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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE+ RECLAIM 

 
Ζωή Γαϊτανάρου 

ENVECO Α.Ε., Περικλέους 1, Μαρούσι, 15122, +30 210 6125027, life@reclaim.gr  
 
 
 

Το Έργο LIFE+ reclaim «Πιλοτική εφαρμογή εξόρυξης αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανάκτηση 
μετάλλων, υλικών, γης και ενέργειας» έχει επίσημα ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2013 και αναμένεται 
να διαρκέσει 3 χρόνια. Το Έργο συντονίζεται από την εταιρία ENVECO Α.Ε., ενώ οι συνδικαιούχοι του 
προγράμματος είναι: η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – 
Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Ο ουσιαστικός στόχος του Έργου είναι η εκσκαφή τμήματος ενός Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα (ΧΥΤΑ Πολυγύρου), ο διαχωρισμός των 
χρήσιμων υλικών για να παραχθούν κατάλληλα προϊόντα (συμπυκνώματα), σιδηρούχων αλλά και 
μη-σιδηρούχων μετάλλων. Η επεξεργασία των αποβλήτων θα υλοποιηθεί σε μια προσωρινή πιλοτική 
μονάδα επίδειξης, η οποία θα εγκατασταθεί στο χώρο του ΧΥΤΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Μέχρι σήμερα, τα πρώτα αποτελέσματα του έργου αφορούν στην έρευνα που διενεργήθηκε γύρω 
από την Εξόρυξη Αποβλήτων, την ανταλλαγή γνώσεων με ειδικούς από το εξωτερικό (Βέλγιο, 
Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρος) αλλά και τη διερεύνηση του ΧΥΤΑ Πολυγύρου για 
το σχεδιασμό των κατάλληλων μεθόδων εξόρυξης και επεξεργασίας των αποβλήτων που θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα με τον σχεδιασμό, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με τα οφέλη της επεξεργασίας των αποβλήτων μετά την 
διάθεσή τους, όπως είναι η ενδεχόμενη ανάκτηση των πολύτιμων φυσικών πόρων και η 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
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ΟΙ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΩΣ ΠΟΡΟΣ: ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 
Eddy P.H.Wille 

OVAM - Δημόσια Υπηρεσία Διαχείρισης Απορριμμάτων της Φλάνδρας, Τμήμα ELFM, 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, Βέλγιο, www.ovam.be, ewille@ovam.be 

 
 
 

Η Ανθρωπόκαινος ή Ανθρωποκαινική εποχή (Crutzen & Stoemer, 2000) συνδέεται κυρίως με τη 
Βιομηχανική Επανάσταση και την εφαρμογή ενός γραμμικού, ομοιόμορφου μοντέλου παραγωγής 
στο παγκόσμιο στερέωμα: ένα μοντέλο «πάρε, φτιάξε, πέταξε» που δέχεται μεγάλες πιέσεις από την 
ανεπάρκεια των πόρων και την ολοένα αυξανόμενη ζήτησή τους. Σύμφωνα με τους Nguyen et al. 
(2014), «έχει αρχίζει να εφαρμόζεται ένα οικονομικό μοντέλο αποκατάστασης – γνωστό ως κυκλική 
οικονομία – που θα βοηθήσει τις εταιρείες στην επίτευξη μεγαλύτερης αξίας, ενώ παράλληλα μειώνει 
την εξάρτησή τους από ανεπαρκείς πόρους». Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος πολιτικής της OVAM για τη βιώσιμη εξόρυξη σε 
χωματερές της Φλάνδρας στο Βέλγιο. Η αναζωογόνηση αυτών των υποβαθμισμένων πρώην 
βιομηχανικών ή/και άλλων εγκαταλειμμένων χώρων (brownfields) βασίζεται σε μια πρωτοποριακή 
προσέγγιση καλούμενη Βελτιωμένη Εξόρυξη Αποβλήτων (ELFM). 

Κύριος σκοπός της ELFM είναι η ανάκτηση των υλικών (και σε ευρεία θεώρηση: υλικών, ενέργειας και 
γης) από χωματερές και η επαναχρησιμοποίησή τους, με την επανεισαγωγή τους στον κύκλο των 
υλικών. Αυτή η Ανθρωποκαινική εξόρυξη καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και 
τη διατήρηση παρθένων πρώτων υλών – και δεν μιλάμε μόνο για αποθέματα μετάλλων, αλλά και για 
υπόγειους υδροφορείς και παρθένες, ανεκμετάλλευτες εκτάσεις (greenfields). 

Η βασική πρόκληση έγκειται στη μετατροπή των κινδύνων των χωματερών σε ευκαιρίες. Τα πρώτα 
αποτελέσματα υποδεικνύουν την ELFM ως βιώσιμη επιλογή, εφόσον κερδίζεται προστιθέμενη αξία 
υπό μια ευρύτερη προοπτική. Αυτό περιλαμβάνει την προαναφερθείσα ανάκτηση πόρων (υλικών, 
ενέργειας, γης), τις οικονομικά αποδοτικότερες εργασίες αποκατάστασης του εδάφους και τη 
διατήρηση πόρων όπως το πόσιμο νερό. Η συνολική εξόρυξη των 2.000 χωματερών της Φλάνδρας 
δεν είναι ούτε εφικτή ούτε επιλέξιμη οδός στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Γι’ αυτό και αναπτύχθηκε ένα 
σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (γνωστό ως Flaminco), για την ταξινόμηση των χωματερών 
βάσει των περιβαλλοντικών κινδύνων και των ευκαιριών εκ νέου ανάπτυξης. 

Αυτό το σύστημα ταξινόμησης παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική ενδιάμεση 
ωφέλιμη χρήση μιας χωματερής. Συχνά, μια παραγωγική φάση εξόρυξης δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί παρά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, η εφαρμογή 
της λύσης της ενδιάμεσης χρήσης κατέληξε σε έργα όπως πάρκα ηλιακής ενέργειας, μονάδες 
εξόρυξης μεθανίου (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής θρεπτικών ουσιών για την παραγωγή 
αποδοτικότερων βιοαντιδραστήρων), άντληση πόρων από την επεξεργασία στραγγισμάτων και 
προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων.  

http://www.ovam.be/
mailto:ewille@ovam.be
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 
Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
Simon Ford 

Ricardo-AEA, Ομάδα Αποβλήτων και Αποδοτικότητας Πόρων, Fermi Avenue, Harwell IBC, 
Oxfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο, www.ricardo-aea.com, Simon.ford@ricardo-aea.com 

 
 
 

Η εξόρυξη και ανάκτηση από χώρους διάθεσης αποβλήτων (ΕΑΧΔΑ) είναι η απόληψη αξιόλογων 
υλικών από χώρους διάθεσης αποβλήτων, με την επακόλουθη ανάκτηση του κενού χώρου ή την εκ 
νέου αξιοποίηση της γης. Το πρώτο καταγεγραμμένο έργο έλαβε χώρα στο Ισραήλ το 1953. Έκτοτε, 
πάνω από 60 έργα σε όλο τον κόσμο αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ο αριθμός αυτός είναι μικρός, 
δεδομένου ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ή και περισσότεροι χώροι διάθεσης απορριμμάτων σε όλο 
τον κόσμο. Τα περισσότερα έργα έχουν διεξαχθεί και για άλλους λόγους, πέρα από την ανάκτηση 
πόρων και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης απορριμμάτων προκειμένου να 
δημιουργηθεί χώρος για συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, για την ανάκτηση των κενών χώρων, τον 
περιορισμό της ρύπανσης και την επαναφορά της επένδυσης του χώρου διάθεσης εντός των 
απαιτούμενων προτύπων. Πολλά από τα μέχρι σήμερα έργα τα οποία έχουν εστιάσει στην ανάκτηση 
πόρων αποτελούν δοκιμαστικά ή ερευνητικά έργα. 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μια αποτίμηση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας μιας ΕΑΧΔΑ 
από την οπτική γωνία του Ην. Βασιλείου (Η.Β.). Η μελέτη έχει κατ' αρχήν σημείο αφετηρίας τα 
ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης σκοπιμότητας, η οποία ανατέθηκε από την Κυβέρνηση της 
Σκωτίας και το φορέα Zero Waste Scotland και η οποία διερεύνησε την ειδική σκοπιμότητα και 
βιωσιμότητα της ΕΑΧΔΑ στη Σκωτία. Παρόλο που η μελέτη αντλεί δεδομένα από το περιβάλλον 
αγοράς και τις κανονιστικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο Η.Β., πολλά από τα καίρια 
ζητήματα που εξετάζονται έχουν εφαρμογή για κάθε ΕΑΧΔΑ σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου και 
αν αυτή υλοποιηθεί.  

