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υμβούλιο Ενεργειακόσ Αξιοπούηςησ
(ΤΝΕΡΓΕΙΑ)
 Εύναι το Ελληνικό παρϊρτημα του Διεθνούσ Δικτύου

Ενεργειακόσ Αξιοπούηςησ του Πανεπιςτημύου Columbia Earth Engineering Center - (Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ
Μηχανικόσ)
 Ιδρύθηκε το 2008 από το Πανεπιςτόμιο Columbia και τον

πρόεδρο του δικτύου Καθηγητό Nick Themelis ςε
ςυνεργαςύα με το Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο (ΕΜΠ) και
ϊλλα πανεπιςτόμια και οργανιςμούσ, όπωσ η
υνομοςπονδύα Ευρωπαώκών Μονϊδων Ενεργειακόσ
Διαχεύριςησ Αποβλότων (Confederation of European
Waste-to-Energy Plant.

υμβούλιο Ενεργειακόσ Αξιοπούηςησ
(ΤΝΕΡΓΕΙΑ)
 Εύναι Ανεξϊρτητοσ, Μη κερδοςκοπικόσ, Επιςτημονικόσ,

Οργανιςμόσ, με ειδύκευςη ςτη ενεργειακό αξιοπούηςη ςτο
πλαύςιο τησ ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ Αποβλότων
 τοχεύει ςτη ςτενό ςυνεργαςύα ακαδημαώκών, ερευνητικών,

δημοςύων, και ιδιωτικών φορϋων πρϊγμα που θα οδηγόςει
την Ελλϊδα ςτην ανϊπτυξη τησ ενεργειακόσ αξιοπούηςησ
των αποβλότων, με απώτερο ςκοπό την ενύςχυςη του
ενεργειακού ιςοζυγύου τησ χώρασ

Αποςτολό
 τενό ςυνεργαςύα Ακαδημαώκών, Ερευνητικών, Δημοςύων και

Βιομηχανικών φορϋων ώςτε να βοηθόςει την Ελλϊδα να
αναπτύξει την ενεργειακό αξιοπούηςη των αποβλότων (WTE)
με ςκοπό :
 Σην αειφόρο διαχεύριςη αποβλότων
 Σην ενύςχυςη του ενεργειακού ιςοζυγύου τησ χώρασ από ΑΠΕ

 Ωσ ςυντονιςτόσ του Διεθνούσ Δικτύου WTE του Columbia

Un. για την ΝΑ Ευρώπη, να ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη τησ
ολοκληρωμϋνησ αειφόρου διαχεύριςησ αποβλότων ςτην
Ελλϊδα και ςε γειτονικϋσ χώρεσ προςεγγύζοντασ όλο τον
κύκλο ζωόσ τησ διαχεύριςησ αποβλότων, με ςκοπό τη
βελτιςτοπούηςη τησ διαδικαςύασ για τη μεγιςτοπούηςη
ανϊκτηςησ υλικών και ενϋργειασ από τα απόβλητα

GLOBAL WTERT COUNCIL
Under formation:
• France
• Singapore

υνεργαζόμενοι φορεύσ:

Ιεραρχία Αειφόρου Διαχείριςθσ
Απορριμμάτων

Διαχεύριςη απορριμμϊτων ςτην
Ελλϊδα. Προβλόματα – Προοπτικϋσ.

Βαςικϋσ Αρχϋσ χεδιαςμού Διαχεύριςησ
τερεών Αποβλότων ςτην Ε.Ε.
 Σα απόβλητα, αντύ να ςτϋλνονται προσ ΦΤΣΑ/ΦΤΣΤ), θα πρϋπει να

