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Περιεχόμενα 

«Διαχείριση των ΑΣΑ - Θεσμικό πλαίσιο» 
 

«Ορισμένα στατιστικά στοιχεία» 
 

«Η ανάκτηση υλικών και ενέργειας είναι συμπληρωματικές» 
 

«Επικαιροποίηση και διαφάνεια» 
 

Καλές Πρακτικές διαχείρισης: 
 

«Αξιοποίηση του βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων/Φυλής - ΒΕΑΛ και στο  
ΧΥΤΑ Ταγαράδων - ΗΛΕΚΤΩΡ» 
Διαχείριση των ΑΣΑ στη Δυτική Μακεδονία – Η μονάδα της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. 

 

«Έργα αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων με τη μέθοδο της ξηρής 
αναερόβιας χώνευσης» 
 

«Συμπεράσματα» 
 



 

3 

«ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» 
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To θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης ΑΣΑ 
  
 2008/98/EK, Διαχείριση Αποβλήτων (Waste Framework Directive) 

-  Ιεράρχηση μεθόδων διαχείρισης 
-   «… για τη μετάβαση σε μια Κοινωνία Ανακύκλωσης»  
-  Διεργασίες ανάκτησης ενέργειας 
-  Στόχοι για την ανακύκλωση έως το 2020 
-  Η Οδηγία αυτή είναι υπό αναθεώρηση (COM(2015)595) 
 

 2009/28/ΕΚ, Προώθηση χρήσης ΑΠΕ 
-  Επιδότηση βιογενούς κλάσματος αποβλήτων 
-  Προώθηση ορθολογικής ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας 
 

 1999/31/ΕΚ, Υγειονομική Ταφή Αποβλήτων (Landfill Directive) 
-  Δραστική μείωση διάθεσης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος 
-  Στόχοι μείωσης για τα έτη 2010, 2013, 2020 (με εξαιρέσεις για την Ελλάδα) 
-  Η Οδηγία αυτή είναι υπό αναθεώρηση (COM(2015)594) 
 

 2010/75/ΕΚ, περί βιομηχανικών εκπομπών (αναθεώρηση της 2000/76/ΕΚ περί 
αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης αποβλήτων) 
-  Προδιαγραφές λειτουργίας και οριακές τιμές εκπομπών 
- Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές – BREF - BAT  (Best Available Techniques)   

Reference Document for Waste Incineration 
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«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 



 

6 6 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο σε Ελλάδα και Ευρώπη Πηγή: EEΑ Report 2015 (Cross-country comparisons) 

 

Ελλάδα, 2012: 503 kg/κάτοικο 

Ελλάδα, 2004: 432 kg/κάτοικο 

 Παραγωγή ΑΣΑ (kg/capita) σε 36 χώρες στην Ευρώπη 
Σύγκριση ετών 2004 και 2012 
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ποσοστά ανακύκλωσης (%) σε 36 χώρες στην Ευρώπη: Σύγκριση ετών 2004 και 2012 

Παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο σε Ελλάδα και Ευρώπη Πηγή: EEΑ Report 2015 (Cross-country comparisons) 

Ελλάδα, 2004:  10% 

Ελλάδα, 2012:  17% 
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 Σενάρια εξέλιξης ανακύκλωσης στην Ελλάδα  
έως το 2020 (EEA 2013), με βάση: 

το ρυθμό αύξησης της περιόδου 2001 - 2010 
το ρυθμό αύξησης της περιόδου 2006 - 2010 
το ρυθμό αύξησης της περιόδου 2001 – 2005 

 
(Πηγή: Eurostat, 2012) 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Mε βάση τη γραμμική αυτή παρεμβολή η 
Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ~25-33% ανα-
κύκλωσης των ΑΣΑ (στόχος 50% της Οδηγίας) 
για το 2020 

ρυθμός αύξησης: ~4,5 %/έτος 

ρυθμός αύξησης: ~9,4 %/έτος 

στόχος Οδηγίας: 50 % για το 2020 Πριν την εφαρμογή του ΕΣΔΑ (2015) 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, το 2020 αναμένεται παραγωγή: 2.560,5 χιλ. τόνων βιοαποβλήτων (BA)
2.919,8 χιλ. τόνων ανακυκλώσιμων

με προδιαλογή: 40,00% εκτρέπονται: 1.024,2 χιλ. τόνοι βιοαποβλήτων (BA)
65,00% εκτρέπονται: 1.862,7 χιλ. τόνων ανακυκλώσιμων

με μηχανική επεξεργασία: 23,61% εκτρέπονται: 1.364,7 χιλ. τόνων BA + αποβλήτων
με ειδικό CAPEX (€/τόνο): 120 €/τόνο για την προδιαλογή
με ειδικό CAPEX (€/τόνο): 320 €/τόνο για τη μηχανική επεξεργασία
απαιτούνται για την 5ετία 2016-2020: 783.120.800 € 
ή (για κάθε έτος): 195.780.200 €/έτος

