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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, εηδηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο (Municipal 

Solid Waste) θαη ε δηαρείξηζε ηνπο απνηειεί έλα ζχλζεην θαη θξίζηκν πξφβιεκα γηα ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά 

πάληα βξίζθεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Ζ πνιππινθφηεηα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ νθείιεηαη ζην φηη ζπλδπάδεη θαη απαηηεί πνιηηηθέο 

επηινγέο, ηερληθφ ζρεδηαζκφ, θνηλσληθέο δξάζεηο, παηδεία θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο. ε θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη ηα απφβιεηα είλαη αλαπφθεπθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε, πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε θάπνηνλ ρσξίο θηλδχλνπο θαη θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν, κπνξνχλ λα θέξνπλ έλα πνιχηηκν πφξν θαη ζπζζσξεχνληαη 

πάληα κηθηά ή αθάζαξηα. 

 

Δπίζεο, απφ ηελ ειιηπή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνθχπηεη θίλδπλνο γηα ηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ αησξνχκελε ζθφλε θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, θίλδπλνο γηα 

ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, βιάβε ζηελ αηκφζθαηξα θαη επηδείλσζε ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ απφ ην κεζάλην πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε, κφιπλζε ησλ 

παξαθείκελσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, κφιπλζε ηεο ηξνθηθήο αιπ-

ζίδαο θαη εμάληιεζε πφξσλ. 

 

Αθεηεξία γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ απνηειεί ν πξνζ-

δηνξηζκφο ηνπο σο ελαιιαθηηθνχο θπζηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ πξφζζεην πξντφλ ζε κία πεξηνρή – ρψξα θαη φρη σο άρξεζηα πιηθά πνπ 

πξέπεη λα «απνξξηθζνχλ». Ζ δεχηεξε επηινγή, απηή ηεο απφξξηςεο, φηαλ γίλεηαη 

αλεμέιεγθηα δεκηνπξγεί, παξάιιεια κε ηελ απψιεηα πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο απνηεινχλ πεγή ζεκαληηθψλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ αέξηα ξχπαλζε (θαηλφ-

κελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο), ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο (κφιπλζε θαη ξχπαλζε 

ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζσκάησλ), ζηελ ππνβάζκηζε εδαθψλ αιιά θαη ζε 

δεπηεξνγελέο επίπεδν (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο). Πξνηεξαηφηεηα ινηπφλ απνηειεί ε 

πξναγσγή απνδεθηψλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΓΑ) θαη ε θηλεηνπνίεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ (πνιηηεία, επελδπηέο, θνξείο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ελέξγεηαο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ αλαγθαία θαη επείγνπζα πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αλάδεημε λέσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ε πιαηζίσζή ηνπο κε 

ζηαζεξφ πιαίζην αλάπηπμεο είλαη ζηφρνο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. Απαηηνχληαη άκεζεο 

ελέξγεηεο θαη εηζαγσγή θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ κε ειιεληθή ηαπηφηεηα, ψζηε λα 
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παξακείλνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βηψζηκεο θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθέο, αιιά θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ δπλακηθά ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ, αλαδεηνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηφζν νη ηερλνινγηθά 

ζχγρξνλνη θαη θαηαιιειφηεξνη ηξφπνη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία άιισλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, φζν θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζεί έλαο 

δπλεηηθφο επελδπηήο ψζηε λα αμηνινγήζεη άκεζα θαη κε ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ 

βησζηκφηεηα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. ηφρνο είλαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο αλάιεςεο κίαο επηρεηξεκαηηθήο 

πξσηνβνπιίαο έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ελ είδε νδεγνχ-εγρεηξηδίνπ πιεξνθφξεζεο γηα έλαλ επίδνμν 

επηρεηξεκαηία-επελδπηή θαη λα απνζαθεληζηνχλ κία ζεηξά απφ ζρεηηθά δεηήκαηα φπσο νη 

ζπλζήθεο αδεηνδφηεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη θφζηνπο, νη απαηηήζεηο ζε δεμηφηεηεο θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη νη ζπλζήθεο δηαλνκήο θαη πψιεζεο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (π.ρ. ειεθηξηθή ελέξγεηα, αλαθπθισκέλεο α’ χιεο). 

 

Πεξαηηέξσ πεξηγξάθεηαη θαη εμεηάδεηαη ζρεηηθή κειέηε πεξίπησζεο. 

 

Οξνινγία:  
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2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  

 

1.1 Τθιζηάμενη καηάζηαζη 

1.1.1 Η καηάζηαζη ζηην Δλλάδα 

ηελ Διιάδα ζήκεξα παξάγνληαη εκεξεζίσο πεξίπνπ 15.000 ηφλνη αζηηθψλ απνξ-

ξηκκάησλ, δειαδή ζρεδφλ 5,5 εθαηνκκχξηα ηφλνη εηεζίσο, ε παξαγσγή ηνπο εκθαλίδεη 

απμεηηθέο ηάζεηο – 40% αχμεζε ηελ ηειεπηαία 10εηία θαη ε ιχζε γηα ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζή ηνπο δελ έρεη βξεζεί αθφκε. Ζ πξνβιεπφκελε ζπλερήο αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηά παξαδνρή ζηαζεξή 

αχμεζε ηεο ηδησηηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ηάζεσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζήκεξα ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα. Μφλν ην 73% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη 

πξφζβαζε ζην δίθηπν αλαθχθισζεο (κπιε θάδνη), κφλν ην 6,9% ησλ ΑΑ θαηαιήγνπλ 

ζηα Κέληξα Γηαινγήο θαη Αλαθχθισζεο Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη κφλν ην 2% ησλ ΑΑ 

θνκπνζηνπνηείηαη. Σν ππφινηπν, δει. πεξίπνπ ην 80% ησλ ΑΑ θαηαιήγνπλ ζε ΥΤΣΑ ή 

ΥΤΣΤ, φηαλ ζηελ Απζηξία θνκπνζηνπνηείηαη ην 40%, ζηελ Ηηαιία ην 32% θαη ζηελ Οι-

ιαλδία ην 28%. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη ζε ΥΤΣΑ πνπ εμππεξεηεί 1 εθ. θαηνίθνπο 

παξάγνληαη 800.000 ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εηεζίσο. Σα παξαπάλσ νθείινληαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ αθνινπζείηαη ε δηεζλψο απνδεθηή ηεξάξρεζε δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. 

 

Δπηπξφζζεηα, θαζεκεξηλψο απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εξγνζηαζίσλ θαη 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ αλά ηελ Διιάδα παξάγνληαη απφβιεηα, γηα  ηελ δηαρείξηζε ησλ 

νπνίσλ πθίζηαληαη πεξηνξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

κφλν ησλ ηδηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ε καθξφρξνλε απνζήθεπζε ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ λα απνηειεί ζπρλή επηινγή δηαρείξηζεο. 

 

Απφ ηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξάγνληαη ηα αληίζηνηρα απφβιεηα – 

πεξίπνπ 44.000 ηφλνη ιηπάζκαηνο παξάγνληαη απφ νξγαληθά απφβιεηα - ε δηαρείξηζε 

ησλ νπνίσλ απνηειεί επζχλε ησλ παξαγσγψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (i) γηα ηα γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα θπξίσο 

επί ηφπνπ κε ηεκαρηζκφ θαη δηάζεζε ζην έδαθνο ή θαχζε, θαη (ii) γηα ηα απφβιεηα ηεο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο κε δηάζεζε ζην έδαθνο γηα ιίπαλζε ή κέζσ κνλάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο (πεξηπηψζεηο κεγάισλ παξαγσγψλ). 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κία αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ νινθιεξσηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζπλέπεηεο ηελ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

απφξξηςε ζ’ απηφ ρξήζηκσλ πφξσλ. Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη ε κεραληθή – βηνινγηθή επεμεξγαζία, ε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία (θαχζε-απνηέθξσζε) θαη ε εδαθηθή ελαπφζεζε (Τγεηνλνκηθή Σαθή – 

ΥΤΣΑ). Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πζηέξεζεο εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2011 θαηαγξάθεηαη κφλν 1 
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κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ, ε νπνία επεμεξγαδφηαλ θαη θηελνηξνθηθά απφβιεηα. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηνπ ΛΑΓΖΔ (Ηνχιηνο 2015) ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

ζηελ Διιάδα κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα θαη βηναέξην είλαη 

49 MW. 

 

Σέινο απφ ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, ηε δηαρξνληθή θαθνδηαρείξηζε ησλ 

ζθνππηδηψλ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ρηιηάδεο λνηθνθπξηά 

ηεο ρψξαο, ζηα νπνία, κνηξαία, αλακέλεηαη λα κεηαθπιηζηεί ην θφζηνο απφ ηελ αχμεζε 

θαηά 35 επξψ αλά ηφλν ηνπ ηέινπο ηαθήο πνπ πιεξψλνπλ νη δήκνη γηα ηελ απφζεζε κε 

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζηνπο ΥΤΣΑ. Σν λέν κέηξν κάιηζηα, εθηφο απφ ηελ αχμεζε 

ησλ 35 επξψ γηα ηε λέα ρξνληά, πξνβιέπεη θαη επηπιένλ αχμεζε θαηά 5 επξψ αλά έηνο 

κέρξη ην 2021. Ο θφξνο απηφο επηβάιιεηαη βάζεη επξσπατθήο νδεγίαο πνπ ππνρξενχηαη 

λα εθαξκφζεη ε Διιάδα, ε νπνία θαιείηαη λα πιεξψζεη πξφζηηκα πνπ αγγίδνπλ ηα 100 

εθαη. επξψ γηα ηε ιεηηνπξγία ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαη ηε κε 

θαηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ (αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε θ.ά.). 

Ζ αχμεζε ηνπ ηέινπο ζηνπο ΥΤΣΑ αλακέλεηαη λα ηζρχζεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 γηα 

ηελ ηαθή απνξξηκκάησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, θαζψο κε ηελ 

είζνδν ζην λέν έηνο ελεξγνπνηείηαη δηάηαμε ηνπ λφκνπ 4042/2012.  

 

πλεπψο, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο νη κνλάδεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο θαη νη ζηαζκνί κεηαθφξησζεο 

απνξξηκκάησλ. Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο θαη ζνβαξψλ 

κεραληζκψλ αλαθχθισζεο, ζήκεξα πεξίπνπ 4.500.000 ηφλνη απνξξηκκάησλ θαηαιήγνπλ 

θάζε ρξφλν ζηνπο αλεμέιεγθηνπο ρψξνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) αλά ηε ρψξα. 

Έηζη, αλ εθαξκνζηεί ν λφκνο, εθηηκάηαη φηη νη δήκνη ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ γηα ηε λέα 

ρξνληά πεξί ηα 180.000.000 επξψ. 

 

1.1.2 Γιασείπιζη ζηεπεών αποβλήηυν ζηην Δςπυπαφκή Ένυζη 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζηάδεη ηδηαηηε-

ξφηεηεο αλά ρψξα αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο, ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο ηερλν-

ινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά εδάθνπο, θιίκαηνο θ.ι.π. Δλνπνηεηηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηα απφβιεηα ην νπνίν κε ηε κνξθή ησλ 

Οδεγηψλ απνηειεί ππνρξεσηηθφ πιαίζην γηα φια ηα θξάηε κέιε. 

 

Ζ αλεπηπγκέλε πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θαη δπηηθψλ θξαηψλ ηεο 

ΔΔ (Γεξκαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, Βέιγην, Απζηξία) θαη ε «πξάζηλε» πνιηηηθή ζηηο ρψξεο 

απηέο ζπληέιεζε ζε κία ηαρεία αλάπηπμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξηβάιινληνο θαη 

απνβιήησλ, αξρίδνληαο απφ ην 1975. Οη βαζηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηα ζηεξεά 

απφβιεηα εθδφζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 – 2000. Αλαθεξφκαζηε ζηελ Οδεγία 91/156 

«πεξί ζηεξεψλ απνβιήησλ» πνπ ηξνπνπνηεί ηελ αξρηθή 75/442. Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο 

θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα 2008/98/ΔΚ, φπσο 

ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ην Νφκν Πιαίζην 4042/2012 (Α΄24) δηακνξθψλεηαη 
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ε εζληθή πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο εμήο ζηφρνπο-

νξφζεκα γηα ην 2020: 

 

 ηα θαηά θεθαιή παξαγφκελα απφβιεηα λα έρνπλ κεησζεί δξαζηηθά 

 ε πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε κε ρσξηζηή 

ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ - βηναπνβιήησλ λα εθαξκφδεηαη ζην 50% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ΑΑ 

 ε αλάθηεζε ελέξγεηαο λα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή δηαρείξηζεο, φηαλ 

έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα θάζε άιινπ είδνπο αλάθηεζεο 

 θαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή λα απνηειεί ηελ ηειεπηαία επηινγή θαη λα έρεη πεξηνξηζηεί 

ζε ιηγφηεξν απφ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηε κείσζε θαηά 35% κέρξη ην 2020 ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ ΑΑ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο. Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθή χιε πνπ κπνξεί λα απνζπληεζεί 

απφ κηθξννξγαληζκνχο ηέηνηνπ ηχπνπ θαη αλαινγίαο ψζηε λα πξνθαιεί δπζάξεζηεο 

νζκέο θαη λα κπνξεί λα πξνζειθχζεη ή λα παξέρεη ηξνθή ζε πηελά ή άιια δψα φπσο 

ππνιείκκαηα ηξνθψλ, ρξεζηκνπνηεκέλεο πάλεο θαη απφβιεηα απφ θαηνηθίδηα δψα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζσ πεξαηηέξσ βηνρεκηθήο δηεξγαζίαο (αλαεξφβηα 

ρψλεςε, δχκσζε θαη θνκπνζηνπνίεζε) γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θαχζηκα (παξαγσγή 

βηνκεζαλίνπ). Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ έρεη σο ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηελ 

αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ απηά, ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάιεο θιίκαθαο ιηπαζκαην-

πνίεζεο, ελψ παξάιιεια βειηηψλεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηε δηαδηθαζία αλαθχθισζεο. 

Σα θχξηα αλακελφκελα νθέιε ηεο είλαη ε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα απφ νηθνλνκηθήο 

πιεπξάο (κείσζε θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θέξδε απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο), 

ν πεξηνξηζκφο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο θαη ε 

ηδαληθφηεξε γηα ην πεξηβάιινλ αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ (κείσζε ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ). 
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Σάζεηο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε δηαρείξηζε ΑΑ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Βάζεη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δ.Δ. ηα ΑΑ δηαρσξίδνληαη απφ ηξεηο άιιεο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο απνβιήησλ, ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (θπξίσο βηνκεραληθά ή κνιπζκαηηθά), ηα 

αδξαλή θαη πνιχ νγθψδε απφβιεηα (θπξίσο απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο) θαη ηηο ηιχο, γηα 

ηα νπνία πξνβιέπεηαη ρσξηζηή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία/δηάζεζε (κε εμαίξεζε ηηο ηιχο 

γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ζπλεπεμεξγαζία θαη ζπλδηάζεζε). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο (ΚΤΑ 50910): 

 

1. Σελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ απνβιήησλ θαη 

ε κείσζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο θαη 

ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ρσξίο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. 

2. Σελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κε έκθαζε ζηελ επζχλε εθείλνπ πνπ παξάγεη 

ηα απφβιεηα. 

3. Σελ αξρή ηεο εγγχηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ηα απφβιεηα λα 

νδεγνχληαη ζε κία απφ ηηο πιεζηέζηεξεο εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγα-

ζίαο ή θαη δηάζεζεο, εθφζνλ απηφ είλαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ θαη νηθνλνκηθά 

εθηθηφ. 

4. Σελ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

Δλ νιίγνηο, ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαθέξεη φηη ηα απφβιεηα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη κε 

θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη δελ πξέπεη 

λα απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο είηε άκεζα είηε έκκεζα. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε παξαγσγή θαη ε δηαρείξηζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

ζηηο EU28 κε ηελ Αλαθχθισζε – Κνκπνζηνπνίεζε λα θπκαίλεηαη απφ  40-60% ζηελ 

Δπξψπε έλαληη 23% ζηελ Διιάδα, ηελ Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε θπξίσο κέζσ 

Απνηέθξσζεο (Καχζεο) ζην 30-45% έλαληη 0% γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ Σαθή απφ 1–

20% έλαληη 77% ζηελ Διιάδα. 
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1.1.3 Πποέλεςζη – Καηηγοπίερ αποβλήηυν 

Ζ παξαγσγή απνβιήησλ ζηε ρψξα ζπλδέεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα, γεσξγία, θηελνηξνθία, θαηαζθεπέο θαη ινηπνί νηθνλνκηθνί θιάδνη ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα). Σα δηάθνξα είδε απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θαηά πξνέιεπζε θαη ζπλαθή ζχζηαζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

Ι. Απόβληηα αζηικού ηύπος 

ηα απφβιεηα αζηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα (ΑΑ) θαη νη 

ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ. 

Σα ΑΑ πεξηιακβάλνπλ: 

 

(α) ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, 

(β) ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπο θνηλσθειείο 

νξγαληζκνχο (π.ρ. ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί), ηηο βηνκεραλίεο, ηηο 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. 

ην ξεχκα ησλ ΑΑ εκπεξηέρνληαη: 

 

 ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, 

 ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο 

πξνέιεπζεο, θαζψο θαη 

 νη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) ζηηο νπνίεο ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ (Ζ&), νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ηα απνζπξφκελα θάξκαθα, ηα 

κειαλνδνρεία θαη δηάθνξα απνξξππαληηθά πξντφληα (καδί κε ηε ζπζθεπαζία ηνπο) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 

 

Οη ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηιχεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ: 

(α) αζηηθήο πξνέιεπζεο, 

(β) ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, 

(γ) ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ 

ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997 (Β’ 192), θαζψο θαη 

(δ) θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ πεγψλ. 

 

ΙΙ. Βιομησανικά απόβληηα και απόβληηα λοιπών δπαζηηπιοηήηυν 

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απφβιεηα βηνκεραληθήο θαη ζπλαθνχο κε απηήλ πξνέιεπζεο, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα απφβιεηα ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλα ηα απφβιεηα 

ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηα απφβιεηα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, 

εμππεξέηεζεο θνηλνχ θ.ιπ. 
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ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο: 

 απφβιεηα έιαηα (ΑΔ) 

 απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο (ΑΟΒ) 

 νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΕ) 

 κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (ΜΔΟ) 

 απφβιεηα ειεθηξηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο. 

 

ΙΙΙ. Απόβληηα εκζκαθών, καηαζκεςών και καηεδαθίζευν 

Ζ θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) 

πεξηιακβάλεη: 

 

απφβιεηα απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα (αλεγέξζεηο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο, 

επηζθεπέο θ.ιπ.), 

απφβιεηα απφ ηερληθά έξγα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο ή απνμήισζεο νδηθψλ αξηεξηψλ, θ.ιπ), 

απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο), 

ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλεο νπζίεο ΑΔΚΚ πνπ πξνθχπηνπλ απφ βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 

βπζνθνξήκαηα (ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο), 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη κνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 

 

 

ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: 

 

 απφβιεηα θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

 ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, 

 απνζπξφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά, 

 πιαζηηθά θάιπςεο ζεξκνθεπίσλ, 

 απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ ιηπαζκάησλ, αγξνρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, 

 απνζπξφκελα πιηθά άξδεπζεο θαη ηκήκαηα γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 

 

Έηζη, ζπλνιηθά ε παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα αλά ξεχκα απνβιήησλ (νη 

πνζφηεηεο αθνξνχλ ην έηνο 2011) εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 βηναπφβιεηα 2.470.000 η/έηνο (44,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ) 

 ηα αλαθπθιψζηκα –αλαθηήζηκα 2.794.000 η/έηνο (ή 50,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ) 

 ινηπά 311.000 η/έηνο (ή 5,6% ηνπ ζπλφινπ). 

 

1.2 Ιεπαπσία Αειθόπος Γιασείπιζηρ Αποππιμμάηυν 

Με ηνλ φξν Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ λνείηαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε 

κεηαθφξησζε, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

Ζ θπξίαξρε θαη δνθηκαζκέλε ιχζε αεηθφξνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ είλαη ν 
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ζπλδπαζκφο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ 

θιάζκαηνο ζηελ πεγή θαη ε κεηέπεηηα ζεξκηθή επεμεξγαζία κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή 

ελέξγεηαο (ειεθηξηθήο ή/θαη ζεξκηθήο), πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 600 κνλάδεο παγθνζκίσο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

ππνιεηκκάησλ αλαθχθισζεο, αιιά θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ. 

χκθσλα θαη κε ηε Νέα Οδεγία 2008/98, ε ηεξαξρία ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΑΑ) παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. ε ηεξαξρία πνπ πξνηείλεηαη ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ ΑΑ, θηλνχκελνη απφ ηε βέιηηζηε ζηε ρείξηζηε επηινγή, παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα-

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν Διάηησζε – Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

– Αλαθχθισζε ή φπσο είλαη δηεζλψο γλσζηφ σο 3R (Reduce-Reuse-Recycle). 

 



 

 14/98 

Γίλεηαη ζαθέο φηη ζηφρνο, ζα πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ησλ πιηθψλ ζην ζηάδην ηεο παξα-

γσγήο θαη κεηά ζε εθείλν ηεο θαηαλάισζεο, ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ 

θαη κφλν ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε ηαθή.  Ήδε πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο έρνπλ 

πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζθνππηδηψλ ηνπο ζε επίπεδα θάησ απφ ην 20% 

ηνπ ζεκεξηλνχ. 

 

Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, γηα ηελ επίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ αμηνπνίεζεο ησλ 

βηναπνηθνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ είλαη ε Οδεγία 99/31/ΔΟΚ, ε νπνία ελζσ-

καηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ ΚΤΑ 29407/3508/16-12-02. ε απηέο ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ φηη: 

 

ηνπο ΥΤΣΤ γίλεηαη δηάζεζε κφλν απνβιήησλ - απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

πξνεπεμεξγαζία. 

 

 Σίζεληαη πνζνηηθνί ζηφρνη θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κεησζνχλ ηα βηναπνηθν-

δνκήζηκα νξγαληθά (απνθάγηα, θιαδέκαηα θ.α.) απφβιεηα πνπ νδεχνπλ πξνο 

ηειηθή δηάζεζε θαηά 25%, 50% θαη 65% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε εθείλα ηνπ 1995, 

κέρξη ην 2006, 2009 θαη 2016 αληίζηνηρα. (Γπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά 4 έηε γηα 

θξάηε κέιε, φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε ηαθή ππεξέβαηλε ην 80% ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ ην 1995). 

 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ν ηξφπνο – κέζνδνο 

πνπ αθνινπζείηαη απνηειεί δείθηε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο θνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ε αιιαγή ζηάζεο θαη λννηξνπίαο 

(πνιηηείαο θαη πνιηηψλ) ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κέζα απφ κηα νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Αλαγλσξίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο 

ελεκέξσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο «εθπαίδεπζεο» ηεο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαηξνπή ηνπ ηξέρνληνο πξνηχπνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, είλαη θαη ην πιένλ δαπαλεξφ κέξνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

 

1.2.1 Ππόλητη – Μείυζη ζηην Πηγή 

Ζ ινγηθή ηεο πξφιεςεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, αλ θαη απνηειεί ηελ ειθπζηηθφηεξε κέζνδν δηαρείξηζεο (βξίζθεηαη 

ζηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε), ηα πξαθηηθά κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

(ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο) είλαη είηε αλχπαξθηα ή πνιχ πεξηνξηζκέλα εμαηηίαο ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ ζε έλα επξχ θάζκα εδξαησκέλσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

φρη κφλν ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, αιιά θαη ζηνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο, φπσο π.ρ. ηελ επέθηαζε ηεο επζχλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο 

παξαγσγνχο ή ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ηηκνιφγεζεο ησλ θαηνίθσλ 
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(πξφηππν Διβεηίαο φπνπ ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη βάζεη ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηκκάησλ θαη 

φρη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο φπσο ζηε ρψξα καο - “pay as you throw”). 

Απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ θαη κέηξα πξφιεςεο πνπ ζηνρεχνπλ φρη ηφζν 

ζηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ φζν ζηε κείσζε ηνμηθψλ 

πιψλ. εκαληηθή ζπκβνιή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξαγκαηνπνηεί ην άξζξν 11 ηεο 

Οδεγίαο 94/62 γηα ηα αλψηαηα φξηα ζπγθέληξσζεο βαξέσλ κεηάιισλ ζηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο. Μέηξα γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα κπαηαξηψλ ζε πδξάξγπξν θαη γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα ζθνππίδηα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθά. 

 

1.2.2 Δπανασπηζιμοποίηζη 

Γεχηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, πνπ αθνξά θάζε δηεξγαζία, κέζσ ηεο νπνίαο νη 

ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο έλα ειάρηζην αξηζκφ δηαδξνκψλ ή επηζηξνθψλ, 

αλαπιεξψλνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Ζ άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

θάπνηε αξθεηά δηαδεδνκέλε ππφ νξηζκέλεο κνξθέο ζε ηνπηθέο αγνξέο, είλαη κάιινλ 

πεξηνξηζκέλε ζήκεξα δηεζλψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα επξχηεξε εθαξκνγή ηεο (π.ρ. 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ είηε κέζσ ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηηο 

εηαηξείεο δπζνπνηίαο, είηε κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα θάιπςε νηθηαθψλ 

αλαγθψλ). 

  

1.2.3 Ανακύκλυζη 

Ζ αλαθχθισζε απνηειεί κία πνιχ επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν αλάθηεζεο 

πιηθψλ, θαηά ηελ νπνία ηα αλαθηεζέληα πιηθά κεηά απφ επεμεξγαζία επαλέξρνληαη ζην 

θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ θχθιν. Με ηελ εμεηαδφκελε κνξθή (αλαθχθισζε πξντφλησλ 

ζπζθεπαζίαο), ε αλαθχθισζε αθνξά ηα πιηθά: ραξηί, γπαιί, κέηαιια θαη πιαζηηθά, αιιά ε 

έλλνηα ηεο δχλαηαη λα επεθηαζεί ελζσκαηψλνληαο θαη άιια πιηθά (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, 

κπαηαξίεο, απηνθίλεηα, ειαζηηθά απηνθηλήησλ, έιαηα νηθηαθήο ή/θαη βηνκεραληθήο ρξήζεο 

θ.ά.). Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα έλα ζχζηεκα αλαθχθισζεο είλαη ην ζχζηεκα 

δηαινγήο, ε δηάζεζε ζηελ αγνξά αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ θαη ε νξγαλσηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή ζηήξημε. 

 

ην ζεκείν απηφ θαη κε βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπ-

ζίαζε θαζελφο απφ ηα πξνο αλάθηεζε πιηθά κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηαδηθαζία αλαθχθισζή ηνπο. 

 

Υαπηί 

Σν θιάζκα απηφ είλαη θαηάιιειν γηα αλαθχθισζε (πξνο παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη 

λέσλ πξντφλησλ ράξηνπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη έληνλα ξππαζκέλν θαη 

βξεγκέλν (π.ρ. ραξηί ηνπαιέηαο). Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο Διιεληθήο 

ραξηνβηνκεραλίαο ζηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ (ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ απαη-
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ηνχκελνπ βαζκνχ θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) θαζηζηά ηελ αλαθχ-

θισζε ραξηηνχ αξθεηά ειθπζηηθή ζηε ρψξα καο θαη ήδε πινπνηνχληαη αξθεηά πξνγξάκ-

καηα δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ζπιινγήο, νξηζκέλα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξα-

θηεξηζζνχλ θαη καθξνρξφληα. ηηο βηνκεραλίεο ην ραξηί αλακεηγλχεηαη κε λεξφ ζρεκα-

ηίδνληαο ην ραξηνπνιηφ. Ο πδξνπνιηνπνηεηήο (hydropulper) δηαρσξίδεη ηηο ίλεο ηνπ 

ραξηηνχ, νη νπνίεο καδί κε ην λεξφ ζπλζέηνπλ ην κίγκα απφ ην νπνίν απνκαθξχλνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα κέηαιια θαη νη δηάθνξεο πξνζκίμεηο. ην κίγκα πξνζζέηνληαη ρεκηθά γηα 

απνκειάλσζε, ιφγσ δε ηνπ φηη παξακέλεη αξθεηφ κειάλη ζε απηφ, ην ηειηθφ πξντφλ έρεη 

ρξψκα θαηφ. Ο θαζαξφο πνιηφο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 100% πξντφλ αλαθπθισκέλνπ 

ραξηηνχ, ελψ κπνξεί θαη λα αλακηρζεί κε μπινπνιηφ ή παξζέλεο ίλεο γηα ηελ παξαγσγή 

ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ελ κέξεη απνηεινχληαη απφ αλαθπθισκέλεο ίλεο. Δάλ ην ραξηί 

είλαη ηζαιαθσκέλν δε ζπκθέξεη λα αλαθπθισζεί θαζψο θαηαιακβάλεη πνιχ φγθν, ελψ 

δελ πξέπεη λα αλαθπθιψλεηαη ξππαζκέλν, πιαζηηθνπνηεκέλν ή θπξσκέλν ραξηί, φπσο 

επίζεο νχηε ραξηνπεηζέηεο ή ραξηηά πγείαο (ξππαζκέλα θαη κε επαίζζεηεο ίλεο). 