Η μελέτη συμπεριέλαβε μια ανασκόπηση του υπάρχοντος βιβλιογραφικού υλικού και αξιολόγησε την 
οικονομοτεχνική σκοπιμότητα της ΕΑΧΔΑ. Εξέτασε ακόμα τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
κανονιστικά ζητήματα της ΕΑΧΔΑ και ανέλυσε τα οφέλη και τα εμπόδια προκειμένου η ΕΑΧΔΑ να 
καταστεί περισσότερο "κοινή πρακτική".  

Η μελέτη υποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες ΕΑΧΔΑ θα μπορούσαν να καταστούν σκόπιμες στο Η.Β., 
ωστόσο η βιωσιμότητά τους είναι πιθανόν ότι θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι 
τεχνολογίες για την απόληψη σιδηρούχων μετάλλων και γαιών από απόβλητα χώρων διάθεσης 
(χωματερών) έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε έργα που έχουν αναληφθεί σε όλο τον κόσμο, αν και 
είναι πιθανόν να αντιμετωπιστούν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται με το 
υψηλότερο επίπεδο διαχωρισμού των υλικών. Επισημαίνεται ότι η σαφής κατανόηση της σύνθεσης 
των απορριμμάτων, της ποσότητας και της κατανομής τους εντός του χώρου διάθεσης 



 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης Αποβλήτων 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Θεσσαλονίκη, 16-9-2014 

 

reclaim - Landfill mining pilot application for recovery of invaluable metals, materials, land and energy    10 

απορριμμάτων είναι θεμελιώδεις για τον επιτυχή σχεδιασμό και πραγματοποίηση μιας 
δραστηριότητας ΕΑΧΔΑ. 

Ένα έργο ΕΑΧΔΑ θα απαιτούσε ελέγχους για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 
τη λειτουργία, αλλά, ταυτόχρονα, ένα έργο έχει τη δυναμική να δημιουργήσει «πράσινες» θέσεις 
εργασίας και δυνητικά να μειώσει τις ρυπαντικές συνέπειες που σχετίζονται με το χώρο διάθεσης 
απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ελάττωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

Η οικονομική προσομοίωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μελέτης στη Σκωτία, υποδηλώνει 
ότι ένα έργο ΕΑΧΔΑ στο Η.Β. προς το παρόν είναι απίθανο να είναι οικονομικά βιώσιμο για την 
πλειονότητα των εξεταζόμενων σεναρίων. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες 
περιστάσεις όπου θα μπορούσε να είναι εφικτό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου 
υπάρχει ανάκτηση αξίας από τα υπολείμματα υλικών διαμέσου επί τόπου ανάκτησης ενέργειας και σε 
περιπτώσεις όπου γίνεται εξόρυξη των απορριμμάτων για λόγους όπως π.χ. δημιουργία χώρου για 
εκ νέου αξιοποίηση ή για επισκευαστικές εργασίες, περιορισμό του χώρου διάθεσης απορριμμάτων, 
περιπτώσεις όπου η ανάκτηση υλικού μπορεί να συμβάλλει στην αντιστάθμιση μέρους του κόστους 
της δραστηριότητας. 
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ΑΣΤΙΚΟ ΟΡΥΧΕΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Ευθύμιος Μπαλωμένος*, Δημήτριος Πάνιας 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ, 
thymis@metal.ntua.gr 

 
 
 

Στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης έχουν ήδη αναγνωριστεί δυο σημαντικές προκλήσεις για το 
άμεσο μέλλον της: η ανάγκη εξεύρεσης πρώτων υλών και η ανάγκη προστασίας και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την συνεχώς αυξανόμενη ανθρώπινη δραστηριότητα. Το 
αστικό ορυχείο έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες αναπτύσσοντας τεχνολογίες και 
συστήματα ανακύκλωσης για την πλήρη αξιοποίηση και ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων. 
Οι δυο βασικές προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί είναι: 

Α. Τεχνολογίες ανάκτησης «τεχνολογικών μετάλλων» από ηλεκτρονικές συσκευές. Τα λεγόμενα 
τεχνολογικά μέταλλα είναι σπάνια μέταλλα όπως In, Ge, Ga, REEs, PGMs και άλλα, τις ιδιότητες των 
οποίων εκμεταλλεύεται η σύγχρονη τεχνολογία υλικών. Τα μέταλλά αυτά περιέχονται σε πολύ μικρές 
ποσότητες σε όλες τις σύγχρονές ηλεκτρονικές συσκευές και οι υπάρχουσες τεχνολογίες 
ανακύκλωσης αδυνατούν να τα ανακτήσουν, καθώς στοχεύουν αποκλειστικά στην ανακύκλωση 
των βασικών μετάλλων (Fe, Al, Cu). Στη παρούσα εργασία αναλύεται η σημασία ανάκτησης των 
τεχνολογικών μετάλλων για την Ευρώπη και προτείνονται νέοι τεχνολογικοί δρόμοι για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. 

B. Τεχνολογίες για την αξιοποίηση του μη- ανακυκλούμενου μέρους των αστικών αποβλήτων. Όπως 
είναι γνωστό υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι των αστικών αποβλήτων το οποίο δεν μπορεί να 
ανακυκλωθεί προς παραγωγή μετάλλων, χαρτιών, πλαστικών και γυαλιών και το οποίο είτε οδηγείται 
σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε (σε άλλες χώρες της Ευρώπης) σε εργοστάσια αποτέφρωσης. 
Και οι δυο αυτές μέθοδοι θεωρούνται οικολογικά μη-βιώσιμες και η Ε.Ε. προσανατολίζεται στην 
απαγόρευσή τους. Η ιδέα της αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων προς τη συνδυασμένη 
παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υλών συζητείται και δοκιμάζεται ήδη. Στη εργασία αυτή θα 
παρουσιαστεί το σχέδιο της «βελτιωμένης εξόρυξης αστικών αποβλήτων» (enhanced landfill mining) 
μαζί με παραδείγματα τέτοιων πιλοτικών δοκιμών στην Ευρώπη.  

Τέλος θα παρουσιαστεί εν συντομία και η πρωτοβουλία 
«EURELCO» για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου 
σχετικού με τη προώθηση και ανάπτυξη των παραπάνω 
τεχνολογιών 
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
Γεώργιος Τέντες 

ENVECO Α.Ε., Περικλέους 1, Μαρούσι, 15122, +30 210 6125027, geotentes@enveco.gr 
 
 
 

Η Εξόρυξη Αποβλήτων (Landfill Mining - LFM) είναι μια μέθοδος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
που συνδυάζει τις αρχές της μηχανικής για την υγειονομική ταφή με συμβατικές μεθόδους εξόρυξης 
και μπορεί να περιγραφεί σαν «μια διαδικασία για την εξαγωγή υλικών ή άλλων φυσικών πόρων από 
απόβλητα που έχουν προηγουμένως ταφεί". Η Εξόρυξη Αποβλήτων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το 1953 στο Ισραήλ για την ανάκτηση εδαφικού υλικού για γεωργική χρήση και έχει γίνει πιο 
δημοφιλής από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν εφαρμόστηκαν πιο αυστηρές προδιαγραφές 
στους χώρους υγειονομικής ταφής.  

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της Εξόρυξης 
Αποβλήτων, σε συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες του τομέα και σε επισκέψεις σε χώρους όπου 
διεξάγεται Εξόρυξη Αποβλήτων. Εξετάστηκαν τα διαφορετικά μοντέλα εφαρμογών της μεθόδου που 
έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της Ε.Ε. και αναλύθηκαν σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους τους: 
Εξόρυξη Αποβλήτων ως εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής, Εξόρυξη Αποβλήτων ως ευκαιρία 
αξιοποίησης των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της «προσωρινής αποθήκευσης») 
και Εξόρυξη Αποβλήτων ως μια ενδεχόμενη λύση για το απώτερο μέλλον. Μια εκτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εφαρμοσμένη έρευνα 
ώστε να παραχθούν εναλλακτικά τεχνολογικά και οικονομικά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να υποστηρίξουν έργα Εξόρυξης Αποβλήτων σε μεγάλη κλίμακα. 
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ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: «Η ΠΗΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΗΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 

 
Μιχαήλ Γεράνης 

Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 
Θεσσαλονίκη, +30 2310 508800 

 
 
 

Η κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού είναι οι πρώτοι οικισμοί, οι πρώτες ομαδοποιήσεις νομάδων, 
κυνηγών και τροφοσυλλεκτών. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, όμως ακόμα η 
εξέλιξη του πολιτισμού καθοδηγείται από τη συνύπαρξη, την αλληλεπίδραση, την καινοτομία και τις 
νέες μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας που αναπτύσσονται στα σύγχρονα αστικά κέντρα. 