Μετά την εφαρμογή του ΕΣΔΑ (2015) 

ρυθμός αύξησης: ~4,5 %/έτος 

ρυθμός αύξησης: ~9,4 %/έτος 

στόχος Οδηγίας: 50 % για το 2020 



 

9 

Η ανάκτηση υλικών και ενέργειας είναι συμπληρωματικές 

Οι χώρες με την πιο πετυχημένη διαχείριση αποβλήτων (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Γερμανία, Ελβετία, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Ιαπωνία) επένδυσαν σε συνδυασμό μεθόδων διαχείρισης. 
Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Η εκτροπή από τις χωματερές με αύξηση της ανάκτησης υλικών και 
ενέργειας με «έξυπνους και αποδοτικούς» τρόπους. 
Οι χώρες με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης υλικών είναι αυτές με τον υψηλότερο βαθμό ανάκτησης 
ενέργειας, σε βαθμό που οι μέθοδοι αυτές να χαρακτηρίζονται «συμπληρωματικές». 
Το κόστος ανάκτησης (€/τόνο) χαμηλών % ενός υλικού  
είναι μικρό αλλά όταν το % αυτό αυξάνεται πέραν ενός 
Σημείου (30-35%), η ανάκτησή του είναι δαπανηρή! 
Στα πιλοτικά προγράμματα των ΟΤΑ και των ΑΕΙ 
ο διαχωρισμός στοχευμένων υλικών είναι απλός και 
φθηνός. Όταν όμως οι ποσότητες και το % ανάκτησης  
«πρέπει» να αυξηθούν, η ανάκτηση γίνεται δαπανηρότερη 
και η ποιότητα του ανακτώμενου υλικού χειρότερη. 
Η χειρότερη ποιότητα υλικού συνεπάγεται μικρότερη 
υποκατάσταση του «παρθένου» υλικού και, τελικά,  
μικρότερα % ανακύκλωσης, αφού το χαμηλής ποιότητας  
υλικό καταλήγει στο ΧΥΤΑ («δεν υπάρχει αγορά»). 
Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει πάντα ένα «νεκρό σημείο» (break even) για κάθε υλικό, πέραν του οποίου η 
ανάκτηση του δεν έχει νόημα από οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς. 
Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητα της ανάκτησης ενέργειας και της 
ανακύκλωσης σε ένα σύγχρονο συνολικό σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ. 

«Νεκρό 
σημείο»: Μετά 

το % αυτό η 
ανάκτηση γίνεται 
εξόχως δαπανηρή 

υψηλή 
ποιότητα
υλικών

χαμηλή
ποιότητα
υλικών

% ανακτώμενου υλικού

κό
στ

ος

~30-35% 

«Νεκρό σημείο»: 
Μετά το % αυτό η 
ανάκτηση γίνεται 
εξόχως δαπανηρή 



 

Οι πολιτικές εξυπηρετούνται καλύτερα όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα 
υπάρχει αναφορά για τους στόχους των προγραμμάτων διαχείρισης των ΑΣΑ, 
π.χ. η επεξεργασία των ΑΣΑ στη Σουηδία κατά την 5ετία 2009-2013: 

 
 
 
 
 
 

Με τον τρόπο αυτό παρακολουθείται σε συνεχή βάση η πρόοδος του 
προγράμματος και, όπου και όταν απαιτείται, γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές 
και βελτιώσεις, π.χ. η Σουηδία με την εφαρμογή του προγράμματος προχώρησε 
από την κομποστοποίηση στην αναερόβια χώνευση του ΒΑ κλάσματος των ΑΣΑ 
καθώς η πρακτική αυτή επιτυγχάνει καλύτερα τους μακροπρόθεσμους στόχους 
της διαχείρισης των ΒΑ αποβλήτων. 
Σε κάθε περίπτωση, η βασική επιλογή, δηλ. η μεγιστοποίηση εκτροπής των ΑΣΑ 
σε ΧΥΤΑ αποτελεί το βασικό στόχο του σχεδιασμού. 
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Ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση και διαφάνεια 



 

Αρχικός Σχεδιασμός: Πραγματικότητα & Συμπεράσματα 

• Ο αρχικός σχεδιασμός (ΕΣΔΑ) προβλέπει περίπου 800 Μ€ για τη διαχείριση 
των ΑΣΑ σε μικρές αποκεντρωμένες μονάδες με εκπόνηση ΠΕΣΔΑ και 
μεγιστοποίηση επαναχρησιμοποίησης-ανακύκλωσης 

• Πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταδεικνύει ότι «…  δεν 
υπάρχει πρόβλεψη ούτε για το μέγεθος της δαπάνης που θα προκύψει  
(CAPEX) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του 
ούτε για τον τρόπο που η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί (τέλη διάθεσης)… » 

• Οι πρόσφατες προτάσεις των Δήμων/ΦΟΔΣΑ εκτιμούν το κόστος για την 
εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ σε 2,4-2,5 δισ €. 