ανακτώνται και να εξυπηρετούν χρόςιμουσ ςκοπούσ, αντικαθιςτώντασ
ϊλλουσ πόρουσ τησ ευρεύασ οικονομύασ. Ο κυρύαρχοσ όροσ ςόμερα ςτην ΕΕ
εύναι αυτόσ τησ Κυκλικόσ Οικονομύασ (Circular Economy)
- Με εξαύρεςη την Σςεχύα και την λοβακύα, όλα τα νϋα Κρϊτη-μϋλη τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ αναφϋρουν ποςοςτό αποβλότων που καταλόγει ςε ΦΤΣΑ,
μεγαλύτερο από 80%. Αυτό επύςησ ιςχύει μόνο για δύο παλαιότερα Κρϊτημϋλη, την Ελλϊδα και την Ιρλανδύα.
- Η Ευρωπαώκό Πολιτικό θα επιβϊλει ςτα Κρϊτη-μϋλη να εκπληρώνουν τουσ
ςτόχουσ τησ Ευρωπαώκόσ Οδηγύασ για τουσ ΦΤΣΑ (Landfill Directive): να
εκτρϋπουν από τουσ ΦΤΣΑ τα βιοδιαςπώμενα απόβλητα με βϊςη τουσ
ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ. Αυτό θα πρϋπει να γύνεται με ςυνδυαςμό μεθόδων
επεξεργαςύασ αποβλότων

Βαςικϋσ Αρχϋσ χεδιαςμού Διαχεύριςησ
τερεών Αποβλότων ςτην Ε.Ε.
 Η ιερϊρχηςη ςτην διαχεύριςη των αποβλότων τοποθετεύ την

πρόληψό ωσ πρώτη προτεραιότητα και την τελικό διϊθεςη
υπολειμμϊτων ςε ΦΤΣΤ ωσ τελευταύα
 Η χωριςτό διαλογό και η ανακύκλωςη απορριμμϊτων θα

πρϋπει να ϋχει προτεραιότητα, όπου αυτό εύναι
περιβαλλοντικϊ και οικονομικϊ εφικτό
 Σα εναπομεύναντα υλικϊ, που δεν μπορούν να

επαναχρηςιμοποιηθούν ό ανακυκλωθούν πλόρωσ, θα πρϋπει
να υποςτούν την, δυνατόν φιλικότερη προσ το περιβϊλλον,
επεξεργαςύα

Βαςικϋσ Αρχϋσ χεδιαςμού Διαχεύριςησ
τερεών Αποβλότων ςτην Ε.Ε.
 Σα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ που ϋχουν

μειώςει, επιτυχώσ, την εξϊρτηςη από τουσ ΦΤΣΑ, το
ϋχουν κϊνει με ςυνδυαςμό ανακύκλωςησ, βιολογικόσ
επεξεργαςύασ (π.χ. κομποςτοπούηςη και αναερόβια
χώνεψη) και ενεργειακόσ αξιοπούηςησ.
 Σα απόβλητα μπορούν να αποτελϋςουν πόρο. Περύπου το

50% των Αςτικών τερεών Αποβλότων των EU-25, θϊβεται
ςε ΦΤΣΑ. τουσ ΦΤΣΑ θα πρϋπει να θϊβονται μόνο μη
εκμεταλλεύςιμα υπολεύμματα (ΦΤΣΤ)
 Οι ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ Ενεργειακόσ Αξιοπούηςησ,

ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ τόςο ςτο περιβϊλλον όςο και ςτην
ενεργειακό πολιτικό

Σα απορρύμματα αποτελούν χρόςιμο πόρο μϋςω
ανακύκλωςησ και ενεργειακόσ αξιοπούηςησ.
τόχοσ : ZERO WASTE SOCIETY
 Μϋςα από μια διαδικαςύα βελτιςτοπούηςησ του ςχεδιαςμού

διαχεύριςησ αποβλότων μπορούν να αποφευχθούν οι
περιοριςμού και τα προβλόματα ςτην ανϊπτυξη τησ αγορϊσ
ανακύκλωςησ

 Όπωσ δεύχνει ο ακόλουθοσ πύνακασ, οι χώρεσ τησ Ευρώπησ

που εμφανύζουν τα υψηλότερα επύπεδα ανακύκλωςησ,
εμφανύζουν επύςησ υψηλϊ επύπεδα Ενεργειακόσ Αξιοπούηςησ
και χαμηλϊ επύπεδα εξϊρτηςησ από τουσ ΦΤΣΑ
(Αυτϋσ οι επιλογϋσ επεξεργαςύασ διευκολύνουν ςτην μεύωςη
του ποςοςτού αποβλότων που θα καταλόγει ςε ΦΤΣΑ)