Έτσι το θέμα της παρουσίασης αφορά στην πεμπτουσία της μεγαλύτερης πρόκλησης, και συνάμα 
ανάγκης, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις και τα αστικά κέντρα, δηλαδή τη μακρόχρονη 
βιωσιμότητα τους εν μέσω πληθυσμιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πιέσεων, καθώς και 
αντίρροπων προτεραιοτήτων με τη χρήση νέων εργαλείων και την υποβοήθηση σημαντικών 
δραστηριοτήτων από τις ολοένα και πιο έξυπνες τεχνολογίες. 

Λέγεται ότι το μέλλον ανήκει στις πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα που διαρκώς επεκτείνονται. Ο 
ΟΟΣΑ μάλιστα εκτιμά ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές, μέχρι το 
έτος 2050. Η UNESCO προβλέπει ότι, μέχρι το 2015, θα υπάρχουν 26 μεγαλουπόλεις (πόλεις με 
περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα), με περισσότερο από το 10% του πληθυσμού που ζει στον 
κόσμο να διαμένει σε αυτές τις πόλεις. 

Για να είναι όμως βιώσιμες, οι μητροπόλεις αυτές που τείνουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με 
αυτόνομες πολιτείες, απαιτείται στρατηγική και ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων, και επιπλέον - ρεαλιστικές προοπτικές και όραμα. Με άλλα λόγια, αυτό που ξεχωρίζει τη 
μια πόλη από την άλλη, είναι το εάν μπορεί να διαχειριστεί το αναπτυξιακό δυναμικό της με 
αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Η ποιότητα της ανάπτυξης την οποία οι πόλεις μπορούν να 
επιτύχουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
οικονομικών θεμάτων, με τρόπο συνεκτικό και ενεργό. 

Ιδιαίτερο ρόλο στη βιωσιμότητα μιας πόλης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της παίζει η 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ιδιαίτερα δε των οικιακών απορριμμάτων, που αποτελούν και 
την βασική δραστηριότητα του ΦΟΔΣΑ. 

Καλή η θεωρία, στην πράξη, όμως, τι γίνεται; Πώς γίνεται εφικτή η δύσκολη σύνθεση και 
αντιμετώπιση αντίρροπων τάσεων και ζητούμενων, με τα οποία μας φέρνουν αντιμέτωπους, κρίσιμες 
και δύσκολες συγκυρίες, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης; 
Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα.  
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Ο ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) ΚΑΙ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 
Στοϊλόπουλος Βασίλειος 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΥΠΕΚΑ, 
v.stoilopoulos@mou.gr  

 
 
 

Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) γίνεται σε εφαρμογή του Ν. 4042/2012 και 
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Στο νέο ΕΣΔΑ η προσέγγιση της διαχείρισης των αποβλήτων γίνεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και η 
ύπαρξή του συσχετίζεται και με την άρση «αιρεσιμότητας» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -
2020.  

Στα βασικά μέρη του ΕΣΔΑ περιλαμβάνονται: η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 
διαχείρισης αποβλήτων και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, οι πολιτικές, οι γενικοί και 
ειδικοί στόχοι, τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για 18 ρεύματα, καθώς και τα σχέδια δράσης και τα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.  

Στις κατηγορίες δράσεων για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ μέχρι το 2020 - στη βάση ιεράρχησης και 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης - περιλαμβάνονται μια σειρά από νομοθετικά μέτρα, οργανωτικά & 
διοικητικά μέτρα, υποδομές & έργα, οικονομικά μέτρα, ενημέρωση /ευαισθητοποίηση/ εκπαίδευση, 
καθώς και προδιαγραφές/πρότυπα τεύχη/οδηγοί/μελέτες. Επιπλέον, γίνεται εμπεριστατωμένη 
αναφορά στα οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΑ, αλλά και στους οικονομικούς πόρους 
υλοποίησης κάθε σχεδίου διαχείρισης.  

Στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2020 η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μια από τις 
προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον» του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 6: 
Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων θα διατεθούν στην ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους ΠΕΣΔΑ. Άλλες δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν αφορούν τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση, χωριστή συλλογής 
και ανακύκλωσης αποβλήτων, μικρές μονάδες επεξεργασίας αδρανών σε νησιά, διαχείριση 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Βιομηχανικών, νοσοκομειακών κλπ), πρότυπες περιβαλλοντικές 
αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων (βιομηχανικές δραστηριότητες) καθώς και δράσεις 
υποστήριξης ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού. 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Απόστολος Μαλαμάκης1, Θωμάς Τσατσαρέλης2, Γεώργιος Περκουλίδης1 και 

Νικόλαος Μουσιόπουλος1,3* 
1Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, moussio@eng.auth.gr  
2INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 

3Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
 
 
 

Παρουσιάζεται αξιολόγηση διαχειριστικών σχεδίων για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων με εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης. Ταυτόχρονα αξιολογείται η 
επιλογή της ανάκτησης υλικών από τους χώρους αυτούς, η οποία είναι συνυφασμένη με το 
διαχειριστικό σχέδιο της εξόρυξης των αποβλήτων ως μεθόδου αποκατάστασης. Για το σκοπό της 
ιεράρχησης των διαχειριστικών σχεδίων αποκατάστασης αναπτύχθηκε σύστημα πολυκριτηριακής 
ανάλυσης. Πρωτογενή δεδομένα της έρευνας αυτής προέκυψαν από χώρους της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής. Η επιλογή της περιοχής έγινε τόσο λόγω των 77 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων που φιλοξενούσε, σύμφωνα με καταγραφή του 2005, όσο και της επιτακτικής 
ανάγκης για αποκατάστασή τους, καθώς αποτελεί επιπλέον και σημαντικό θερινό τουριστικό 
προορισμό. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των στόχων της έρευνας συνοψίζεται στα 
ακόλουθα βήματα: 

• Συγκέντρωση, αξιολόγηση, καταγραφή και ομογενοποίηση των στοιχείων που αφορούσαν 
στα χαρακτηριστικά των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούσαν στην πραγματοποίηση καύσης, 
στην εφαρμογή χωματοκάλυψης, στο βαθμό επικινδυνότητας, στην έκταση, στο ύψος, στο 
βάθος και στα έτη λειτουργίας του χώρου. 

• Καθορισμός των διαχειριστικών σχεδίων αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης. 
Αφορούσαν στην κάλυψη (με ή χωρίς περαιτέρω αξιοποίηση, μέσω φωτοβολταϊκών) και 
στην εξόρυξη (με ή χωρίς ανάκτηση υλικών). 

• Προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και υπολογισμός επιδόσεων για κάθε 
διαχειριστικό σχέδιο ανά χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης αφορούσαν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας, στις εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων, στην ανάκτηση ενέργειας και υλικών, στην απλότητα εφαρμογής, 
στις προοπτικές αξιοποίησης της γης και στην αποτελεσματικότητα αποφυγής της 
ρύπανσης. 

• Υπολογισμός της συχνότητας εμφάνισης των διαχειριστικών σχεδίων στις θέσεις κατάταξης 
κατά την ανάλυση ευαισθησίας. Προσδιορίσθηκε η συγκριτική ιεράρχηση των τεσσάρων 
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διαχειριστικών σχεδίων μετά από ανάλυση ευαισθησίας, με βήμα μεταβολής των 
συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (20%, 50%, 100%). 