 

Γςαλί 

Tν θέξδνο εδψ, θαηά θχξην ιφγν, δελ είλαη ζηελ πξψηε χιε αιιά ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Σα ηειηθά πξντφληα ηεο αλαθχθισζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

παινβάκβαθεο, fiberglass θαη ζήκαηα ζηνπο δξφκνπο. Σν γπαιί ππνδηαηξείηαη ζε θαηεγν-

ξίεο, ζε ιεπθφ, πξάζηλν θαη θαθέ. Γπαιί θαθέ ρξψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπνπθάιηα 

κπχξαο θαη θαξκάθσλ, ηα νπνία είλαη ρεκηθά επαίζζεηα ζην θσο, ελψ γπαιί πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπνπθάιηα θξαζηψλ θαη αλαςπθηηθψλ, απνηειψληαο ηελ 

πην αζχκθνξε νηθνλνκηθά κνξθή γπαιηνχ. Απαηηείηαη ελεκέξσζε ψζηε λα κελ πεηηνχληαη 

ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο θεξακηθά, πνξζειάλεο (πξνζνρή ζηηο δηαθαλείο), κέηαιια 

(π.ρ. ζακπάληεο), εληζρπκέλν γπαιί (κε ζπξκαηφπιεγκα), αιεμίζθαηξν γπαιί θαη γπαιί 

απφ ηδάκηα κε ζηφθνπο. Γεληθά, φζνλ αθνξά ζην γπαιί θαη φπσο πξνεηπψζεθε, ε 

βέιηηζηε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά ιχζε είλαη ε άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 

 

ιδηπούσα μέηαλλα 

Σα ζηδεξέληα θνπηηά απνηεινχληαη απφ ράιπβα κε ιεπηή εζσηεξηθή επηθάιπςε θαζ-

ζηηέξνπ (tincans) γηα λα απνθεχγεηαη ην ζθνχξηαζκά ηνπ θαη γηα λα πξνζηαηεχεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θνπηηνχ. Ζ επηθάιπςε ηνπ θνπηηνχ κπνξεί λα είλαη θαη απφ ρξψκην. Ο 

θαζζίηεξνο είλαη πιηθφ κεγάιεο αμίαο, πνιιαπιάζηαο απηήο ηνπ ράιπβα, θαη αληηπξν-

ζσπεχεη ην 0,5-1% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ θνπηηνχ. Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο είλαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θνλζεξβψλ, γάιαθηνο θ.ιπ. 

 

Αλοςμίνιο 

Δίλαη απφ ηα πην εκπνξεχζηκα πξντφληα πνπ θηάλνπλ ζηελ αλαθχθισζε. Σν ζεκαληηθφ 

θέξδνο εδψ απφ ηελ αλαθχθισζε, φπσο θαη ζην γπαιί, δελ είλαη ζηελ πξψηε χιε αιιά 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Έλαο ηφλνο αινπκηλίνπ πνπ παξάγεηαη απφ βσμίηε απαηηεί 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο 51,000 KWh. Έλαο ηφλνο απφ αλαθπθισκέλν αινπκίλην απαηηεί 

κφλν 2,000 KWh. Δπηηπγράλεηαη δειαδή 95% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Καηά ηελ 

αλαθχθισζή ηνπο, ηα θνπηηά αινπκηλίνπ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα ζηδεξνχρα θαη 
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ηα δηκεηαιιηθά (καγλεηηθφο δηαρσξηζκφο). Σα θνπηηά ηνπ αινπκηλίνπ κπνξνχλ λα 

αλαθπθισζνχλ άπεηξεο θνξέο. 

 

Πλαζηικά 

Ζ αλαθχθισζε πιαζηηθψλ είλαη γεληθά δχζθνιε θαη πνιιέο θνξέο νηθνλνκηθά αζχκθνξε. 

Απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε είλαη ζεκαληηθή γηαηί πνιιά πιαζηηθά πνπ πεξηέρνπλ ριψξην 

(π.ρ. πνιπβηλπινρισξίδην) φηαλ θαίγνληαη παξάγνπλ πνιχ ηνμηθέο ελψζεηο (δηνμίλεο θαη 

θνπξάλεο) θαη γηαηί ηα πην πνιιά πιαζηηθά δηαζπψληαη δχζθνια (νπφηε θαη δελ απνηε-

ινχλ επηζπκεηφ πιηθφ θνκπνζηνπνίεζεο). 

 

Tα πην δηαδεδνκέλα είδε πξνο αλαθχθισζε είλαη: 

PVC - Πνιπβηλπινρισξίδην 

HDPE - Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

LDPE - Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο 

PET – Πνιπαηζπιέλην ηεξεξθζαιάηε 

PP - Πνιππξνππιέλην 

PS – Πνιπζηπξέλην 

Οη πξνζπάζεηεο γηα αλάθηεζε πιαζηηθνχ έρνπλ εζηηαζζεί ζηα είδε πνπ αλαθπθιψλνληαη 

επθνιφηεξα (PET θαη HDPE). Απφ ΡΔΣ (Polyethylene terepthalate) είλαη θαηαζθεπα-

ζκέλεο νη θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά ινηπά κπνπθάιηα αλαςπθηηθψλ, 

ελψ απφ HDPE (High density polyethelane) είλαη ηα θνπηηά γάιαθηνο, αλαςπθηηθψλ θαη 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ. 

 

1.2.4 Κομποζηοποίηζη (ή λιπαζμαηοποίηζη ή βιοζηαθεποποίηζη) 

Ζ θνκπνζηνπνίεζε εληάζζεηαη (θαηά κία έλλνηα) ζηελ αλαθχθισζε, αθνχ είλαη ζηελ 

νπζία ε αλαθχθισζε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ ησλ απνξξηκκάησλ καο. πσο έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί, ε Δ.Δ. αζθεί πηέζεηο γηα λα κεησζεί ην βηνδηαζπάζηκν θιάζκα ησλ Αζηηθψλ 

ηεξεψλ Απνβιήησλ, πνπ νδεχνπλ πξνο ηειηθή δηάζεζε, θαηά 50% κέρξη ην 2016 (ζε 

ζρέζε κε ην 1995) θαη θαηά 65% κέρξη ην 2020 (Κνηλνηηθή Οδεγία 91/31/ΔΚ). Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ νξγαληθνχ (βηνδηαζπάζηκνπ) θιάζκαηνο ησλ 

αζηηθψλ απνβιήησλ, απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο βηνινγηθέο θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκν-

πνηεζνχλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζε έλα 

ελαιιαθηηθφ αέξην, πγξφ ή ζηεξεφ ηειηθφ πξντφλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αεξφβηα (πνπ είλαη θαη ε επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε) θαη ε αλαεξφβηα ιηπαζκαηνπνίεζε ή/θαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί απηψλ. 

Ζ ιηπαζκαηνπνίεζε απνηειεί κία ξπζκηδφκελε δηάζπαζε ή αδξαλνπνίεζε ησλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ ησλ απνξξηκκάησλ, απφ ηελ νπνία ζε ηειηθή θάζε πξνθχπηνπλ κε 

ηε βνήζεηα κηθξννξγαληζκψλ: 
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• Υνχκνπο (humus), δει. έλα Βειηησηηθφ Δδάθνπο (ΒΔ), πνπ νλνκάδεηαη θνκπφζη, θαζψο 

επίζεο CO2 θαη H2O (ζηελ πεξίπησζε ηεο αεξφβηαο). 

• CH4 (κεζαλνγέλεζε), θαζψο επίζεο CO2 θαη ιάζπε (ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαεξφβηαο). 

ηελ πνιχπινθε απηή βηνρεκηθή δηαδηθαζία ιακβάλνπλ κέξνο δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί 

(βαθηήξηα, κχθεηεο θαη πξσηφδσα), ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο ηελ αλαινγία C/N (ν άλζξαθαο απνηειεί πεγή ελέξγεηαο θαη ην άδσην 

ηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ), ηελ πγξαζία ησλ απνξξηκκάησλ (ε ηξνθή ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ είλαη πάληα ζε δηαιπηή κνξθή), ην δηαζέζηκν νμπγφλν (αεξφβηα 

δχκσζε), ην pH θαη ηε ζεξκνθξαζία. Σν πξντφλ ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο ιέγεηαη Βειηησηηθφ 

Δδάθνπο (ΒΔ) θαη πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νγθψδε αληηθείκελα, πιαζηηθά, 

γπαιί, βαξέα κέηαιια θαη παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Σν ΒΔ κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηεζεί ζε θαιιηέξγεηεο (φπσο ακπεινπξγία, αλζνθνκία, δελδξνθνκία θ.ιπ.) απμάλνληαο 

ηελ παξαγσγή θαζψο εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε ζξεπηηθέο νπζίεο, απμάλεη ην πνξψδεο 

ηνπ, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη θαηαθξαηεί ηελ πγξαζία. 

ρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνο θνκπνζηνπνίεζε πιηθψλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε 

ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ θνκπφζη αλαθέξνληαη: α) ε Οδεγία 91/676/EWR πεξί Νηηξηθψλ, 

β) Ο Καλνληζκφο 2092/91, πνπ ξπζκίδεη ηηο νξηαθέο ηηκέο γηα ηα βαξέα κέηαιια ζηα 

βηνινγηθά ιηπάζκαηα απφ νηθηαθά απφβιεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία 

θαη γ) ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο (1774/2002/ΔΚ) θαη ε εζληθή λνκνζεζία γηα ηα Εσηθά 

ππνπξντφληα (Π.Γ. 211/2006). 

 

1.2.5 Σελική Γιάθεζη ηυν Τπολειμμάηυν 

Σν ηειηθφ ζηάδην ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηε 

δηάζεζε ησλ ινηπψλ απνβιήησλ, ηα νπνία δελ δχλαηαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε θάπνηνλ απφ 

ηνπο ηξφπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν – Υψξνο Τγεην-

λνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.). Αθνξά δειαδή ζηε δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

– αδξαλψλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, λα αλαθπθισζνχλ ή λα 

ιηπαζκαηνπνηεζνχλ. Ζ κεηάβαζε απφ ηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ ζηε δηάζεζε 

ππνιεηκκάησλ, πνπ ηζνδπλακεί απφ ην 100% ηεο δηάζεζεο ζην 15-20%, απνηειεί ην 

ζηνίρεκα πνπ θαιείηαη λα θεξδίζεη ε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ελφο ΥΤΣΤ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, ρσξνηαμηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. χκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΚΤΑ 114218/97/ΦΔΚ 1010Β/17-11-97), ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

ελφο ζχγρξνλνπ ΥΤΣΤ, πξνβιέπεη ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πεξηκεηξηθψλ 

πξαλψλ (αξγηιηθέο θαη ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο), πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πηζαλφηεηα δηαθπγήο ηνπ ζηξαγγίζκαηνο πξνο ην ππέδαθνο, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζαλά παξαγφκελνπ βηναεξίνπ (biogas). Ζ ηειηθή επηθάιπςε ηνπ ΥΤΣΤ, κεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ απφζεζεο, έρεη σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηείζδπζεο θαη 

ζπλεπψο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ ζηξαγγίζκαηνο. πλήζσο πξνηηκνχληαη 

εδαθηθά πιηθά ή κπεληνλίηεο ή κείγκα θπζηθνχ εδάθνπο θαη κπεληνλίηε. Δπηπιένλ, ε 

ηειηθή επηθάιπςε απνηξέπεη ηε δηαθπγή ηνπ βηναεξίνπ πξνο ηα αλψηεξα ζηξψκαηα, 

θαζψο θαη ηελ εθπνκπή αλεπηζχκεησλ νζκψλ. Γεκηνπξγεί δε ην θαηάιιειν ππφζηξσκα 
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γηα ηελ αλάπηπμε βιάζηεζεο θαη ζηαζεξφ ζρεηηθά έδαθνο γηα ηε ζηήξημε ειαθξψλ 

θαηαζθεπψλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νη λέεο ρξήζεηο. Σν αδξαλέο πιηθφ, πνπ 

απαηηείηαη ζπλνιηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ, αλέξρεηαη ζην 20-25% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηνπο φγθνπ. Ζ απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΤ γίλεηαη ζε κνξθή 

ζηξψζεσλ, νη νπνίεο ζπκπηέδνληαη κε ηε βνήζεηα κεραλεκάησλ. Κάζε ζηξψζε (ηακπάλη) 

ρσξίδεηαη ζε θειηά (θχηηαξα) εκεξεζίαο επηθάιπςεο δει. ηκήκαηα ζηα νπνία απνηίζεληαη 

ε εκεξήζηα πνζφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ θζάλνπλ ζηνλ ρψξν θαη ζην ηέινο ηεο 

εκέξαο επηθαιχπηεηαη κε ιεπηφ ζηξψκα πιηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία απφ απηναλάθιεμε, 

πεξηνξηζκφ ηεο δπζνζκίαο, ηεο δηείζδπζεο λεξνχ θαη ηεο παξνπζίαο εληφκσλ. Σν πάρνο 

ηεο εκεξήζηαο επηθάιπςεο είλαη πεξίπνπ 0,15 m κε πιηθφ ακκψδεο ή ακκνραιηθψδεο. 

 

1.3. Αξιολόγηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

ηε ρψξα καο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμαλ αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ: 

 ζηελ επέθηαζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ρσξίο πξφβιεςε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη 

δηθηχσλ (ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο), 

 ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

 ζηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπλεζεηψλ, 

 ζηελ αχμεζε ησλ επηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ θαη ηνμηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζή ηνπο, 

 ζηελ εκθάληζε ζχλζεησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο δχζθνια απνδνκήζηκσλ, 

 ζηελ εληαηηθνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο ν ηνπξηζκφο 

 

θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΑ, ζηελ αιιαγή ηεο πνηνηηθήο ηνπο 

ζχζηαζεο, ζηε πξνβιεκαηηθή ηνπο δηάζεζε (ΥΑΓΑ), θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζήο ηνπο, ζηε βάζε ησλ λέσλ Δπξσπατθψλ 

αξρψλ θαη αληηιήςεσλ. 

ε ζρέζε κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ζηφρνπο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, 

αλάθηεζε θαη εθηξνπή απφ ηελ ηαθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο κε 

έηνο αλαθνξάο ην 2011 απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Βαζκφο επίηεπμεο πνζνηηθψλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο (έηνο αλαθνξάο 2011) 

 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ γηα ην έηνο 2011 δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηε ρψξα 

είλαη αλνξζνινγηθή. θνπφο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(ΔΓΑ) είλαη ε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ε εμέιημή ηεο ζε 

έλα δπλακηθφ θαη ζχγρξνλν ηνκέα νηθνλνκίαο κε θνξέα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα πξναζπίδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. Ζ αιιαγή ζηε δηαρείξηζε απαηηεί κεηαμχ ησλ άιισλ 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε ηνκείο φπσο ε ελεκέξσζε, θαη επαηζζεηνπνίεζε κε ζθνπφ 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ε νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηεο παξαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ απνβιήησλ, 

ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ηήξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ε επέθηαζε 

ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο λέσλ κε έκθαζε ζην ζχζηεκα δηαινγήο ζηελ 

πεγή, ε ππνζηήξημε ησλ αγνξψλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα, νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

Σα δίθηπα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΑ θαιχπηνπλ ην 100% ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ΑΑ ζπιιέγεηαη σο έλα εληαίν ξεχκα (ζχκκεηθηα απφβιεηα). Ζ 

πξνδηαινγή πιηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ βηναπνβιήησλ, είλαη πιήξσο ππνβαζκηζκέλε. Ζ 

αλαθχθισζε ησλ ΑΑ βξίζθεηαη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα, δεδνκέλνπ φηη γηα ην 2011 

αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο παξαγσγήο, ελψ νη πνζφηεηεο νξγαληθνχ θιάζκαηνο πνπ 

αλαθηήζεθαλ κέζσ ρσξηζηήο ζπιινγήο (θνκπνζηνπνίεζε ή/ θαη ελεξγεηαθή αλάθηεζε) 

αληηζηνηρνχζαλ ζε πνζνζηφ κφιηο 3% επί ησλ ζπλνιηθά παξαγφκελσλ ΑΑ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα πνζνζηά απηά είλαη αθφκε ρακειφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ε 

αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ ζηνπο κπιε θάδνπο θαη ζηα ΚΓΑΤ, ππνινγίδνληαο έλα 

πνζνζηφ θαζαξφηεηαο 60% γηα ην 2011, αθνξά κφλν ζην 4,14% (6,9% Υ 60%) απφ ην 

ζπλνιηθφ 15%. Ζ αλάθηεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζηηο ΜΔΑ δελ μεπεξλά ην 3% ησλ 

εηζεξρνκέλσλ ζ’ απηέο, νπφηε ε πξαγκαηηθή αλάθηεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,14% (4,7% Υ 

3%). Σν ζχλνιν ζπλεπψο ηεο αλάθηεζεο ζπζθεπαζηψλ αλέξρεηαη ζε 4,28%. Σν 

ππφινηπν 10,72% αθνξά ζε βηνκεραληθέο ζπζθεπαζίεο, έληππν ραξηί θαη ζηα άιια 

ξεχκαηα αλαθπθιψζηκσλ. ζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (κε ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλεο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο) ησλ ππνιεηπφκελσλ πξνο δηαρείξηζε 

ζχκκεηθησλ ΑΑ, κεηά ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ε δπλακηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη 467.500 t/έην, πνπ ζηελ νπζία δελ αθνξά ηελ αλάθηεζε πνηνηηθνχ 

θφκπνζη, αιιά δεπηεξνγελψλ θαπζίκσλ θαη θνκπνζη ηχπνπ Α, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

νπνίσλ νδεγείηαη ζε ηαθή. Καηά ην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ ΔΓΑ είραλ 

δξνκνινγεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ εθηξνπήο ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή, 

εγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο ππνιεηπφκελσλ ζπκκείθησλ ΑΑ κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

2.404.450 t/έηνο, ε νπνία δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ζα δηαθνξνπνηεζεί κε βάζε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΔΓΑ. Γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ εθηξνπήο ΒΑΑ απφ 

ηελ ηαθή θαη ηελ παξαγσγή θαζαξήο νξγαληθήο κάδαο, απαηηείηαη ε εληαηηθή εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ δηαινγήο ΒΑΑ ζηελ πεγή. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί, κέζα απφ Σνπηθά 

Γεκνηηθά ρέδηα, ζηελ δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ 

αλαθχθισζεο κεηά απφ δηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθψλ (θνκπνζηνπνίεζε, αλαεξφβηα 

ρψλεπζε). Πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπηζζεί ε παξανηθνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο, πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά θαλφλα κε παξαβαηηθφ θαη πεξηβαιινληηθά 

επηθίλδπλν ηξφπν, θαζψο θαη ε παξάλνκε κεηαθνξά ζπκκείθησλ κέζσ ΚΓΑΤ, φπνπ 

ζπκβαίλεη. ζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε απνξξηκαηνγελνχο θαπζίκνπ, νη 

ηζηκεληνβηνκεραλίεο ηεο Διιάδαο δχλαληαη λα απνξξνθήζνπλ σο θαη 480.000 t 

RDF/SRF εηεζίσο, έπεηηα απφ επελδχζεηο αλαβάζκηζεο/ ηερλνινγηθήο πξνζαξκνγήο 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. 

 

Απφ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε δηαρείξηζε αζηηθψλ απνβιήησλ, 

ηφζν σο πξνο ηα πθηζηάκελα δίθηπα θαη ππνδνκέο φζν θαη σο πξνο ηελ πξφνδν 

επίηεπμεο ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο λέεο ππνρξεψζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο, πξνθχπηεη ζαθήο αλαγθαηφηεηα γηα ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πξνο: 
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(i) ηελ θαζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε δηαθξηηά 

ξεχκαηα, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4042/2012, ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

ην άξζξν 11 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ. χκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν, 

επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο 

κε ηελ θαζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα 

πιηθά: ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, κέηαιια πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αλαγθαία 

πνηνηηθά πξφηππα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο αλαθχθισζεο (ππνρξέσζε πνπ ζα 

έπξεπε λα έρεη πινπνηεζεί απφ 1.1.2015). 

 

(ii) Ζ θαζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία παλειιαδηθά ησλ 

Πξάζηλσλ εκείσλ (ηνπιάρηζηνλ έλα αλά δήκν κε ρσξνηαμηθά θαη πιεζπζκηαθά 

θξηηήξηα), είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζεο ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ, ζηα νπνία ζεκαληηθφ ξεχκα απνηεινχλ ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, 

θαη επηθέξεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ πνπ νδεγνχληαη ζε 

ηειηθή δηάζεζε 

 

(iii) ηελ νξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο θνληά ζηνπο 

ρψξνπο παξαγσγήο, γηα λα επηηεπρζνχλ πςεινί ζηφρνη εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ 

ηελ ηαθή θαη παξάιιεια ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θνκπφζη κέζσ 

επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ 

 

(iv) ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ δηαδεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξαηηέξσ αλάθηεζεο 

πιηθψλ απφ ηα ππνιεηπφκελα ζχκκεηθηα ΑΑ, κε ζηφρν ε αζξνηζηηθή 

δπλακηθφηεηά ηνπο λα κελ μεπεξλά ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ 

 

(v) ηελ απνθαηάζηαζε πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δηάζεζεο 

(ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ), ψζηε λα αξζνχλ αηηίεο ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 

θαηαγγειηψλ, παξαβηάζεσλ λνκνζεζίαο θαη δπζιεηηνπξγηψλ θαη λα απνθαηαζηαζεί 

ε ζπκκφξθσζε φισλ κε ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο, κε ζεηξά νξηδφληησλ κέηξσλ, 

εληαηηθνπνίεζε ειέγρσλ, ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη ππνζηήξημε θνξέσλ 

ιεηηνπξγίαο 

 

(vi) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη ηειηθήο 

δηάζεζεο ΑΑ θαη ηελ πξνζζήθε λένπ δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ – ΚΑΔΓΗΠ 

 

(vii)  ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πζηεξήζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ 

 

(viii)  θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο αλαθχθισζεο φισλ ησλ 

ξεπκάησλ απνηειεί ε νξζή θαη δηαθαλήο δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ πνπ 

νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά πξνο ηνπο δήκνπο παξέρνληαο 

νηθνλνκηθφ θίλεηξν ζηνπο πνιίηεο. 
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ε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, νη θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο 

αθνξνχλ ηα εμήο: 

 

(i) πθίζηαληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο ζε δίθηπα εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο θαη 

ζεκαληηθφ πεξηζψξην αλάπηπμεο δηθηχσλ εγθαηαζηάζεσλ αλάθηεζεο 

 

(ii) δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ, κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ Β.Α., θπξίσο επηθίλδπλσλ, απνηειεί ε δηάζεζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζεκαληηθά απμεκέλν θφζηνο δηαρείξηζεο θαη 

απψιεηα θεθαιαίσλ 

 

(iii) ζπζζσξεχνληαη Β.Α. ζηνπο ρψξνπο ησλ παξαγσγψλ, πνπ ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε 

ρψξνπο δηάζεζεο, ρσξίο ζπρλά λα πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, θαη 

 

(iv) πθίζηαηαη αλάγθε ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο Β.Α. 

 

Σα ζηνηρεία δηαρείξηζεο γηα ην έηνο 2011 δείρλνπλ φηη θπξίαξρε εξγαζία δηαρείξηζεο γηα ηα 

κε επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα απνηέιεζε ε δηάζεζε (ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80%). 

ηελ πεξίπησζε ησλ επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ζεκαληηθφ πνζνζηφ (30%) 

απνζεθεχηεθε εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ελ αλακνλή πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο, 

ελψ αληίζηνηρε πνζφηεηα (πεξίπνπ 37% ηνπ ζπλφινπ) νδεγήζεθε ζε εξγαζίεο 

αλάθηεζεο. Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ραξαθηεξίδεηαη ελ 

γέλεη απφ έιιεηςε / αλεπάξθεηα θαηάιιεισλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, ελψ πεξηνξηζκέλεο 

εκθαλίδνληαη λα είλαη νη επηινγέο ζπλέξγηαο κεηαμχ θιάδσλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε 

δηεμφδσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. Γηαδεδνκέλν είλαη ην θαηλφκελν 

ηεο παξάλνκεο δηάζεζήο ηνπο κέζσ ηεο αλάκημεο (θαη ξχπαλζεο) ησλ ΑΑ, κε επη-

θίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα. εκαληηθή ππνρξέσζε θαη πξνυπφζεζε δηαρείξηζεο ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο αλεπάξθεηαο ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ παξαγφκελσλ θαη δηαρεηξηδφκελσλ πνζνηήησλ απνβιήησλ. ηφρνο ηνπ ΔΓΑ είλαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή ζε ειεθηξνληθφ κεηξψν έσο 31/12/2015 ηεο παξαγσγήο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ελψ παξάιιεια ζα ελδπλακσζνχλ νη έιεγρνη εθαξκνγήο 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ζα επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνπο ππφρξενπο πνπ 

δελ ζπκκνξθψλνληαη. 

 

Οη δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γεληθά 

(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001) ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε:  

(i) λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγψλ ζηα ζπζηήκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, 
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(ii) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη Γήκνη ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηνπηθά 

ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηα δεκνηηθά απφβιεηα 

πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε  

(iii) λα επεθηαζεί ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ iv) λα 

ππάξμεη δηαθαλήο θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ (ρξεκαηηθέο εηζθνξέο 

θιπ.), πνπ νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά. Δπηκέξνπο δηαπηζηψζεηο 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ξεχκαηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ 

αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο, ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ 

επεμεξγαζίαο, ηελ θαζπζηέξεζε ζηε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη ηελ 

αλάγθε γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαηά ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ. 

 

ε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ή κε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηελ αλάθηεζε – αλαθχθισζε 

θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, νη 

2 απφ ηνπο ζπλνιηθά 7 ηηζέκελνπο ζηφρνπο αλαθχθισζεο δελ επηηπγράλνληαη (έηνο 

2011), ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ 

ζπζθεπαζηψλ (ηηζέκελνη πνζνηηθνί ζηφρνη: 60% θαη 50% αληίζηνηρα). Ο ζηφρνο αλαθχ-

θισζεο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί-ραξηφλη επηηπγράλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ λα μεπεξλά ζπζηεκαηηθά ην 90%. Απφ ην 2009 θαη κεηά 

επηηπγράλεηαη επίζεο θαη ν ζηφρνο γηα ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη γηα ηηο μχιηλεο 

ζπζθεπαζίεο. Σέινο ν ζπλνιηθφο ζηφρνο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο επηηπγράλεηαη γηα ην έηνο 2011, επηζεκαίλεηαη φκσο φηη ηα έηε 2012 θαη 

2013 δελ έρεη επηηεπρζεί. 

 

Γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο ν ζηφρνο ζπιινγήο ην 2011 δελ έρεη επηηεπρζεί, έρνπλ 

επηηεπρζεί φκσο νη επηκέξνπο ζηφρνη αλάθηεζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλα-

θχθισζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ πθηζηάκελσλ εγθα-

ηαζηάζεσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ΑΖΖΔ ζηε ρψξα, κε 

εμαίξεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαηεγνξίαο 5 (ιακπηήξεο), γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζηελ εμαγσγή ησλ ιακπηήξσλ γηα επεμεξγαζία. 