Ανακύκλωςη – Κομποςτοπούηςη – Θερμικό
Επεξεργαςύα ςτην ΕΕ

Πηγή: WTERT

Δυο ςημαντικϋσ οδηγύεσ με εφαρμογό
ωσ το 2020:
Α) Οδηγύα για τουσ ΦΤΣΑ
(Landfill Directive) 99/31 ΕΚ

ταδιακό εκτροπό των βιοαποδομόςιμων
αποβλότων από τουσ ΦΤΣΑ
(2,7 mio to/ ϋτοσ)

Η Οδηγύα για την Τγειονομικό Σαφό
Εναρμόνιςη Εθνικού Δικαύου με το Κοινοτικό
με την Η.Π. 29404/3508/2002
ΣΚΟΠΟΣ

 Θϋςπιςη προδιαγραφών για τισ εγκαταςτϊςεισ και την
πρακτικό τησ υγειονομικόσ ταφόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ εκτροπόσ των ΒΑΑ, καθώσ αυτϊ προκαλούν τισ

περιςςότερεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ των ΦΤΣΑ
 ΜΕΧΡΙ 16/7/2010 :

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟI

Οι ΧΤΣΑ μπορούν να δϋχονται ϋωσ το 75% των ΒΑΑ που
εύχαν παραχθεύ το 1995
 ΜΕΧΡΙ 16/7/2013 :
Οι ΧΤΣΑ μπορούν να δϋχονται ϋωσ το 50% των ΒΑΑ που
εύχαν παραχθεύ το 1995
 ΜΕΧΡΙ 16/7/2020 :
Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που
είχαν παραχθεί το 1995
 ωσ το 2010 → 1,1 mio to/ ϋτοσ
 ωσ το 2013 → 1,9 mio to/ ϋτοσ

Β) Νϋα οδηγύα πλαύςιο για τα τερεϊ Απόβλητα
(Waste Framework Directive) 2008/98 ΕΚ
 Η νϋα Οδηγύα πλαύςιο για τα απόβλητα 2008/98 ενοποιεύ και

εκςυγχρονύζει την υφιςτϊμενη νομοθεςύα

 Ειδικότερα η Οδηγύα:

• αποςαφηνύζει τουσ οριςμούσ «ανακύκλωςη», «ανϊκτηςη»
• ειςϊγει τη «διευρυμϋνη ευθύνη του παραγωγού»

Β) Νϋα οδηγύα πλαύςιο για τα τερεϊ Απόβλητα
(Waste Framework Directive) 2008/98 ΕΚ
 ύμφωνα με την αρχό αυτό οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν προώόντα ςτην αγορϊ,
αναλαμβϊνουν την οικονομικό ευθύνη για τισ δραςτηριότητεσ που αφορούν την
πρόληψη, επαναχρηςιμοπούηςη και ανακύκλωςη ό ϊλλεσ μορφϋσ ανϊκτηςησ για
τα απόβλητα που παρϊγονται από τη χρόςη των προώόντων τουσ. Επύςησ, οφεύλουν
να πληροφορούν το κοινό για το βαθμό ςτον οπούο το προώόν μπορεύ να
επαναχρηςιμοποιηθεύ ό να ανακυκλωθεύ.

Βαςικϊ ςημεύα:
1. Σύθεται ςτόχοσ ανακύκλωςησ 50% μϋχρι το 2020
2. Θεςμοθετεύται διακριτό διαχεύριςη των οργανικών αποβλότων (χωριςτό
ςυλλογό ςτην πηγό των οργανικών)
3. Σύθενται κριτόρια τϋλουσ ζωόσ των αποβλότων (Σύθενται κριτόρια για το τι εύναι
απόβλητο)
4. Ιεραρχεύται η ενεργειακό αξιοπούηςη πριν την ταφό (θερμικό ό αναερόβια
επεξεργαςύα)
5. Οριςμόσ για την αποτϋφρωςη με βϊςη την ενεργειακό απόδοςη(>0,65 για νϋεσ
εγκαταςτϊςεισ)

Β) Νϋα οδηγύα πλαύςιο για τα τερεϊ Απόβλητα
(Waste Framework Directive) 2008/98 ΕΚ
• Ιεραρχεύ τισ μεθόδουσ διαχεύριςησ αποβλότων ωσ εξόσ:
α) πρόληψη,
β) προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη,
γ) ανακύκλωςη,
δ) ϊλλου εύδουσ ανϊκτηςη, π.χ. ανϊκτηςη ενϋργειασ, και
ε) διϊθεςη.

