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Περίληψη
Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης απορριµµάτων στο νοµό Θεσπρωτίας. Το σύστηµα αυτό θέτει ως κύριο στόχο
την ασφαλή τελική διάθεση των απορριµµάτων ή των υπολειµµάτων της επεξεργασίας τους,
καθώς και τον τερµατισµό λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων
που υπάρχουν στο νοµό σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις για την αποκατάστασή τους, που θα
οδηγήσουν στη δραστική µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη δηµιουργία
προϋποθέσεων για την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον.
Αρχικά, εξετάζεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε τη διαχείριση των
απορριµµάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελληνική Περιφέρεια. Αναφέρονται
επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά των απορριµµάτων, όπως είναι η σύστασή τους και οι
παραγόµενες ποσότητες, καθώς και τα πληθυσµιακά µεγέθη των οικισµών.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκτενώς η νοµοθεσία και η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η αντίστοιχη
ελληνική νοµοθεσία και η προσαρµογή της στα προβλεπόµενα από το Κοινοτικό νοµοθετικό
πλαίσιο.
Μετά, εξετάζονται οι κυριότερες µέθοδοι επεξεργασίας των απορριµµάτων που
χρησιµοποιούνται για την αξιοποίησή τους, όπως είναι η ανακύκλωση χρήσιµων υλικών, η
βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων και η θερµική
επεξεργασία µε ανάκτηση ενέργειας (ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων). Επίσης,
εξετάζεται η τεχνική της υγειονοµικής ταφής, η οποία εφαρµόζεται για την ασφαλή διάθεση
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των απορριµµάτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς και για τα κατάλοιπα µετά την
εφαρµογή των διαφόρων µεθόδων επεξεργασίας. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις
προϋποθέσεις εφαρµογής των τεχνολογιών διαχείρισης των απορριµµάτων, αφού αποτελούν
βασική παράµετρο για τον καθορισµό των εναλλακτικών επιλογών που προτείνονται σ’ ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων.
Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο σχεδιασµό διαχείρισης απορριµµάτων, ο οποίος διακρίνεται
ανάλογα µε το γεωγραφικό του εύρος σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό. Ο εθνικός
σχεδιασµός αφορά γενικούς στόχους, κατευθύνσεις και πολιτικές, ενώ τα επόµενα δύο
επίπεδα σχεδιασµού καλούνται να εξειδικεύσουν τους στόχους αυτούς µε µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι σηµαντικό ρόλο στην ορθολογική
οργάνωση διαχείρισης των απορριµµάτων διαδραµατίζει εκτός από το σχεδιασµό και η
κοινωνική αποδοχή.
Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του νοµού Θεσπρωτίας µε βάση τα γεωγραφικά –
πληθυσµιακά χαρακτηριστικά του, τη µορφολογία του και τις παραγωγικές δραστηριότητες.
Υπολογίζονται οι παραγόµενες ποσότητες απορριµµάτων µε παραδοχές και εκτιµήσεις για
την οικονοµική και πληθυσµιακή εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις τάσεις ανάπτυξης
της περιοχής και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Ακολουθεί η καταγραφή και ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του νοµού, όπου
διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριµµάτων.
Μετά, αναπτύσσεται η µεθοδολογία για την επιλογή του βέλτιστου συστήµατος διαχείρισης
των απορριµµάτων στην υπό εξέταση περιοχή. Συγκεκριµένα, περιγράφεται αναλυτικά η
διαδικασία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης και αναλύονται δύο συστήµατα λήψης
απόφασης, το ένα µε χρήση αθροιστικής συνάρτησης οµάδων κριτηρίων και το άλλο µε
καθορισµό µεµονωµένων κριτηρίων και σύγκριση σεναρίων ανά ζεύγη σε κάθε κριτήριο.
Ακολουθεί η εφαρµογή της µεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης, που περιλαµβάνει τον
καθορισµό των εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση των απορριµµάτων στο νοµό
Θεσπρωτίας και τη βαθµολόγηση των κριτηρίων και για τα δύο συστήµατα
πολυκριτηριακής αξιολόγησης. Τέλος, γίνεται η ιεράρχηση των σεναρίων, προκύπτουν τα
αποτελέσµατα και εξάγονται τα αντίστοιχα συµπεράσµατα.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι και για τα δύο συστήµατα λήψης αποφάσεων
που εφαρµόστηκαν, το σενάριο που περιλαµβάνει τη λειτουργία του υπό κατασκευή
Χ.Υ.Τ.Α., την κατασκευή ενός δεύτερου και µιας µονάδας κοµποστοποίησης, υπερτερεί
κατά πολύ του υφιστάµενου συστήµατος διαχείρισης, το οποίο λαµβάνει πολύ χαµηλές
βαθµολογίες στο σύνολο σχεδόν των κριτηρίων που αξιολογούνται.
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