14η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ
Αλεξανδρούπολη, 2022

Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γιώργος Βογιατζής
Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

Περιεχόμενα
Για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης παρουσιάζονται τα
ακόλουθα:

❑ Η υφιστάμενη κατάσταση.
❑ Οι στόχοι του νέου ΠΕΣΔΑ προς επίτευξη των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ
2020 – 2030.
❑ Οι προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Υφιστάμενη Κατάσταση
Η ΠΑΜΘ, μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ και των ΟΤΑ, έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες
υποδομές ώστε όλες οι παραγόμενες ποσότητες να είναι ζυγισμένες και
πραγματικές.
Συλλεγόμενες ποσότητες μέσω κάδων - 2021
Υπολειμματικά σύμμεικτα
Μπλε κάδος
Γυαλί
Χαρτί/Χαρτόνι
ΣΥΝΟΛΟ

Υπολειμματικά σύμμεικτα
Μπλε κάδος

Γυαλί
Χαρτί/Χαρτόνι

206.239
21.318
563
530
228.650

90,20%
9,32%
0,25%
0,23%
100,00%

Παρατηρείται ότι η συνολική Διαλογή
στην Πηγή για το έτος 2021 δεν
ξεπερνά το 10% των συλλεγόμενων
απορριμμάτων.

Υφιστάμενη Κατάσταση
Παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 2021 ανά Π.Ε.

Υφιστάμενη Κατάσταση
• Υφιστάμενες υποδομές που προέβλεπε ο ΠΕΣΔΑ - 2016:
•
•
•
•
•

14 ΣΜΑ
5 ΚΔΑΥ (Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου)
1 ΜΕΑ (Αλεξανδρούπολης)
3 ΜΜΔ (Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής)
4 ΧΥΤ (Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης)

• Χωριστή συλλογή: Έχει αναπτυχθεί δίκτυο χωριστής συλλογής για τα
ανακυκλώσιμα υλικά (μπλε κάδος) και στους 22 Δήμους, για χαρτί-χαρτόνι
(κίτρινος κάδος) στους 11 Δήμους καθώς και κώδωνες συλλογής γυαλιού
στους 20 από τους 22 Δήμους της ΠΑΜΘ.

• Έργο ορόσημο: Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης έχει δυναμικότητα 38.855
τν/έτος σε Α.Σ.Α. και 5.971 τν/έτος σε Π.Ο.Α. Στόχος της είναι η παραγωγή
ενέργειας μέσω της αναερόβιας χώνευσης, η παραγωγή compost, η
ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών μέσω «τελευταίας τεχνολογίας»
Μονάδας Μηχανικής Διαλογής αλλά και η μείωση των υπολειμμάτων που
οδηγούνται στον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Γενικά στοιχεία:
Χρηματοδότηση Κατασκευής: ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»-ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός Κατασκευής: 23.977.993 €

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Γενικό διάγραμμα ροής

Εισερχόμενα
απορρίμματα
Υπόλειμμα

Ανακυκλώσιμα
Υλικά

Ηλεκτρική και
Θερμική ενέργεια

Compost (τύπου
Α) και Compost
από ΠΟΑ

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας - Αποτελέσματα

• Ανάκτηση και προσωρινή
αποθήκευση
ανακυκλώσιμων υλικών:
Χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό
φιλμ, PET, PP, PE, μέταλλα
12,5% των εισερχόμενων
ΑΣΑ

• Διαχωρισμός οργανικού
κλάσματος προς
βιολογική επεξεργασία:
Κλάσμα 20-70 mm των
εισερχόμενων ΑΣΑ

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας – Αναερόβια χώνευση

✓8 αναερόβιοι αντιδραστήρες για οργανικό
κλάσμα των ΑΣΑ & 4 για ΠΟΑ

✓δίκτυα συλλογής και επανακυκλοφορίας στραγγισμάτων
και διαβροχής εντός των αντιδραστήρων

✓σύστημα ασφαλείας και όργανα μέτρησης
και ρύθμισης της διεργασίας

✓δίκτυα αερισμού και απαγωγής απαερίων προς σύστημα
απόσμησης
✓πυρσός καύσης βιοαερίου
✓δίκτυο θέρμανσης συστήματος αναερόβιας χώνευσης

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας – Κομποστοποίηση & Ωρίμανση

❖ Η κομποστοποίηση και η ωρίμανση
πραγματοποιούνται σε σωρούς, οι
οποίοι αναδεύονται με τη χρήση
αναστροφέα.