• Απαιτεύ από τα κρϊτη-μϋλη:
α) να επιλϋγουν μεθόδουσ διαχεύριςησ που επιφϋρουν το καλύτερο δυνατό
αποτϋλεςμα από περιβαλλοντικόσ απόψεωσ, όπωσ μεθόδουσ
επεξεργαςύασ που ςυνοδεύονται από υψηλϊ ποςοςτϊ ανϊκτηςησ υλικών
ό ενϋργειασ,
β) να καταρτύζουν προγρϊμματα πρόληψησ δημιουργύασ αποβλότων, τα
οπούα να λαμβϊνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωόσ των προώόντων
και των υλικών.

Β) Νϋα οδηγύα πλαύςιο για τα τερεϊ Απόβλητα
(Waste Framework Directive) 2008/98 ΕΚ
 Θϋτει ςτα κρϊτη-μϋλη τουσ ακόλουθουσ ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ:

α) ϋωσ το 2020, αύξηςη τουλϊχιςτον ςτο 50%, κατϊ βϊροσ, τησ προετοιμαςύασ για
την επαναχρηςιμοπούηςη και την ανακύκλωςη των υλικών αποβλότων, όπωσ το
χαρτύ, το μϋταλλο, το πλαςτικό και το γυαλύ από νοικοκυριϊ και ενδεχομϋνωσ
ϊλλησ προϋλευςησ, ςτο βαθμό που τα απόβλητα αυτϊ εύναι παρόμοια με τα
απόβλητα των νοικοκυριών

β) ϋωσ το 2020 αύξηςη τουλϊχιςτον ςτο 70% κατϊ βϊροσ τησ προετοιμαςύασ για την
επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη και ανϊκτηςη ϊλλων υλικών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των εργαςιών υγειονομικόσ ταφόσ όπου γύνεται χρόςη
αποβλότων για την υποκατϊςταςη ϊλλων υλικών, μη επικύνδυνων αποβλότων
καταςκευών και κατεδαφύςεων, εξαιρουμϋνων των υλικών που απαντούν ςτη
φύςη και τα οπούα ορύζονται ςτην κατηγορύα 17 05 04 του καταλόγου αποβλότων
γ) τα κρϊτη-μϋλη οφεύλουν να καταρτύςουν ϋνα ό περιςςότερα ςχϋδια Διαχεύριςησ
Αποβλότων (ΔΑ) τα οπούα μόνα τουσ ό ςυνδυαςμϋνα, να καλύπτουν ολόκληρη
τη γεωγραφικό επικρϊτεια του κρϊτουσ-μϋλουσ

Βιολογικϊ Απόβλητα
 Ενθαρρύνεται
• Η χωριςτό ςυλλογό βιολογικών αποβλότων, ενόψει τησ

λιπαςματοπούηςησ και τησ ζύμωςησ των βιοαποβλότων
• Η επεξεργαςύα των βιολογικών αποβλότων με υψηλό
επύπεδο περιβαλλοντικόσ προςταςύασ
• Η χρόςη περιβαλλοντικώσ αςφαλών υλικών
παραγόμενων από βιολογικϊ απόβλητα

Ενεργειακό Αξιοπούηςη Αςτικών τερεών
Αποβλότων

(Kαρέλλας, Αγρανιώτης, 2013)

Ενεργειακό Αξιοπούηςη Αςτικών τερεών
Αποβλότων
Σεχνολογύεσ θερμικόσ επεξεργαςύασ τερεών Αποβλότων:
Καύςη
(δευτερευόντωσ) πυρόλυςη και αεριοπούηςη,
υν-αποτϋφρωςη (ςε υφιςτϊμενεσ βιομηχανικϋσ μονϊδεσ)
Αναερόβια χώνευςη
Νϋεσ μϋθοδοι ό τροποποιόςεισ αυτών δοκιμϊζονται και αναπτύςςονται
ςυνεχώσ