Η συχνότητα εμφάνισης των διαχειριστικών σχεδίων στις θέσεις κατάταξης κατά την ανάλυση 
ευαισθησίας, αποτελεί μια πρώτη βάση προτάσεων για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων. Στην έρευνα παρέχονται τα δεδομένα για ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την 
αποκατάσταση των χώρων με εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, αλλά παρέχονται 
επίσης κατευθυντήριες γραμμές για μεταφερσιμότητα των αποτελεσμάτων σε άλλες περιοχές της 
χώρας. 
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Γεώργιος Διαμαντουλάκης 

Δήμος Πολυγύρου, Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και οικιακής 
κομποστοποίησης, info@polygyros.gr  

 
 
 
Ο Δήμος Πολυγύρου είναι ο Δήμος της πρωτεύουσας της Χαλκιδικής και προέκυψε με το 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, το 2011, από την συνένωση των παλιών καποδιστριακών δήμων 
Ανθεμούντα, Ορμύλιας, Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων. Καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του 
νομού Χαλκιδικής και εκτείνεται από την είσοδο του νομού από Θεσσαλονίκη βορειοδυτικά, έως την 
Όλυνθο νοτιοδυτικά, καταλαμβάνει την κεντρική παραλιακή ζώνη του νομού έως την είσοδο της 
χερσονήσου της Σιθωνίας με το τοπικό διαμέρισμα της Μεταμόρφωσης νοτιοανατολικά και τον 
ορεινό όγκο του Χολομώντα βόρεια – βορειανατολικά. Στο δήμο υπάρχουν συνολικά 35 τοπικά 
διαμερίσματα και οικισμοί διάσπαρτοι από άκρη σε άκρη σε όλη του την έκταση.  

Στο Δήμο Πολυγύρου στα τέλη του 2013 υπήρχαν συνολικά πέντε (5) εναπομείναντες προς 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ, οι οποίοι ήταν ανενεργοί και δε δέχονταν δημοτικά στερεά απόβλητα. 
Πρόκειται για τους ΧΑΔΑ Βάβδου, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιόχωρας και Πολυγύρου. Η 
αποκατάστασή τους χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013. 

Από το 2009 στο Δήμο λειτουργούν δύο Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων: Ο ΧΥΤΑ 
Πολυγύρου και ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. Όμως, πέρα από τα απορρίμματα του ιδίου του Δήμου 
Πολυγύρου, ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου δέχεται τα απορρίμματα του Δήμου Αριστοτέλη (από 17-7-2012) 
αλλά και το 27% των απορριμμάτων του δήμου Σιθωνίας (από 9-7-2013), ενώ το υπόλοιπο 73% 
οδηγείται στον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα (από το Μάιο 2013 και για 3 χρόνια). 

Με γνώμονα πάντα την βέλτιστη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, ο Δήμος Πολυγύρου 
ξεκίνησε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 δυο νέα προγράμματα: Ανακύκλωσης συσκευασιών 
(Μπλε κάδοι) και Οικιακής κομποστοποίησης, τα οποία ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους 
δείχνουν μια συνολική μείωση των απορριμμάτων που έφτασαν στο ΧΥΤΑ της τάξης του 3,7%, αν και 
η περίοδος αναφοράς είναι πολύ μικρή για την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
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Χρίστος Τσαντήλας 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ- Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας 
Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών, Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα, 

tsadilas@lar.forthnet.gr 
 
 
 
Το κάρβουνο είναι μια από τις πιο μεγάλες πηγές παραγωγής ενέργειας στον κόσμο, καλύπτοντας το 
έτος 2006 περίπου 25% της παγκόσμιας πρωτογενούς πηγής ενέργειας που ισοδυναμεί με 3.090 εκατ. 
τόνους πετρελαίου. Η ιπτάμενη τέφρα (ΙΤ) είναι ένα υποπροϊόν της καύσης του κάρβουνου 
αποτελούμενο από άμορφα σιδηρο-αργιλιο-πυριτικά ορυκτά με εσωτερική δομή παρόμοια με εκείνη 
του εδάφους. Η στοιχειακή της σύνθεση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο και τις πηγές του κάρβουνου. 
Υπολογίζεται ότι η συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα παγκοσμίως ΙΤ ανέρχεται σε 
750 εκατ. τόνους και χρήζει κατάλληλης διαχείρισης, ζήτημα που αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 
ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν το κάρβουνο ως κύρια πηγή ενέργειας. Στην Ελλάδα το κάρβουνο 
αποτελεί την πρώτη σε ποσότητα πηγή ενέργειας καλύπτοντας το 70% περίπου των αναγκών σε 
ηλεκτρική ενέργεια της Χώρας, με μια ετήσια κατανάλωση κάρβουνου περί τα 60 εκατ. τόνους (από 
τις τρεις περιοχές Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου, Μεγαλόπολης και Φλώρινας), από την οποία εκτιμάται ότι 
παράγονται περίπου 10 εκατ. τόνοι ΙΤ κλάσης C [με μεγάλη περιεκτικότητα σε CaO, Ca(OH)2 και 
CaCO3 με ποτζολανική αλλά και υδραυλική συμπεριφορά]. Έτσι η διαχείριση αυτού του 
υποπροϊόντος αποτελεί για τη Χώρα μας ένα σημαντικό ζήτημα.  

Οι κυριότερες επιλογές στη διαχείριση της ΙΤ σε χρήση είναι η χρησιμοποίηση της σε κατασκευαστικά 
υλικά (κατασκευή πλίνθων από τσιμέντο, ανάμιξη με τσιμέντο) και η εφαρμογή της στο έδαφος ως 
εδαφοβελτιωτικό και ως πηγή θρεπτικών στοιχείων. Στη Χώρα μας σχεδόν εξ ολοκλήρου η ΙΤ 
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία του τσιμέντου, παρά τα συνεχώς παραγόμενα ερευνητικά δεδομένα 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα από τη χρησιμοποίησή της στη γεωργία.  

Η σύνθεση και οι ιδιότητες της ΙΤ την καθιστούν κατάλληλη για γεωργική χρήση, όπως έχει αποδειχθεί 
από εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα στο αντικείμενο αυτό διεθνώς, 
συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας μας. Η ΙΤ (δηλαδή το λεπτόκοκκο τμήμα της παραγόμενης 
τέφρας στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση κάρβουνου που συλλέγεται από τα 
ηλεκτροστατικά φίλτρα) ορυκτολογικά αποτελείται από υαλώδη υλικά (50-90%), πολύ μικρό ποσοστό 
κρυσταλλικών υλικών, άκαυστο κάρβουνο (μέχρι 15%), μαγνητίτη (0.8-6.5%), αιματίτη (1.1-2.7%), 
χαλαζία (2.2-8.5%), μουλλίτη (6.5-9.0%) και ελεύθερο CaO (μέχρι 15%). Το pH της ΙΤ κλάσης C είναι 
αλκαλικό (μέχρι 13.25) και η ηλεκτρική αγωγιμότητά της υψηλή (μέχρι 19 dS/m). Η κοκκομετρική της 
σύσταση χαρακτηρίζεται ως ιλυο-πηλώδης, έχοντας πολύ μεγάλη ειδική επιφάνεια (2730-5290 cm2/g 
–Blaine method), ικανότητα συγκράτησης ύδατος 35-40% και πορώδες 50-60%. Η στοιχειακή της 
σύνθεση περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών, όπως Ν (μέχρι 
0.12%), αργίλιο (Al) (μέχρι 30%), φωσφόρο (Ρ) μέχρι (1 %), κάλιο (Κ) (μέχρι 2.5%, μαγνήσιο (Mg) (μέχρι 
7.5%, σίδηρο (Fe) (μέχρι 7%), θείο (S) (μέχρι 2%), βόριο (Β) (μέχρι 600 mg/kg), χαλκό (Cu) (μέχρι 2800 
mg/kg), μαγγάνιο (Mn) (μέχρι 3000 mg/kg) και ψευδάργυρο (Zn) (μέχρι 3500 mg/kg), μολυβδαίνο 
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(Μο) (μέχρι 160 mg/kg), αλλά και εν δυνάμει τοξικά μέταλλα, όπως αρσενικό (As), κάδμιο (Cd), 
υδράργυρο (Ηg), μόλυβδο (Pb) βανάδιο (V), χρώμιο (Cr), σελήνιο (Se) και κοβάλτιο (Co). Επίσης στη 
σύνθεσή της ανευρίσκονται και οργανικοί ρύποι, όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
(PAHs) και πολυχλωριωμένα διφενύλια (PCBs). H χρησιμοποίησή της, επομένως, απαιτεί πολύ 
προσεκτική εξέταση όλων αυτών των ιδιοτήτων, ώστε να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. 