• Οι προτάσεις της Διοίκησης είναι: 
Α)  συνενώσεις μονάδων-δράσεων (δηλ. τα μικρά έργα να γίνουν ΜΕΓΑΛΑ) 
Β)  αναζήτηση εναλλακτικής χρηματοδότησης (αύξηση κεφαλαίων τρίτων-> 

αύξηση τελών) 
Γ)  αύξηση βαρδιών (αύξηση λειτουργικών -> αύξηση τελών) 
Συμπέρασμα: 
Ο ΕΣΔΑ αποτελεί σημαντικούς συμπληρωματικούς πόρους. 
Οι οικονομίες κλίμακας ΔΕΝ επιτυγχάνονται με μικρά έργα. 
Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί συμπληρωματικούς πόρους 
(CAPEX) και τέλη διάθεσης. 
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«Ολοκληρωμένη θερμική 
αξιοποίηση» ελαστικών  
και άλλων αποβλήτων  
στη «μακρινή» Δυτική  

(Far West) Αττική!  

Τι αποδεχόμαστε ήδη! Τα διάφορα σύνδρομα 

«Ολοκληρωμένη» 
διαχείριση απo-

βλήτων σφαγείων 
στην Ημαθία (Don’t 
Pay as you Throw) 

Τι δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε! 

Η μονάδα ΕΑΑ της 
Κολωνίας 

Μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης RDF στο 
Bernburg (Γερμανία) 

Η μονάδα ΜΒΤ της ΗΛΕΚΤΩΡ (400.000 
τόνοι ΑΣΑ/έτος) στη Σόφια, Βουλγαρία 



 

Η/Π (σε ΤWhe) από ΑΣΑ στην Ευρώπη (ΕurObser’ER, 2014) 
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Mικτή καύση SRF σε λιγνιτικές μονάδες στη Γερμανία 

Εκτεταμένες δοκιμές μικτής καύσης SRF σε λιγνιτικές μονάδες έχουν γίνει στις μονάδες 
της RWE στο Berrenrath (CFB)-65.000 τόνοι/έτος και στο Weisweiler (PC)-100.000 
τόνοι/έτος, στα πλαίσια του προγράμματος RECOFUEL (στοιχεία από ΕΜΠ). 
Από οικονομικής πλευράς, η αντικατάσταση λιγνίτη με SRF αναμένεται να έχει θετικά 
αποτελέσματα (από αυξημένα τέλη διάθεσης και μείωση εκπομπών CO2). 
Από τεχνικής πλευράς, το αυξημένο % Cl στα αέρια εισόδου στο λέβητα δεν αναμένεται 
να δημιουργήσει προβλήματα εφόσον η περιεκτικότητα του SRF δεν υπερβαίνει το 6% 
του καυσίμου του λιγνιτικού σταθμού (σε ενεργειακή βάση).  
Από περιβαλλοντικής πλευράς δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές στις εκπομπές των αερίων 
ρυπαντών ενώ η τέφρα πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση. 
Το μόνο που απαιτείται είναι η αναβάθμιση των συστημάτων αποθήκευσης του SRF και 
της τροφοδοσίας του στην εστία καύσης. 
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Σύζευξη αεριοποίησης SRF με υπάρχουσα ανθρακική 
μονάδα Η/Π στη Φινλανδία 

Η αεριοποίηση δευτερογενών καυσίμων 
 είναι μία παραλλαγή θερμικής αξιοποίησης 
 SRF. To παραγόμενο καύσιμο αέριο καθα- 
 ρίζεται και, στη συνέχεια, αξιοποιείται  
 σε παρακείμενη ανθρακική μονάδα Η/Π. 

Η μονάδα επίδειξης της Foster Wheeler  
 στο Lahti (Φινλανδία) είναι σε λειτουργία 
 από το 1998 και έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
 ~20 τόνων SRF/h (διαθεσιμότητα >90%). 

Η σύζευξη αυτή (αεριοποίηση-ανθρακική 
 Η/Π μονάδα) επιτυγχάνει ηλεκτρική 
 απόδοση ~36% έναντι ~25% μίας 
 συμβατικής μονάδας καύσης ΑΣΑ. 
  
 
  
 

 
 

 Σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης 
συζευγμένης μονάδας αεριοποίησης 
με μονάδα Η/Π με άνθρακα και 
συμβατικής μονάδας καύσης ΑΣΑ (για 
είσοδο καυσίμου 160 MWth) 
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Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και 
βιομάζας: H περίπτωση της ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.  