Σεχνολογύεσ Ενεργειακόσ αξιοπούηςησ
 Καύςη: Φημικό οξεύδωςη, δηλαδό ϋνωςη των ςτοιχεύων με το

οξυγόνο. Κατϊ την καύςη η καύςιμη ύλη εύναι τα ύδια τα
ςτερεϊ απόβλητα
 Πυρόλυςη: Θερμικό διϊςπαςη των οργανικών ουςιών χωρύσ
(ό με ελϊχιςτη) παρουςύα οξυγόνου.
 Αεριοπούηςη: Θερμικό διϊςπαςη των οργανικών ουςιών με
μικρό παρουςύα οξυγόνου.
 Κατϊ την Πυρόλυςη και την Αεριοπούηςη η καύςιμη ύλη δεν
εύναι τα ύδια τα ςτερεϊ απόβλητα, αλλϊ (α) το αϋριο μεύγμα
που παρϊγεται κατ τη θερμικό επεξεργαςύα τουσ και (β) το
πιςςώδεσ υπόλειμμα.
 Αναερόβια χώνευςη: Βιολογικό διϊςπαςη των ζυμώςιμων

Μονάδεσ Θερμικισ Επεξεργαςίασ διεκνώσ
 Από το 1995 η ςυνολικϊ παγκόςμια δυναμικότητα των

μονϊδων θερμικόσ επεξεργαςύασ αυξόθηκε κατϊ 16
εκατομμύρια τόνουσ.
 406 μονϊδεσ αποτϋφρωςησ υφύςτανται ςτην ΕΕ το 2010
 Περύπου 54 εκ. τόνοι αποβλότων αποτεφρώθηκαν το
2010 ςτην ΕΕ
 τη Γερμανύα, Ιταλύα και Γαλλύα υφύςταται το 63% των
μονϊδων αποτϋφρωςησ τησ ΕΕ
 τη Δανύα, ουηδύα και Λουξεμβούργο αποτεφρώνονται
οι περιςςότερεσ ποςότητεσ αποβλότων ςτην ΕΕ, 365, 226
και 240 kg/κϊτοικο αντύςτοιχα

ύγκριςη τεχνολογιών

Αναερόβια Φώνευςη μϋςω Μηχανικόσ Βιολογικόσ
Επεξεργαςύασ (ΜΒΣ)

Παραγωγό τερεών Ανακτηθϋντων Καυςύμων (μϋςω
Μηχανικόσ Βιολογικόσ Επεξεργαςύασ και ΚΔΑΤ)

(Kαρέλλας, Αγρανιώτης, 2013)

Ενεργειακό Αξιοπούηςη ςτην τςιμεντοβιομηχανύα
 Οι ποςότητεσ οργανικών αποβλότων
και βιομϊζασ (~63:37) [που
χρηςιμοποιούνται ςτην
τςιμεντοβιομηχανύα
τετραπλαςιϊςτηκαν μϋςα ςε 15 ϋτη
(1990-2005), από 3 ςε 12 εκατ. τόνουσ /
ϋτοσ (ςτοιχεύα CSI, CEMBUREAU) με
την ΕΕ να απορροφϊ το μεγαλύτερο
μϋροσ τησ αύξηςησ.
 Σο 50%του θερμικού φορτύου τησ
Γερμανικόσ τςιμεντοβιομηχανύασ μόνο
καλύπτεται από οργανικϊ απόβλητα
και βιομϊζα.
 Περύπου 2 εκατ. τόνοι SRF
απορροφώνται ςτην
τςιμεντοβιομηχανύα ςτη Γερμανύα
ετηςύωσ.
 την Ελλϊδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανϊπτυξη παρόμοιων εφαρμογών ςυνιςτϊ η
ϋλλειψη προτυποπούηςησ, η απουςύα μακροπρόθεςμων ςυμβολαύων, το θεςμικό πλαύςιο και οι
τοπικϋσ αντιδρϊςεισ (δοκιμϋσ ϋχουν υλοποιηθεύ τόςο ςτην ΑΓΕΣ όςο και ςτον ΣΙΣΑΝΑ.