Με την εφαρμογή της ΙΤ στα εδάφη επηρεάζονται θετικά πολλές ιδιότητές τους, όπως μπορεί να γίνει 
βελτίωση του pH ισχυρά όξινων εδαφών και του αερισμού τους, να αυξηθεί η ικανότητα 
συγκράτησης ύδατος, να αλλάξει η κοκκομετρική τους σύσταση προς την επιθυμητή κατεύθυνση και 
να μειωθεί η φαινομενική πυκνότητα τους. Επίσης μπορεί να προστεθούν απαραίτητα για την 
ανάπτυξη των φυτών θρεπτικά στοιχεία, όπως Ρ, S, Β, Μο, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg. Πάρα πολλά 
πειράματα έδειξαν ότι η προσθήκη ΙΤ στα εδάφη επιφέρει αύξηση των αποδόσεων των φυτών, όπως 
το σιτάρι, το ρύζι, το καλαμπόκι και τα κηπευτικά μέσω της βελτίωσης των ιδιοτήτων των εδαφών και 
της αύξησης της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα με προσεκτική χρήση της ΙΤ 
μπορούν να αποφευχθούν οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στα εδάφη και γενικά στο 
περιβάλλον. Μια άλλη αξιοσημείωτη επίδραση της εφαρμογής ΙΤ στα εδάφη είναι η μείωση των 
εδαφογενών ασθενειών, της ενίσχυσης της αύξησης των μικροοργανισμών που βοηθούν στη 
διαλυτοποίηση και απορρόφηση από τα ορυκτά του εδάφους του Ρ. Ως δυσμενείς συνέπειες από 
την εφαρμογή της ΙΤ στα εδάφη μπορούν να θεωρηθούν η οικονομική επιβάρυνση από τη μεταφορά 
και διασπορά της, ο πιθανός σχηματισμός συμπαγούς κρούστας στα εδάφη σε περίπτωση 
προσθήκης υπερβολικών ποσοτήτων, η αύξηση της αλατότητας και της συγκέντρωσης των εν 
δυνάμει τοξικών βαρέων μετάλλων.  

Όλες οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις, αλά και η ενίσχυση των επιθυμητών αλλαγών στα εδάφη, 
βελτιώνονται με την ταυτόχρονη εφαρμογή της ΙΤ με υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε μεγάλες 
ποσότητες, όπως η ιλύς των αστικών λυμάτων και οι κοπριές των ζώων. Με την ταυτόχρονη 
εφαρμογή αυτών των υποπροϊόντων αυξάνεται η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία των εδαφών, 
μειώνονται οι επιπτώσεις λόγω των ποζολανικών ιδιοτήτων της ΙΤ καθώς και η οξίνιση των εδαφών 
από την ανοργανοποίηση της οργανικής ουσίας. επίσης, λόγω της αύξησης του pH, μειώνεται η 
διαθεσιμότητα των εν δυνάμει τοξικών μετάλλων και η επίδραση των οργανικών ρύπων λόγω της 
αύξησης της προσροφητικής ικανότητας του εδάφους. 

Τέλος μια πολύ σημαντική θετική επίπτωση από την εφαρμογή στα εδάφη της ΙΤ που έρχεται στο φως 
με την πρόοδο της έρευνας είναι η επιτυγχανόμενη μείωση της έκλυσης CO2 και της δέσμευσης του 
άνθρακα (carbon sequestration) μέσω μηχανισμού που καλείται “ενανθράκωση” (carbonation) και 
της αύξησης της δραστηριότητας της περοξιδάσης, ενζύμου που σταθεροποιεί τον άνθρακα 
μειώνοντας την παραγωγή διαλυτού άνθρακα λόγω αύξησης της προσρόφησης του από την ΙΤ.  

Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από πειραματικά δεδομένα με τη χρησιμοποίησης της 
ΙΤ σε γεωργικές καλλιέργειες (σιτάρι). 
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ΡΥΠΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Χρήστος Βατσέρης 

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε., Βιομηχανικό Πάρκο Θέρμης, 57001, 
Θεσσαλονίκη, 2310 478147, christos.vatseris@intergeo.com 

 
 
 
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο υφιστάμενο πρόβλημα της ύπαρξης ρυπασμένων 
βιομηχανικών πεδίων και ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων στην χώρα μας. 
Παρουσιάζονται οι δυνατότητες καταγραφής αυτών των πεδίων και οι τρόποι σωστής αξιολόγησης 
της επικινδυνότητας τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους εναλλακτικούς τρόπους 
απορρύπανσης τους και τον τρόπο επιλογής της βέλτιστης τεχνικής απορρύπανσης εδαφών και 
υπόγειων νερών. Παρουσιάζονται επίσης παραδείγματα καλών πρακτικών απορρύπανσης 
υπεδάφους και υπόγειων νερών με βάση την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρίας 
INTERGEO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.Π.Λ. – 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Ανδρέας Μπενάρδος*, Δημήτριος Καλιαμπάκος, Βασίλειος Πρωτονοτάριος 

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής, Σχολή 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ, abenardos@metal.ntua.gr 

 
 
 
Οι ρυπασμένοι χώροι αποτελούν εστίες σημαντικότατων περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
επιπτώσεων σε μια περιοχή. Ιδιαίτερα δε, όταν πρόκειται για περιπτώσεις θέσεων εγκαταστάσεων 
ιστορικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (brownfields), οι τύποι των αποβλήτων που απαντώνται εκεί 
και η υψηλή τους επικινδυνότητα, αυξάνουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις για την ορθή 
περιβαλλοντική τους διαχείριση και εξυγίανση. 

Ο χώρος του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) αποτελεί μια τέτοια ενδεικτική 
περίπτωση όπου η προηγούμενη μεταλλουργική δραστηριότητα, μιας περιόδου άνω των 100 ετών, 
άφησε πίσω της ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που αποτελούσε υψηλό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονταν υψηλότατες συγκεντρώσεις 
ρυπαντών και βαρέων μετάλλων στο σύνολο σχεδόν της επιφανειακής έκτασης του χώρου (Πιν. 1). 

Πίνακας 1. Συγκεντρώσεις ρύπων (95% UCL της μέσης τιμής) στα εδάφη του Τ.Π.Π.Λ. 

Ρύπος As Cd Pb Cr Cu Mn Ni Zn 

95%UCL 
(mg/kg) 

8539 621 47261 249 3253 11980 199 51644 

 

Σκοπός της αποκατάστασης ήταν η εξουδετέρωση του κινδύνου για τον άνθρωπο και η 
ελαχιστοποίηση της απειλής για το περιβάλλον, για όλη την ρυπασμένη περιοχή του Τ.Π.Π.Λ., μέσα 
στα όρια ενός προκαθορισμένου προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
του χώρου (έκταση και όγκος ρυπασμένου εδάφους, παρουσία πολλαπλών ρύπων, κ.α.) θα 
απαιτούνταν ένας συνδυασμός χρονοβόρων και ιδιαίτερα ακριβών μεθόδων ενεργητικής 
απορρύπανσης για να πληρούνται οι προϋποθέσεις του σχεδίου αποκατάστασης, το συνολικό 
κόστος των οποίων θα ήταν τελείως απαγορευτικό δεδομένων των διαθέσιμων πόρων.  

Το σχέδιο αποκατάστασης που εφαρμόστηκε τελικά περιελάμβανε την εκσκαφή, μεταφορά και 
απόθεση του ρυπασμένου εδάφους (περί τα 115.000 m3) σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, 
υδατοστεγανό χώρο απόθεσης, εντός του Τ.Π.Π.Λ., με χρήση της μεθόδου «ξηρού τάφου» και 
πλήρωση των κενών με υγιές έδαφος. Ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση επικίνδυνων και τοξικών 
αποβλήτων (π.χ. απόβλητα As), τα οποία προέρχονται κυρίως από το χώρο του κτηρίου 
Κονοφάγου, πραγματοποιήθηκε, η πρώτη στην Ελλάδα, κατασκευή υπόγειου χώρου διάθεσης 
αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 5.000tn. Εκεί, θα γίνει μεσο-μακροπρόθεσμη διάθεση και 
φύλαξη των υλικών μέσα σε ένα ασφαλές και απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Κατά την διάρκεια 
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των εργασιών απορρύπανσης εγκαταστάθηκε σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και την εξασφάλιση της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των κατοίκων. Το σύστημα αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον την καταγραφή των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και χώρων 
απόθεσης των υλικών. Το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε στο ποσό των 7,5 εκ. ευρώ περίπου. 