❖ Η ανάδευση γίνεται σε εβδομαδιαία
βάση.
❖ Τοποθετείται ειδικό κάλυμμα στην
επιφάνεια των σωρών για την
προστασία
τους
από
τις
περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης
Μονάδα Ραφιναρίας

❖ Στόχος: Η απομάκρυνση προσμίξεων
❖ Εξοπλισμός: Κόσκινο & Βαρυμετρική
τράπεζα
❖ Παραγόμενα προϊόντα κατάλληλων
προδιαγραφών:
✓ Compost τύπου Α

✓ Compost υψηλής ποιότητας.

Γενικοί Στόχοι Π.Ε.Σ.Δ.Α. / Συμμόρφωση με Ε.Σ.Δ.Α.
➢ Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. έως το 2025
και 60% κ.β. έως το 2030.
Ο στόχος αυτός ανέρχεται στο 65% κ.β. έως το 2035 (Ν. 4819/2021).
➢ Χαμηλά ποσοστά ταφής, λιγότερο από 10% κ.β., έως το 2030.
➢ Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων σε
σύγχρονες ΜΕΑ.
➢ Δημιουργία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης.

Στόχοι Π.Ε.Σ.Δ.Α. / Συμμόρφωση με Ε.Σ.Δ.Α.
Χωριστή συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών
Πλαστικό

Μέταλλο Fe

Μέταλλο Al

Γυαλί

Χαρτί

Κάδος
γυαλιού
(καμπάνα)

Κάδος
έντυπου
χαρτιού

2025

46%

66%

46%

21%

22%

45%

51%

2030

48%

70%

50%

21%

18%

50%

55%

Ειδικά για τα Απόβλητα Συσκευασίας
ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025
Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 65%
Στόχοι ανά υλικό:
i. Το 50% των πλαστικών
ii. Το 25% του ξύλου
iii. Το 70% των σιδηρούχων μετάλλων
iv. Το 50% του αλουμινίου
v. Το 70% του γυαλιού
vi. Το 75% του χαρτιού και χαρτονιού

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030
Συνολική Ελάχιστη Ανακύκλωση: 70%
Στόχοι ανά υλικό:
i. Το 55% των πλαστικών
ii. Το 30% του ξύλου
iii. Το 80% των σιδηρούχων μετάλλων
iv. Το 60% του αλουμινίου
v. Το 75% του γυαλιού
vi. το 85% του χαρτιού και χαρτονιού

Στόχοι Π.Ε.Σ.Δ.Α./ Συμμόρφωση με Ε.Σ.Δ.Α.
Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων
Προβλέπεται: • Υποχρεωτική χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων από 31/12/2022.
• Οικιακή κομποστοποίηση.
Χωριστή συλλογή
Οικιακή
βιοαποβλήτων
κομποστοποίηση

Πράσινα/
Κήπων

ΒΛΕ Συλλογή ΣΕΔ

2025

35%

8%

50%

80%

2030

40%

12%

60%

85%

Χωριστή συλλογή άλλων ρευμάτων οικιακών ΑΣΑ (που αποτελούν
μικρότερα ποσοστά στο σύνολο των οικιακών ΑΣΑ)
Μικρές ποσότητες
ανακυκλώσιμων σε ΠΣ
και Σημεία συλλογής ΣΕΔ

ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ
σε ΠΣ και Σημεία
συλλογής ΣΕΔ

Ογκώδη,
Υφάσματα, Ξύλο σε
ΠΣ

2025

4%

85%

30%

2030

4%

85%

65%

Δράσεις & Έργα για την επίτευξη των στόχων
✓

Η ΔΙΑΑΜΑΘ δρομολογεί και συντονίζει όλες τις απαραίτητες δράσεις,
προγράμματα, μελέτες και έργα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του
Νέου Εθνικού Σχεδιασμού 2020-2030.

✓

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ενισχύει τη συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας, των
οποίων ο ρόλος κρίνεται ως καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδιασμού στο
πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ αλλά και του ΕΣΔΑ.

✓

Η ΔΙΑΑΜΑΘ σε συνεργασία με τους Δήμους προάγει, με σημαντικές δράσεις, τις
αξίες της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης και ενισχύει/
διευρύνει τη συνεργασία με τα ΣΕΔ, για τη διαχείριση πλήθους ρευμάτων
αποβλήτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ΕΣΔΑ.