Συμπεράςματα - Προοπτικζσ
 Ενώ ςυηθτοφςαμε, ωσ πρόςφατα, ςτθν Ελλάδα για το πώσ κα

κλείςουμε τισ χωματερζσ και κα τισ αντικαταςτιςουμε με χώρουσ
υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποδεικνφεται ότι ιδθ θ
φιλοςοφία τθσ ΕΕ ζχει προχωριςει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ιεράρχθςθσ
τθσ διαχείριςθσ των ςτερεών αποβλιτων, με τθν ταφι των
απορριμμάτων να βρίςκεται τελευταία ςτθν λίςτα. Οι άλλεσ προθγμζνεσ
χώρεσ τθσ Ε.Ε. ιδθ προπορεφονται, τουλάχιςτον μια δεκαετία.
 Τρζχουμε να προλάβουμε τθν Ευρώπθ, αλλά είμαςτε πίςω ςυνεχώσ.
 Η πρόληψη δεν ϋχει αρχύςει να μασ απαςχολεύ παρϊ μόνο ωσ

ρητορικό, η ανακύκλωςη προχωρϊ, αλλϊ υπολεύπεται των ςτόχων, ενώ
η επεξεργαςύα των απορριμμϊτων ϋχει «κολλόςει».
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Συμπεράςματα - Προοπτικζσ
 Η υλοποίθςθ των Περιφερειακών Σχεδιαςμών Διαχείριςθσ Στερεών

Αποβλιτων (ΠΕΣΔΑ) προχωράει με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ, κακώσ
ανακεωροφνται εκ νζου ςτα πλαίςια του νζου ΕΣΔΑ
 Σχεδόν τίποτα δεν ζχει ολοκλθρωκεί ι ζςτω προχωριςει ςτισ
περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ χώρασ.
 Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ του νζου ΕΣΔΑ, κοςτολόγθςθ
των απαιτουμζνων ζργων και ξεκάκαρθ χρθματοδότθςθ
 Οι μονϊδεσ αποτϋφρωςησ ςύμμεικτων, ό ειδικών ρευμϊτων αςτικών

αποβλότων αποτελούν δοκιμαςμϋνη τεχνολογύα και τηρούν τα αυςτηρϊ
περιβαλλοντικϊ όρια όπωσ ορύζονται από την Ευρωπαώκό νομοθεςύα.
Εγκαθύςτανται ςυνόθωσ ςε πυκνούσ αςτικούσ ιςτούσ, όπου μπορούν να
ςυνειςφϋρουν ςτη μεύωςη του όγκου των απορριμμϊτων ταυτόχρονα με
την παραγωγό ενϋργειασ και θερμότητασ προσ το αςτικό δύκτυο
τηλεθϋρμανςησ
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Συμπεράςματα – Προοπτικζσ ςτθν Ελλάδα
 Οι μονϊδεσ ενεργειακόσ αξιοπούηςησ των δευτερογενών καυςύμων

αποτελούν το ςυμπλόρωμα ενόσ ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςμού
διαχεύριςησ των ΑΑ αλλϊ και ϊλλων ςχεδύων διαχεύριςησ ςτερεών,
οργανικών αποβλότων.
 Αποτϋφρωςη και ανακύκλωςη εύναι ςύμμαχοι και όχι αντύπαλοι.

 ημαντικό παρϊμετρο αποτελεύ η όλη ανϊςτροφη εφοδιαςτικό

αλυςύδα.
 Η εφαρμογό τησ καύςησ αντενδεύκνυται οικονομικϊ για μικρϋσ

οικιςτικϋσ ενότητεσ
 Η (ςυν)-αποτϋφρωςη αποτελεύ μια δοκιμαςμϋνη πρακτικό ςτην

Ευρώπη, αρκεύ να υπϊρχουν διαμορφωμϋνεσ αγορϋσ.
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Συμπεράςματα - Προοπτικζσ
 Οι εξελύξεισ (και οι νομοθετικϋσ απαιτόςεισ τησ ΕΕ) καθιςτούν