 

Ζ δπλακηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ αλαγέλλεζεο απνβιήησλ ειαίσλ (ΑΔ) 

ππεξθαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ελψ φιεο νη ζπιιεγφκελεο 

πνζφηεηεο νδεγνχληαη πξνο αλάθηεζε (αλαγέλλεζε). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί 

ζηα δίθηπα ζπιινγήο, θαζψο ηα πνζνζηά ρσξηζηήο ζπιινγήο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί 

ππνιείπνληαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 70%. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηε δπζθνιία ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ζπιινγήο ΑΔ είλαη ε αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

απνβιήησλ ειαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πινία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, δειαδή κέζσ ΔΓ, θαζψο θαη ε παξάλνκε δηαθίλεζή ηνπο 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (εκπνξηθή αμία, ρξήζε ηνπο σο θαχζηκν) θαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπγθέληξσζε ησλ απνβιήησλ ειαίσλ απφ θνηλνχ κε 

πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα. 
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Ο ζηφρνο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ 100% ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο (ΑΟΒ) δελ έρεη επηηεπρζεί. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαθίλεζε ησλ ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο, ψζηε 

λα επηηεπρζεί πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά θαη λα 

εληζρπζεί ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ απνβιήησλ απηψλ. ε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο 

αλάθηεζεο/ αλαθχθισζεο, ππάξρεη επάξθεηα ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ζπζζσξεπηψλ Pb-νμένο, ελψ γηα ζπζζσξεπηέο Ni-Cd νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο δελ 

επαξθνχλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηε ιεηηνπξγία εηδηθήο κνλάδαο αλαθχθισζεο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ. Οη ζηφρνη δηαρείξηζεο 

ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ (ΜΔΟ) έρνπλ επηηεπρζεί. Γεδνκέλεο φκσο ηεο 

αδπλακίαο δηαρείξηζεο ζηε ρψξα κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ εθηφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 109/2004, ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε άιια ΜΔΟ, ελψ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ αγνξέο γηα ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ζηε βάζε 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (Ζ&) 

έρεη νξγαλσζεί απφ ην αξκφδην ΔΓ θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ο ζηφρνο 

ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ 25% ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ππεξθαιχπηεηαη ήδε απφ ην 

2009. Ωζηφζν, απαηηνχληαη ζπλερείο βειηηψζεηο ζηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ (θχξην 

δεηνχκελν ε θάιπςε ησλ απνκαθξπζκέλσλ/ δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ), θαζψο θαη ε 

ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο 45% γηα ηε ζπιινγή ην έηνο 2016. Οη κηθξέο πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& δελ αηηηνινγνχλ νηθνλνκηθά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

θαηάιιειεο κνλάδαο αλαθχθισζεο, γηα ην ιφγν απηφ ε αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ 

θνξεηψλ Ζ& γίλεηαη ζε κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί κε βαζηθφ 

θξηηήξην ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο. 

 

Οη πνζνηηθνί ζηφρνη δηαρείξηζεο ησλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) 

επηηπγράλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ωζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε θαη ηνπ απζηεξφηεξνπ 

ζηφρνπ 95% απφ ην 2015, απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ απνξξππαζκέλσλ ΟΣΚΕ. Σν δίθηπν δηαρείξηζεο 

θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο (πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά) θαη ε εγθαηεζηεκέλε 

δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (δηαιπηήξηα ΟΣΚΕ) είλαη αξθεηή γηα ηηο αλάγθεο 

δηαρείξηζεο ησλ ΟΣΚΕ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) αμηνινγείηαη σο αλεπαξθήο, θαζψο παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή 

πζηέξεζε ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ ΔΓ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

ΑΔΚΚ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, σζηφζν νη ελ ιφγσ κνλάδεο δελ 

είλαη θαηαλεκεκέλεο ζηε ρψξα θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία κεηαθνξάο ησλ 

απνβιήησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ απνβιήηνπ), δελ ππάξρεη 
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επάξθεηα αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. Σα παξαπάλσ έρνπλ νδεγήζεη ζε 

ειιηπή θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ΑΔΚΚ θαη ζε αδπλακία επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ. 

 

Γηα ηα επηθίλδπλα ΑΔΚΚ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, νη πθηζηάκελεο ΔΑΚ ακηάληνπ είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ επαξθψο ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ 

ΥΤΣ γηα ακηαληνχρα απφβιεηα νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

(ιφγσ αλάγθεο γηα δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά), κε θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο ηε κε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ εληνπηζκνχ θαη αθαίξεζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ ή ηε κε ζχλλνκε δηαρείξηζε 

ηνπ απνβιήησλ ξεχκαηνο. 

 

Γηα ην ξεχκα ησλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ δηαπηζηψλνληαη θπξίσο 

πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε εληφο ησλ ΤΜ (ρσξηζηή ζπιινγή ζην ζεκείν παξαγσγήο, 

θαηάιιειε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε εληφο ηεο κνλάδαο), θαζψο θαη ε κε αληαπφθξηζε 

θάπνησλ εθ ησλ ΤΜ ζηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ παξαγσγνχ, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θαη ησλ πξα-

θηηθψλ δηαρείξηζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη κφλν κία κνλάδα 

απνηέθξσζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, πνπ 

επηηείλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κνλάδσλ ζε απνκαθξπζκέλεο ή δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θαη λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο φπνπ παξα-

ηεξνχληαη θαηλφκελα πξφζκημεο θαη κε δηαρσξηζκνχ ησλ κνιπζκαηηθψλ απφ ηα ινηπά 

απφβιεηα. ρεηηθά, ζα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

θφζκνπ. 

 

ε ζρέζε κε ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ειιείςεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, κε ηε δηάζεζε ζην έδαθνο 

θαη ηελ αλνηρηή θαχζε λα απνηειεί ηελ θπξίαξρε πξαθηηθή δηαρείξηζεο. Διιηπήο 

δηαρείξηζε θαηαγξάθεηαη επίζεο γηα ηα απφβιεηα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο κε νξγαληθήο 

ζχζηαζεο, φπσο πιαζηηθά ζεξκνθεπίσλ θαη νη ζπζθεπαζίεο ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκά-

θσλ θαη θηεληαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ. 
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1.4 Απαιηήζειρ ζε ςποδομέρ και δίκηςα διασείπιζηρ ζηεπεών αποβλήηυν 

Σν ηζρχνλ ζήκεξα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα κε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο βειηηψζεηο θαη εμεηδηθεχζεηο, είλαη φκσο ελ πνιινίο 

ζχγρξνλν θαη επαξθέο. Ζ αλεπάξθεηα ζε εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα δελ νθείιεηαη ζε ζεζκηθνχο ιφγνπο, αιιά θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε θαζαξήο άπνςεο γηα ηελ αλαγθαία πνιηηηθή, γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο, 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη γηα ην ξφιν ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ. Απφ απηέο ηηο δξάζεηο, εθηφο ησλ λνκνζεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, πξνθχπηνπλ θαη 

αλάγθεο ζε ππνδνκέο θαη δίθηπα γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

πλνςίδνληαο απφ ηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε γηα φια ηα ξεχκαηα απνβιήησλ, 

νδεγνχκαζηε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απαηηήζεηο ζε ππνδνκέο θαη δίθηπα 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ: 

 

 ε πξνδηαινγή πιηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ βηναπνβιήησλ, είλαη πιήξσο ππνβαζκηζκέλε 

θαη ζπλεπψο απαηηείηαη δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ 

αλάθηεζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ κεηά απφ δηαινγή ζηελ πεγή 

(θνκπνζηνπνίεζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε) 
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 επεμεξγαζία ζε κνλάδεο κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ππνιεηκκαηηθψλ 

ζπκκείθησλ ΑΑ, ζηε βάζε ηεο εγγχηεηαο θαη κε ην ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

θαη κεηαθνξάο 

 νη ηζηκεληνβηνκεραλίεο ηεο Διιάδαο δχλαληαη λα απνξξνθήζνπλ σο θαη 480.000 t 

RDF/SRF εηεζίσο, έπεηηα απφ επελδχζεηο αλαβάζκηζεο/ ηερλνινγηθήο πξνζα-

ξκνγήο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο 

 δεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ παλειιαδηθψο (ηνπιάρηζηνλ έλα αλά δήκν κε 

ρσξνηαμηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα) ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ ηνπιά-

ρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα πιηθά: ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, κέηαιια 

 δεκηνπξγία ππνδνκψλ δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε αλάθηεζεο δσηθψλ θαη θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη βηναπνδν-

κήζηκσλ ιαζπψλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο κε ηα δίθηπα 

παξαγσγήο πξντφλησλ (δσνηξνθψλ, θεξακηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ.), γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο θαη γηα ηελ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ βηναέξην. Δπηδίσμε, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηεο ζπλέξγεηαο κε ηα δίθηπα 

αλάθηεζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ άιιεο πξνέιεπζεο 

 ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιακπηήξσλ (ελαι-

ιαθηηθή δηαρείξηζε απφβιεησλ θαηεγνξίαο 5β). ηελ Διιάδα ππάξρεη κφλν έλα 

αληίζηνηρν εξγνζηάζην πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο. Έηζη νη ιακπηήξεο πξνσ-

ζνχληαη ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηε Γεξκαλία ή ζην Βέιγην. 

 εηδηθή κνλάδα επεμεξγαζία ζπζζσξεπηψλ Ni-Cd – απηή ηε ζηηγκή ε δηαρείξηζε 

γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ 

 δεκηνπξγία θαηάιιειεο κνλάδαο αλαθχθισζεο θνξεηψλ Ζ& – απηή ηε ζηηγκή 

γίλεηαη ζε κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 δεκηνπξγία θηλεηψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αδξαλψλ απνβιήησλ 

 θαηαζθεπή ΥΤΣ αδξαλψλ απνβιήησλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα (εηδηθφηεξα ζηα λεζηά). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ 

λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ ζηα πιαίζηα ελφο business plan. 
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3. ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΒΙΩΙΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

2.1 Μέθοδοι επεξεπγαζίαρ ζηεπεών αποβλήηυν 

χκθσλα θαη κε φζα νξίδεη ε ΚΤΑ 29407/3508 γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ, 

δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ απνβιήησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα ΚΤΑ, σο επεμεξγαζία νξίδνληαη νη θπζηθέο, ζεξκηθέο, ρεκηθέο ή 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο, πνπ κεηαβάιινπλ ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ν φγθνο ή νη επηθίλδπλεο 

ηδηφηεηέο ηνπο, λα δηεπθνιπλζεί ε δηαθίλεζή ηνπο ή λα βειηησζεί ε αλάθηεζε ρξήζηκσλ 

πιψλ. Καηά ζπλέπεηα, σο επεμεξγαζία ελλνείηαη ε δηαινγή ζηελ πεγή (ζπζθεπαζηψλ, 

νξγαληθψλ, πξάζηλσλ, επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ θ.α.), 

 

ε κεραληθή δηαινγή, ε κεηαθφξησζε θαη ε δεκαηνπνίεζε, θαζψο θαη φιεο νη ηερλνινγίεο 

ζεξκηθήο, θπζηθήο, ρεκηθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, πσο δελ ππάξρεη βέιηηζηε ηερλνινγία γηα ην ζχλνιν ησλ 

πεξηπηψζεσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θάζε κία απφ απηέο παξνπζηάδεη  

κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (ΦνΓΑ) πνπ ζα θιεζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

έξγα. Κξίζηκε παξάκεηξνο ζρεδηαζκνχ είλαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε ησλ 

απνβιήησλ αιιά θαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

(RDF, Compost, αλαθπθιψζηκα). Οη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα επηιερζεί, ηφζν απφ νηθνλνκηθή (βησ-

ζηκφηεηα ηεο κνλάδαο, απαηηνχκελν gate fee) φζν θαη απφ ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

άπνςε (βαζκφο αμηνπνίεζεο δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ, ηειηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΤ θ.α.). 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηή ε απνξξφθεζε ησλ παξαγφκελσλ 

RDF/SRF, compost ζηελ αγνξά, ηφηε απηά ζα θαηαιήμνπλ ζε ρψξνπο δηάζεζεο κεηψ-

λνληαο ζεκαληηθά ηελ εθηξνπή ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ φγθν ησλ απνβιήησλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ηεο 

εθπφλεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ κειεηψλ. Αθνινχζσο αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. 

 

2.2 Μησανική και Βιολογική επεξεπγαζία 

Οι μονάδερ Μησανικήρ - Βιολογικήρ Δπεξεπγαζίαρ (ΜΒΔ) έσοςν δςναηόηηηα 

επεξεπγαζίαρ ηόζο ζύμμεικηυν Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν (ΑΑ), όζο και 

επιλεγμένυν πεςμάηυν και, ανάλογα με ηην εγκαηάζηαζη, παπάγοςν ανακς-

κλώζιμα ςλικά (σαπηί, σαπηόνι, ζιδηπούσα μέηαλλα, αλοςμίνιο, πλαζηικά ή/και 

γςαλί), βιοζηαθεποποιημένο απόππιμμα, κομπόζη, Refused Derived Fuel (RDF), 

βιοαέπιο και Solid Refuse Fuel (SRF). Πιο ζςγκεκπιμένα, ηα βαζικά είδη 
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εγκαηαζηάζευν μησανικήρ και βιολογικήρ επεξεπγαζίαρ και, για κάθε είδορ, ηα 

παπαγόμενα πποφόνηα είναι ηα ακόλοςθα: 

 

 Μεραληθή επεμεξγαζία + Αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε 

o Αλαθπθιψζηκα ή/θαη RDF 

o Βηνζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ γηα θνκπφζη ή θάιπςε ΥΤΣΑ ή απνθαηάζηαζε 

εδαθψλ 

 Μεραληθή επεμεξγαζία + Αλαεξφβηα ρψλεπζε 

o Αλαθπθιψζηκα ή/θαη RDF 

o Βηναέξην γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

o Βηνζηαζεξνπνηεκέλν απφξξηκκα 

 Μεραληθή επεμεξγαζία + Αλαεξφβηα ρψλεπζε + Αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε 

o Αλαθπθιψζηκα ή/θαη RDF 

o Βηναέξην γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

o Τιηθφ γηα απνθαηάζηαζε εδαθψλ 

 Μεραληθή επεμεξγαζία + Βηνινγηθή Ξήξαλζε 

o Αλαθπθιψζηκα ζηδεξνχρα κέηαιια θαη αινπκίλην 

o SRF 

 

ηα ηέιε ηνπ 2004 θαηαγξάθεθαλ 27 νίθνη ζηελ Δπξψπε, νη νπνίνη είραλ θαηαζθεπάζεη 

επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα εξγνζηάζην κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. Οη 

θαηαζθεπαζηηθνί απηνί νίθνη είραλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 80 κνλάδεο ζε ιεηηνπξγία (εμαη-

ξνπκέλσλ ησλ πνιπάξηζκσλ κηθξψλ κνλάδσλ), ελψ είραλ αλαθνηλψζεη 43 αθφκα 

κνλάδεο (κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ππφ θαηαζθεπή). Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 8.500.000 t/y θαη καδί κε ηηο ππφ θαηα-

ζθεπή ζε πάλσ απφ 13.000.000 t/y. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαηαλέ-

κεηαη σο αθνινχζσο: 

Με δπλακηθφηεηα < 50.000 η/έηνο 18 κνλάδεο 

Με δπλακηθφηεηα 50.000 – 100.000 η/έηνο 30 κνλάδεο 

Με δπλακηθφηεηα 100.000 – 200.000 η/έηνο 21 κνλάδεο 

Με δπλακηθφηεηα > 200.000 η/έηνο 11 κνλάδεο 

χλνιν 80 κνλάδεο 

 

2.2.1 Αεπόβια Μησανική – Βιολογική Δπεξεπγαζία 

2.2.1.1 Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο 

Οη εγθαηαζηάζεηο αεξφβηαο Μεραληθήο - Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηελ επεμεξγαζία πξνδηαιεγκέλνπ ζηελ πεγή νξγαληθνχ θιάζκαηνο, φπσο γίλεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, 

φπσο γίλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε Ηηαιία θαη Ηζπαλία. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε πάλησο είλαη πξνηηκφηεξε, ηφζν γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη 
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κείσζεο ηνπ θφζηνπο, φζν θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 

θνκπφζη. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη θνκπνζηνπνίεζεο 

πνηθίιεη επξχηαηα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηε ζχλζεζε ησλ πιηθψλ ηξνθνδνζίαο, ηα 

επηζπκεηά πξντφληα αλάθηεζεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν παξαθάησ 

δηάγξακκα παξνπζηάδεη κηα ηππηθή δηάηαμε, πνπ ζπλδπάδεη ζρεδηαζηηθή απιφηεηα, 

ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία θαη δπλαηφηεηα αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

 

χλεζεο δηάγξακκα ξνήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

 

Μηα εγθαηάζηαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο κνλάδεο: 

 Μνλάδα ειέγρνπ θαη δύγηζεο νρεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην θπιάθην ειέγρνπ θαη 

ηηο γεθπξνπιάζηηγγεο. ε απηήλ ειέγρεηαη, δπγίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη θάζε 

εηζεξρφκελν θαη εμεξρφκελν φρεκα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη πιηθψλ. 

 Μνλάδα ππνδνρήο θαη ηξνθνδνζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηάθξνπο εθθφξησζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, γεξαλνγέθπξεο θαη αξπάγεο γηα κεηαθνξά ησλ 
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απνξξηκκάησλ, ρνάλεο ηξνθνδνζίαο κε πιαθνηαηλίεο γηα έιεγρν ηεο ηξνθνδνζίαο 

θαη ζπζηήκαηα δηάλνημεο ζάθσλ. 

 Μνλάδα κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ρεηξσλαθηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ νγθσδψλ θαη αλεπηζχκεησλ αληηθεηκέλσλ, ζχζηεκα εζράξσζεο κε 

πεξηζηξνθηθά θφζθηλα γηα απνκάθξπλζε ηνμηθψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κηθξνχ 

κεγέζνπο (1,5 - 2 cm), ζπζηήκαηα ρεηξνδηαινγήο πιηθψλ (ραξηηνχ, ραξηνληνχ, 

πιαζηηθνχ, γπαιηνχ, ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ θαη αινπκηλίνπ) θαη δεκαηνπνίεζεο 

απηψλ, ζχζηεκα νκνγελνπνίεζεο κε κεραληθφ ιεηνηεκαρηζκφ, ζχζηεκα καγλε-

ηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηδεξνχρσλ θαη αινπκηλίνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα αεξνδηα-

ρσξηζκνχ γηα ιήςε ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο πνπ νδεγείηαη γηα θνκπνζηνπνίεζε. 

ηηο ζχγρξνλεο κνλάδεο ε νκνγελνπνίεζε θαη ν δηαρσξηζκφο επηηπγράλνληαη κε 

πεξηζηξνθηθά θφζθηλα γηα απμεκέλε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία. 

 Μνλάδα βηναπνδόκεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζχζηεκα πξνζζήθεο θιαδηψλ, 

ρφξησλ ή/θαη ιάζπεο βηνινγηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο, θαζψο θαη ζχζηεκα 

θνκπνζηνπνίεζεο φπνπ, ζηε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε, ηα νξγαληθά νδεγνχληαη 

ζε θιεηζηφ ρψξν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξάδηα. ε απηά παξακέλνπλ 4 έσο 6 

εβδνκάδεο ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη αεξηζκνχ κε κεραληθή 

αλάδεπζε. 

 Μνλάδα σξίκαλζεο, ζπλήζσο ζε ζηεγαζκέλν ρψξν, φπνπ ην compost ηνπνζε-

ηείηαη ζε ζεηξάδηα γηα πεξίπνπ ηξηάληα κέξεο γηα σξίκαλζε κε βηνινγηθή ζηαζεξν-

πνίεζε. 

 Μνλάδα ξαθηλαξίζκαηνο, φπνπ ην compost, αθνχ θνζθηληζηεί δηέξρεηαη κέζσ 

ζπζηήκαηνο αεξνδηαρσξηζκνχ θαη βαιιηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηελ απνκά-

θξπλζε πξνζκίμεσλ φπσο γπαιί, ζθιεξά πιαζηηθά θ.α. 

 

Ανηί για σειπυνακηική ανάκηηζη ηος σαπηιού και ηυν πλαζηικών ππορ 

επανασπηζιμοποίηζη, είναι δςναηόρ ο μησανικόρ διασυπιζμόρ ηυν ςλικών αςηών 

για παπαγυγή RDF, πος μποπεί να σπηζιμοποιηθεί ζε μονάδερ ζηοισειομεηπικήρ 

καύζηρ αποππιμμάηυν. Σο RDF παπάγεηαι είηε ζε μοπθή cRDF (coarse RDF), είηε 

ζε μοπθή dRDF (dry RDF). Για ηην παπαγυγή ηος dRDF απαιηείηαι ππόζθεηη 

δαπανηπή και ενεπγοβόπα επεξεπγαζία, πος πεπιλαμβάνει ξήπανζη και 

πελεηοποίηζη. Η παπαγυγή ηος cRDF είναι απλή, ηο πποφόν όμυρ είναι 

καηάλληλο μόνο για άμεζη καύζη. 

 

2.2.1.2 Πξνϊόληα θαη δπλαηόηεηεο δηάζεζεο 

Απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη θνκπνζηνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

παξαρζνχλ, αλάινγα θαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηα αθφινπζα πξντφληα: 

 

Αλαθπθιώζηκα Υιηθά 

Σα πιηθά, πνπ κπνξεί λα αλαθηεζνχλ, είλαη ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, γπαιί, ζηδεξνχρα 

κέηαιια θαη αινπκίλην. Απηά, κε εμαίξεζε ην γπαιί, ζπκπηέδνληαη θαη δεκαηνπνηνχληαη. Ζ 
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πνηφηεηα ηνπ αλαθηψκελνπ ραξηηνχ θαη πιαζηηθψλ απφ ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. Μεγάιεο πνζφηεηεο εκπεξηερνκέλσλ 

νξγαληθψλ δπζρεξαίλεη ηε δηάζεζε. 

 

Εδαθνβειηηωηηθό Υιηθό (Κνκπόζη) 

ε επεμεξγαζκέλε κνξθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ ζε θαιιηέξγεηεο 

θαη ζε κνξθή αδξνκεξνχο γηα απνθαηάζηαζε δηαηαξαγκέλσλ εδαθψλ (πεξηνρέο 

ιηγληησξπρείσλ, κεηαιιείσλ, ληακαξηψλ θηι.), αιιά θαη σο πιηθφ θάιπςεο ΥΤΣΑ. Σν 

επεμεξγαζκέλν θνκπφζη, πνπ παξάγεηαη απφ ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα, ζε αληίζεζε κε 

απηφ πνπ παξάγεηαη απφ ην πξνδηαιεγκέλν ξεχκα νξγαληθψλ ζηελ πεγή, δελ έρεη 

ζπλήζσο ηελ πνηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ρξήζε ζε θαιιηέξγεηεο. 

 

RDF 

Θεξκηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζε εξγνζηάζηα ζπκβαηηθήο (ζηνηρεηνκεηξηθήο) θαχζεο ΑΑ. Σν 

RDF απνηειεί παξαπξντφλ ηεο κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ, έρεη 

απμεκέλν ζεξκηθφ πεξηερφκελν θαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκν, είλαη θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε κνλάδεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο ΑΑ. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζε αηκνιέβεηεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε RDF ή SRF παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά ηερληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ηθαλψλ 

πνζνηήησλ πιαζηηθψλ, αιιά θαη ηνμηθψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά εθηείλνληαη απφ ηηο 

απμεκέλεο δπζιεηηνπξγίεο, δηάβξσζε θαη βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο δπζθνιίεο 

δηάζεζεο ηεο ηέθξαο ιφγσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο ζε ηνμηθά, έσο ηελ αλάγθε γηα ρξήζε 

λέσλ δαπαλεξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ [1]. ε θάζε πεξίπησζε, γηα 

ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο (δηάβξσζε, αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πγξαζίαο ησλ απαεξίσλ ζην 

ιέβεηα θηι.) ην RDF θαη ην SRF δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 5 έσο 10 % ηνπ 

ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ θαη ηνχην κεηψλεη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε πνιχ κηθξή ρξήζε RDF θαη SRF ζε 

ιέβεηεο ζήκεξα θαη ε πξφβιεςε φηη ε θαηάζηαζε απηή δελ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί ζην 

κέιινλ. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε θιηβάλνπο ηζηκέληνπ 

Ζ ρξήζε ηνπ RDF ζε θιηβάλνπο ηζηκέληνπ δεκηνπξγεί ιηγφηεξα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη 

κηθξφηεξεο εθπνκπέο. Δπίζεο, ε παξαγφκελε ηέθξα ελζσκαηψλεηαη ζην θιίλθεξ. Γηα 

ιφγνπο φκσο ιεηηνπξγηθνχο θαη γηα απνθπγή ππεξβνιηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο, ην πνζνζηφ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζνχλ 

απφ βηνθαχζηκα είλαη πεξηνξηζκέλν. Δπηπιένλ, απφ ηα βηνθαχζηκα πξνηηκψληαη απηά κε 

ιηγφηεξα ηνμηθά θαη δηαβξσηηθά ζπζηαηηθά θαη κεγαιχηεξε ζεξκνγφλν δχλακε απφ ην RDF 

ή/θαη ην SRF, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ RDF θαη SRF ζηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. πσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα εθηελνχο έξεπλαο ζηελ Αγγιία, ε 

ηζηκεληνβηνκεραλία ηεο ρψξαο, κε εηήζηα παξαγσγή ηζηκέληνπ 13.500.000 ηφλσλ, δελ 



 

 34/98 

κπνξεί λα απνξξνθήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 125.000 έσο ην πνιχ 500.000 η/έηνο RDF 

ή/θαη SRF. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε εγθαηαζηάζεηο αεξηνπνίεζεο 

Σν RDF δελ έρεη ηφζν ζηαζεξή ζχζηαζε φζν ην SRF (βιέπε ελφηεηα 5.1.4.2) θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ε αεξηνπνίεζή ηνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ηερλνινγία γηα αεξηνπνίεζε RDF ή/θαη SRF δελ έρεη αλαπηπρζεί. 

 

2.2.1.3 Μνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζηελ Ε.Ε. 

Απφ ηα 80 εξγνζηάζηα κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ έσο ην 

ηέινο ηνπ 2004 ηα 44 (ην 55 %) ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κέζνδν ηεο αεξφβηαο 

θνκπνζηνπνίεζεο. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαπάλσ εξγνζηαζίσλ αλεξρφηαλ ζε 

4.900.000 η/έηνο θαη αληηζηνηρνχζε ζην 57,5 % ηεο δπλακηθφηεηαο φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ 

Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. 

Οη νίθνη πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη επηηπρψο κνλάδεο κε παξαιιαγέο απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 θαη αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

2.2.1.4 Σηνηρεία θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

Σππηθά ζηνηρεία θφζηνπο γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηππηθφ δηάγξακκα ξνήο, κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ αλαιπηηθά σο ζπλάξηεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ΑΑ, ηεο επηζπκεηήο αλάθηεζεο 

πιηθψλ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαγσγήο γίλεηαη ε παξαδνρή, φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο 

ηερλνινγίεο, φηη ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί κε πιήξε δπλακηθφηεηα 260 κέξεο ην ρξφλν. 

Σνχην πξνθχπηεη απφ ηελ ππφζεζε πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηα αββαηνθχξηαθα. 