Το έργο της περιβαλλοντικής εξυγίανσης του ΤΠΠΛ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την βελτίωση 
των συνθηκών περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, δίνει το στίγμα ότι τέτοια 
δύσκολα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία, με χαμηλό σχετικά κόστος και με την 
παραγωγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες αντίστοιχες 
περιπτώσεις του Ελλαδικού και διεθνούς χώρου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Δημήτρης Κανακόπουλος1*, Patrik Lindweinler2 

1Περιβάλλον-Ανακύλωση-Ενέργεια (Π.Α.Ε.) – Στ. Καραγιώργη 34 Ν. Ηράκλειο, 14121 Αττική, 
info@ere-recycling.gr 

2STEINERT Elektromagnetbau GmbH Widdersdorferstrasse 329 – 331, 50933 Köln, Germany,  
 
 
 
Σήμερα, με την γνώση που υπάρχει γύρω από την διαχείριση των αποβλήτων, τα απόβλητα που 
έχουν ταφεί όλα τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να θεωρούνται- και είναι- πηγές πόρων. Το 2010 
ο πληθυσμός της Γης ήταν περίπου 7,1 δισεκατομμύρια κάτοικοι οι οποίοι παρήγαγαν κατά μέσο 
όρο περίπου 500 Kg αποβλήτων ανά έτος και κάτοικο, ενώ το 2050 εκτιμάται ότι ο πληθυσμός θα έχει 
ανέβει στα 9,0 δισεκατομμύρια κάτοικοι οι οποίοι θα παράγουν κατά μέσο όρο περίπου 550 Kg 
αποβλήτων ανά έτος και κάτοικο. Αυτό σημαίνει 495 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων. 

Από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) υπάρχει η δυνατότητα να ανακτήσουμε πολύτιμα υλικά 
(ανακυκλώσιμα), δευτερογενή καύσιμα (RDF/SRF) και ενέργεια (βιοαέριο).  

Μέση σύσταση των σύμμικτων 
αποβλήτων παγκοσμίως 

 
Μέση σύσταση των σύμμικτων 
αποβλήτων στην Ελλάδα 

Οργανικά 38%  Οργανικά 40% 

Χαρτί/Χαρτόνι 32%  Χαρτί/Χαρτόνι 29% 

Πλαστικά 8%  Πλαστικά 14% 

Υφάσματα 5%  Γυαλί 3% 

Γυαλί 3,5%  Μέταλλα 3% 

Μέταλλα 2,5%  Δέρμα, Ξύλο, Υφάσματα 2% 

Ξύλο 2%  Αδρανή 3% 

Δέρμα, Λάστιχο 2%  Άλλα 6% 

Άλλα 7% 

 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να εξαχθούν από το σύμμικτο κλάσμα που έχει ενταφιαστεί σε 
ΧΥΤΑ αλλά και ΧΑΔΑ είναι σιδηρούχα και μη μεταλλικά υλικά, γυαλί, πλαστικά (όπως PET, HDPE, 
μεικτά πλαστικά), πλαστικά φιλμ, αδρανή υλικά καθώς και χαρτί και χαρτί/χαρτόνι συσκευασιών. Η 
ορθή και σωστά μελετημένη εξόρυξη των αποβλήτων μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τον θησαυρό 
που τόσα χρόνια ενταφιάζονταν. Η εξόρυξη όμως αποτελεί το μισό σκέλος αυτού του εγχειρήματος. 
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Το άλλο μισό και εξίσου σημαντικό ο σωστός διαχωρισμός των αποβλήτων ώστε τα κλάσματα στα 
οποία θα διαχωριστούν τα απόβλητα να έχουν ελάχιστες έως μηδαμινές προσμείξεις, ώστε η 
απόδοσή τους στην αγορά (για τα ανακυκλώσιμα) ή την ενεργειακή αξιοποίησή τους (RDF/SRF, 
βιοαέριο) να είναι η υψηλότερη δυνατή.  

Για να επιτευχθεί όμως η μέγιστη απόδοση στο διαχωρισμό των εξορυγμένων αποβλήτων απαιτείται 
ο σωστός εξοπλισμός και η προσεκτική μελέτη της εγκατάστασης. Η STEINERT προτείνει 
ολοκληρωμένες λύσεις για τον διαχωρισμό οι οποίες περιλαμβάνουν από την απλή λύση του 
διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων και παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF/SRF) με αξιοποίηση 
έως 80% των αποβλήτων με κόστος λειτουργίας της τάξης των 25 – 35 € ανά τόνο, αλλά και πιο 
προηγμένες μονάδες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος με 
αναερόβια χώνευση ή κομποστοποίηση ή βιολογική ξήρανση, αξιοποιώντας περισσότερο από το 
90% των αποβλήτων και με κόστος λειτουργίας της τάξης των 35 – 50 € ανά τόνο. 

Οι λύσεις αποτελούν ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης των αποβλήτων οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Στάδιο τεμαχισμού (προτεμαχιστές και τεμαχιστές) για την διαμόρφωση των αποβλήτων 
στο επιθυμητό μέγεθος 

• Περιστροφικά κόσκινα (trοmmels) για τον διαχωρισμό των αποβλήτων στα επιθυμητά 
κλάσματα 

• Καμπίνα χειροδιαλογής για την απομάκρυνση και διαχωρισμό μεγάλων τεμαχίων ή 
ειδικών ρευμάτων 

• Μαγνητικοί διαχωριστές για τον διαχωρισμό των σιδηρούχων υλικών 

• Eddy-current για τον διαχωρισμό μη σιδηρούχων μετάλλων 

• Οπτικοί διαχωριστές (NIR) για τον διαχωρισμό των πλαστικών, χαρτιών και ξύλων κλπ. 

 

Οι λύσεις που περιλαμβάνουν αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος περιλαμβάνουν μονάδες  

• Ζύμωσης και αφυδάτωσης 

ή 

• Κομποστοποίησης και σταθεροποίησης 

Η περιγραφή των μονάδων και η ανάλυση του ισοζυγίου μάζας και κόστους λειτουργίας αποδεικνύει 
ότι η εξόρυξη των αποβλήτων είναι εφικτή αρκεί να προηγηθεί σωστός σχεδιασμός και μελέτη σε 
όλες τις φάσεις τους εγχειρήματος. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΤΗ 

 
Ευθύμιος Μπαλωμένος1, Δημήτριος Πάνιας1*, Δημήτριος Μπουφούνος2 

1Eργαστήριο Μεταλλουργίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ, 
panias@metal.ntua.gr 

2Αλουμίνιο της Ελλάδος 
 
 
 
Η διεργασία Bayer για την παραγωγή μεταλλουργικής αλουμίνας απαιτεί κατά μέσο όρο 2,7 κιλά 
βωξίτη για την παραγωγή 1 κιλού αλουμίνας, ενώ το υπόλοιπο ποσό του μεταλλεύματος 
απομακρύνεται ως ένας κόκκινος πολφός (λάσπη). Αυτό το παραπροϊόν, που ονομάζεται 
κατάλοιπα βωξίτη (ΚΒ), αποτελείται από διάφορα οξείδια μετάλλων όπως Fe, Al, Ti, Si, Na, Ca, V και 
άλλα. Σε παγκόσμια κλίμακα περίπου 150 εκατομμύρια τόνοι ΚΒ σε ξηρή βάση παράγονται ετησίως. 
Λόγω της έλλειψης μια οικονομικά βιώσιμης μεθόδου επεξεργασίας αυτών, η συνήθης πρακτική της 
βιομηχανίας είναι η διάθεση των ΚΒ σε τεχνητές λίμνες ή σε χώρους απόθεσης βιομηχανικών 
απορριμμάτων μετά από ξήρανση (φωτ.1α). Και στις δυο περιπτώσεις το αποτέλεσμα τέτοιων 
πρακτικών οδηγεί τόσο σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος όσο και στη απώλεια εν δυνάμει ορυκτών 
πόρων. 