επιτακτικό, πλϋον, την ανϊγκη να προχωρόςουν τα απαιτούμενα
ϋργα για την Διαχεύριςη των απορριμμϊτων ςτην χώρα μασ, με βϊςη
τον εθνικό ςχεδιαςμό, ϋτςι να επιτευχθούν ϊμεςα οι ςτόχοι τησ
οδηγύασ πλαύςιο για τουσ ΦΤΣΑ.
Ο ςτόχοσ για το 2013 ΔΕΝ ϋχει επιτευχθεύ: εκτροπό 50% των
βιοαποδομόςιμων αποβλότων.
 Νϋα εξοντωτικϊ πρόςτιμα (αντύςτοιχα αυτών για τισ ανεξϋλεγκτεσ
ανοικτϋσ χωματερϋσ - ΦΑΔΑ) μασ περιμϋνουν από την ΕΕ.
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Συμπεράςματα - Προοπτικζσ
 Μια ςύγχρονη τϊςη εύναι όχι η αντιπαρϊθεςη των εναλλακτικών μεθόδων, αλλϊ ο
ςυνδυαςμόσ τουσ.
 Θα πρϋπει να επιδιωχθεύ η εντατικοπούηςη τησ ανακύκλωςησ (ςόμερα 25%,ςτόχοσ 50%
+(70% ?? ωσ το 2020) με ϋμφαςη ςτην διαλογό ςτην πηγό ςτα πλαύςια του νϋου ΕΔΑ
 Θα πρϋπει να επιδιωχθεύ η μεγιςτοπούηςη τησ ςυλλογόσ προ-διαλεγμϋνων οργανικών
ςτην πηγό και η κομποςτοπούηςη ςε ειδικϋσ μικρότερεσ μονϊδεσ αερόβιασ και αναερόβιασ
χώνευςησ.
 Σα υπό εκπόνηςη Σοπικϊ χϋδια των Δόμων θα πρϋπει να ελεγχθούν ωσ προσ την
βιωςιμότητα των προτϊςεων και ει δυνατόν να ςυνδυαςτούν ςτα πλαύςια των
αναθεωρημϋνων ΠΕΔΑ προκειμϋνου να επιτευχθούν οικονομύεσ κλύμακασ.
 Η υπολειπόμενη ποςότητα θα κατευθύνεται εκ των πραγμϊτων ςε μονϊδεσ
επεξεργαςύασ (τοπικϋσ ό περιφερειακϋσ ) που θα αξιοποιόςουν όλεσ τισ διαθϋςιμεσ
τεχνολογύεσ με βϊςη την βϋλτιςτη τεχνοοικονομικό και περιβαλλοντικό λύςη με την
όςο το δυνατόν ευρύτερη κοινωνικό αποδοχό. Θα πρϋπει να καταλόξουμε ςε
υπολειπόμενεσ ποςότητεσ, πραγματικό ποιοτικό ςύςταςη, ϊρα νϋα διαςταςιολόγηςη
και κόςτη απαιτουμϋνων επενδύςεων καθώσ και ςε πηγϋσ χρηματοδότηςησ
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υμπερϊςματα - Προοπτικϋσ
 Η αναθεώρηςη των περιφερειακών χεδιαςμών και οι μονϊδεσ επεξεργαςύασ
που θα προβλϋπονται ςε αυτούσ θα αφορούν τισ νϋεσ ποςότητεσ που θα

προκύπτουν από την εφαρμογό των παραπϊνω και με τα νϋα δεδομϋνα παραγωγόσ
απορριμμϊτων (τησ κρύςησ).
 Η ενεργειακό αξιοπούηςη μϋςω αναερόβιασ χώνευςησ, παραγωγόσ και
(ςυν) αποτϋφρωςησ RDF καθώσ και η παραγωγό ενϋργειασ από το βιοαϋριο
των ΧΤΣΤ θα πρϋπει να αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ κϊθε χεδιαςμού .
 Η αποτϋφρωςη ,πυρόλυςη και λοιπϋσ τεχνολογύεσ θερμικόσ αξιοπούηςησ
θα μπορούςαν να εξεταςτούν για ειδικϊ ρεύματα και όχι μόνο -με βϊςη
τεχνικοοικονομικϊ, τεχνολογικϊ και περιβαλλοντικϊ κριτόρια.
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