Θεσξψληαο ΑΑ κε ηππηθή ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Διιάδνο θαη κε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα έζνδα απφ ηελ ηπρφλ πψιεζε θαη επηδνηήζεηο ησλ αλαθηψκελσλ 

πιηθψλ θαη ηνπ παξαγφκελνπ compost, αιιά θαη ηα έμνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ, ην παξαπάλσ κνληέιν έδσζε ζηνηρεία αξρηθήο επέλδπζεο θαη εηήζηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κε έηνο αλαθνξάο ην 2006, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 
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Αξρηθή επέλδπζε θαη εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ αεξφβηαο Μεραληθήο – Βηνινγηθήο 
Δπεμεξγαζίαο 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα εθηηκεζεί ην αλεγκέλν θφζηνο επεμεξγαζίαο γηα ηα 

αθφινπζα δχν ζελάξηα θαη ηηο ζρεηηθέο κε ην θαζέλα παξαδνρέο: 

(α) Ζ κνλάδα ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί απφ ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 5,5 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. Ο ΦνΓΑ εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα κέζσ εηζθνξψλ θαη επνκέλσο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

δηάγξακκα 

 
Δλδεηθηηθφ θφζηνο αεξφβηαο κεραληθήο-βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, απφ κνλάδεο πνπ ηδξχνλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ΦνΓΑ 

 



 

 36/98 

 

(β) Σε κνλάδα ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 14,0 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο 

ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 
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Δλδεηθηηθφ θφζηνο αεξφβηαο κεραληθήο-βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, απφ κνλάδεο πνπ 

ηδξχνλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα εθηηκνχκελα απφ ην κνληέιν θφζηε θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο επξίζθνληαη ζε ινγηθή ζπκθσλία κε θφζηε αλαθεξφκελα ζηε βηβιηνγξαθία 

απφ Δπξσπατθέο βηνκεραλίεο, θαζψο θαη κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ΔΜΑΚ ηεο 

Αηηηθήο θαη ησλ Υαλίσλ. 

 

2.2.2 Μησανική επεξεπγαζία και Αναεπόβια σώνεςζη 

2.2.2.1 Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο 

Ζ αλαεξφβηα επεμεξγαζία ηνπ Οξγαληθνχ Κιάζκαηνο ησλ ΑΑ (ΟΚΑΑ) γίλεηαη ζε 

θιεηζηνχο βηναληηδξαζηήξεο θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε 

ελέξγεηαο ζε κνξθή κεζαλίνπ, ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ΑΑ θαη ηε βηνινγηθή 

ζηαζεξνπνίεζή ηνπο. 

 

 

Μηα ηππηθή εγθαηάζηαζε αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ιεηηνπξγηθά ζηάδηα: 

 Μνλάδα ειέγρνπ θαη δχγηζεο, ππνδνρήο θαη ηξνθνδνζίαο θαη κεραληθνχ δηαρσ-

ξηζκνχ. θνπφο ηεο κνλάδαο απηήο είλαη ε αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

ή/θαη ε παξαγσγή RDF απφ ηα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα, θαζψο θαη ν δηαρσξη-

ζκφο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο. Οη ζρεηηθέο δηεξγαζίεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

παξαπάλσ ελφηεηα. 

 Μνλάδα αλαεξόβηαο ρώλεπζεο ησλ νξγαληθώλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη 

ζχζηεκα πξνζζήθεο βηνινγηθήο ηιχνο ή/θαη γεσξγηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ ζε νξηζκέλεο αλαινγίεο γηα ζπλεπεμεξγαζία. Ζ αλαεξφβηα ρψλεπζε 

γίλεηαη κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

o «Τγξή» αλαεξφβηα ρψλεπζε: Σν πγξφ ηξνθνδνζίαο πεξηιακβάλεη νιηθά ζηεξεά 

3 έσο 8 %. Γηα λα επηηεπρζεί ηφζν κεγάιε αξαίσζε απαηηείηαη πξνζζήθε θαη 

ζέξκαλζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ κεηά 

ηε ρψλεπζε. ηελ απινχζηεξε πεξίπησζε ε ρψλεπζε γίλεηαη ζε κνλνβάζκην 

κεζνθηιηθφ αληηδξαζηήξα, πνπ φκσο παξνπζηάδεη ζνβαξά ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα. Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ αλαπηχρζεθε ε ρξήζε 
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δχν ελ ζεηξά αληηδξαζηήξσλ, ζηνλ πξψην απφ ηνπο νπνίνπο ηα νξγαληθά 

πδξνιχνληαη θαη δηαζπψληαη ζε νμέα θαη ζην δεχηεξν επηηπγράλεηαη ε 

κεζαλνγέλλεζε. Ο ζπλνιηθφο πδξαπιηθφο ρξφλνο παξακνλήο είλαη 5 έσο 8 

κέξεο. 

o «Ξεξή» αλαεξφβηα ρψλεπζε: ηε κέζνδν απηή ε ρψλεπζε γίλεηαη ζε 

κνλνβάζκηνπο κεζνθηιηθνχο ή ζεξκνθηιηθνχο αληηδξαζηήξεο ζπλερνχο ή 

πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηνπο νπνίνπο ην πιηθφ ηξνθνδνζίαο πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 25 % ζηεξεά. 

 Μνλάδα σξίκαλζεο θαη ξαθηλαξίζκαηνο ηνπ πξντφληνο ηεο ρψλεπζεο, ε νπνία 

είλαη καθξνρξφληα θαη ζηνρεχεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ κεζαλίνπ 

θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ θπηνηνμηθψλ νπζηψλ. Γηα ηελ αξρηθή κείσζε ηεο πγξαζίαο 

ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηνχληαη παρπληέο βαξχηεηαο θαη ζπζηήκαηα 

θπγνθέληξηζεο. Σν πγξφ θιάζκα πνπ πξνθχπηεη αλαθπθινθνξεί κεξηθψο γηα ηελ 

ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ζηα εηζεξρφκελα απφβιεηα, ελψ ην πιεφλαζκα (βιέπε 

Δηθφλα 5.1.3.1-1) απαηηεί πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ξχπσλ. ε θάζε πεξίπησζε ην πξντφλ ηεο 

σξίκαλζεο πεξηέρεη απμεκέλε πγξαζία, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ελζάθηλζε ή έζησ 

ηελ παξαηεηακέλε απνζήθεπζή ηνπ. Γηα ηε κείσζε ηεο πγξαζίαο ζην επίπεδν ηνπ 

35 έσο 45 % απαηηείηαη ε ρξήζε θηιηξνπξεζψλ. Αθφκα κεγαιχηεξε μήξαλζε 

επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζεξκψλ απαεξίσλ. 

 

 

Ηζνδχγην κάδαο ζε ζχζηεκα «μεξήο» αλαεξφβηαο ρψλεπζεο 

 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ βηναεξίνπ πεξηιακβάλεη απνκάθξπλζε ηνπ πδξφζεηνπ θαη ηεο 

πεξηερφκελεο πγξαζίαο. πρλά αθαηξείηαη θαη ε ακκσλία. Δπηπιένλ δηαρσξηζκφο θαη 

αθαίξεζε ηνπ CO2, βειηηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηναεξίνπ ζε επίπεδα θπζηθνχ 

αεξίνπ δηθηχνπ. Σν βηναέξην απνζεθεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραλέο ζπκπαξα-

γσγήο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μέξνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ρξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη γηα ηηο 
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ππφινηπεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ πεξίζζεηα ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα κπνξεί λα δηαηεζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο εγθαηάζηαζεο. 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ηζνδχγην, απφ 1 ηφλν νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ΑΑ 

(ΟΚΑΑ) παξάγνληαη πεξίπνπ 100 m3 βηναεξίνπ, ην ζεξκηθφ πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

είλαη πεξίπνπ 37,75 MJ/Nm3. Αλ ηνχην ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο κε 

απφδνζε 33%, απνδίδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 190 kWh. Απφ ηελ ελέξγεηα απηή πεξίπνπ 93 

kWh απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη νη ππφινηπεο, πεξίπνπ 97 kWh, 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε ηξίηνπο. 

 

2.2.2.2 Πξνϊόληα θαη δπλαηόηεηεο δηάζεζεο 

Γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθά, γπαιί, ζηδεξνχρα θαη αινπκίλην), 

αιιά θαη γηα ην βηνζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ πνπ παξάγεηαη κεηά απφ σξίκαλζε θαη 

ξαθηλάξηζκα, νη δπλαηφηεηεο δηάζεζεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ελφηεηα 5.1.2.2 παξαπάλσ. 

 

2.2.2.3 Μνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζηελ Ε.Ε. 

Πεξίπνπ ην έλα ηξίην απφ ηα 80 εξγνζηάζηα κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ έσο ην ηέινο ηνπ 2004 πεξηιάκβαλε παξαγσγή βηναεξίνπ κε αλαεξφβηα 

ρψλεπζε, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαπάλσ 

εξγνζηαζίσλ αλεξρφηαλ ζε 2.450.000 η/έηνο θαη αληηζηνηρνχζε ζην 28,8 % ηεο 

δπλακηθφηεηαο φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. Οη νίθνη 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη επηηπρψο κνλάδεο κε παξαιιαγέο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 12 θαη αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

2.2.2.4 Σηνηρεία θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνηρεία θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ αλαεξφβηαο 

Μεραληθήο - Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο δελ είλαη δηαζέζηκα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Σα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία θφζηνπο θαη νη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηζρχνπλ γηα 

επεμεξγαζία νξγαληθνχ θιάζκαηνο πξνδηαιεγκέλνπ ζηελ πεγή. Οηθνλνκηθή αλάιπζε κε 

βάζε ηα παξαπάλσ επηηξέπεη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο αλά ηφλν νξγαληθνχ 

θιάζκαηνο, πνπ φκσο δελ είλαη ζπγθξίζηκν κε ην θφζηνο επεμεξγαζίαο αλά ηφλν ΑΑ 

πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζρεηηθήο αλάιπζεο δελ παξέρνληαη εληαχζα. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ηεο αλαεξφβηαο 

κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αλά ηφλν νξγαληθνχ θιάζκαηνο είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο αεξφβηαο κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (δηπιάζην κε 

ηξηπιάζην), αθφκα θαη αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαγν-

κέλνπ βηναεξίνπ. 
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2.2.3 Βιολογική Ξήπανζη 

2.2.3.1 Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο 

Ζ βηνινγηθή μήξαλζε απνηειεί πξνεπεμεξγαζία θαη έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ΑΑ έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ θαηάιιεια γηα ζεξκηθή αμηνπνίεζε. Πνην 

ζπγθεθξηκέλα, επεηδή ηα ΑΑ πεξηέρνπλ απμεκέλε πγξαζία (ζηελ Διιάδα ε πγξαζία ησλ 

ΑΑ αλέρεηαη ζε 40 % πεξίπνπ θαηά βάξνο) ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακή ηνπο είλαη 

ρακειή. Ζ βηνινγηθή μήξαλζε (Biological Drying) ζηνρεχεη ζηε: 

 

 Μείσζε ηεο πγξαζίαο ησλ ΑΑ ζην 12 έσο 15 % θαηά βάξνο. 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ αλαθπθιψζηκσλ ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

θαη αινπκηλίνπ. 

 Παξαγσγή Solid Recovered Fuel (SRF) απφ ην ελαπνκέλνλ θιάζκα, κε θαηψηεξε 

ζεξκνγφλν δχλακε πεξίπνπ 15 MJ/kg. 

 

Ζ μήξαλζε επηηπγράλεηαη κέζσ αεξφβηαο απνδφκεζεο πεξηνξηζκέλνπ πνζνζηνχ 

νξγαληθψλ ησλ ΑΑ θαη κε παξνρή εμσηεξηθήο ελέξγεηαο γηα εμάηκηζε κέξνπο ηεο 

πγξαζίαο ησλ ΑΑ. Γηα θάζε 100 kg απνβιήησλ παξάγνληαη πεξί ηα 55 kg SRF.  

 

 

Σππηθφ ηζνδχγην κάδαο ζε εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθήο μήξαλζεο απφ πξνδηαιεγκέλα ζηελ πεγή ΑΑ 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδεη έλα ηππηθφ δηάγξακκα ξνήο κηαο εγθαηάζηαζεο 

βηνινγηθήο μήξαλζεο. χκθσλα κε απηή: 

 Σα εηζεξρφκελα ΑΑ ππνβάιινληαη ζε πξσηνβάζκην ιεηνηεκαρηζκφ (κέγηζην 

κέγεζνο 250mm). 
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 Σα ιεηνηεκαρηζκέλα ΑΑ κεηαθέξνληαη ζην βηναληηδξαζηήξα γηα βηνινγηθή 

μήξαλζε, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξάδηα θαη παξακέλνπλ 5 κε 7 κέξεο. Οη 

κηθξννξγαληζκνί απνδνκνχλ κέξνο ηνπ επθνιφηεξα δηαζπάζηκνπ νξγαληθνχ 

θιάζκαηνο θαη απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 55νC. Ο αέξαο αλαξξνθάηαη 

κέζσ ησλ ζεηξαδίσλ ησλ αγσγψλ πνπ βξίζθνληαη ζην δάπεδν, θνξελλχεηαη κε 

πγξαζία θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ βηνινγηθψλ θίιηξσλ, εθιχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη ζηελφο έιεγρνο κηα θαη ε 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο επηβξαδχλνληαη ζεκαληηθά κε ηε κείσζε ηεο πγξαζίαο. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εηζεξρνκέλνπ αέξα ξπζκίδεηαη κε ρξήζε 

θαπζίκνπ θαη ε εμέιημε παξαθνινπζείηαη ειεθηξνληθά έηζη ψζηε λα γίλνληαη νη 

αλαγθαίεο επεκβάζεηο δίρσο ηελ παξνπζία ρεηξηζηψλ ζην ρψξν ηεο βηναπν-

δφκηζεο. 

 Σν μεξφ πιηθφ δηέξρεηαη απφ θφζθηλα γηα λα απαιιαγεί απφ ηα άρξεζηα πιηθά, 

πεξλάεη απφ καγλεηηθνχο δηαρσξηζηέο γηα αλάθηεζε κεηάιισλ θαη ην ππφιεηκκα 

ππνβάιιεηαη ζε δεπηεξνβάζκην ηεκαρηζκφ. 

 

Γηάγξακκα ξνήο εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθήο μήξαλζεο 

 

2.2.3.2  Πξνϊόληα θαη δπλαηόηεηεο δηάζεζεο 

Απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθήο μήξαλζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ηα αθφινπζα 

πξντφληα: 

 

Σηδεξνύρα πιηθά θαη αινπκίλην 

Σα αλαθηψκελα πιηθά δχλαληαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά. 

 

SRF 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε εξγνζηάζηα ζηνηρεηαθήο θαύζεο απνξξηκκάησλ 

Ζ βηνινγηθή μήξαλζε ησλ ΑΑ γηα παξαγσγή SRF θαη ε ρξήζε ηνπ SRF ζε κνλάδεο 

ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο απνξξηκκάησλ αλαθέξεηαη σο δαπαλεξφηεξε απφ ηελ 

απεπζείαο ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε ησλ ΑΑ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ηεο πξνεγνχκελεο, ηα νπνία δείρλνπλ φηη ην θφζηνο ηεο 

βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο ηνπ παξαγφκελνπ SRF έρεη 

πνιιαπιάζην θφζηνο απφ απηφ ηεο απ’ επζείαο θαχζεο ησλ ΑΑ. Παξφια απηά, νη 

ηνμηθέο εθπνκπέο απφ ην ζπλδπαζκφ βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο 

ηνπ SRF δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ απηέο ηεο απ’ επζείαο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο 

ησλ ΑΑ (ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο θαίγνληαη νη ίδηεο πνζφηεηεο αινγνλνχρσλ 
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νξγαληθψλ πνπ είλαη θαη’ εμνρήλ ππεχζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηνμηθψλ εθπνκπψλ). 

Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο βηνινγηθήο μήξαλζεο κε ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε ηνπ SRF 

ζηεξείηαη ινγηθήο. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε αηκνιέβεηεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Γηα ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο ησλ RDF θαη SRF ζε ιέβεηεο 

ηζρχνπλ φζα ζρεηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε θιίβαλνπο ηζηκέληνπ 

Γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο ησλ RDF θαη SRF ζε ιέβεηεο ηζρχνπλ 

φζα ζρεηηθά αλαθέξνληαη γηα ην RDF παξαπάλσ. 

 

Θεξκηθή αμηνπνίεζε ζε εγθαηαζηάζεηο αεξηνπνίεζεο 

ηφρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηνπνίεζεο είλαη ε παξαγσγή ζπλζεηηθνχ αεξίνπ θαπζίκνπ 

(syngas), ην νπνίνλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα, καδί κε άιια 

θαχζηκα, γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο απφ ηελ απ’ επζείαο ρξήζε ηνπ SRF ζε ιέβεηεο θαη ζηελ ηζηκε-

ληνβηνκεραλία, πιελ φκσο ε ζρεηηθή ηερλνινγία δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί. 

 

Σα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ην ζπκπέξαζκα απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη «ε ζεξκηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ SRF αλακέλεηαη λα παξακείλεη πεξηνξηζκέλε θαη φηη γηα λα δηαηεξεζεί ζηα 

πεξηνξηζκέλα απηά επίπεδα πξνυπφζεζε είλαη ε παξνρή ζεκαληηθψλ επηδνηήζεσλ ή 

άιισλ θηλήηξσλ». 

ρεηηθή κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ε επηζήκαλζε απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, φηη νη 

ηζρπξηζκνί ησλ θαηαζθεπαζηψλ κνλάδσλ βηνινγηθήο μήξαλζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ SRF εληππσζηάδνπλ γηα ην πφζν κηθξή ζρέζε έρνπλ κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ SRF πνπ παξήγαγαλ νη 14 

κνλάδεο πνπ ππήξραλ ζηα ηέιε ηνπ 2004 πξνθχπηεη φηη: 

 

 10 % πεξίπνπ αμηνπνηείην ζε κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζε 

ηζηκεληνβηνκεραλίεο αληηθαζηζηψληαο ζπκβαηηθά θαχζηκα, παξφηη νη παξαγφκελεο 

πνζφηεηεο SRF ήηαλ κηθξέο θαη νη ελ δπλάκεη ρξήζηεο δελ είραλ θνξεζηεί. 

 14 % πεξίπνπ ρξεζηκνπνηείην ζε ζπκβαηηθέο κνλάδεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο 

απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε δχν εγθαηαζηάζεηο 

βηνινγηθήο μήξαλζεο πξνθεηκέλνπ λα κε ζπλερηζηεί ε δηάζεζε ηνπ SRF ζε ΥΤΣΑ. 

Ζ απ’ επζείαο φκσο θαχζε ησλ ΑΑ ζε ζπκβαηηθέο κνλάδεο ζηνηρεηνκεηξηθήο 

θαχζεο ζα είρε ππνπνιιαπιάζην θφζηνο (βιέπε παξαπάλσ) δίρσο πξφζζεηε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπζε. 

 

2.2.3.3 Μνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζηελ Ε.Ε. 

Σα 14 απφ ηα 80 εξγνζηάζηα κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

έσο ην ηέινο ηνπ 2004 ήηαλ βηνινγηθήο μήξαλζεο. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ησλ 
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παξαπάλσ εξγνζηαζίσλ αλεξρφηαλ ζε 1.165.000 η/έηνο θαη αληηζηνηρνχζε ζην 13,7 % 

ηεο δπλακηθφηεηαο φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. 

Οη νίθνη πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη επηηπρψο κνλάδεο κε παξαιιαγέο απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο ήηαλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004, ηξεηο θαη αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

Απφ απηνχο ν έλαο είρε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 7 κνλάδεο, ν δεχηεξνο 6 θαη ν ηξίηνο κία κηθξή 

κνλάδα. 

 

2.2.3.4 Σηνηρεία θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

Σα εξγνζηάζηα βηνινγηθήο μήξαλζεο απαξηίδνληαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο παξάιιειεο 

γξακκέο επεμεξγαζίαο ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθφηεηαο (ηππηθά 60.000 κε 70.000 η/έηνο 

ΑΑ ή 20.000 η/έηνο ΑΑ αλάινγα θαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή). Ο ζρεδηαζκφο απηφο, πνπ 

βαζίδεηαη ζε πξνζζήθε παξάιιεισλ γξακκψλ επεμεξγαζίαο ζπγθεθξηκέλεο δπλα-

κηθφηεηαο, δελ θαίλεηαη λα παξέρεη ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο (κείσζε ηνπ θφζηνπο επεμεξ-

γαζίαο αλά ηφλν ΑΑ φζν κεγαιψλεη ε δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο), πνπ ραξαθηεξίδεη 

άιιεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο. 

 

Οη ΜΠΔ ησλ ΟΔΓΑ Γξακκαηηθνχ θαη Κεξαηέαο εηζεγνχληαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγνζηαζίνπ βηνινγηθήο μήξαλζεο δπλακηθφηεηαο 127.500 η/έηνο ζε θάζε κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ ΟΔΓΑ. Κάζε εξγνζηάζην εθηηκάηαη φηη ζα έρεη θφζηνο θαηαζθεπήο 48,38 εθαη. 

€ θαη εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 2,61 εθαη. €. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ν ππνινγηζκφο ηεο παξαγσγήο ηνπ θάζε 

εξγνζηαζίνπ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί κε πιήξε 

δπλακηθφηεηα 260 κέξεο ην ρξφλν, δειαδή 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κε πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηα αββαηνθχξηαθα. Αλάινγεο παξαδνρέο έρνπλ γίλεη θαη ηηο 

ππφινηπεο ηερλνινγίεο έηζη ψζηε ε ζχγθξηζε λα γίλεηαη κε ηελ ίδηα βάζε. Με απηέο 

αθξηβψο ηηο πξνυπνζέζεηο ν κεγαιχηεξνο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο κνλάδσλ βηνινγηθήο 

μήξαλζεο αλαθέξεη φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ γξακκψλ παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ηνπ θαηά 

ηηο θαζεκεξηλέο αλέξρεηαη ζε 95 %. Δπνκέλσο ε πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

θάζε εξγνζηαζίνπ αλέξρεηαη ζε (127.500 x 260 / 365) = 90.822 η/έηνο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαγσγήο θαη θφζηνπο θαη κε ζπληειεζηή επηθαηξνπνίεζεο 

1,1 κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην αλεγκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο σο εμήο: 

 

 Αλεγκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο: (1,1 x 48.380.000 / 90.822) = 585,96 € αλά η/έηνο 

ΑΑ. 

 Αλεγκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο: (1,1 x 2.610.000 / 90.822) = 31,61 € / ηφλν ΑΑ. 

 

Απφ ην αλεγκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί ην αλεγκέλν 

θφζηνο παξαγσγήο γηα ηα αθφινπζα δχν ζελάξηα σο αθνινχζσο: 

 

(α) Σε κνλάδα ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 
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Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 5,5 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. Ο ΦνΓΑ εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα κέζσ εηζθνξψλ, θαη επνκέλσο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Δηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ = 585,96 x 0.0837 =  49,04 € / ηφλν ΑΑ 

Δηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο    31,61 € / ηφλν ΑΑ 

Κφζηνο παξαγσγήο 80,65 € / ηφλν ΑΑ 

 

(β) Σε κνλάδα ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 14,0 % (αλάθηεζε θεθαιαίνπ ζε 7,1 

ρξφληα) θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή 

ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ θαη ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

Δηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ = 585,96 x 0,151 = 88,48 € / ηφλν ΑΑ 

Δηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο    31,61 € / ηφλν ΑΑ 

χλνιν               120,09 € / ηφλν ΑΑ 

ΦΠΑ 23%      27,62 € / ηφλν ΑΑ 

 

Κφζηνο παξαγσγήο 147,71 € / ηφλν ΑΑ 

 

Ζ Βξεηαληθή εηαηξεία Shanks, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε νίθν θαηαζθεπήο κνλάδσλ βηνινγηθήο 

μήξαλζεο, κειέηεζε ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο εξγνζηαζίσλ βηνινγηθήο μήξαλζεο ζηελ 

Αγγιία ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 420.000 η/έηνο θαη αλέθεξε φηη ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

εθηηκάηαη ζε 170 κε 187 εθαη. € θαη ην θφζηνο πξνεπεμεξγαζίαο ζε 85 έσο 93,5 €/ηφλν 

ΑΑ. Γηα ην ηειεπηαίν φκσο δελ αλαθέξεη ηε βάζε εθηίκεζεο (εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ, 

δηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ, ηπρφλ έζνδα απφ πσιήζεηο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

επηβάξπλζε απφ θφξνπο). Αλ ππνινγίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

ησλ ππφςε κνλάδσλ, φπσο πξνεγνπκέλσο, ιακβάλνπκε (420.000 x 260 / 365) = 

300.000 η/έηνο. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη κε ζπληειεζηή επηθαηξνπνίεζεο 1,071: 

 

 Αλεγκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο: (1.071 x 170.000 / 300.000) = 607 € έσο (1.071 x 

187.000 / 300.000) = 668 € αλά η/έηνο ΑΑ 

 Αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο: (1.071 x 85) = 91 € έσο (1.071 x 93,5) = 100 € αλά 

ηφλν ΑΑ, δίρσο φκσο αλαθνξά ηεο βάζεο κε ηελ νπνία έρεη ηνχην ππνινγηζηεί. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ζα δερηνχκε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο, απηά πνχ πξνέξρνληαη απφ ηηο ΜΠΔ ησλ ΟΔΓΑ Γξακκαηηθνχ θαη Κεξαηέαο 

ιφγσ πιεξφηεηαο. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο απφ ηε Shanks πξνθχπηεη ειαθξά πςειφηεξν. 

Σν θφζηνο παξαγσγήο απφ ηε Shanks δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην εηήζην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο απφ ηηο ΜΠΔ δηφηη δελ νξίδεηαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, 
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ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηηο κνλάδεο βηνινγηθήο μήξαλζεο είλαη πεξηνξηζκέλα 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθά. 

 

2.3 Θεπμική Δπεξεπγαζία - Καύζη 

Απφ ηηο ηερλνινγίεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ κφλν ε ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε είλαη 

δφθηκε κε πιήζνο εγθαηαζηάζεσλ δηεζλψο θαη κε νξηζκέλεο κνλάδεο πνπ πεξλνχλ ζε 

δπλακηθφηεηα ηνπο 1.000.000 η/έηνο. Ζ θαχζε απνηειεί κέζνδν αλάθηεζεο ελέξγεηαο απφ 

ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεκνλσκέλα ζηε δηα-

ρείξηζή ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο ΓΑ θαη ε νπνία κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί ζηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ζηα απνξξίκκαηα εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηα 

λνζνθνκεηαθά (κνιπζκαηηθά) απφβιεηα θαη ζηηο ηιείο απφ ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 

ιπκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαχζεσο έρεη βιαβεξά πξντφληα – παξαπξντφληα, φπσο: 

 

 CO2 – H2O - CO 

 μηλα αέξηα (H2S, SO2, SO3, HCl, NO, NO2) 

 Γηνμίλεο θαη θνπξάλεο: Σνμηθνί ξχπνη πνπ παξάγνληαη φηαλ ηα αέξηα 

πξντφληα ηεο θαχζεο δελ ςπρζνχλ (< 300νC) γξήγνξα, απνηεινχλ ηνπο 

πιένλ ηνμηθνχο ξχπνπο. 

 Καπλφο θαη ζθφλε (ζηεξεά αλφξγαλα ζσκαηίδηα) 

 Βαξέα κέηαιια (Μφιπβδνο, Κάδκην, Τδξάξγπξνο) 

 ηάρηε πνπ παξακέλεη εληφο ηεο κνλάδαο θαχζεο (πεξηιακβάλεη πεξί ην 

1% βαξέα κέηαιια) 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ηνμηθέο αέξηεο εθπνκπέο θαη ηνμηθά ζηεξεά 

ππνιείκκαηα, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζην πςειφ θφζηνο ηεο θαχζεο θαη δεκη-

νπξγεί ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

γλψζεο, σζηφζν, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο (ή/θαη πξαθηηθά κεδεληζκνχ) 

ηεο δηαθπγήο ησλ ελ ιφγσ επηθίλδπλσλ νπζηψλ (κέζσ ηεο ηήξεζεο πςειψλ επηπέδσλ 

ιεηηνπξγίαο), κε απνηέιεζκα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε 

πνιιέο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο ρψξεο 

  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θαχζεο ησλ Α..Α είλαη: 

 Σαρεία κέζνδνο  

 εκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε 

 Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 Κάιπςε κηθξήο έθηαζεο 
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 Γελ ππάξρεη αλάγθε καθξνρξφληαο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 

Αληίζεηα, ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη: 

 Τςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο 

 Μνλάδεο πςειήο ηερλνινγίαο 

 Κίλδπλνο δηαθπγήο ηνμηθψλ αεξίσλ (δηνμίλεο) 

 Παξαγσγή CO2 (θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ) 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ έγηλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ππξφιπζε θαη ε 

αεξηνπνίεζε, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηε ρεκηθή βηνκεραλία. ιεο φκσο 

νη πξνζπάζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ κε ηηο κεζφδνπο απηέο απέηπραλ θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ε πξνζπάζεηα ζήκεξα επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ΑΑ κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ ζεξκηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο έηζη 

ψζηε λα κεησζνχλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ε 

βηνινγηθή μήξαλζε, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ΑΑ ζε SRF. Παξ’ φια 

απηά, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ SRF παξακέλεη 

ζηα δεηνχκελα. 