 

Φωτ. 1: (α) Κατάλοιπα Βωξίτη και (β) πιλοτική μονάδα κατεργασίας τους στο Αλουμίνιο της Ελλάδος  

Μέσα από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ENEXAL και με τη συμβολή του 
εργαστηρίου μεταλλουργίας του ΕΜΠ και του Αλουμίνιου της Ελλάδος, αναπτύχθηκε και 
δοκιμάστηκε πιλοτικά μια ολοκληρωμένη μέθοδος κατεργασίας και αξιοποίησης των ΚΒ. 
Μετά από την ξήρανση, τα ΚΒ υφίστανται ανθρακοθερμική αναγωγή σε κάμινο 
ηλεκτρικού τόξου (φωτ. 1β) ώστε να μετατραπούν σε δύο εμπορεύσιμα προϊόντα: 
χυτοσίδηρο για τη βιομηχανία δευτερογενούς χάλυβα και πετροβάμβακα για θέρμο- και 
ήχο-μονωτικές εφαρμογές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση των 

ΚΒ χωρίς την παραγωγή νέων στερεών ή υγρών αποβλήτων.  
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Φωτ. 2: Προϊόντα κατεργασίας ΚΒ (α) Χυτοσίδηρος και (β) Κουβέρτα πετροβάμβακα  

Η μέθοδος δοκιμάστηκε πιλοτικά στο εργοστάσιο του Αλουμίνιου της Ελλάδος για περισσότερο από 
ένα χρόνο, μέσα στον οποίο περισσότεροι από 25 τόνοι ΚΒ κατεργάστηκαν, παράγοντας 
περισσότερους από 5 τόνους χυτοσιδήρου (φωτ. 2α) καθώς και «κουβέρτες» πετροβάμβακα 
(φωτ. 2β). Μέρος του χυτοσιδήρου χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή λευκού 
σιδήρου στο εργοστάσιο Gucca της Σερβίας (φωτ.3α), ενώ οι κουβέρτες πετροβάμβακα 
χρησιμοποιήθηκαν ως θερμομονωτικά υλικά εσωτερικά στο εργοστάσιο (φωτ.3β) με πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 

Φωτ. 3: (α) Λευκός Σίδηρος από το Gucca Foundry στη Σερβία και (β) χρήση πετροβάμβακα στο 
εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ECOBALLA ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Θεόδωρος Ρέντζος 

RAM EUROPE, 1ο  χλμ. Ορχομενού-Κάστρου, 32300, Ορχομενός, trentzos@rameurope.com 
 
 
 
Η εξόρυξη έγινε τον Νοέμβριο του 2010 στον ΧΑΔΑ του Δήμου Θουρίας. 

Για τη διαδικασία της εξόρυξης των υλικών χρησιμοποιήθηκε μια κινητή μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων, αποτελούμενη εξολοκλήρου από κινητό εξοπλισμό δηλαδή αυτοκινούμενο ή εύκολα 
μεταφερόμενο με φορτηγά, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους πάκτωση ή μόνιμη εγκατάσταση. Ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν: 

• Ένας εκσκαφέας 

• Ένας Σπαστήρας – τεμαχιστής 

• Μεταφορικοί ιμάντες  

• Ενας μαγνητικός διαχωριστής 

• Ένα κόσκινο διαχωρισμού 

• Ένα κέντρο χειροδιαλογής  

• Ενας Δεματοποιητής 

• Ένας φορτωτής  

Ο εκσκαφέας απεκάλυψε τα θαμμένα υλικά, τα οποία με την βοήθεια του φορτωτή οδηγούνταν στον 
σπαστήρα. Ο σπαστήρας ήταν κατάλληλος για επεξεργασία πολλών διαφορετικών ειδών υλικών, τα 
οποία τεμάχιζε σε τεμάχια μεγέθους έως 300 χιλιοστά. 

Ο μαγνητικός διαχωριστής ήταν ένας ηλεκτρομαγνήτης που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει τα 
σιδηρούχα υλικά από τη μάζα των αποβλήτων, καθώς αυτά διέρχονταν μετά τον τεμαχισμό, με τη 
βοήθεια μεταφορικού ιμάντα κάτω από τον ηλεκτρομαγνήτη. 

Ένας πρώτος διαχωρισμός έγινε με ένα περιστροφικό κόσκινο trommel που διαχώριζε το χώμα από 
τα απόβλητα. Τα προϊόντα εκσκαφής περνούσαν από ένα κυλινδρικό κόσκινο με οπές διαμέτρου 80 
mm. Τα υλικά με μεγαλύτερη διάμετρο ήταν κυρίως πλαστικά, υφάσματα, χαρτί, ξύλο και μέταλλα, 
μπουκάλια και κουτιά αναψυκτικών, ενώ τα υπόλοιπα ήταν χώμα και αδρανή υλικά. 

Το χώμα αποτελούσε το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος στο σύνολο των υλικών και κυμαινόταν 
από 40% έως 50%. 
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Ακολούθησε στην συνέχεια χειροδιαλογή μέσα σε κινητό Κέντρο Διαλογής, στο οποίο τα υλικά 
περνούσαν με μια μεταφορική ταινία μπροστά από τις θέσεις εργασίας και μετά την διαλογή 
τοποθετούνταν σε ειδικούς κάδους που βρίσκονταν δίπλα στη μεταφορική ταινία. 

Στο κέντρο χειροδιαλογής έγινε ο διαχωρισμός των υλικών σε 4 ρεύματα: 

• Γυαλί 

• Πλαστικά  

• Αλουμίνιο 

• Ξύλα  

Δηλαδή τα υλικά που ανακτήθηκαν στο τέλος της διαδικασίας ήταν : 

• Χώμα και αδρανή  

• Σιδηρούχα μέταλλα  

• Γυαλί 

• Πλαστικά  

• Αλουμίνιο 

• Ξύλα  

Υπήρξε επίσης ένα υπόλειμμα της τάξης του 10%, με τα υλικά που δεν μπορούσαν να διαχωριστούν 
με τον εξοπλισμό και την διαδικασία που εφαρμόσαμε, αλλά μπορούσε να οδηγηθεί σε περαιτέρω 
επεξεργασία. 

Μετά την διαλογή, τα ανακτημένα υλικά δεματοποιήθηκαν σε κυλινδρικά δέματα που φορτώθηκαν 
προς πώληση και για περαιτέρω επεξεργασία. 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου που εφαρμόσαμε ήταν η δυνατότητα δεματοποίησης των 
υλικών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, με την βοήθεια του κινητού δεματοποιητή. Το 
γεγονός αυτό επέτρεψε την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση ήδη διαλεγμένων ή μη υλικών σε 
εξωτερικούς χώρους, την εύκολη μεταφορά τους, ακόμα και την επεξεργασία τους στον ίδιο ή σε 
άλλους χώρους, σε άλλες χρονικές στιγμές, εκτός από την στιγμή της εξόρυξης. 

Κατά την διάρκεια του έργου λήφθηκαν μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους, χοντρά 
αδιάβροχα γάντια, ψηλά αδιάβροχα υποδήματα (γαλότσες), καθώς και φόρμες εργασίας.  
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 

 
Κώστας Τσακαλάκης 

Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, 
ΕΜΠ, kostsakg@metal.ntua.gr  

 
 
 
Όλες οι κλασικές μέθοδοι, που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και χρησιμοποιούνται 
στην ανάκτηση των χρήσιμων συστατικών από μεταλλεύματα ή στη βελτίωση των ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών βιομηχανικών ορυκτών, μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην 
ταξινόμηση, το μηχανικό διαχωρισμό κατά είδος αλλά και την επεξεργασία (στερεά ή υγρά) των 
αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ).  

Οι ιδιότητες του προς επεξεργασία υλικού που εξετάζονται στον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων 
είναι:  

• Η χημική, η ορυκτολογική σύσταση, η πυκνότητα, η μαγνητική επιδεκτικότητα (συμπεριφορά 
σε μαγνητικό πεδίο), η ηλεκτρική αγωγιμότητα και οι επιφανειακές ιδιότητες ορυκτών, οπτικές 
ιδιότητες (π.χ. χρώμα, ανακλαστικότητα) κλπ.  

• Επίσης, αξιοποιούνται το μέγεθος και το σχήμα (αποστρογγυλεμένο, γωνιώδες, 
πεπλατυσμένο κλπ.), πριν ή μετά την ελάττωση μεγέθους τού προς επεξεργασία 
(διαχωρισμό) υλικού, οπότε χρησιμοποιούνται βεβαίως και τα κατάλληλα μηχανήματα, 
ανάλογα και με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του υλικού αλλά και τον επιδιωκόμενο στόχο  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κύριες φυσικοχημικές διεργασίες στον εμπλουτισμό των 
μεταλλευμάτων είναι οι ακόλουθες.  

• ελάττωση μεγέθους: Θραύση, λειοτρίβηση, τεμαχισμός με διάτμηση με στόχο την 
αποκόλληση (αποχωρισμό, αποδέσμευση) και την επίτευξη κατάλληλου μεγέθους των προς 
διαχωρισμό υλικών  

• ταξινόμηση κατά μέγεθος και σχήμα (κοσκίνιση, υδροταξινόμηση, κλπ) των προς διαχωρισμό 
υλικών  

• μηχανικός βαρυτομετρικός διαχωρισμός (εκμετάλλευση της διαφοράς πυκνότητας) των προς 
διαχωρισμό υλικών  

• στατικός βαρυτομετρικός διαχωρισμός (μέθοδος των βαρέων διαμέσων) με εκμετάλλευση 
της διαφοράς πυκνότητας των προς διαχωρισμό υλικών και του μέσου  

• μαγνητικός διαχωρισμός (εκμετάλλευση της διαφορετικής μαγνητικής συμπεριφοράς των 
προς διαχωρισμό υλικών)  

• ηλεκτροστατικός διαχωρισμός (εκμετάλλευση της διαφορετικής επιφανειακής 
ηλεκτροστατικής συμπεριφοράς των προς διαχωρισμό υλικών)  

• οπτικός διαχωρισμός (διαχωρισμός με μηχανικό τρόπο ή με χειροδιαλογή ως προς το 
χρώμα, την ανακλαστικότητα κλπ.)  

