λόγω χαμθλότερου ετιςιου κόςτουσ κεφαλαίου και 
μθ χρζωςθσ ΦΠΑ. 
 
Σο ςχζδιο που προτείνει θ μελζτθ του ΕΜΠ απαιτεί επενδφςεισ 189 εκατ. € μόνο για τισ εγ-
καταςτάςεισ επεξεργαςίασ. Από το ςφνολο των επενδφςεων που κα απαιτθκοφν, μικρό 
μόνο μζροσ καλφπτεται από τουσ διακζςιμουσ κοινοτικοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. Τπό αυτζσ 
τισ ςυνκικεσ θ εφαρμογι μζςω ΔΙΣ είναι μονόδρομοσ και αυτό άλλωςτε το ςφςτθμα προ-
ωκεί και θ Περιφζρεια. 
 
 
4. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 
Βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι θ Περιφζρεια διζκετε, ιδθ από τισ αρχζσ του 2008, ζνα 
ολοκλθρωμζνο, οικονομικό και κοινωνικά αποδεκτό ςχζδιο διαχείριςθσ των απορριμμά-
των, του οποίου τθν εφαρμογι κα μποροφςε να ζχει ςχεδόν ολοκλθρϊςει μζχρι ςιμερα. 
Αντ’ αυτισ αναλϊκθκε ςτθ διαμόρφωςθ μιασ διαφορετικισ πρόταςθσ και κατζλθξε, μετά 
από 3 χρόνια, να προωκεί προσ ζγκριςθ ζνα ςχζδιο για τθν επεξεργαςία των απορριμμάτων, 

το οποίον παρουςιάηει προβλιματα και ελλείψεισ, όπωσ τα ακόλουκα: 

1. Δεν είναι ςυμβατό με τθν Οδθγία 2008/98 (οι βαςικζσ μονάδεσ που ςχετίηονται με τθ «κερ-
μικι αξιοποίθςθ» των απορριμμάτων, ιτοι το εργοςτάςιο βιολογικισ ξιρανςθσ Ηρακλείου 
και θ κεντρικι μονάδα καφςθσ δεν είναι επιλζξιμεσ). 

2. Είναι εξαιρετικά δαπανθρό μια και για τουσ Νομοφσ Ρεκφμνθσ, Ηρακλείου και Λαςικίου 
απαιτεί ςχεδόν πενταπλάςιεσ επενδφςεισ (142 εκατ. € παραπάνω) ςε ςχζςθ με το ςφ-
ςτθμα επεξεργαςίασ που προτείνει θ μελζτθ του ΠΚ και κα επιβαρφνει τουσ κατοίκουσ 
τουσ με ςχεδόν πενταπλάςιο κόςτοσ επεξεργαςίασ  (με επιπλζον 36 εκατ. € ετθςίωσ ι με 
72 € ανά κάτοικο το χρόνο παραπάνω). 

3. Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και ςίγουρα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. 

4. Δεν ορίηει τθ κζςθ τθσ κεντρικισ ΟΕΔΑ για τθ μονάδα καφςθσ και για το ΧΤΣΤ των τοξι-
κϊν καταλοίπων, κακϊσ και τισ κζςεισ των υπόλοιπων 8 νζων μονάδων επεξεργαςίασ. 
Επίςθσ, δεν περιλαμβάνει ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ μεταφοράσ των απορριμμάτων 
και των ενδιάμεςων προϊόντων. 

                                                      
3
 Εάν θ κοινοτικοί και εκνικοί πόροι, που διατζκθκαν πρόςφατα για τθ δθμιουργία του εργοςταςίου βιολογικισ ξιρανςθσ, εί-

χαν διατεκεί για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ του ΠΚ, κα απαιτείτο ςιμερα δάνειο μόλισ 14 εκατ. € για τθν ολοκλιρωςθ του 
ςυνόλου των ζργων επεξεργαςίασ, μεταφοράσ και διάκεςθσ ΑΑ τθσ Περιφζρειασ. 
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5. Απαιτεί αυξθμζνο χρόνο εφαρμογισ και κακιςτά μονόδρομο τθ χριςθ ΔΙΣ, αποκλεί-
οντασ τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

 
Εν όψει των παραπάνω προβλθμάτων, κα ανζμενε κανείσ από τθν Περιφζρεια να αναςτεί-
λει τθν προωκοφμενθ ανακεϊρθςθ του ΠΕΔΑ, μζχρι τουλάχιςτον να αποδείξει, με επιςτθ-
μονικά ορκό και διαφανι τρόπο, ότι το προωκοφμενο ςφςτθμα επεξεργαςίασ είναι ςυμ-
βατό με τθν Οδθγία 2008/98 και ότι δεν κοςτίηει περιςςότερο από τθν εναλλακτικι πρό-
ταςθ τθσ μελζτθσ του ΠΚ. 
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