 

2.3.1 ηοισειομεηπική Καύζη 

2.3.1.1 Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαχζεο πξνυπφζεζε είλαη ηα ΑΑ λα έρνπλ κηα ειάρηζηε θαηψηεξε 

ζεξκνγφλν δχλακε 6 MJ/kg ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο θαη κηα κέζε εηήζηα θαηψηεξε 

ζεξκνγφλν δχλακε ηνπιάρηζηνλ 7 MJ/kg. Με ηελ θαχζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

επέξρεηαη πιήξεο νμείδσζε ησλ εκπεξηερνκέλσλ ζηα ΑΑ νξγαληθψλ νπζηψλ. Γηα ηε 

ζσζηή θαχζε απαηηείηαη ε παξνρή επαξθνχο πεξίζζεηαο αέξα, πέξα απφ ηε 

ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία. 

Απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, θαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ΑΑ, παξάγνληαη εθηφο 

απφ ηα ηππηθά πξντφληα ηεο θαχζεο (αηκφο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ζσκαηίδηα) θαη κηα ζεηξά άιισλ ηνμη-

θψλ ελψζεσλ φπσο πδξνριψξην, πδξνθζφξην, δηνμίλεο, θνπξάληα, πνιπθπθιηθνί αξσκα-

ηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, βαξέα κέηαιια θηι. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απζηεξά φξηα (Οδεγία 2000/76/ΔΚ θαη ΚΤΑ 22912/1117/6-6-2005), γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο 

ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ απαηηεί μερσξηζηή εκπεηξία, εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ, αιιά θαη 

δηαδηθαζίεο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο κέρξη ζήκεξα επηδφζεηο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

ηεο ρψξαο καο. 

 

Μηα εγθαηάζηαζε θαχζεο απνηειείηαη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα: 
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Πύιε θαη δπγηζηήξην γηα έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ εηζεξρνκέλσλ θνξηίσλ 

Φώξνο ππνδνρήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο εηζεξρνκέλσλ ΑΑ γηα νκαινπνίεζε 

ηεο ηξνθνδνζίαο. 

Σύζηεκα ηξνθνδνζίαο (γεξαλφο, ηαηλία) πξνζαξκνζκέλν ζην ξπζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Δζηία θαύζεο κε ζχζηεκα εζραξψλ ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε ζχζηεκα πεξηζηξν-

θηθνχ θιηβάλνπ ή ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο. Δηδηθφο θαπζηήξαο κε βνεζεηηθφ θαχζηκν 

θάλεη ηελ αξρηθή αλάθιεμε θαη εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία ησλ 

απαεξίσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη. 

Λέβεηαο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηα ζεξκά απαέξηα γηα παξαγσγή αηκνχ. 

Σύζηεκα απνκάθξπλζεο ππνιεηκκάησλ, ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην 20-40% ηνπ βάξνπο ησλ εηζεξρνκέλσλ ΑΑ. Σα ππνιείκκαηα 

δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ζηελ εζράξα, απ’ φπνπ κε εηδηθφ ζχζηεκα απάγνληαη θαη κεηα-

θέξνληαη γηα ςχμε, θαη ζηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ησλ ιεβήησλ, απ’ φπνπ ζπγθεληξψ-

λνληαη ζηηο ρνάλεο θάησ απφ ην ιέβεηα. 

Σύζηεκα ειέγρνπ εθπνκπώλ, ζαλ απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα γηα έιεγρν 

ζσκαηηδίσλ, HCl, HF, SO2, δηνμηλψλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ. 

 

Τπφκλεκα: 

1. Κιίβαλνο 

2. χζηεκα απνκάθξπλζεο ππνινίπσλ 

3. Λέβεηαο 

4. Αληηδξαζηήξαο ςεθαζκνχ αησξήκαηνο Ca(OH)2 γηα έιεγρν HCl, HF, SO2 

5. Πξνζζήθε ελεξγνχ άλζξαθα 

6. αθφθηιηξν 

7. Κακηλάδα 

 

Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο κνλάδαο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο θαη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθπνκπψλ 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην ηζνδχγην κάδαο γηα κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε 

θαχζεο. Σα επηκέξνπο πνζνζηά εμαξηψληαη, σο είλαη θπζηθφ, απφ ηε ζχλζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, αιιά θαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

ΔΗΟΓΟ (αλά ηφλν ΑΑ) 

 

 

 

 

 

ΔΞΟΓΟ 
Ηζνδχγην κάδαο ζε ηππηθή εγθαηάζηαζε ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο (Πεγή: www.ecoling.ch) 

 

Γηα ΑΑ κε θαηψηεξε ζεξκνγφλν δχλακε ηεο ηάμεο ησλ 8 MJ/kg (πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

κέζε ζχλζεζε ησλ ΑΑ ζηε ρψξα καο), ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

εθηηκάηαη ζε 520 kWh / ηφλν ΑΑ. Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα αθαηξεζεί ε ίδηα 

θαηαλάισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ αλέξρεηαη ζε 70 kWh / ηφλν ΑΑ, ε πεξίζζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζε ηξίηνπο, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 450 kWh / 

ηφλν ΑΑ. 

 

2.3.1.2 Πξνϊόληα θαη δπλαηόηεηεο δηάζεζεο 

Βαζηθφ πξντφλ ησλ κνλάδσλ θαχζεο ΑΑ είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε 

δηάζεζε ηεο νπνίαο δελ παξνπζηάδεη πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

 

2.3.1.3 Μνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζηελ Ε.Ε. 

Ζ ηερλνινγία ζπκβαηηθήο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο είλαη ε πιένλ δφθηκε κε πνιππιεζείο 

κνλάδεο ζε ιεηηνπξγία θαη θαηαζθεπαζηέο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. 

 

2.3.1.4 Σηνηρεία θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνηρεία θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ θαχζεο απνξξηκ-

κάησλ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ζπλαξηήζεηο θφζηνπο πνπ δίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, αθνχ πξνζαξκνζηνχλ ζην έηνο αλαθνξάο 2006. 

 

 

http://www.ecoling.ch/
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Αξρηθή επέλδπζε θαη εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ ζπκβαηηθήο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλαξηήζεηο πξνέξρνληαη απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ 

κνλάδσλ θαχζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πξνβιέςεηο ηνπο 

επξίζθνληαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ζηνηρεία θφζηνπο απφ άιιεο πεγέο. Με ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην αλεγκέλν θφζηνο παξαγσγήο γηα ηα 

αθφινπζα δχν ζελάξηα κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο παξαδνρέο: 

 

(α) Σε κνλάδα ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.): 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 5,5 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. Ο ΦνΓΑ εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα κέζσ εηζθνξψλ, θαη επνκέλσο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Δλδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο, απφ κνλάδεο πνπ ηδξχνπλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 
 

(β) Σε κνλάδα ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο: 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 14,0 % (αλάθηεζε θεθαιαίνπ ζε 7,1 

ρξφληα) θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή 

ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ. Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο 

παξαπάλσ παξαδνρέο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Δλδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο, απφ κνλάδεο πνπ ηδξχνπλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ επεμεξγαδφκελσλ ΑΑ γίλεηαη ε παξαδνρή, 

φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο, φηη ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί κε πιήξε 

δπλακηθφηεηα 260 κέξεο ην ρξφλν. ηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πεξίπνπ 450 kWh αλά 

ηφλν ΑΑ, αιιά νχηε θαη νη δαπάλε γηα δηάζεζε ησλ θαηαινίπσλ, πεξίπνπ 11 € αλά ηφλν 

ΑΑ (91 € αλά ηφλν ππνιεηκκάησλ απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ θαη 4,6 € 

αλά ηφλν ππνιεηκκάησλ απφ ηελ εζηία). 
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2.3.2 Αεπιοποίηζη 

2.3.2.1 Πεξηγξαθή ηερλνινγίαο 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ηνμηθψλ αέξησλ εθπνκπψλ θαη ζηεξεψλ θαηαινίπσλ ηεο 

ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα αεξηνπνίεζεο ησλ ΑΑ, πνπ 

δεκηνπξγεί κηθξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

Ζ αεξηνπνίεζε απνηειεί επίζεο κηα ζρεηηθά λέα θαη κε επξέσο δηαδεδνκέλε, ζηελ 

Δπξψπε, κέζνδν ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ΑΑ. Οπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή 

ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα κίγκα θαχζηκσλ αεξίσλ, κέζσ 

κεξηθήο νμείδσζεο απηνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (400 έσο 1500 oC). Αλ θαη ε 

αεξηνπνίεζε εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζηε ρεκηθή βηνκεραλία εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο, ε 

αεξηνπνίεζε ησλ ΑΑ παξνπζίαζε δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ ζεξκηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζχλζεζήο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πξνζπάζεηεο 

επηθεληξψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αεξηνπνίεζε πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ησλ 

ΑΑ, φπσο ην RDF θαη ην SRF, πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν ζεξκηθφ πεξηερφκελν θαη 

ζηαζεξφηεξεο ηδηφηεηεο. 

 

Απφ έξεπλα ζηελ πξφζθαηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ζην δηαδίθηπν, δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα εληνπηζηεί νχηε κία κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηάζηαζε αεξηνπνίεζεο ακηγνχο 

SRF. Μία εγθαηάζηαζε αεξηνπνίεζεο RDF πνπ ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηελ 

Greve-en-Chianti ηεο Ηηαιίαο έθιεηζε ζχληνκα ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ. Έλα 

εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ηξνθνδνηείηαη ελ κέξεη απφ κνλάδα 

αεξηνπνίεζεο ζην Kymijarvi ηεο Φηλιαλδίαο, αεξηνπνηεί θπξίσο ζπκβαηηθά βηνθαχζηκα, 

ζηα νπνία πξνζηίζεηαη έλα πνζνζηφ SRF. Παξά ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη 

λα ιπζνχλ γηα ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ SRF, νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζέηνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηεο αεξηνπνίεζεο γηα ζπκβαηηθά βηνθαχζηκα, φπσο ην μχιν, 

ζεσξψληαο φηη απηφ απνηειεί ξεαιηζηηθφηεξν ζηφρν. 

 

Δπεηδή ε αεξηνπνίεζε δελ απνηειεί επί ηνπ παξφληνο δφθηκε ηερλνινγία γηα επεμεξγαζία 

ΑΑ, RDF ή/θαη SRF, νχηε κπνξεί λα πξνβιεθζεί πφηε ηνχην ζα θαηαζηεί δπλαηφ, ε 

ζρεηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ εμεηάδεηαη πεξηζζφηεξν. 

 

2.3.2.2 Πξνϊόληα θαη δπλαηόηεηεο δηάζεζεο 

Βαζηθφ πξντφλ ησλ κνλάδσλ αεξηνπνίεζεο είλαη ην ζπλζεηηθφ αέξην, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

νπνίνπ δελ παξνπζηάδεη ζπλήζσο πξφβιεκα. 

 

2.3.2.3 Μνλάδεο ζε ιεηηνπξγία ζηελ Ε.Ε. 

Απφ βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή έξεπλα δελ πξνέθπςαλ θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη, πνπ λα 

έρνπλ κνλάδεο αεξηνπνίεζεο ακηγνχο SRF βηνκεραληθήο θιίκαθαο κε επηηπρή ιεηηνπξγία 

ζην ελεξγεηηθφ ηνπο. 
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2.3.2.4 Σηνηρεία θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

Σα ζηνηρεία θφζηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα κνλάδεο αεξην-

πνίεζεο SRF, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. Σα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία αλαθέξν-

ληαη ζε ηερλνινγία, ε νπνία δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί βηνκεραληθά γηα ΑΑ, RDF ή/θαη 

SRF, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ κε νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο απφ δηαθνξεηηθήο 

πεγέο. Ωο εθ ηνχηνπ ε αμηνπηζηία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ είλαη άγλσζηε. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αεξηνπνίεζεο ζηα βηνδηαζπάζηκα νξγαληθά ησλ ΑΑ απαηηείηαη 

δαπαλεξή μήξαλζε. Ζ κέζνδνο είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ην μεξφ θιάζκα ησλ ΑΑ, αιιά 

θαη πάιη ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ηα απζηεξά φξηα εθπνκπψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο παξέρνληαη ηα ζηνηρεία 

θφζηνπο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Δλδεηθηηθά ζηνηρεία αξρηθήο επέλδπζεο θαη εηήζηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ 
ππξφιπζεο – αεξηνπνίεζεο 
 
* 
Σα αλαθεξφκελα θφζηε έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ (απαηηήζεηο πξνζσπηθνχ 25 έσο 40 εηψλ κε κέζν 

αλά εξγαδφκελν θφζηνο 22.000 €/έηνο). 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 0,55 ηφλνη SRF πξνθχπηνπλ απφ 1 

ηφλν ΑΑ θαη δερφκελνη, φπσο θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο, φηη ε εγθαηάζηαζε 

ιεηηνπξγεί κε πιήξε δπλακηθφηεηα 260 κέξεο ην ρξφλν, πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία θφζηνπο 

παξαγσγήο, ηα νπνία δίλνληαη ζηνλ πίλαθα γηα ηα αθφινπζα δχν ζελάξηα: 

 

(α) Σε κνλάδα ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 5,5 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. Ο ΦνΓΑ εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα κέζσ εηζθνξψλ, θαη επνκέλσο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ. 

 

(β) Σε κνλάδα ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 14,0 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ. 
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Δλδεηθηηθά ζηνηρεία αλεγκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ 

ππξφιπζεο – αεξηνπνίεζεο κε βάζε ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη ηηο 

παξαδνρέο ησλ ζελαξίσλ (α) θαη (β). 

 

 

ηα αλά ηφλν ΑΑ ζηνηρεία αλεγκέλνπ θφζηνπο ηνπ πίλαθα πξνζαξκφδνληαη νη εμηζψζεηο 

πνπ δίλνληαη ζην δηάγξακκα θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ εθηίκεζε ηνπ αλεγκέλνπ θφζηνπο, 

γηα νπνηαδήπνηε πνζφηεηα ΑΑ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 5.2.3.4-2 θαη ηεο Δηθφλαο 5.2.3.4-1 πξνθχπηεη φηη ε 

αεξηνπνίεζε είλαη δαπαλεξή ηερλνινγία θαη φηη ην αλακελφκελν θφζηνο ηεο, αλεγκέλν 

αλά ηφλν ΑΑ, είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε ην θφζηνο ηεο απ’ επζείαο 

ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 
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Κφζηνο αεξηνπνίεζεο SRF, αλεγκέλν αλά ηφλν ΑΑ 

 

2.3.3 Πςπόλςζη 

Ζ Ππξφιπζε είλαη κηα κέζνδνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απνπζία νμπγφλνπ, θαηά ηελ 

νπνία επηηπγράλεηαη δηάζπαζε κεγάισλ κνξίσλ κε ηελ εθαξκνγή πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. Μηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε παξαγσγή θνθ απφ 

θάξβνπλν. Ζ ππξφιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία 1100oC θαη παξάγνληαη 

3 πξντφληα: θνθ, αέξην θαη πίζζα. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ δνθηκά-

ζηεθε ε κέζνδνο ηεο ππξφιπζεο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. ηνπο 500oC νινθιε-

ξψλεηαη ε πξψηε δηάζπαζε κνξίσλ. Τςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο νδεγνχλ ζε ρακε-

ιφηεξε αεξίσζε αιιά ζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο θνθ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ηα 
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απνξξίκκαηα δηαζπψληαη, δίρσο λα θανχλ, ζην εζσηεξηθφ ζεξκαηλφκελνπ αληη-

δξαζηήξα, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάζπαζε απνπζία νμπγφλνπ θαη δίρσο 

επαθή κε ηε θιφγα. Ζ φιε δηαδηθαζία είλαη πνην πνιχπινθε απφ ηελ αεξηνπνίεζε 

κηα θαη πεξηιακβάλεη ζαθψο πεξηζζφηεξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη δηαρσξηζκνχ κε 

απνηέιεζκα ην πςειφηεξν θφζηνο επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

Γεληθά, είλαη απνδεθηφ φηη ε ππξφιπζε είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε κέζνδνο κε επηηπρή 

εθαξκνγή ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζε εηδηθά απνξξίκκαηα, απφ ηα νπνία παξάγεη 

αλαθπθιψζηκα πξντφληα. ε φηη αθνξά φκσο ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΑ, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, ε ππξφιπζε δελ έρεη 

δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ππξφιπζεο έρνπλ αλαθεξζεί ηα αθφινπζα επηγξακκαηηθά ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία: «…Δληνχηνηο, δελ έρεη αθφκα ππάξμεη νχηε κηα εγθαηάζηαζε πνπ λα 

έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε πιήξεο κέγεζνο, θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

ζπλερίζνπκε λα παξαηεξνχκε ηε κηα αζηνρία κεηά ηελ άιιε κέρξη λα κάζνπκε φηη ε 

ηερλνινγία απηή δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ απνξξηκ-

κάησλ». 

 

 

Γηεξγαζία Ππξφιπζεο (Πεγή: ΗΣΑ, Δθηίκεζε ησλ Γεληθεπκέλσλ Δπηπηψζεσλ θαη Κφζηνπο 
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ») 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ππξφιπζε ελδείθλπηαη γηα ηελ επεμεξγαζία επεμεξγαζκέλσλ ΑΑ 

(δεπηεξνγελή θαχζηκα) θαη ιηγφηεξν γηα ζχκκεηθηα ΑΑ, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο ζηελ 

επεμεξγαζία εηεξνγελψλ κεηγκάησλ δελ έρεη αθφκα σξηκάζεη ζηελ Δ.Δ. αλ θαη ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ θαη πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ππξφιπζε δελ απνηειεί επί ηνπ παξφληνο δφθηκε 

ηερλνινγία γηα ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ εμεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν. 
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2.4 ςγκπιηική αξιολόγηζη ηεσνολογιών επεξεπγαζίαρ 

Με βάζε ηα επηκέξνπο ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά γηα θάζε 

κέζνδν επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα, επηρεηξείηαη 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, αθ ελφο κελ σο πξνο ην θφζηνο, αθ 

εηέξνπ δε σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. 

 

2.4.1 ςγκπιηικά ηοισεία Κόζηοςρ Δναλλακηικών Σεσνολογιών 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο έγηλε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο ΑΑ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα θαη εθηηκήζεθαλ ηα θφζηε 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά εθηηκάηαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπ-

ζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα γηα ηα αθφινπζα δχν ζελάξηα ππφ ηηο ηππηθέο γηα 

ην θαζέλα παξαδνρέο: 

(α) Σε κνλάδα ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ίζν κε 5,5 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. Ο ΦνΓΑ εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα κέζσ εηζθνξψλ, θαη επνκέλσο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ. 
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Δλδεηθηηθφ θφζηνο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ΑΑ απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ ηδξχνπλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ΦνΓΑ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

 

(β) Σε κνλάδα ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη 14,0 % θαη ν κέζνο ρξφλνο δσήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 20 ρξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ. 
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Δλδεηθηηθφ θφζηνο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ΑΑ απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ ηδξχνπλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο 

 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη, ηφζν ην θφζηνο ηεο βηνινγηθήο μήξαλζεο 

(πξνεπεμεξγαζίαο) φζν θαη ην θφζηνο βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη αεξηνπνίεζεο (νινθιεξσ-

κέλεο επεμεξγαζίαο) ησλ ΑΑ. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ην ελδερφκελν άκεζεο ίδξπζεο 

κνλάδσλ βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη ην δεχηεξν κε ην ελδερφκελν ζπκπιήξσζεο ησλ 

κνλάδσλ βηνινγηθήο μήξαλζεο κε κνλάδεο αεξηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ SRF φηαλ ε 

ζρεηηθή ηερλνινγία αλαπηπρζεί. εκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη αεξη-

νπνίεζεο είλαη παξαπιήζην κε ην θφζηνο ηεο βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη ζηνηρεηνκεηξηθήο 

θαχζεο ησλ ΑΑ. 
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ια ηα ζηνηρεία θφζηνπο αλαθέξνληαη ζε ηηκέο 2006 θαη έρνπλ εθηηκεζεί κε ηηο ίδηεο 

παξαδνρέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα. ηα εθηηκνχκελα θφζηε δελ έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ηα έζνδα απφ ηπρφλ πψιεζε αλαθηψκελσλ πιηθψλ ή/θαη πεξίζζεηαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα θφζηε δηάζεζεο ησλ 

ππνιεηκκάησλ. Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κηθξή, αλ εμαηξέζνπκε 

ηηο επηδνηήζεηο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαη κάιινλ επλντθή γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο εθηφο 

απφ ηε βηνινγηθή μήξαλζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη ζεκαληηθφ πξφζζεην 

θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαγφκελνπ SRF γηα ηε κεηαθνξά ηνπ, γηα ηε δηάζεζή ηνπ 

ζε ΥΤΣΑ θαη ελδερνκέλσο αθφκα θαη γηα ηελ απνξξφθεζή ηνπ, ζηηο πεξηνξηζκέλεο 

πνζφηεηεο πνπ είλαη δπλαηή, απφ πθηζηάκελεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ή/θαη 

ηζηκεληνβηνκεραλίεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα θφζηε ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία 

αξρηθήο επέλδπζεο θαη εηήζηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηά πνπ πξνθχπηνπλ εθάζηνηε ζηελ 

πξάμε θαη επεξεάδνληαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο (π.ρ. ζχλζεζε απνξξηκκάησλ, 

δηαθνξνπνηήζεηο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θηι.). 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηε βηνινγηθή μήξαλζε, πνπ είλαη λέα ηερλνινγία κε ιίγεο εγθαηαζηάζεηο ζε 

ιεηηνπξγία, θαη ηδίσο γηα ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ SRF, πνπ είλαη ηερλνινγία ππφ αλάπηπμε, 

ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπαλίδνπλ θαη είλαη 

δχζθνινο ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηάο ηνπο απφ αλεμάξηεηεο πεγέο. 

 

Έλα πξφζζεην ιφγν ανξηζηίαο ζηηο εθηηκήζεηο απνηεινχλ νη παξάκεηξνη, κε βάζε ηηο 

νπνίεο ππνινγίδεηαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Οη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, αλά πεξίπησζε, απφ ηηο ηππηθέο ησλ 

ζελαξίσλ (α) θαη (β) παξαπάλσ κηα θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο (π.ρ. 

πιεζσξηζκφ, επηηφθηα), αιιά θαη απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξν-

κέλσλ αλαδφρσλ. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φιεο νη νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ, θαη εηδηθφηεξα απηέο ησλ ηειεπηαίσλ δηαγξακκάησλ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ εθάζηνηε ζηελ πξάμε. Δπνκέλσο, 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθά θαη δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ a priory απνθιεηζκφ νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο. 

Γηα ηελ νξζφηεξε επηινγή ηερλνινγηψλ, θαη δηαρεηξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γεληθφηεξα, 

ζθφπηκν είλαη λα εθηειείηαη Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξα θαη ιεπηνκεξέζηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ αμηφπηζηεο πεγέο. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαιχζεσλ ζα πξέπεη λα ηίζεληαη ζε ελδειερή θξίζε επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ΑΔΗ. 
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2.4.2 Σεσνοοικονομική Αξιολόγηζη Δναλλακηικών Σεσνολογιών 

Απφ ηα αλαθεξφκελα ζηηο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ θαη απφ ηε ζχγθξηζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

2.4.2.1 Αεξόβηα Μεραληθή – Βηνινγηθή επεμεξγαζία 

Ζ ηερλνινγία Αεξφβηαο Μεραληθήο – Βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο σξίκαζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, επηηπγράλνληαο ηα αλαγθαία επίπεδα ιεηηνπξγηθήο αμηνπηζηίαο θαη 

επηηξέπνληαο ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ κεγάινπ κεγέζνπο. Απφ ηηο κεζφδνπο 

κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ε παξνχζα κέζνδνο είλαη ε πιένλ ψξηκε κε 

πεξίπνπ ην 55 % ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 

Ζ Αεξφβηα Μεραληθή – Βηνινγηθή επεμεξγαζία επηηπγράλεη κεγάιν βαζκφ 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ΑΑ, ζπκβάιινληαο απνδνηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κείσζεο 

ησλ νξγαληθψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ΥΤΣΑ (νδεγία 99/31/EC). Παξέρεη επηπιένλ ηε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ επηζπκεηψλ πνζνζηψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ραξηηνχ, 

πιαζηηθψλ, γπαιηνχ θαη κεηάιισλ) ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (νδεγία 94/62/EC φπσο αλαζεσξήζεθε κε ηελ 

2004/12/EC) γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Γίλεη ηέινο θαη ηε δπλαηφηεηα ζεξκηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε παξαγσγή RDF, ην νπνίν κπνξεί λα δηαηεζεί ζε 

κνλάδεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο νξγαληθψλ κε παξαγσγή θνκπφζη θαη αλαθχθισζεο πιηθψλ αληί γηα θαχζε, 

δίλεη ζηε ρξήζε ηεο παξνχζαο ηερλνινγίαο πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

νδεγίαο 75/442/EEC. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηελ θαζηζηνχλ σο ηελ πιένλ ζπκβαηή κε 

ηνπο ζηφρνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ πνπ ζέηεη ε Δ.Δ. 

 

Ζ παξνχζα κέζνδνο είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε, κε κεγάιε δηαθνξά, απφ θάζε άιιε κέζνδν 

επεμεξγαζίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ 

ελδερφκελε επηβνιή απζηεξφηεξσλ νξίσλ πνηφηεηαο ηνπ παξαγνκέλνπ compost (εδαθν-

βειηησηηθνχ), κηα θαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ απηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κε ηελ 

εθηελέζηεξε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπιινγήο ηνμηθψλ πιηθψλ (π.ρ. κπαηαξηψλ) ζηελ 

πεγή θαη ιηγφηεξν κε κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ε θάζε πεξίπησζε, νη 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο γηα ην αδξνκεξέο compost, πνπ πξννξίδεηαη γηα απνθαηάζηαζε 

δηαηαξαγκέλσλ εδαθψλ (πεξηνρέο ιηγληησξπρείσλ, κεηαιιείσλ, ληακαξηψλ θηι.) αιιά θαη 

σο πιηθφ θάιπςεο ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ, δελ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθέο. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αεξφβηα ΜΒΔ (φπσο άιισζηε θαη ε αλαεξφβηα) είλαη κηα ηερλνινγία 

ζπκβαηή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην, ελψ ην βηνδηαζπάζηκν θιάζκα 

ηνπ RDF ζεσξείηαη βηνκάδα θαη απαιιάζζεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο εθπνκπήο CO2. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε παξνχζα ηερλνινγία ζπλδπάδεη ηελ πεξηβαιινληηθή θηιηθφηεηα 

θαη ηε ζρεδηαζηηθή επειημία γηα επίηεπμε φισλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ε Δ.Δ. γηα ηελ 

νξζή δηαρείξηζε ησλ ΑΑ κε ην ρακειφ θφζηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα ηειεπηαία 
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ρξφληα παξαηεξείηαη εθζεηηθή αχμεζε, ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξφβηαο 

Μεραληθήο – Βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπο δπλακηθφηεηαο. 