• επίπλευση με χρήση χημικών αντιδραστηρίων (εκμετάλλευση της διαφορετικής επιφανειακής 
συμπεριφοράς των προς διαχωρισμό ορυκτών ή καθαρισμό υγρών αποβλήτων) 
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αξιοποιώντας μια φυσική διαφορά ή τεχνητή επιφανειακή διαφοροποίηση (προσδιδόμενη 
μέσω αντιδραστηρίων) και  

• διαχωρισμός στερεών – υγρών (με πύκνωση και διήθηση), δηλαδή η αύξηση της 
ποσοστιαίας περιεκτικότητας στερεών κατά βάρος με αφαίρεση υγρασίας τού ή τών 
προϊόντων εμπλουτισμού.  

Οι κλάσικες μέθοδοι εμπλουτισμού, εκμεταλλευόμενες τις φυσικοχημικές, τις μηχανικές διαφορές, της 
μορφής και του σχήματος των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα ΑΣΑ, είναι εκείνες που 
εφαρμόζονται με μικρές τροποποιήσεις για το διαχωρισμό μεταξύ τους και την ανάκτηση των 
χρήσιμων υλικών που ανευρίσκονται στα ΑΣΑ συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην ορθή χρήση και διαχείριση των εξαντλήσιμων ορυκτών πρώτων υλών.  
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XΡΗΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 
Φωτεινή Νόλη1*, Μαρία Καπνιστή1,2, Αντώνιος Χατζηδημητρίου1 

1Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, ΑΠΘ, GR-54124 Θεσσαλονίκη, 
noli@chem.auth.gr 

2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, GR-57400, Σίνδος 
 
 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφόρων ανόργανων υλικών 
όπως απλή και τροποποιημένη τέφρα, φωσφορικές ενώσεις του τιτανίου και ενώσεις σιδήρου, 
ψευδαργύρου και μολυβδαινίου για την προσρόφηση ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων. 
Προτείνονται απλοί και οικονομικοί τρόποι για την παρασκευή υλικών τα οποία συντέθηκαν και 
μελετήθηκαν στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του ΑΠΘ με διάφορες τεχνικές (π.χ. περίθλαση 
ακτίνων-Χ (powder XRD), ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM/EDS), φασματοσκοπία 
υπερύθρου (FT-IR) κ.α.). Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα δέσμευσης διαφόρων μεταλλο-κατιόντων 
από τα ανόργανα υλικά με πειράματα προσρόφησης.  

Η μελέτη έγινε με μία στατική τεχνική (batch experiments) σε υδατικά διαλύματα Βa, Cs, Eu, U, Cd και 
Pb διαφορετικών αρχικών συγκεντρώσεων. Επειδή όπως είναι γνωστό η προσροφητική ικανότητα 
έχει άμεση σχέση με το pH, τη συγκέντρωση των ρυπογόνων ουσιών, το χρόνο επαφής και τη 
θερμοκρασία, μελετήθηκε η επίδραση των παραμέτρων αυτών με σκοπό την εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τη χρήση των προσροφητικών σε διάφορες συνθήκες.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα προαναφερόμενα υλικά παρουσιάζουν σημαντική προσροφητική 
ικανότητα για όλα τα ιόντα που μελετήθηκαν, με δυνατότητα εφαρμογής τους στην περιβαλλοντική 
τεχνολογία (καθαρισμός λυμάτων, απορρύπανση εδαφών και χρήση ως “κόσκινα” -permeable 
reactive barriers- κατά την ταφή απορριμμάτων). 

  

mailto:noli@chem.auth.gr
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Δημήτριος Δαμίγος*, Μαρία Μενεγάκη 

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής, Σχολή 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ, damigos@metal.ntua.gr  

 
 
 
Οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων είναι ταυτισμένοι με επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, όπως: ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων νερών από πιθανές διαφυγές 
στραγγισμάτων, οσμές, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, υποβάθμιση του τοπίου, εκπομπές αερίων 
από πιθανές πυρκαγιές, θόρυβος, κ.ά., μολονότι τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σε μεγάλο βαθμό μειώσει την έντασή τους. Ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω, ένα τμήμα ή και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αντιδρά στην υλοποίηση τέτοιων 
έργων, φαινόμενο γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με το αρκτικόλεξο ΝΙΜΒΥ (not-in-my-back-yard). 
Οι αντιδράσεις μπορεί να έχουν ως αιτία τις ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στη 
δημόσια υγεία και στο οικοσύστημα ή στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, πολύ συχνά 
όμως, οι αντιθέσεις σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με ένα ακόμη πιο «σκληρό» ζήτημα: τις οικονομικές 
διαστάσεις των επιπτώσεων του έργου. 

Αυτό το «κρυμμένο» κόστος των ΧΥΤΑ προσπαθούν να αναδείξουν τα τελευταία χρόνια έρευνες με τη 
βοήθεια των οικονομικών του περιβάλλοντος, ενός νέου σχετικά κλάδου που στηρίζεται στην 
υπόθεση ότι, όλες οι λειτουργίες που παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον έχουν μια οικονομική 
αξία, η οποία θα ήταν έκδηλη εάν οι λειτουργίες αυτές ήταν ενταγμένες σε μια πραγματική αγορά. Η 
κοστολόγηση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών καθιστά δυνατή την αξιολόγηση όλων 
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε μια ενιαία – μονεταριστική – βάση, επιτρέποντας έτσι την 
εκπόνηση αναλύσεων κόστους- οφέλους και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους στην 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει το «κρυφό» αυτό κόστος της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, μέσα από τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα 
τελευταία 20 περίπου χρόνια έχει εκπονηθεί ένας σημαντικός αριθμός ερευνών για την αποτίμηση του 
εξωτερικού κόστους των χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ανεξέλεγκτων και μη. Όπως αποδεικνύεται 
από την ανάλυση, το εξωτερικό κόστος ανά τόνο απορριμμάτων διαφοροποιείται σημαντικά, 
συναρτήσει των επιπτώσεων που αποτιμώνται και των μεθόδων της περιβαλλοντικής οικονομίας που 
εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος που προκαλείται στην κοινωνία από ένα 
ΧΥΤΑ εξαιτίας των οσμών, της οπτικής ρύπανσης και άλλων οχλήσεων κυμαίνεται μεταξύ 6 και 19 €/t 
απορριμμάτων και ότι η αξία των κατοικιών που βρίσκονται σε μια ακτίνα περίπου 500 m από το 
ΧΥΤΑ είναι μειωμένη κατά 7%. Στη βάση ενός σημαντικού αριθμού μελετών, το εξωτερικό κόστος 
φαίνεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 και 80 € ανά τόνο, όταν αποτιμώνται οι εξωτερικότητες συνολικά, και 
μεταξύ 4,5 και 78,5 € ανά τόνο όταν αθροίζονται οι εκτιμήσεις για επιμέρους επιπτώσεις. Η κεντρική 
εκτίμηση, χρησιμοποιώντας 5%-περικομμένο μέσο όρο κυμαίνεται μεταξύ 25 € ανά τόνο για 
αποτιμήσεις του εξωτερικού κόστους του συνόλου των επιπτώσεων και 12 € ανά τόνο για εκτιμήσεις 
που στηρίζονται στο άθροισμα του εξωτερικού κόστους των επιμέρους επιπτώσεων. 
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Τα παραπάνω μεγέθη «ποσοτικοποιούν» σε χρηματικές μονάδες τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται με τη διάθεση των απορριμμάτων και αναδεικνύουν και τοποθετούν στο 
τραπέζι της συζήτησης τη διάσταση του «εξωτερικού κόστους», του κόστους δηλαδή που 
προκαλείται στην κοινωνία από τέτοια έργα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε 
ανατροπή των επικρατουσών αντιλήψεων για «φθηνές» και «ακριβές» τεχνολογίες διαχείρισης των 
απορριμμάτων, ειδικά όταν η εκτίμηση του κόστους τους έχει προσεγγιστεί μόνο από τη σκοπιά των 
ιδιωτικών συνιστωσών. 
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