✓

Χωριστή συλλογή: Έχουν εγκριθεί πολλά αιτήματα χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος).

✓

Ώριμα έργα: Έχουν δρομολογηθεί και είναι σε ώριμο στάδιο αρκετά έργα στην
Περιφέρεια (ΜΕΑ Καβάλας, ΜΕΒΑ Δράμας, ΣΜΑ-ΜΕΒΑ Προσοτσάνης κ.α.).

Σχεδιασμός Δράσεων & Έργων
➢

Ενίσχυση των δράσεων
προγραμμάτων πρόληψης.

ενημέρωσης

/

ευαισθητοποίησης

και

των

Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, αύξηση της Διαλογής στην Πηγή και της
καθαρότητας των προδιαλεγμένων υλικών και μείωση του κόστους ταφής.

➢

Ειδικά για τα Βιοαπόβλητα: Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη χωριστή
συλλογή των προδιαλεγμένων οργανικών στους Δήμους.

➢

Μελέτη της εφαρμογής των συστημάτων «Pay as you throw».

➢

Διερεύνηση της εφαρμογής προγραμμάτων επιβράβευσης για τη χωριστή
συλλογή.

➢

Προτάσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη
χωριστή συλλογή διαφόρων άλλων ρευμάτων (π.χ. μέταλλα, πλαστικά).

Σχεδιασμός Δράσεων & Έργων
➢

Ωρίμανση / Κατασκευή ΜΕΑ και Μετατροπή τους σε ΜΑΑ (RRF).

➢

Ωρίμανση / Κατασκευή ΜΕΒΑ.

➢

Προώθηση της δημιουργίας Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης.

➢

Τεχνοοικονομικές αναλύσεις αναβάθμισης υφιστάμενων Κ.Δ.Α.Υ. σύμφωνα με
το Ν. 4819/2021.

➢

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ΣΜΑ και ωρίμανση ήδη ενταγμένων
Πράξεων με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ
Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ ώστε να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Θα εξεταστεί, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, η αναβάθμιση αυτή, ώστε
στις Μονάδες να γίνεται η διαχείριση και επεξεργασία:
Προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή με στόχο την
παραγωγή compost υψηλής ποιότητας αλλά και την παραγωγή βιοαερίου για την
ανάκτηση ενέργειας (όπου κρίνεται τεχνοοικονομικά εφικτό).
Υπολειμματικών συμμείκτων με στόχο την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου
(SRF/RDF) κατάλληλων προδιαγραφών για χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία ή σε
Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. Ακόμα, θα πραγματοποιείται η ανάκτηση
ανακυκλώσιμων υλικών η οποία θα βαίνει μειούμενη καθώς θα αυξάνεται η
Διαλογή στη Πηγή.
Προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή με
στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας τον
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό των Μονάδων, με την παράλληλη δημιουργία
κατάλληλων οικονομιών κλίμακας.

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ στην ΠΑΜΘ
ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης: Έχει εκπονηθεί προκαταρκτική Μελέτη, για την
αναβάθμιση της ΜΕΑ σε ΜΑΑ και την προσαρμογή στην επίτευξη των στόχων του
Νέου Εθνικού Σχεδιασμού, η οποία θα επιφέρει τις εξής τροποποιήσεις:
o
Χρήση της υφιστάμενης υποδομής Μηχανικής Διαλογής για
επεξεργασία/ ανάκτηση και των Προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών
o

την

Χρήση του υφιστάμενου ΚΔΑΥ για τον ίδιο σκοπό

o
Προσθήκη Μονάδας βιοξήρανσης & ραφιναρίας για την παραγωγή
δευτερογενούς καυσίμου SRF κλάσης 3-3-3
o
Χρήση της Μονάδας Αναερόβιας χώνευσης & Κομποστοποίησης μόνο για τα
Προδιαλεγμένα Οργανικά.