 

2.4.2.2 Αλαεξόβηα Μεραληθή – Βηνινγηθή Επεμεξγαζία 

Δίλαη ζεκαληηθά δαπαλεξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε, αθφκα θαη αλ ιεθζεί ππφςε ε 

αμία ηεο αλαθηψκελεο ελέξγεηαο, θαη ζπλάκα ιηγφηεξν ψξηκε, κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ 

πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηθξφηεξνο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο, φπσο θαη ηεο πξνεγνχκελεο έρεη πξνηεξαηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νδεγίαο 75/442/EEC ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ 

νξγαληθψλ, αλαθχθισζεο πιηθψλ θαη παξαγσγήο RDF, αιιά θαη βηναεξίνπ. 

 

2.4.2.3 Σηνηρεηνκεηξηθή θαύζε 

Ζ κέζνδνο ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. Σνχην νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη κέρξη 

πξφηηλνο νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο δελ είραλ επηηχρεη ηα αλαγθαία 

επίπεδα αμηνπηζηίαο θαη επνκέλσο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Ζ 

πθηζηάκελε ηερλνινγία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ πνιχ κεγάιεο δπλακηθφηεηαο 

(έσο 1,2 εθαη. η/έηνο), πνπ παξέρνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκία θιίκαθαο. Ζ ζηνηρεηνκεηξηθή 

θαχζε απνηειεί θαηά ζπλέπεηα ηελ πιένλ δνθηκαζκέλε ηερλνινγία. 

 

ήκεξα σζηφζν ππάξρεη απμαλφκελε ζπλείδεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

ιφγσ ησλ ηνμηθψλ αέξησλ εθπνκπψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σα πξνβιήκαηα 

απνδνρήο απφ ηελ θνηλή γλψκε παξακέλνπλ, παξά ηε ζέζπηζε απζηεξψλ νξίσλ απφ 

ηελ Δ.Δ. (Οδεγία 2000/76/ΔΚ θαη ΚΤΑ 22912/1117/6-6-2005). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζπκβάιινπλ θαη νη δπζθνιίεο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε εκπεηξία θαη εξγαζηεξηαθή ππνδνκή. Απφ δηαρεηξηζηηθή άπνςε, 

ε αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ κε θαχζε έρεη κηθξφηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ 

θνκπνζηνπνίεζε θαη ηελ αλάθηεζή ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ε θαχζε είλαη δαπαλεξή ηερλνινγία ζε 

ζρέζε κε ηελ αεξφβηα κεραληθή – βηνινγηθή επεμεξγαζία (δηπιάζην θφζηνο), αθφκα θαη 

εάλ ιεθζνχλ ππφςε ηα έζνδα απφ ηε ζεξκηθή αμηνπνίεζε ησλ ΑΑ. Δίλαη φκσο 

ζεκαληηθά θζελφηεξε απφ ηε βηνινγηθή μήξαλζε (πξνεπεμεξγαζία) θαη ηδηαίηεξα απφ ην 

ζπλδπαζκφ βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη αεξηνπνίεζεο. 

 

Ζ θαχζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κνλάδεο αεξφβηαο ή αλαεξφβηαο κεραληθήο – 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο γηα ζεξκηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηπρφλ παξαγφκελνπ RDF. Μπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί θαη κε κνλάδεο βηνινγηθήο μήξαλζεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ SRF, αλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε απ’ επζείαο θαχζε ησλ ΑΑ ελέρεη ππνπνιιαπιάζην θφζηνο θαη δελ 

δεκηνπξγεί πξφζζεηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πξάγκαηη, νη πνζφηεηεο ησλ 

αινγνλνχρσλ ελψζεσλ πνπ θαίγνληαη θαη πνπ είλαη θαη’ εμνρήλ ππεχζπλεο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ ηνμηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ, είλαη νπζηαζηηθά ίδηεο κε ή ρσξίο ηε 

βηνινγηθή μήξαλζε. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ Δ.Δ., ην πνζνζηφ θαχζεο ησλ ΑΑ ήηαλ κηθξφ, παξά 

ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ΑΑ πνπ πθίζηαληαη αλαθχθισζε θαη 

επεμεξγαζία. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηηο Ζ.Π.Α. ππήξμε νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ΑΑ πνπ θαίγνληαη, ελψ αληηζέησο ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ΑΑ πνπ αλαθπθιψλνληαη. 

 

Οη πξνζπάζεηεο ππξφιπζεο ή αεξηνπνίεζεο ησλ ΑΑ μεθίλεζαλ ιφγσ ηεο επηηπρνχο 

ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηε ρεκηθή θαη πεηξνρεκηθή βηνκεραλία. ηφρνο ηεο 

ππξφιπζεο ήηαλ ε παξαγσγή ρξήζηκσλ, πγξψλ θπξίσο, πξντφλησλ, ελψ ηεο 

αεξηνπνίεζεο ε παξαγσγή ζπλζεηηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε. Σα ΑΑ φκσο, ιφγσ ηεο 

ρακειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο θαη ησλ κεγάισλ κεηαβνιψλ ζηε ζχλζεζή ηνπο, 

απνδείρζεθαλ, κεηά απφ καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο, αθαηάιιειε πξψηε χιε γηα 

ακθφηεξεο ηηο ηερλνινγίεο. 

 

2.4.2.4 Βηνινγηθή Ξήξαλζε θαη Αεξηνπνίεζε 

Οη πξνζπάζεηεο ζήκεξα επηθεληξψλνληαη ζηελ αεξηνπνίεζε, αθνχ πξνεγεζεί θαηάιιειε 

πξνεπεμεξγαζία ησλ ΑΑ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε βηνινγηθή μήξαλζε, ε νπνία κεηαηξέπεη ηα ΑΑ ζε SRF (Solid Refuse Fuel) κεηά 

απφ μήξαλζε θαη πεξηνξηζκέλε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ηνπο. 

Ζ βηνινγηθή μήξαλζε σο πξνεπεμεξγαζία δελ επαξθεί γηα λα επηηεπρζεί ν βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ νξγαληθψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ΥΤΣΑ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

99/31/EC. Απαηηείηαη επνκέλσο ζπλδπαζκφο ηεο βηνινγηθήο μήξαλζεο κε κνλάδα 

αεξηνπνίεζεο θαη κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο, Δηθφλα 5.3.2-1. 

 

 

 

Πξνζδνθψκελε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ΑΑ κε βηνινγηθή μήξαλζε θαη αεξηνπνίεζε 

 

πσο φκσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή έξεπλα, ηερλνινγία αεξην-

πνίεζεο ακηγνχο SRF δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί. Δπηπιένλ, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 
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δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηνπ SRF απφ πθηζηάκελεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ (βιέπε θαη ελφηεηα 5.1.4.2) [1]. Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηε δηάζεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ παξαγφκελνπ SRF ζε ΥΤΣΑ, Δηθφλα 5.3.2-2. 

Σνχην άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζηηο Μ.Π.Δ. ησλ ΟΔ�Α Γξακκαηηθνχ θαη Κεξαηέαο. 

 

 

Απνηέιεζκα ρξήζεο βηνινγηθήο μήξαλζεο δίρσο δηαζέζηκε ηερλνινγία αεξηνπνίεζεο ηνπ SRF 

 

Με ηε δηάζεζε φκσο ηνπ SRF ζε ΥΤΣΑ ην κφλν νπζηαζηηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο 

βηνινγηθήο μήξαλζεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε κείσζε ησλ νξγαληθψλ θαη ε αλάθηεζε ησλ 

κεηάιισλ. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ζε 

ΥΤΣΑ ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ SRF. Έηζη, θαη παξά ην κεγάιν θφζηνο, ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηφζν ηεο νδεγίαο 99/31/EC γηα κείσζε 

ησλ νξγαληθψλ πνπ νδεγνχληαη ζε ηαθή, φζν θαη ηεο νδεγίαο 94/62/EC φπσο 

αλαζεσξήζεθε κε ηελ 2004/12/EC, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο. 

H βηνινγηθή μήξαλζε, ε νπνία δνθηκάδεηαη ηελ πεξίνδν απηή ζε θιίκαθα εθαξκνγήο ζε 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απαηηεί ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο πξνζνρή ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 

 Γελ έρεη λφεκα ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εάλ δελ ηεθκεξησζνχλ πξνεγνπκέλσο 

θαη δελ γίλνπλ απνδεθηνί νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο (ηερλνινγηθνί, νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί). 

 Απφ ηα δηαζέζηκα ελδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ηεο κεζφδνπ, πξνθχπηεη φηη απηφ 

είλαη πνιχ πςειφηεξν ηεο Αεξφβηαο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. 

 

2.5 ύνοτη και ςμπεπάζμαηα 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκ-

κάησλ, αλ θαη απνηειεί κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιέο επξσπατθέο θαη 

ακεξηθαληθέο ρψξεο, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ελδεδεηγκέλε θαη απνδεθηή (πξνο ην 

παξφλ) κέζνδν επεμεξγαζίαο ζηε ρψξα καο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
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α) απνηειεί επηινγή εθφζνλ έρνπλ εμαληιεζεί νη δπλαηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο, 

β) απαηηεί ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο πνπ ζέηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (Οδεγία 2000/99/EC – Δλαξκφληζε ΦΔΚ 759/2005), εμαηηίαο ησλ θηλδχλσλ 

(γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηε δεκφζηα πγεία) πνπ εγθπκνλεί, 

γ) απνηειεί κέζνδν πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκφ ζηε ρψξα καο, ιφγσ αθξηβψο 

ηεο απαηηήζεσο γηα πηζηή ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (βιέπε ελφηεηα 2.4.1 παξαπάλσ) πξνθχπηεη φηη ε βηνινγηθή 

μήξαλζε, αλ θαη πξνεπεμεξγαζία κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ζηελ επίηεπμε 

ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, έρεη θφζηνο 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο θαη ππεξδηπιάζην απφ απηφ ηεο 

αεξφβηαο κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αδπλακία 

αμηνπνίεζεο ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ SRF πνπ παξάγνληαη δεκηνπξγεί κεγάιεο 

απαηηήζεηο γηα ΥΤΣΑ πνπ ζπλεπάγνληαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα κεηαθνξά θαη ηειηθή 

δηάζεζε, αιιά θαη δπζθνιίεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ζρεηηθψλ ρψξσλ. Σν θφζηνο 

ηεο πιήξνπο επεμεξγαζίαο κε ρξήζε βηνινγηθήο μήξαλζεο θαη αεξηνπνίεζεο ή ζηνηρεην-

κεηξηθήο θαχζεο ηνπ SRF είλαη πεξίπνπ δηπιάζην απηνχ ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο θαη 

ηεηξαπιάζην απηνχ ηεο αεξφβηαο κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

Ζ κεραληθή επεμεξγαζία ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, είηε κέζσ ηεο αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ 

πιηθψλ είηε κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο αμηνπνίεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή, είλαη 

δπλαηή θαη ηα πιηθά αλακέλεηαη λα απνξξνθεζνχλ εχθνια απφ ηελ αγνξά ιφγσ ηεο 

πςειήο θαζαξφηεηάο ηνπο. 

 

Αληίζεηα ε επεμεξγαζία ζχκκεηθησλ ΑΑ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ιηγφηεξν θαζαξψλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ηα νπνία θαη πάιη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά (ηδηαίηεξα 

ηα κέηαιια). Δπηπιένλ κέζσ ηεο αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο ραξηηνχ ε κεραληθή 

επεμεξγαζία ζπκβάιεη θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηε κείσζε ησλ ΒΑΑ πνπ 

νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή. 

Αθνινπζνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο. 
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ηνηρεία θφζηνπο 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 
ΚΟΣΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

  (€/ηφλν εηήζηαο δπλακηθφηεηαο) (€/ηφλν) 

Αεξφβηα επεμεξγαζία αλνηθηνχ ηχπνπ 130-170 35-60 * 

Αεξφβηα επεμεξγαζία θιεηζηνχ ηχπνπ 180 – 600 30-120 * 

Βηνινγηθή μήξαλζε 150-300 25-40* 

Αεξφβηα επεμεξγαζία κε Γηχιηζε 220-270 50-70 * 

Αλαεξφβηα επεμεξγαζία 150-250 35-80 * 

Απνηέθξσζε 450-750 15-40* 

Ππξφιπζε 700-950 80-120* 

Αεξηνπνίεζε 350-600 60-100* 
* Σν ηέινο ρξήζεο (gate fee) εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Δπεμεξγαζία θαη επίδξαζε ζην ΥΤΣΑ 

  ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΑΠΟΓΟ- 
ΜΖΖ 

ΟΓΚΟ 
ΥΤΣΑ 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ 
ΦΟΡΣΗΟ 
ΔΗΟΓΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ 
ΦΟΡΣΗΟ 

ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΩΝ 

ΟΡΓΑΝΗΚΟ 
ΦΟΡΣΗΟ 

ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟΘΔΖ 
ΜΔΣΑ ΑΠΟ 
40 ΔΣΖ 

Μεραληθή – 
Βηνινγηθή 
Δπεμεξγαζία 

Μεησκέλε Μεησκέλνο Μεησκέλν Απμεκέλν Απμεκέλν Απνδεθηή 

Θεξκηθή 
Δπεμεξγαζία 

Γξαζηηθά 
κεησκέλε 

Γξαζηηθά 
κεησκέλνο 

Ακειεηέν Ακειεηέν Ακειεηέν Απνδεθηή 

Σεκαρηζκφο 
απνβιήησλ 

Μεησκέλε Μεησκέλνο   Απμεκέλν Απμεκέλν Με Απνδεθηή 

Γεκαηνπνίεζε  
απνβιήησλ 

Απμεκέλε Μεησκέλνο   Μεησκέλν Μεησκέλν Με Απνδεθηή 

 

θνπηκφηεηα πινπνίεζεο 

ΜΔΘΟΓΟ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΚΤΡΗΩ 
ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΜΔΘΟΓΟΤ 

Αεξφβηα 
επεμεξγαζία 

Δπεμεξγαζία ηνπ 
νξγαληθνχ θιάζκαηνο 
– κείσζε επηπηψζεσλ 
ΥΤΣΑ 

Τιηθφ ηχπνπ Com-
post κε πνηφηεηα 
αλάινγε κε ηελ 
θαζαξφηεηα ησλ 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ θαη 
αλαθπθιψζηκα / 
αλάινγα κε ηε 
κνλάδα κπνξεί λα 
παξάγεηαη θαη 
δεπηεξνγελέο 
θαχζηκν 

Γηάζεζε πιηθνχ 
ηχπνπ compost 
Καζαξφηεηα 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ 

Δθηεηακέλε 
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Βηνινγηθή μήξαλζε Δπεμεξγαζία 
νξγαληθνχ θιάζκαηνο 
- κείσζε επηπηψζεσλ 
ΥΤΣΑ – παξαγσγή 
δεπηεξνγελνχο 
θαχζηκνπ 

ηαζεξνπνηεκέλν 
πιηθφ ή δεπηεξνγελέο 
θαχζηκν θαη 
αλαθπθιψζηκα 

Γηάζεζε 
δεπηεξνγελνχο 
θαχζηκνπ 

Δθηεηακέλε 

Αεξφβηα 
επεμεξγαζία κε 
Γηχιηζε 

Δπεμεξγαζία 
νξγαληθνχ θιάζκαηνο 
- κείσζε επηπηψζεσλ 
ΥΤΣΑ 

Τιηθφ ηχπνπ Com-
post κε πνηφηεηα 
αλάινγε κε ηελ 
θαζαξφηεηα ησλ 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ θαη 
αλαθπθιψζηκα 

Γηάζεζε πιηθνχ 
ηχπνπ compost 
Καζαξφηεηα 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ 

Αλεπαξθήο γηα 
λα πηνζεηεζεί 
σο εκπνξηθή 
ηερλνινγία 

Αλαεξφβηα 
επεμεξγαζία 

Δπεμεξγαζία 
νξγαληθνχ θιάζκαηνο 
- κείσζε επηπηψζεσλ 
ΥΤΣΑ – παξαγσγή 
ελέξγεηαο 

Δλέξγεηα, πιηθφ 
ηχπνπ Compost κε 
πνηφηεηα αλάινγε κε 
ηελ θαζαξφηεηα ησλ 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ θαη 
αλαθπθιψζηκα 

Γηάζεζε πιηθνχ 
ηχπνπ compost 
Καζαξφηεηα 
εηζεξρφκελσλ 
απνβιήησλ 

Δθηεηακέλε 

Απνηέθξσζε Διαρηζηνπνίεζε 
ππνιείκκαηνο πξνο 
ηαθή – 
ειαρηζηνπνίεζε 
επηπηψζεσλ ΥΤΣΑ – 
παξαγσγή ελέξγεηαο 

Δλέξγεηα θαη 
αλαθπθιψζηκα, 
αλάινγα κε ηελ 
πξνεπεμεξγαζία 

Γηάζεζε ζηεξενχ 
ππνιείκκαηνο 

Δθηεηακέλε 

Ππξφιπζε Διαρηζηνπνίεζε 
ππνιείκκαηνο πξνο 
ηαθή – 
ειαρηζηνπνίεζε 
επηπηψζεσλ ΥΤΣΑ – 
παξαγσγή ελέξγεηαο 

Δλέξγεηα θαη 
αλαθπθιψζηκα, 
αλάινγα κε ηελ 
πξνεπεμεξγαζία 

Γηάζεζε ζηεξενχ 
θαη πγξνχ 
ππνιείκκαηνο 

Αλεπαξθήο γηα 
λα πηνζεηεζεί 
σο εκπνξηθή 
ηερλνινγία 

Αεξηνπνίεζε Διαρηζηνπνίεζε 
ππνιείκκαηνο πξνο 
ηαθή – 
ειαρηζηνπνίεζε 
επηπηψζεσλ ΥΤΣΑ – 
παξαγσγή ελέξγεηαο 

Δλέξγεηα θαη 
αλαθπθιψζηκα, 
αλάινγα κε ηελ 
πξνεπεμεξγαζία 

Γηάζεζε ζηεξενχ 
θαη πγξνχ 
ππνιείκκαηνο 

Αλεπαξθήο γηα 
λα πηνζεηεζεί 
σο εκπνξηθή 
ηερλνινγία 
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4. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

3.1 Πεπιβαλλονηική βιομησανία και πποοπηικέρ ανάπηςξηρ 

Ζ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία «eco-industry», πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο γεληθά κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε ηξεηο ηνκείο: 

 

 Παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Καηαζθεπήο εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 

 Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξείεο Έξγσλ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ πξάζηλε νηθνλνκία πεξηιακβάλεη ηερλνινγίεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ κεηψλνπλ 

ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηε ξχπαλζε θαη ηηο αλάγθεο ζε θπζηθνχο 

πφξνπο. Λφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πεξηβαιινληηθψλ 

ηερλνινγηψλ, πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ επεξεάδεηαη, θπξίσο, απφ πεξηβαιινληηθέο 

πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαζψο θαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

αγνξψλ, ππήξμε δηαθνξνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαζηζηψληαο 

αλαγθαίν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο. 

 

Έηζη ινηπφλ, ηζρπξέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, φπσο νη πεξηβαιινληηθνί 

θαλνληζκνί ηεο ΔΔ θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ αλαθχθισζε, 

νδήγεζαλ ζε πςειφηεξα εηήζηα πνζνζηά αχμεζεο ζε ηνκείο φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. 

 

Ο θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ, παξέρεη ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πεξί απνβιήησλ 

καδί κε κηα πην θηιφδνμε πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα ζα δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 580.000 

ζέζεηο εξγαζίαο, αχμεζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ θαηά 42 δηο € θαη ζα εμνηθνλνκήζεη 72 δηο € εηεζίσο ζην 

θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (FEAD, European Federation of Waste Management 

and Environmental Services). 

 

Αθνινπζψληαο ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή πνιηηηθή, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δεκηνχξγεζε θαη ζηελ Διιάδα ηελ αληίζηνηρε αγνξά. Κηλεηήξηα δχλακε 

ήηαλ αξρηθά ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Αλά-

πηπμεο. ηφρνο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ ππνζηεξίδνληαο θπξίσο 

ηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηείζδπζε πξσηνπφξσλ επηρεηξεκαηηψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη εκπνξία εμνπιηζκνχ θαη 
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ζπζηεκάησλ, κε ζπλαθή ή θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο. 

ηαδηαθά, κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θαη βηνκεραληθνί παξαγσγνί ζηξέθνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ηερλνινγίεο, αλαπηχζζνληαο κε ηε ζεηξά 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη επεθηείλνληαο ηελ αγνξά ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιε ηε ζπλερή αλάπηπμε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηερλνινγηψλ. Δθηφο απφ ηα ζπλεζηζκέλα εκπφδηα ηεο αλεπαξθνχο ζχλδεζεο έξεπλαο – 

παξαγσγήο, θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, κία ζεηξά 

απφ παξάγνληεο, φπσο ε πξνζήισζε ζε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, ε δηαζεζηκφηεηα 

νηθνλνκηθφηεξσλ κε νηθνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ε ζρεηηθά κηθξή αθφκε επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ, δπζρεξαίλνπλ ηε δηείζδπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηερλνινγηψλ απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

3.2 «Ππάζινη» Δπισειπημαηικόηηηα – Μεγέθη και Σάζειρ ηηρ Δλληνικήρ 

Αγοπάρ 

Ο Σνκέαο ηνπ Πεξηβάιινληνο εμειίρζεθε ζηελ Διιάδα, κε ηαρχ ξπζκφ, κάιινλ εμαηηίαο 

ησλ πηεζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, δεπηεξεπφλησο, σο απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ εθ κέξνπο ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα 

θαη πξνιεπηηθά ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή είλαη ηειηθά θαη ε αηηία 

ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο κε 

έγθαηξεο θαη νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ζ δπλακηθή ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δεκηνπξγεί πνιιαπιέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε επθαηξίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο. Ο ηνκέαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη αιιεινζπλδεδεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απεηθνλίδνληαη 

ζην ρήκα πνπ αθνινπζεί. Ζ νξηδφληηα δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο θξίθνπο: 

πιινγή – Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ θαη Αλάθηεζε Τιηθψλ, 

Δλέξγεηαο θαη Παξαπξντφλησλ. ηελ θάζεηε δηάζηαζε εληάζζνληαη νη πεξηθεξεηαθέο ή/θαη 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηξνθνδνηνχλ απηνχο ηνπο θεληξηθνχο ππξήλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξίδεηαη δε απφ ηε ζπλχπαξμε (κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ) επηρεη-

ξήζεσλ κε πςειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλνηνκίαο κε παξαδνζηα-

θέο, κεηξίνπ επηπέδνπ ηερλνγλσζίαο, επηρεηξήζεηο. 
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Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ζήκεξα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή 

κε ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, αλήιζε ζηηο 1.961 θαη ν ζπλνιηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα €4,4 δηο, κε ηελ θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ πέληε 

βαζηθψλ ππνηνκέσλ λα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Πεγή: ΔΒ 
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Ζ Διιάδα σο επηρεηξεκαηηθφο θαη νηθνλνκηθφο ρψξνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 

επθαηξίεο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο εληεηλφκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην παγθφζκην 

πεξηβάιινλ. ηα λέα επξσπατθά δεδνκέλα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

κεγάισλ αγνξψλ ην πεξηβάιινλ θαη ε πνηφηεηα, ιεηηνπξγνχλ ζηξαηεγηθά γηα ηελ νηθν-

λνκία θαη απνηεινχλ παξάγνληεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο κε πξνηεξαηφηεηα. Ηζρπξνί 

αλαπηπζζφκελνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο νη θιάδνη ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο ελέξγεηαο θηι. 

αλαδεηθλχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ζρέζε νηθνλνκίαο, πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο. 

Κιάδνη αλαδπφκελνη φπσο ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο 

(4νο βηνκεραληθφο θιάδνο παγθφζκηα) απμάλνπλ ηελ δπλακηθή ηνπο ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

γεληθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

 

πλεπαθφινπζα, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Διιάδα αιινχ θαιείηαη λα θεξδίζεη 

ρακέλν ρξφλν θαη αιινχ λα επελδχζεη ζηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Καζψο γίλεηαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ ξφισλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε επξσπατθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

παγθφζκην πεδίν, ην πεξηβάιινλ φληαο ζπλπθαζκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαιή 

θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απνηειεί γηα ηελ ρψξα καο βαζηθφ πεδίν 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη γίλεηαη ππνρξεσηηθφ δεηνχκελν ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, ην ζέκα «πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα» αλαγλσξίδεηαη σο 

ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή παξάκεηξνο ζηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο θαη ζπλαιιαγέο θαη 

ζπγρξφλσο, πεδίν λέσλ επθαηξηψλ, πςειφηεξσλ απνδφζεσλ θαη αλάδεημεο λέσλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη πεδίσλ αληαγσληζκνχ. 

 

Με ηα παξαπάλσ σο δεδνκέλα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ αλαδπφκελε πξάζηλε θαηεχζπλζε, δηφηη άιισζηε δξνπλ ζε έλαλ ηφπν πνπ 

παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 

1. Ζ Διιάδα είλαη πξνηθηζκέλε γεσγξαθηθά κε έλα απφ ηα πινπζηφηεξα 

νηθνζπζηήκαηα, πνπ ηελ θαζηζηά έλα ηζρπξφ νηθνηνπξηζηηθφ θαη νηθνεπηζηεκνληθφ 

πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

2. Ο πινχηνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζπλππάξρεη κε έλα πνιχκνξθν θαη πνηθίιν 

γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, πνπ εηδηθφηεξα ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηζρπξά πεδία 

θπζηθψλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλε νη επηρεηξήζεηο κε ηξφπν 

αεηθνξηθφ. 

3. πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο είλαη 

ζρεηηθά θαιή θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δελ είλαη κε αλαζηξέςηκα. Καη απηφ ηζρχεη, 

παξά ηελ παξαβαηηθφηεηα ζηηο ρξήζεηο γεο, ηελ απαμησηηθή ξχπαλζε κε 

απνξξίκκαηα θαη ηηο ππξθαγηέο, ιφγσ θάπνησλ φςεσλ αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο. 

4. Σν ηνπηθφ ρξψκα, ε παξάδνζε θαη νη ζπλζήθεο νη απαξαίηεηεο γηα αλαβίσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ κε ζχγρξνλνπο φξνπο δελ έρνπλ εθιείςεη. 

5. Ζ ζχγρξνλε Διιάδα απνηειεί θνκβηθή ηνπνζεζία θαη δπλακηθή, ηνπιάρηζηνλ κέζα 

ζην πεξηθεξεηαθφ παδι ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. 



 

 72/98 

6. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ρψξαο, ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ε εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία θαη ε αλάπηπμε ηφζν ησλ ππνδνκψλ φζν θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο επθαηξίεο κέζα απφ ηελ 

πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

7. Σν εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη αλαπηπζζφκελν, δελ είλαη θνξεζκέλν θαη έηζη ζα απνδψζεη 

πεξηζζφηεξν ζε κήθνο ρξφλνπ. 

8. Τπάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ πξντφληνο κέζα απφ ηνπο επξσπατθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο. 

9. Ο ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο αλαπηχζζνληαη φιν θαη πην πνιχ 

ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε, ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζηηο αζηηθέο θνηλσλίεο. 

10. Ζ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγνχλ αλαδηαξζξσηηθά θαη εηζάγνπλ ζπζηή-

καηα ηνπηθά θαη ιεηηνπξγηθά πνπ ηνλψλνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη δήηεζε. 

11. Τπάξρνπλ ηνκείο κέζα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο γηα αλάθακςε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα κε φξνπο νηθνινγηθνχο. Ζ Διιάδα πιένλ βξίζθεηαη ζηελ 

επνρή ηεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξντφλησλ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρεί-

ξηζεο απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, ε ρψξα είλαη πεδίν πςεινχ ζπγθξηηηθνχ πιενλε-

θηήκαηνο γηα ηηο αεηθνξηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή θηι.). 

12. ηνλ ηνκέα ηεο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζρεηηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα θαη ζπλεπψο καθξηά απφ ην ζεκείν ηνπ λα είλαη ε 

θνηλσληθή νηθνλνκία θνξεζκέλνο αλαπηπμηαθφο θιάδνο. Σν πεξηβάιινλ θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηηο 

κνξθέο ηεο. 

13. Σφζν ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία φζν θαη ζε πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, αλνίγεηαη ν 

δξφκνο γηα λέεο νκάδεο απαζρνινχκελσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ φπσο νη γπλαίθεο, 

νη λένη, νη εππαζείο νκάδεο θαη νη θαηεγνξίεο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

πλεπψο, εξγαζηαθά θαη επηρεηξεκαηηθά ππάξρεη αλάδεημε πιεζπζκηαθψλ νκά-

δσλ, πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε θαζεζηψο ππναπαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο. 

 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν Έιιελαο κπνξεί λα ζηξαθεί άθνβα πξνο ηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ νινθιήξσζή 

φζν θαη γηα ηελ δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Βέβαηα, ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ εμαξηάηαη ε παξαγσγηθή 

βησζηκφηεηα ηεο ρψξαο καο (π.ρ. δηαηήξεζε θαη βειηίσζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ησλ 

πδάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ) θαη ε βησζηκφηεηά καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο πξντφλησλ 

πνπ απαηηνχλ πηζηνπνίεζε, επσλπκία, πνηφηεηα θαη εμεηδίθεπζε. 

Μεξηθέο ηδέεο γηα πξάζηλεο επηρεηξήζεηο: 

 

1. Παξαγσγή βηνιηπαζκάησλ (γηα νηθηαθή ρξήζε, θήπνπο θαη αγξνχο). 
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2. Παξαγσγή ηξνθήο γηα βηνινγηθή θηελνηξνθία. 

3. Παξαγσγή βηνληήδει θαη βηνθαπζίκσλ. 

4. πζηήκαηα αλάθηεζεο λεξνχ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

5. Παξαγσγή θαη εθαξκνγή θαπζηηθήο καγλεζίαο. 

6. Δθαξκνγή ηερληθήο Lidar γηα ηειεζθφπεζε αηκφζθαηξαο. 

7. Καηλνηφκεο εθαξκνγέο άρξεζησλ πιηθψλ. 

8. Γίθηπα ηειεζθνπηθήο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. 

9. Πξάζηλεο (νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο) αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο γηα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ή ηελ πξάζηλε βηνκεραλία θαη ηερλνινγία ηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην πξφγξακκα «Φαέζσλ» νηθνινγηθά πξάζηλα νρήκαηα. 

10. Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε αγξνθηεκάησλ πφιεσλ. 

11. Γηαρείξηζε πεξηαζηηθψλ δαζψλ. 

12. Φάξκεο ελαιιαθηηθήο δηαβίσζεο θαη δηαθνπψλ. 

13. Πξάζηλα mini θαη super markets. 

14. Δκπνξεία θαη δηαθίλεζε πξάζηλσλ πξντφλησλ. 

15. Δηαηξείεο νηθνινγηθήο – πεξηβαιινληηθήο αλάπιαζεο πφιεσλ, δνκεκέλσλ ρψξσλ 

θαη θηηξίσλ. 

16. Δηαηξείεο νηθνινγηθήο δφκεζεο (θαηαζθεπαζηηθέο θαη παξαγσγηθέο) θαη 

εμνκνίσζεο ησλ νηθείσλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, βηνθιηκαηηθέο εθαξκνγέο, 

κνλψζεηο, ζηεγαλψζεηο, ηαξαηζφθεπνη. 

17. Πεξηβαιινληηθέο ζπκβνπιέο, πηζηνπνηήζεηο θαη ζρεδηαζκνί. 

18. Πξάζηλν Leasing θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο πνιηηηθέο, νηθνινγηθέο ηξάπεδεο, 

πξάζηλα ραξηνθπιάθηα, πξάζηλεο κεηνρέο θαη πξάζηλνη δείθηεο εθηίκεζεο 

επελδχζεσλ. 

19. Δηαηξείεο παξνρήο θαη ζηήξημεο πξάζηλνπ ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξίαο. 

20. Πξάζηλν δηθηπαθφ εκπφξην. 

21. Γηθηπψζεηο θαη ζπλεξγαζίεο πξάζηλσλ θαηαζηεκάησλ - νηθνινγηθέο επελδχζεηο. 

22. Γηθηπνρψξνο επαγγεικαηηθφο ΠΔ ζε ΠΠ. 

23. Πξάζηλεο πξνζαξκνγέο θαη εθαξκνγέο ζε δεκφζηα έξγα. 

24. Δηαηξείεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, δξάζεο θαη παξέκβαζεο (θαη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο). 

25. πζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηβαιινληηθήο πιεξνθφξεζεο. 

26. Σερλεηέο ιίκλεο. 

27. Φπηψξηα ηνπηθήο ρισξίδαο. 
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28. Μνλάδεο αλαπαξαγσγήο, αλάθηεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη ζηήξημεο ηνπηθήο 

παλίδαο. 

29. Δπηρεηξήζεηο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη αλαδαζψζεσλ κε δηάθνξεο κεζφδνπο 

(π.ρ. πδξνζπνξάο), ελαιιαθηηθέο ή βηνκεραλνπνηεκέλεο. 

30. Δπηρεηξήζεηο απνξξχπαλζεο εδάθνπο, ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ. 

31. Αεηθνξηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνκήζεηεο. 

32. Γξάζεηο ηνπηθήο ζηήξημεο πηζηνπνίεζεο θαη αξηζηείαο γηα απφθηεζε θαη 

δηαηήξεζε π.ρ. γαιάδησλ ζεκαηψλ. 

33. Γξάζεηο νηθνζπκβνπιεπηηθήο γηα ην λνηθνθπξηφ, ηνλ θαηαλαισηή, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ επαγγεικαηία. 

34. Δπηρεηξήζεηο γηα πεξηβαιινληηθέο βηνκεραληθέο πξνζαξκνγέο, ζρεδηαζκνχο θαη 

πξνκήζεηεο π.ρ. γηα ειαηνπξγεία. 

35. Δηαηξηθά ζρήκαηα χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη δηαρείξηζεο λεξνχ. 

36. Δηαηξείεο – κνλάδεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

37. Δηαηξείεο επεμεξγαζίαο (αλαθχθισζεο) θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκά-

ησλ ή ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. 

38. Δηαηξηθά ζρήκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. 

39. Τπεξεζίεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξσλ εξγαζίαο 

θαη δσήο. 

40. Δθαξκνγέο βηννηθνινγηθήο απνξξχπαλζεο & απνδφκεζεο ηνμηθψλ απνβιήησλ. 

41. Πξνζαξκνγή θαη κεηαηξνπή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα αμηνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο. 

42. Παξνρή πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηνλ 

γεσξγηθφ ηνκέα. 

43. Παξνρή ππεξεζηψλ γηα αλάπηπμε «πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (Green Ac-

counting, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα Πεξηβαι-

ινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ISO 14001 θαη EMAS, Δπξσπατθά Οηθνινγηθά ήκαηα 

– Ecolabel θ.ά.). 

 

 

3.3 Οδηγόρ επενδύζευν ζηη διασείπιζη ζηεπεών αποβλήηυν 

3.3.1 Υαπηογπάθηζη ηηρ εγσώπιαρ αγοπάρ 

Απφξξνηα ησλ ηζρπξψλ επηδξάζεσλ ζηνλ εζληθφ παξαγσγηθφ ηζηφ είλαη ε εκθάληζε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη επθαηξηψλ γηα έξγα θαη παξεκβάζεηο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο. Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ εμαηηίαο 
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ηεο θξίζεο, ε γξαθεηνθξαηία θαη ην θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο, 

είλαη βεβαίσο απνηξεπηηθά, αιιά θαίλεηαη λα έρεη γίλεη πιένλ ζπλείδεζε φηη πξέπεη, 

άκεζα, λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ελψ, επίζεο, ν θνηλσθειήο ή/θαη 

αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ έξγσλ επηηξέπεη ηελ έληαμή ηνπο ζε ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπκπξάμεηο ηχπνπ ΓΗΣ ή ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο. Κχξηα βάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε 

ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηελ αληίζηνηρε ελζσκάησζή ηεο ζην εζληθφ δίθαην, 

πεξηνξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε εγρψξηα αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπκνξθία θαη είλαη εμφρσο εηεξνγελήο. 

 

 

Πεγή: ΔΒ 

Δγρψξηα αγνξά «πξάζηλσλ» επηρεηξήζεσλ 

 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 79 ρσκαηεξέο ζε ιεηηνπξγία 

 4 XYTA ππφ νινθιήξσζε 

 28 Κέληξα Γηαινγήο Απνξξηκκάησλ (ΚΓΑ) γηα ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο (πνπ 

θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ) - εμαγσγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ιφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο επεμεξγαζίαο 

 4 κνλάδεο Μεραληθήο-Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 580.000 

ηφλσλ εηεζίσο 

 6 κνλάδεο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηψλ θηλεηήξα 
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 8 κνλάδεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ ΑΖΖΔ (έλα απφ απηά γηα 

ςπγεία) 

 6 κνλάδεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ κπαηαξηψλ νμέσο κνιχβδνπ 

 115 εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο θαη 

ζεκεία ζπιινγήο 

 5 κνλάδεο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ 

 1 εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ιακπηήξσλ 

 

ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη ε πεξαηηέξσ δηνρέηεπζή ηνπο πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάθηεζε 

ρξήζηκσλ πφξσλ: 

 

 χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ ΔΓ – 

Αλαθχθισζε (http://www.herrco.gr/web/default.fds) 

 χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ 

ΚΔΠΔΓ (http://www.eltepe.gr/) 

 Αηνκηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο Ηδησηηθήο Δηηθέηαο 

θαη Δηζαγσγήο Πξντφλησλ «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ» (http://www.ab.gr/index.cfm?lf= 

1&mf=c1/perivallon.htm) 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ «ECO 

ELASTICA» Α.Δ. (http://www.ecoelastica.gr) 

 χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ, 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. – ΔΛ.ΣΔ.ΠΔ, ΑΔ. (http:// 

www.eltepe.gr) 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο κε ην δηαθξη-

ηηθφ ηίηιν «ΔΓΟΔ Α.Δ.» (http://www.edoe.gr) 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη 

πζζσξεπηψλ – ΑΦΖ (http://www.afis.gr) 

 χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ – Τ.ΓΔ.Τ Α.Δ. (http:// 

www.sydesys.gr) 

 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ.» (http:// 

www.electrocycle.gr/) 

 χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ Μνιχβδνπ ? Ομένο 

Κξήηεο «ΔΓΗ- Κ ΔΠΔ», κε εκβέιεηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

http://www.herrco.gr/web/default.fds
http://www.eltepe.gr/
http://www.ab.gr/index.cfm?lf=%201&mf=c1/perivallon.htm
http://www.ab.gr/index.cfm?lf=%201&mf=c1/perivallon.htm
http://www.ecoelastica.gr/
http://www.edoe.gr/
http://www.afis.gr/
http://www.sydesys.gr/
http://www.sydesys.gr/
http://www.electrocycle.gr/
http://www.electrocycle.gr/
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 πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Φσηηζηηθσλ θαη 

Λακπηήξσλ, " ..Δ.Γ.Α. ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ ΚΑΗ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ  ΑΔ 

", www.fotokiklosi.gr 

 πιινγηθφ χζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ  

"Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε Α.Δ." (http://www.antapodotiki.gr) 

 Δηαηξία Παλειιαδηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ Δ.Π.ΔΝ.ΓΗ.Τ 

"ReBattery AE" (http://www.re-battery.gr) 

 

3.3.2 Υπημαηοοικονομικέρ επιδόζειρ  

Ο ηνκέαο παξνπζηάδεη επηδεηλνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο, αιιά κε 

κεγαιχηεξεο αληηζηάζεηο απφ ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Οη ΑΠΔ, ε Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ θαη ε Αλαθχθισζε απνηεινχλ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο ππνηνκείο (βάζεη 

απνδνηηθφηεηαο θαη εηήζησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο). Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα παξακέλεη αηζζεηά πςειφηεξε απφ ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν επίπεδν θεξδνθνξίαο παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο θαη 

ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο παξακέλεη αηζζεηά πςειφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ 

θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Παξαηεξνχληαη επηδεηλνχκελεο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο 

θαη κηα δηαπηζηνχκελε επηδείλσζε ησλ φξσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ησλ επηρεηξή-

ζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειά επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο θαη θαηαγξάθεηαη πςειή απνδνηηθφηεηα παγίσλ. 

 

3.3.3 Θεζμικό πλαίζιο - Κανονιζμοί 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη, θπξίσο, ε 

ιεηηνπξγία κεραληζκψλ επίβιεςεο θαη επηζεψξεζεο (πεξηβαιινληηθνί θαη ελεξγεηαθνί 

επηζεσξεηέο) γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

θνξείο (π.ρ. απηνδηνίθεζε) ζα δψζνπλ αλακθίβνια ζηαζεξή ψζεζε ζε πνιιέο δξάζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο, ηελ αληηξξχπαλζε, θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

απνθαηαζηάζεηο. Απφ πιεπξάο δηεζλνχο θαη, εηδηθφηεξα, επξσπατθνχ δηθαίνπ, δελ 

αλακέλνληαη κεγάιεο αιιαγέο δεδνκέλνπ φηη ην λνκηθφ πιαίζην ζε απηφ ην επίπεδν είλαη 

ζρεηηθά παγησκέλν, θαζψο έρεη ήδε ειηθία αξθεηψλ δεθαεηηψλ. Ωζηφζν, ε ελζσκάησζε 

θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ, θαζψο θαη ε επίβιεςε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ ήδε ελζσκαησκέλσλ 

ζην εζληθφ δίθαην, ζα απνηειέζνπλ έλα πξφζζεην ζηνηρείν ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ν παξάγσλ 

απηφο, εθηφο απφ ηε βεβαηφηεηα ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ηνπ, έρεη θαη απμεκέλε βαξχηεηα 

σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ αλακελφκελσλ επελδχζεσλ. 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη: 

 

Α. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

- Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

http://www.fotokiklosi.gr/
http://www.antapodotiki.gr/
http://www.re-battery.gr/
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απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» πνπ ελζσκαηψλεη 

ζην εζληθφ δίθαην ηελ νδεγία-πιαίζην 2008/98/ΔΔ γηα ηα απφβιεηα, 

- Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 209/Α/21-9-11) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηε-

ξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Άξζξν 12). 

- Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο 

Απφθαζεο 2002/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 

2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. 

- Καλνληζκφο (ΔΚ) 1013/2006 Γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 

ζπκπιεξσζεί θαη ηζρχεη. 

- ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ 1016 B) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

- ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572 B) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνβιήησλ» 

- ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909 B) «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

- ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ 759 B) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ 

απνβιήησλ» 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 4641/232/2006 (ΦΔΚ 168 Β) «Καζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

κηθξψλ ΥΤΣΑ ζε λεζηά θαη απνκνλσκέλνπο νηθηζκνχο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 

(παξ.4) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 20 (Παξ.Η) ηεο ππ’ αξηζκ.29407/3508/2002 ΚΤΑ» 

- ΚΤΑ Ζ.Π.13588/725/2006: Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ 

«γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ.αξηζ.19396/1546/1997 ΚΤΑ «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΦΔΚ Β’604/28-3-2006)». 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 24944/1159/2006: Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ΄ αξηζκ. 

13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄383) θαηζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Μαξηίνπ 1991».θαη ηνπ «Δζληθνχ ρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ίδηαο ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’791/30-6-2006) 

- ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ Β’287/2-3-2007): Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ αξηζκ. 

13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 383) θαη ζεζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.13588/725/2006 θνηλή 
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ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ … θ.ιπ.»’ (Β΄ 383) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.24944/1159/206 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ … θ.ιπ.» (Β΄ 791). 

- ΚΤΑ 7589/731/2000 (ΦΔΚ Β 514) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ 

- ΚΤΑ 18083/1098 Δ.103/ 2003 (ΦΔΚ Β 606) ρέδηα δηάζεζεο/απνιχκαλζεο 

ζπζθεπψλ πνπ πεξηέρνπλ ΡCΒ. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηέπεηηα 

δηάζεζε ζπζθεπψλ θαη απνβιήησλ κε ΡCΒ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο 7589/731/2000 (Β` 514). 

- ΚΤΑ κε αξ. Κ.Τ.Α.146163/2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ», πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 38, παξ.7 

ηνπ λ.4042/2012. 

- Ν.3325/2005 (ΦΔΚ Α΄68) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ – Βηνηερληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

Β. ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ - ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 

ξπζκίδεηαη απφ ην Νφκν 2939/01 πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001. ινη νη 

δηαρεηξηζηέο (παξαγσγνί, εηζαγσγείο) είλαη ππνρξεσκέλνη είηε λα νξγαλψζνπλ είηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνη πνζνηηθνί ζηφρνη. Σα ζπζηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά αμηνινγνχληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (http://www.minenv.gr/anakyklosi/) θαη ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΠΔΓ). Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.2939/2001 έρνπλ εθδνζεί Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα εμήο πιηθά: 

 

Υξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (Π.Γ. 109,ΦΔΚ 75Α/5.3.04) 

Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ (Π.Γ. 116, ΦΔΚ 64Α/2.3.04) 

Ορήκαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο (Π.Γ. 116, ΦΔΚ 81Α/5.3.04 

Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (ΠΓ 115, ΦΔΚ 80Α/5.3.04 

Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Π.Γ. 117, ΦΔΚ 82Α/5.3.04) 

Απφβιεηα Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ – ΑΔΚΚ, (ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/23-08-2010, ΦΔΚ 1312 Β/24-08-2010). 

 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην ΤΠΔΚΑ 

(http://anakyklosi.ypeka.gr) ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κεξηκλά γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη παξαγσγνί ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 

Ζ εγγξαθή ησλ παξαγσγψλ ζην κεηξψν είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 

http://anakyklosi.ypeka.gr/
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δ.Μ.ΠΑ. απνηειεί επηρεηξεζηαθφ εξγαιείν γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ, ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα ην Δ.Μ.ΠΑ. απνζθνπεί: 

α) ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο θαη ην 

είδνο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

β) ζηε ζχλδεζε γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα εζληθά κεηξψα παξαγσγψλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

γ) ζηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ηδηαίηεξα πξνο ηνπο ρξήζηεο/ θαηαλαισηέο θαζψο 

θαη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν ηδησηηθφ ή δεκφζην θνξέα. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ έρεη μεθηλήζεη γηα ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ηα 

ειαζηηθά νρεκάησλ θαη ηα νρήκαηα. 

πγθεληξσηηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ απνηειείηαη απφ:  

 

- Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/06.08.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/23.06.2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ 

θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 

Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην Ν.4042/2012, 

- ΚΤΑ 104826/2004 (ΦΔΚ 849 Β/9.6.2004) «Καζνξηζκφο χςνπο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 

απφ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ / άιισλ 

πξντφλησλ (φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 4, ηνπ Ν. 2939/2001) ζε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 7 (παξ. Β1, εδ. α3 θαη παξ. Β2, εδ. α5) θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

Ν. 2939/2001 "πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ θ.ι.π." (Α΄179)» 

- ΚΤΑ 112145/2004 (ΦΔΚ 1916 Β/24.12.2004) «Ξερσξηζηή αλαγξαθή ηεο ρξεκαηηθήο 

εηζθνξάο επί ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ζε φια ηα ζηάδηα πψιεζεο ησλ ειαζηηθψλ ησλ 

νρεκάησλ, ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, ηνπ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ νρεκάησλ, ησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ, εθηφο ησλ 

ηηκνινγίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο ρξήζηεο - επηηεδεπκαηίεο- 

ΚΤΑ 9268/469/07 (ΦΔΚ 286 Β) «Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ 

αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

10 (παξ. Α1, ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ λ. 2939/2001 (A΄ 179), θαζψο θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ 

«γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζίαο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004» 

- ΚΤΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΔΚ 408 Β/5.3.09) Καζνξηζκφο χςνπο αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ απφ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ / 

άιισλ πξντφλησλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (Π.Δ.Γ). 
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- ΚΤΑ 41624.2057.Δ103/2010 (ΦΔΚ 1625Β/11-10-2010). Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ 

- ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/ 24-08-2010). Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) 

- ΠΓ 82/2004 (ΦΔΚ Α 64/2.3.04) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/ ΚΤΑ «Καζνξηζκφο 

κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (Β’ 40).» 

«Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ησλ 

Ληπαληηθψλ Διαίσλ» 

- ΠΓ 109/2004 (ΦΔΚ Α 75/5.3.04) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζή ηνπο» 

- ΠΓ 116/2004 (ΦΔΚ Α 81/5.3.04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000» 

- ΠΓ 117/2004 (ΦΔΚ Α 82/5.3.04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» 

- ΠΓ 15/2006 (ΦΔΚ Α 12/ 3.2.06) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

117/2004 (Α΄ 82), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003 

- ΤΑ αξ.νηθ.133480 (ΦΔΚ2711/Β/27.11.2011). Σξνπνπνίεζε Παξαξηήκαηνο ΗΒ ηνπ ΠΓ 

117/2004. 

 

Γ. ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Σα ζέκαηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ηηο 

παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 

- ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909 B) «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

- Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ Α 42/23.2.2007). Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Άξζξν 30) 

- Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/7.6.2010). Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 
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- Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ Α΄ 94/23.06.2010). Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Αιισλ Πξντφλησλ 

(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

- Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ Α 138 16.6.2011). Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο (Αξζξν 42). 

- Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α΄ 85/11.04.2012). Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 

 

- Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

- Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ Α’ 85/4.6.2010). Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ άδεηα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άιιε δηαπηζησηηθή απφθαζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο 

εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α.: β) ζηαζκνχο βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη 

βηνθαπζίκσλ κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ ελφο (1) MW. 

 

- Σ. ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

- Ν.4146/2013 (ΦΔΚ Α’ 90/18.4.2013). Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

- N.4314/2014 (ΦΔΚ A’ 265/23.12.2014). ΔΠΑ 2014-2010. Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014−2020. 

- Ν.3908/2011 (ΦΔΚ Α’ 8). Αλαπηπμηαθφο Νφκνο. Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ 

γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή πλνρή 

- N. 4072/2012 (ΦΔΚ Α' 86/11-04-2012) Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο − 

Νέα εηαηξηθή κνξθή − ήκαηα − Μεζίηεο Αθηλήησλ − Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, 

ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

3.3.4 Υπημαηοδοηικό πλαίζιο 

ηα έξγα πεξηβάιινληνο, ε κέζνδνο ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο αθνξά – δπλεηηθά - έλα 

επξχηαην πεδίν εθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη θιάδνπο νη αλάγθεο 

ησλ νπνίσλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ εληζρχζεσλ, ζα έρνπλ κείλεη αθάιππηεο ζε κεγάιν 

βαζκφ. Ζ δπλαηφηεηα απηή, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί εμ αηηίαο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 

θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ έρεη ήδε ή 

πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή εληφο ησλ επνκέλσλ εηψλ θαη – επί πιένλ – εμ αηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη πνηλέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε πξνζαξκνγήο πξνο 

απηέο (ππφ ηελ θαζνιηθή ηζρχ ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη») είλαη νηθνλνκηθά 

αζχκθνξε γηα ην θξάηνο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. 
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3.3.4.1 Επξωπαϊθή Τξάπεδα Επελδύζεωλ (ΕΤΕπ) 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) είλαη ε ηξάπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ). Παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε θαη ηερλνγλσζία ζε πγηή θαη βηψζηκα επελδπηηθά ζρέδηα, 

θπξίσο εληφο ΔΔ, είλαη δε ν κεγαιχηεξνο πνιπκεξήο νξγαληζκφο ζηνλ θφζκν ζε φξνπο 

ρξεκαηνδνηηθήο θαη δαλεηνιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ΔΣΔπ αλήθεη ζηα 27 θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ. Οη επελδχζεηο πνπ ζηεξίδεη ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ. Ζ 

Σξάπεδα απαζρνιεί 1.948 ππαιιήινπο θαη έρεη εκπεηξία άλσ ησλ 50 εηψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ. Ζ ΔΣΔπ εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν θαη δηαζέηεη δίθηπν 

ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη εθηφο Δπξψπεο. 

 

Πεξίπνπ ην 30% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ρνξεγεί ε Σξάπεδα θάζε ρξφλν δηνρεηεχεηαη 

ζε επελδχζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη επελδχζεηο απηέο 

αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πδάησλ, ηεο δηαρείξηζεο 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηεο δαζνπνλίαο θαη ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο. Ζ ΔΣΔπ ιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ππφςε, ζε φιεο ηηο δαλεηνδνηηθέο 

ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα. 

 

Ζ ΔΣΔπ πξνζθέξεη επξχ θάζκα ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ κε επλντθνχο 

ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο. Γηα νξηζκέλεο επελδχζεηο, ε ΔΣΔπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλα-

ιάβεη πςειφηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν απφ φ,ηη κηα εκπνξηθή ηξάπεδα, εάλ έηζη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ. Ζ 

Σξάπεδα παξέρεη επίζεο ηερληθή βνήζεηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ, ηδίσο ζηηο ρψξεο πνπ πξνζρψξεζαλ πξφζθαηα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Οη δαλεηνιήπηεο ηεο ΔΣΔπ είλαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σα 

επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο άλσ ησλ 25 εθαη. Δπξψ ρξεκαηνδνηνχληαη κε απεπζείαο 

δαλεηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ. Οη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

θαη ηα κηθξά έξγα ππνδνκήο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ πηζησηηθψλ γξακκψλ ζε ζπλ-

εξγαζία κε κεζνιαβνχζεο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο. Ζ ρξεκαηνδνηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔπ ζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην αλέξρεηαη, θαη' αλψηαην φξην, ζην 50% 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ζ έγθξηζε ελφο δαλείνπ απφ ηελ 

ΔΣΔπ ιεηηνπξγεί ζπρλά σο θαηαιχηεο πξνζειθχνληαο θαη άιινπο ρξεκαηνδφηεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ΔΣΔπ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιινπο δηεζλείο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

 

Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη απεπζείαο ζηελ ΔΣΔπ. Οη ππεξεζίεο ηεο 

Σξάπεδαο ειέγρνπλ θαηά πφζν ην πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην ζπλάδεη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ΔΔ θαη επίζεο αμηνινγνχλ ηελ νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζθνπηκφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
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3.3.4.2 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

Σν JESSICA άιιαμε ηνλ ηξφπν ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, θαζψο κε ηε 

κφριεπζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδνηείηαη ε αλάπηπμε καθξνρξφληα 

βηψζηκσλ επελδχζεσλ. Σα έξγα πνπ αμηνινγνχληαη αθνξνχλ, ελδεηθηηθά, ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ νδνθσηηζκνχ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

ππφγεησλ θάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, παξαγσγή 

ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην, επηζηέγαζε θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ. 

Σν JESSICA πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία εμσηεξηθψλ 

θνξέσλ θαζψο επίζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεηεο ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ην ρξεκαηνδνηηθφ 

κέζν JESSICA κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη πφξνπο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ ηεο Πξφγξακκα 

ελψ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη άιινη επελδπηέο 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξφζζεηνπο πφξνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα έξγα δελ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ κε επηρνξεγήζεηο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

ζηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζα είλαη αλαθπθιψζηκε (ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

γίλεηαη είηε κέζσ δαλείσλ, παξνρήο εγγπήζεσλ ή ηδίσλ θεθαιαίσλ) εληζρχνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ αεηθνξία ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

Οη ζπλεηζθνξέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ (είηε κε ηε κνξθή δαλείσλ ή εγγπήζεσλ ή ηδίσλ θεθαιαίσλ) 

ηα νπνία ζα παξέρνληαη απφ ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο. 

Κξαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ παξνρή δαλείσλ δελ ζα δίλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρεη θακία επίπησζε ζηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε θαη ζην δεκφζην ρξένο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 
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Σα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΣΑΑ) είλαη ηακεία πνπ επελδχνπλ ζε ζπκπξάμεηο 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζε άιια έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα 

ζρέδηα βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα λα είλαη έλα ΣΑΑ επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην JESSICA, πξέπεη λα απνδείμεη, κεηαμχ άιισλ, φηη δηαζέηεη επαξθή ηθαλφηεηα θαη 

αλεμαξηεζία δηαρείξηζεο, πιήξεο επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη επαξθή πξνυπνινγηζκφ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ επηιεγέλησλ έξγσλ, θαη ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Αλ θαη 

δελ απαηηείηαη εηδηθή λνκηθή κνξθή, ην ΣΑΑ κπνξεί λα απνηειεί απηνηειή λνκηθή νληφηεηα 

ή λα δεκηνπξγεζεί σο «απηνηειήο ρξεκαηννηθνλνκηθή κνλάδα» ζηνπο θφιπνπο 

πθηζηάκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη πφξνη ηνπ 

JESSICA πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ρσξηζηά θαη λα είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλνη απφ 

ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. Σα ΣΑΑ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο, πξνβιεπφκελα έξγα ή 

αλάγθεο επελδπηψλ. Σα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζα ηα δηαρεηξίδνληαη επαγγεικαηηθά 

ζρήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αμηνπνηψληαο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, 

ηερληθή θαη δηαρεηξηζηηθή εκπεηξία ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ηα 

νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 

Οη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην JESSICA ζα 

πξνθεξχμνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

επηινγή ηακείσλ αζηηθήο αλάπηπμεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηα έξγα πνπ ζα ζηνρεχζνπλ, ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζα ηα ρξεκαηνδνηήζνπλ, ηνλ ηξφπν θαη ην πνζνζηφ 

κφριεπζεο απφ ηδηψηεο επελδπηέο, ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ, ηνπο φξνπο εθθαζάξηζεο ηνπ Σακείνπ θ.ι.π. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο κία επελδπηηθή ζπκθσλία ζα ππνγξαθεί αλάκεζα ζηε Γηαρεηξηζηηθή, ή άιιε 

Αξρή (π.ρ ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ) θαη ηα επηιεγκέλα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ε 

νπνία ζα εμεηδηθεχεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, ηηο 

ζηνρεπφκελεο επελδχζεηο θ.ι.π. Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ είλαη έλα ηακείν πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ λα επελδχεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΣΑΑ). Αλ θαη ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

JESSICA, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πνιπάξηζκα νθέιε απφ ηελ χπαξμε 

ελφο ηέηνηνπ ηακείνπ: 

 

Δπηηξέπεη ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο λα κεηαβηβάζνπλ ζε θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο 

νξηζκέλα απφ ηα θαζήθνληα πνπ επηβάιιεη ε εθαξκνγή ηνπ JESSICA. ηα θαζήθνληα 

απηά πεξηιακβάλεηαη ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ ζε ΣΑΑ, ε αμηνιφγεζε ησλ ΣΑΑ θαη ε ππφδεημε απηψλ πνπ είλαη θαηάιιεια 

γηα επέλδπζε, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηα ΣΑΑ θαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά ησλ επηδφζεσλ ησλ ΣΑΑ. 

 

Σα θξάηε κέιε ζηα νπνία ν ηνκέαο ησλ αζηηθψλ επελδχζεσλ είλαη ιηγφηεξν αλε-

πηπγκέλνο, απνθηνχλ θαη απηά ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο ρξεκαην-
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δνηήζεηο ηνπ JESSICA, ελ αλακνλή ηεο ζπγθξφηεζεο ΣΑΑ θαη ηεο θαηάξηηζεο επηιέμηκσλ 

ζρεδίσλ αζηηθψλ επελδχζεσλ. 

Σα Σακεία Υαξηνθπιαθίνπ επηηξέπνπλ λα ζπλδπαζηνχλ νη πφξνη ηνπ JESSICA κε άιινπο 

δεκφζηνπο θαη/ή ηδησηηθνχο πφξνπο, γηα λα επελδπζνχλ ζε ΣΑΑ. 

 

ηελ πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ηεο επηινγήο ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί κία ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο αλάκεζα ζην θξάηνο κέινο ή ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή θαη ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ, ε νπνία ζα εμεηδηθεχεη ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θ.ι.π. 

 

Οη θαλφλεο φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ 

JESSICA είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ ιακβάλνπλ επίζεο ππφςε ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πθίζηαληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηνπο ζρεηηθνχο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πφξνπο ζην JESSICA. Ωζηφζν, κε 

εμαίξεζε νξηζκέλεο κε επηιέμηκεο δαπάλεο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο – 

φπσο π.ρ. νη ζρεηηθέο κε ηε ζηέγαζε δαπάλεο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε – ην JESSICA 

κπνξεί λα επηηξέςεη απμεκέλε επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, κε παξάιιειε ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο, ππφ ηνλ φξν πάληνηε φηη ηα ππνζηεξηδφκελα έξγα 

εληάζζνληαη ζε «νινθιεξσκέλα ζρέδηα αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο». Παξαδείγκαηνο 

ράξε, νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα επξχηεξν, 

πνιπηνκεαθφ πξφγξακκα, εθφζνλ πξνζειθπζηνχλ απφ άιιεο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πεγέο 

επαξθείο πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ 

JESSICA, επηβάιιεηαη λα αθνινπζείηαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Οη πφξνη ηνπ 

JESSICA κπνξνχλ εηδηθφηεξα λα δηνρεηεχνληαη ζε ζρέδηα ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 

 Αζηηθέο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο, ηεο ελέξγεηαο θ.ιπ. 

 Υψξνη ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηνπξηζκφ ή άιιεο 

αεηθφξνπο ρξήζεηο. 

 Δπαλαμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλεο ηεο απνμήισζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εμπγίαλζεο. 

 Υψξνη γξαθείσλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθν-

ξηθήο θαη/ή ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 Παλεπηζηεκηαθά θηίξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξηθψλ, βηνηερλνινγηθψλ θαη 

άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
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Αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο δέρνληαη ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηα νπνία θαινχλ κε 

αλνηθηέο πξνζθιήζεηο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Γεκφζηνη ή Ηδησηηθνί Φνξείο ή ζρήκαηα ζχκπξαμεο 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. Σα έξγα απηά πξέπεη λα παξάγνπλ 

θνηλσληθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη 

αληαπνδνηηθά κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ηνπο επελδεδπκέλνπο 

πφξνπο ζην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία ζην πιαίζην ηνπ JESSICA. 

Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο έξγα: 

 

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

απφ βηναέξην κε ηε ρξήζε βηνκάδαο ηζρχνο 0,999 MWe απφ ηε Βνξεηνειιαδηθή 

Αεηθνξία ΑΒΔΔ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3,77 εθαη. επξψ (ηα 2,6 εθαη. επξψ 

απφ ην JESSICA). Ζ κνλάδα βηναεξίνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Πεληαιφθνπ, Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

απφ βηναέξην κε ηε ρξήζε βηνκάδαο ηζρχνο 1 MWe, απφ ηε Γέιηα Αμηνχ 

Δλεξγεηαθή ΑΔ, ζπγαηξηθή ηεο ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

5,27 εθαη. επξψ (ηα 3,6 εθαη. επξψ απφ ην JESSICA). Ζ κνλάδα βηναεξίνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζηo Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Παξζελίνπ, Γήκνπ Υαιθεδφλνο. 

 

3.3.4.3 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγωληζηηθόηεηα, Επηρεηξεκαηη-θόηεηα, 
Καηλνηνκία» -ΕΠΑλΕΚ θίλεζε (2014-2020) 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» 

(ΔΠΑλΔΚ) απνηειεί έλα απφ ηα πέληε ηνκεαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (λέν ΔΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, πνπ εγθξίζεθαλ 

καδί κε ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζηηο 18/12/2014 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν ΔΠΑλΔΚ θαιχπηεη γεσγξαθηθά ην ζχλνιν ηεο Υψξαο θαη 

δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ 4,67 δηο επξψ δεκφζηαο δαπάλεο (3,65 δηο Δλσζηαθήο 

πλδξνκήο), έλαληη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ Πξνγξακκάησλ χςνπο 19 δηο 

επξψ δεκφζηαο δαπάλεο (15,3 δηο επξψ Δλσζηαθήο πλδξνκήο), ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο, ησλ νπνίσλ νη εγθξίζεηο αθνινπζνχλ, νχηε ν 

πξνυπνινγηζκφο άιισλ Πξνγξακκάησλ. 

 

Κεληξηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΑλΔΚ - ζχκθσλα κε ην Ν.4314/23.12.2014, είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε 

ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ηελ Καηλνηνκία θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Υψξαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ ζα νδεγήζεη 
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ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε 

ηε κφριεπζε ηδησηηθψλ πφξσλ. 

 

Σν λέν κνληέιν αλαδεηθλχεη ζε θεληξηθφ ξφιν παξαγσγηθνχο, αληαγσληζηηθνχο θαη 

εμσζηξεθείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο ηνπξηζκφ, ελέξγεηα, αγξνδηαηξνθή, πεπι-

βάλλον, εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ, πγεία θαη 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, δεκηνπξγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο, πιηθά – θαηαζθεπέο. 

 

Υξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο επηρνξήγεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ηνπο 

εθηειεζηηθνχο ηεο νξγαληζκνχο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο (πεξηβάιινλ, έξεπλα, θαηάξηηζε, θ.ιπ.) 

Οη άκεζεο επηρνξεγήζεηο απφ ηελ Δπηηξνπή: 

 

 απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε ΔΔ δελ ρξεκα-

ηνδνηεί εμνινθιήξνπ έξγα 

 έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε δαπαλψλ θαη εζφδσλ ελφο έξγνπ θαη, 

ζπλεπψο, δελ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θέξδε ζηνλ δηθαηνχρν ηεο επηρνξήγεζεο 

 δελ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη αλαδξνκηθά γηα έξγα πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί 

 ρνξεγνχληαη ζηε βάζε κηαο επηρνξήγεζεο γηα θάζε έλα έξγν. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ή άιινη νξγαληζκνί (επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, πάξνρνη ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ, ζχκβνπινη, θ.ιπ) πνπ εθηεινχλ έξγα ηα νπνία πξνσζνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ ή ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. 

Σα έξγα πξέπεη λα είλαη δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα, λα έρνπλ κειεηεζεί θαιά θαη λα 

δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία. Σα ιεπηνκεξή θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πεξηέρνληαη ζηελ 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Οη πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζπλήζσο 
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δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο γεληθήο δηεχζπλζεο ηεο Δπηηξνπήο 

ή ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ. Μπνξεί επίζεο λα δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή παξέρεη άκεζεο ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ γηα ηε 

ζηήξημε έξγσλ ή νξγαληζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ ή ζπκβάιινπλ ζηελ 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή κίαο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε αληαπνθξηλφκελνη ζε πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 

 

3.3.5 Ππυηοβοςλία JASPERS 

Ζ πξσηνβνπιία JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) 

αθνξά ηελ θνηλή βνήζεηα γηα ηε ζηήξημε ζρεδίσλ ζηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο θαη είλαη 

έλα κέζν παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο. Απνηειεί ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο), ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγ-

θξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ). Πξνζθέξεη ζηα δηθαηνχρα θξάηε κέιε κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία κεγάισλ έξγσλ 

πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα επξσπατθά ηακεία. Σν 

ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θφζηνο ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ ζηεξίρζεθαλ απφ ην JASPERS θαη 

εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2014 αλέξρεηαη ζε 66 δηζ. επξψ, 

εθ ησλ νπνίσλ 38,9 δηζ. επξψ θαιχθζεθαλ κε επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ. 

 

3.3.6 Ανθπώπινο δςναμικό 

Ζ δπλακηθή ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί πνιιαπιέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

αλαθνξηθά κε ην θάζκα ησλ επαγγεικάησλ πνπ θαινχληαη λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο ζην ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη ην 2020 θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ζεκαληηθψλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ Σνκέα θαη 

θαη’ επέθηαζε ηηο πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε ζε απηφλ. Οη παξάγνληεο απηνί 

αλαθέξνληαη ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνλ Σνκέα, ζηελ παξαγσγή 

θαη ελζσκάησζε ηερλνγλσζίαο, ζηελ αληζνκεξή θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε 

δηεζλή θιίκαθα, ζηηο επηδξάζεηο ηνπ Σνκέα ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ζηελ ψζεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, ζηελ επίδξαζε ηεο δξαζηε-

ξηνπνίεζεο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηέινο, ζηνλ εζεινληηζκφ γηα ην 

πεξηβάιινλ. ην εθηηκψκελν σο επηθξαηέζηεξν ζελάξην εμέιημεο ηνπ Σνκέα έσο ην 2020, 

εθηηκάηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πξναλαθεξφκελνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζα θηλεζνχλ 

αλνδηθά, κε δηαθνξεηηθή, βεβαίσο, έληαζε ν θαζέλαο, ελψ νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

πνπ είλαη αλακελφκελνη ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ζα εθδεισζνχλ κάιινλ κε κηα δηαθν-
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ξνπνίεζε ζην ρξνληζκφ ησλ δξάζεσλ, πνπ αλαπφθεπθηα ζα πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο 

ζηα έξγα θαη ηηο επελδχζεηο. ηαζηκφηεηα εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ νη παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο Γλψζεηο θαη Σερλνινγία θαη ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ελψ ν 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δζεινληηζκφ αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη χθεζε. 

Έηζη, γηα ηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεηαη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ επαγ-

γεικάησλ απηψλ, δειαδή, πνπ πθίζηαληαη ηηο επηδξάζεηο ησλ σο άλσ εθηηκψκελσλ 

εμειίμεσλ/πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ. Δμ’ απηψλ, νθηψ (8) ζεσξνχληαη σο ηα θξίζηκα 

επαγγέικαηα ηνπ Σνκέα, θαζψο, πέξαλ ηεο πςειήο επηξξνήο ηνπο απφ ηνπο σο άλσ 

παξάγνληεο, ε αλάπηπμή ηνπο εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηελ επίηεπμε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα βαζηθά θαη θξίζηκα επαγγέικαηα, ππφ ηε 

κνξθή αξαρλνεηδνχο ζρήκαηνο, εκθαλίδνπλ ηελ εμήο πξνηεξαηνπνίεζε/ηεξάξρεζε: 

 
 

 

 

3.3.7 ηπαηηγικέρ Δπενδύζειρ 

Ωο ηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο λννχληαη νη παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ επηθέξνπλ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζεκαληηθήο εληάζεσο ζηε ζπλνιηθή εζληθή 

νηθνλνκία θαη πξνάγνπλ ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ  ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη ηξαηεγηθέο 

Δπελδχζεηο αθνξνχλ ηδίσο ζηελ θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή, επέθηαζε, αλαδηάξζξσζε, 

εθζπγρξνληζκφ ή ζηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ: 

α. ζηε βηνκεραλία, β. ζηελ ελέξγεηα, γ. ζηνλ ηνπξηζκφ, δ. ζηηο κεηαθνξέο θαη επηθνη-

λσλίεο, ε. ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ζη. ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, δ. ζε έξγα 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ε. ζηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο, ζ. ζηνλ ηνκέα ηνπ 
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πνιηηηζκνχ, η. ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηε κεηαπνίεζε αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηα. ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ελ γέλεη, ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, εθφζνλ πιεξνχλ κία 

ηνπιάρηζηνλ  απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 

Α. ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη πάλσ απφ €100.000.000, αλεμαξηήησο ηνκέα 

επέλδπζεο ή  

Β. ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη πάλσ απφ €15.000.000, γηα επελδχζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο εληφο ήδε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ή €3.000.000 γηα επελδχζεηο πνπ απνηεινχλ εγθεθξηκέλα έξγα ζην πιαίζην ηνπ 

ηακείνπ ραξηνθπιαθίνπ (θεθαιαίνπ) JESSICA πνπ έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 

35996/ΔΤ 5362/2010 (Β  1388) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, 

βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 1 παξάγξαθνο 1 θαη 5 παξάγξαθνο 1 ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ή  

 

Γ. ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη πάλσ απφ €40.000.000 θαη ηαπηφρξνλα απφ 

ηελ επέλδπζε δεκηνπξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ 120 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ή  

Γ. απφ ηελ επέλδπζε δεκηνπξγνχληαη θαηά βηψζηκν ηξφπν ηνπιάρηζηνλ 150 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ή δηαηεξνχληαη θαηά βηψζηκν ηξφπν ηνπιάρηζηνλ 600 ζέζεηο εξγαζίαο ή 

Δ. ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη πάλσ απφ €5.000.000 γηα επελδχζεηο 

αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ ηνπ Μέξνπο Β   ηνπ λ. 3982/2011 (Α  143). 

 

3.3.8 Απαπαίηηηα ζηοισεία θακέλος αξιολόγηζηρ 

Γηα ηελ αίηεζε ππνβνιήο ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ (fast truck) ηνπ Ν.3894/2010 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ απνηεινχλ (ζχκθσλα κε ηελ Invest in Greece, 

Γηακεζνιαβεηήο ηνπ Δπελδπηή): 

 

A. Αίηεζε ππαγσγήο 

B. Δπελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ 

i. Δπηηειηθή ζχλνςε (Executive Summary) 

ii. Σεθκεξίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λφκνπ 

3894/10 φπσο ηζρχεη 

iii. Αηηνχκελε ζπλδξνκή απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

iv. ηνηρεία θνξέα ηεο επέλδπζεο. Ηδίσο: 

1. Δπσλπκία θαη ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή 

2. Μεηνρηθφ ζρήκα, ζηνηρεία θεξεγγπφηεηαο ηνπ θνξέα επέλδπζεο ησλ κεηφρσλ θαη 

εηαίξσλ ηνπ, θαζψο θαη πξφηεξε γεληθή θαη εηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ 

ππνςήθηνπ επελδπηή 
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3. Θπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε ζπλαθέο ή ζπκπιεξσκαηηθφ αληη-

θείκελν ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη βαζηθνί κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, 

είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα είηε γηα λνκηθά 

4. πλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ ηνπ ππνςήθηνπ 

επελδπηή. 

i. Αλαιπηηθφ πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (Business Plan) πξνο έληαμε. Σν 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ζηνπο θάησζη άμνλεο: 

1. Δπηρεηξεκαηηθφ ξακα (Vision) ηεο λέαο επέλδπζεο θαη απνζηνιή  ηεο εηαηξείαο 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (Mission Statement) 

2. Βαζκφο σξηκφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

3. Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο (αλάιπζε ηεο δνκήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

έξγνπ) 

4. Οκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

5. θνπηκφηεηα θαη ζηφρεπζε ηεο επέλδπζεο 

6. Απαηηνχκελε αδεηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο 

7. Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκία ηεο επέλδπζεο 

8. Σφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, αηηηνιφγεζε επηινγήο ηεο ηνπνζεζίαο 

εγθαηάζηαζεο, πνιενδνκηθά, ρσξνηαμηθά θαη άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ 

(ελδεηθηηθά:, δαζηθά, αξραηνινγηθά, αηγηαιφο, εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηε γλψζε 

ηνπ επελδπηή) ζπκβαηφηεηα κε ην πθηζηάκελν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ 

9. Πεξηγξαθή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνυπνινγηζκφο επηκέξνπο έξγσλ θαη 

ζπλνιηθήο επέλδπζεο, ρξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ, ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, έξγα 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζπλνδά θαη βνεζεηηθά έξγα, έξγα ζχλδεζεο, απνζεηήξηα, 

κεραλνινγηθφο θαη άιινο εμνπιηζκφο 

10. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο επέλ-

δπζεο, θαζψο θαη ρξνληθφο νξίδνληαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο 

11. Πεξηγξαθή πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαρζνχλ ή ζα πξνζθέξνληαη 

θαη ε εμαγσγηθή δπλακηθή ηνπο 

12. Υξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη θαηαλάισζε ζηελ πξνβιεπφκελε 

κνλάδα 

13. Απαζρφιεζε: Τθηζηάκελεο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο, επνρηαθήο θαη κεξη-

θήο απαζρφιεζεο 

14. Οξγαλσηηθή δνκή ηεο λέαο επηρείξεζεο (νξγαλφγξακκα εηαηξείαο, γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή θ.α.) 

15. χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο λέαο εηαηξείαο 
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16. ηξαηεγηθά marketing θαη πξνψζεζεο 

ii. Δθηίκεζε βησζηκφηεηαο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

1. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα ππνβάιινπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηνπο 

γηα ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο δηαθξηηά θαη ππφ κνξθή ιεπηνκεξνχο κνληέινπ 

(«Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν») 

2. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη ππφςε 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο γηα κεηαβνιέο ζηηο θχξηεο παξαδνρέο ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη ζηηο παξαδνρέο, πνπ επεξεάδνπλ πάζεο θχζεσο έζνδα θαη 

δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο 

3. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε πεξη-

γξαθή, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ παξαδνρψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ βαζηζηεί νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο 

4. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

επηκέξνπο θαη ζπλνιηθψλ ρξεκαηνξξνψλ ηνπ έξγνπ, αλαιχνληαο ηηο θχξηεο 

παξαδνρέο ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε, 

κε βάζε θαη ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ην πξνηεηλφκελν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο 

επέλδπζεο, ζην νπνίν ζα εκθαίλνληαη δηαθξηηά νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηπρφλ εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ αηηείηαη ν ππνςήθηνο 

επελδπηήο γηα πεξίνδν 30 εηψλ πνπ άξρεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν 

θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

5. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μνληέιν ζα παξέρεη εθηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ ρξεκα-

ηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο επέλδπζεο, φπσο ελδεηθηηθά: εζσηεξηθφ ζπληειεζηή 

απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, θαζαξή παξνχζα αμία, δείθηεο εμππεξέηεζεο δαλεη-

αθψλ ππνρξεψζεσλ, απνδφζεηο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ, επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθα-

ιαίνπ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

6. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο αλά έηνο γηα ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα δέθα έηε ηνπ επελδπηηθνχ 

ηνπο ζρεδίνπ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ησλ 

ππνδνκψλ. 

A. Μειέηε άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζε βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

(investment impact assessment), ε νπνία ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ 

άιισλ: 

1. Δπηηειηθή ζχλνςε (Executive Summary) 

2. Δπηδξάζεηο ζε επίπεδν θιάδνπ 

3. Πξννπηηθέο δηείζδπζεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά 

(κεξίδην αγνξάο) 
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4. Βειηίσζε θάιπςεο αλαγθψλ εγρψξηαο αγνξάο: α) ζε επίπεδν ηειηθήο θαηα-

λάισζεο β) ζε επίπεδν ελδηάκεζσλ αγαζψλ 

5. Αλάιπζε ελδερνκέλσλ άκεζσλ ή έκκεζσλ αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεηψλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ 

6. Αλακελφκελεο εμαγσγέο, ππνθαηάζηαζε εηζαγσγψλ ζε φγθνπο θαη πνζά 

7. Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

8. Δηζξνή ζπλαιιάγκαηνο (απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ.) 

9. Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (ηφπνο εγθαηάζηαζεο: πεξηνρέο κε αλάπηπμε 

ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο) 

10. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

11. Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο ή/θαη ππεξεζηψλ 

12. Μεηαθνξά θαηλνηνκίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο απφ άιια θξάηε 

13. Άλνηγκα λέσλ αγνξψλ ή/θαη δεκηνπξγία λέαο αγνξάο 

14. Υξήζε εγρψξησλ πξψησλ πιψλ (εηζξνέο απφ ηνπηθή ή/θαη πεξηθεξεηαθή αγνξά) 

15. Αληαγσληζηηθφ ή/θαη ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηεο επέλδπζεο ην νπνίν 

κεηνπζηψλεηαη ζε εζληθφ 

16. Πξνζηηζέκελε αμία πξντφληνο ή/θαη πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (σο πνζνζηφ ηεο 

αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο) 

17. Γεκηνπξγνχκελε ζεηηθή αλαγλσξηζηκφηεηα γηα ηελ ρψξα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο 

18. Αλάπηπμε ζπλεξγηψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη δεκηνπξγία δηθηχσλ ή θαη clusters ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο, ρψξαο ή δηεζλψο 

19. Δπηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ε νπνία παξάγεηαη ζηα 

ειιεληθά θαη μέλα Παλεπηζηήκηα 

20. Δπξεζηηερλίεο - δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο 

21. Παξαγσγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Υξήζε πεξηβαι-

ινληηθά θηιηθψλ εηζξνψλ θαη πξψησλ πιψλ. Πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ηερλνινγίεο. 

Πεξηνξηζκφο ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη αμηνπνίεζε Α.Π.Δ. Πξνζηαζία πεξηβάι-

ινληνο (δηαρείξηζε απνβιήησλ, κείσζε ξχπσλ, πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ) 

22. Θέζεηο απαζρφιεζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

23. Γέζκεπζε γηα αληαπφδνζε ζηελ θνηλσλία (θνηλσληθφ κέξηζκα) 

A. Πνιενδνκηθά θαη Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη 

εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ πξνηεηλνκέλσλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο επέλδπζεο 

B. Πηζηνπνηεηηθά θαηνρήο παγίσλ ζηνηρείσλ ή ζπκβάζεηο κηζζψζεσο ή ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ θάηνρν παγίνπ ζηνηρείνπ (π.ρ. γε, επξεζηηερλία θ.ά.). 
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C. Αληίγξαθα εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο 

(παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο αδεηνδφηεζεο, αιιεινγξαθία κε Τπνπξγεία, Τπεξε-

ζίεο θαη θνξείο, πεξηιεπηηθφ ηζηνξηθφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη έσο ζήκεξα). 

D. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, (γηα πθηζηάκελεο 

εηαηξείεο θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, δεκνζηεπκέλα ΦΔΚ, γηα ππφ ζχζηαζε 

εηαηξείεο ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηαζηαηηθνχ, γηα θπζηθά πξφζσπα, 

θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή/θαη δηαβαηεξίνπ, ΑΦΜ θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα.) 

E. Γήισζε αλέθθιεηεο εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1(δ), άξ. 14, Ν.3894/2010, φπσο ηζρχεη. 

F. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο (10%) ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Ακνηβήο ηεο 

επελδπηηθήο πξφηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3894/2010, ε νπνία δελ 

επηζηξέθεηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Ακνηβήο θαζνξίδεηαη ζην 0,2% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη ην χςνο ηεο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ €100.000 θαη κεγαιχηεξν ησλ €300.000 (πιένλ ΦΠΑ). (εκείσζε: 

Με απφθαζή ηεο ε Γ.Δ..Δ κπνξεί λα νξίζεη επηπξφζζεηε εηδηθή Γηαρεηξηζηηθή 

Ακνηβή γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ). 

G. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1559/1986, πεξί ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηνπ αιεζνχο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνβιεζέληα θάθειν, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1(ζη), άξ. 14, Ν.3894/2010, φπσο ηζρχεη. 

 

Ζ θαηάζεζε πξφηαζεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Jessica ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ππνρξεσηηθά κέξε: 

Πεξηερφκελα θαθέινπ πξφηαζεο γηα έληαμε ζην κεραληζκφ Jessica 

Α: Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 

Α1: Βαζηθά ζηνηρεία πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 

Α2: Φνξέαο Τπνβνιήο Πξφηαζεο 

Α3: Μέζνδνο Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

Α4: Οινθιεξσκέλν ρέδην Αεηθφξνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΑΑΑ) ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ην πξνηεηλφκελν έξγν 

Β: Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ – Υξνλνδηάγξακκα 

Β1: πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Β2: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Β3: θνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ JESSICA θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πεξηθέξεηαο 

Β4: ηνηρεία θπξηφηεηαο αθηλήησλ 

Β5: Φάζε / ηάδην Ωξηκφηεηαο Έξγνπ θαη Υξνλνδηάγξακκα Ωξίκαλζεο ηνπ έξγνπ 

Β.6: Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

Γ: Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην - Αλάιπζε Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ 

Γ.1: Πξνυπνινγηζκφο αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ 

Γ.2: Πξνηεηλφκελν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 
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Γ.3: Σεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο ησλ ινηπψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

εθηφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΣΑΑΓΜ 

Γ.4: Αλάιπζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ ν θνξέαο 

Γ.5: Δκπεηξία ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ 

Γ.6: ρέδην Marketing 

Γ.7: ρέδην Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ 

Γ.8: Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφο 
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5. «Αλαπηπμηαθέο & Δπηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα», Κ. Αξαβψζεο, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Γεθέκβξηνο 

2012 

6. «Ο Σνκέαο ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεραληζκφο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε επαγγέικαηα θαη δεμηφηεηεο», ΔΒ, Ηνχιηνο 2013 

 

 

Ακπυνύμια 

Α..Α: Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα 

Β.Α.Α: Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα 

Κ.Τ.Α: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΜΒΔ: Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία 

XAΓΑ: Υψξνο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ 

ΥΤΣΑ: Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 

ΥΤΣΔΑ: Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ 

SRF: Solid Recovered Fuel 

RDF: Refuse Derived Fuel 
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