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ στην ΠΑΜΘ
Γενική Διάταξη ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης – Προσαρμογή στον νέο ΕΣΔΑ

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ στην ΠΑΜΘ
Γενική Διάταξη ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης – Προσαρμογή στον νέο ΕΣΔΑ – Αποτελέσματα επεξεργασίας
(έτος 2035)

SRF κλάσης

3-3-3

• 35% επί των εισερχόμενων υπολειμματικών ΑΣΑ
• 13,16% επί των παραγόμενων ΑΣΑ

Ανακυκλώσιμα

• 5 % επί των εισερχόμενων υπολειμματικών ΑΣΑ
• 1,88% επί των παραγόμενων ΑΣΑ

Απώλειες διεργασίας

• 34% επί των εισερχόμενων υπολειμματικών ΑΣΑ
• 12,78% επί των παραγόμενων ΑΣΑ

Υπόλειμμα

• 26,21% επί των εισερχόμενων υπολειμματικών ΑΣΑ
• 9,86% επί των παραγόμενων ΑΣΑ

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ στην ΠΑΜΘ
ΜΕΑ Καβάλας: Επαναδημοπράτηση με προαίρεση προσθήκης του ρεύματος
των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών.
Μονάδα της ΟΕΔΑ Β. Έβρου: Σχεδιασμός της Μονάδας ώστε να
συμπεριλαμβάνει γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών.
Μονάδα της ΟΕΔΑ Σαμοθράκης: Σχεδιασμός της Μονάδας ώστε να
συμπεριλαμβάνει γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών.

Μονάδες στην ΠΑΜΘ
Μονάδα

Δυναμικότητα (tn/y)

ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης

ΑΣΑ:
38.855
ΠΟΑ:
5.971
Πράσινα:
1.195
(Υπόλειμμα → ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης)

ΜΕΑ Καβάλας

ΑΣΑ:
ΠΟΑ:

ΟΕΔΑ Β. Έβρου

ΑΣΑ:
11.000 → 4.000 SRF
ΠΟΑ:
3.500
Πράσινα:
1.500
ΠΑΥ:
4.000
ΧΥΤΥ:
3.000
(χωρητικότητα 115.000 m3 ~ 20 χρόνια)

ΟΕΔΑ Σαμοθράκης

ΑΣΑ:
ΠΟΑ:
Πράσινα:
ΠΑΥ:

46.875
5.957

700 → CLO
215
70
450

Στάδιο
Σε λειτουργία

Επαναδημοπράτηση ως ΜΑΑ

Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο
Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης ως ΜΑΑ

Υπό αδειοδότηση

ΧΥΤΥ:
625
(χωρητικότητα 15.000 m3 > 15 χρόνια)
ΜΕΑ Ξάνθης

Αρχικό στάδιο –
Διερεύνηση χωροθέτησης

ΜΕΒΑ στην ΠΑΜΘ
Μονάδα

Δυναμικότητα (tn/y)

Στάδιο

ΜΕΒΑ Δράμας

ΠΟΑ: 5.008
Πράσινα: 1.144

Υπό κατασκευή

ΜΕΒΑ Προσοτσάνης

ΠΟΑ: 1.303

Υπό κατασκευή

ΜΕΒΑ Παρανεστίου

ΠΟΑ: 243
Πράσινα: 2.000

Έχει κατασκευαστεί

ΜΕΒΑ Κρηνίδων

Πράσινα: 1.116

Ενταγμένη Πράξη

ΜΕΒΑ Παγγαίου

ΠΟΑ: 2.499

Ενταγμένη Πράξη

ΜΕΒΑ Κομοτηνής

ΠΟΑ: 4.000

Τελικό στάδιο κατασκευής

ΜΕΒΑ Θάσου

ΠΟΑ: 1.400-2.000

Αρχικό στάδιο –
Διερεύνηση χωροθέτησης

Λοιπές Δράσεις ΠΕΣΔΑ ΠΑΜΘ
➢

Μελέτες αναβάθμισης των υφιστάμενων Χ.Υ.Τ. για δυνατότητα επέκτασης.

➢

Μελέτες σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου στους
Χ.Υ.Τ. Κομοτηνής, Καβάλας και Ξάνθης με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

➢

Εξέταση της συνεπεξεργασίας της ιλύος στις δρομολογημένες Μ.Ε.Α.

➢

Εξέταση της επεξεργασίας του συνόλου των Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων (ΑΥΜ) σε Κεντρική Μονάδα της Περιφέρειας.

➢

Αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.

➢

Τεχνοοικονομική Μελέτη Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης του
δευτερογενούς καυσίμου ή/ και των υπολειμμάτων σε κεντροβαρική θέση της
Περιφέρειας.

Ευχαριστώ
για την προσοχή σας