Ενεργειακή αξιοποίηση του 
RDF/SRF από μονάδες μηχα-
νικής ανακύκλωσης/π.χ. MEA 
Συν-αξιοποίηση και άλλων 
οργανικών καυσίμων (π.χ. 
παραπροϊόντα από ΒΙ.ΠΕ., ξ. 
ιλύς από ΜΕAΛ, βιομάζα, 
κλπ.) 
Συμμόρφωση με τις επιταγές 
της Κοινοτικής Νομοθεσίας 
Ελεγχόμενες και συνολικά 
χαμηλότερες εκπομπές 
αερίων ρυπαντών από τη 
μαζική καύση των ΑΣΑ 
Δυνατότητα συμπαραγωγής 
και ανάπτυξης συνεργειών  
με άλλες περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες (π.χ. με ολο-
κληρωμένα συστήματα ανα-
κύκλωσης των ΑΣΑ) 
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 ΒΕΑΛ: ο μεγαλύτερος Σταθμός 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από βιοαέριο ΧΥΤΑ στην Ευρώπη 
σε συνεργασία ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL 
(Αυστραλία) 

 
 Εγκατεστημένη ισχύς: 23,5 MW 

 
  Σε λειτουργία από το 2001 

 
 Διαδικασία επέκτασης κατά  

2,35 MW 
 
 
 

 Σχεδιασμός, κατασκευή και 
λειτουργία 
 

 Εγκατεστημένη ισχύς: 5 MW 
 

 Σε λειτουργία από το 2007 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ 



 
Η ΒΕΑΛ και οι Ταγαράδες σε αριθμούς 

Αποφυγή εκπομπών CO2 και σύγκριση με εναλλακτικές 
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Υποκατάσταση αιολικών, Φ/Β σταθμών και μονάδων ΣΗΘ από μία «ΒΕΑΛ» – σύγκριση 
αποφυγής ισοδύναμων εκπομπών CO2 (μελέτη για Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία) 

2014 2015 2014 2015
Αξιοποίηση βιοαερίου Nm3/έτος 104.203.421 109.500.000 23.000.000 21.720.000
Εγκατεστημένη ισχύς MWe 23,5 23,5 5,0 5,0
Περιεκτικότητα σε CH4 % v/v
Παραγωγή ενέργειας MWhe/έτος 161.777 170.000 30.000 27.624
Συνολική διαθεσιμότητα % 78,59% 82,58% 68,49% 63,07%
Αποφυγή εκπομπών CO2 τόνοι/έτος 137.187 144.160 25.440 23.425

ΒΕΑΛ Ταγαράδες

39-41%

Παράμετροι Μονάδες

46-47%

Οι κυριότερες λειτουργικές παράμετροι των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου  
στη ΒΕΑΛ και στους Ταγαράδες 

Υποκατά-
σταση

Ισπανία-min Ην. Βασ.-max max-Ισπανία min-Ην. Βασ. Ισπανία-max Ην. Βασ.-min
450.000 700.000 160,18 102,97 240.266.667 154.457.143

Γαλλία-min Γερμανία-max Γαλλία-max Γερμανία-min Γαλλία-max Γερμανία-min
270.000 316.500 266,96 227,74 400.444.444 341.611.374

Ισπανία-min Γερμανία-max Ισπανία-max Γερμανία-min Ισπανία-max Γερμανία-min
185.500 717.600 388,57 100,45 466.285.714 120.535.117

αντιστοιχούν κεφαλαιουχικό 
κόστος - CAPEX (€)

αποφευγόμενοι τόνοι 
CO2/έτος (για 500 MWe)

υποκαθιστώμενη αιολική 
ενέργεια (MWe)

αντιστοιχούν κεφαλαιουχικό 
κόστος - CAPEX (€)

144.160 
τόνοι CO2 

ανά έτος

Αιολική 
ενέργεια

αποφευγόμενοι τόνοι 
CO2/έτος (για 500 MWe)

υποκαθιστώμενη ΣΗΘΥΑ  
(MWe)

Ενέργεια από 
Φ/Β σταθμούς

Ενέργεια από 
ΣΗΘΥΑ

αποφευγόμενοι τόνοι 
CO2/έτος (για 500 MWe)

υποκαθιστώμενη Φ/Β 
ενέργεια  (MWe)

αντιστοιχούν κεφαλαιουχικό 
κόστος - CAPEX (€)



 

Αντικατάσταση 4 longblock GE Jenbacher με αναβάθμισή τους 
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Άφιξη του long-block της GE 2,74 
MWe στη ΒΕΑΛ 

Επιτυχές commissioning ! 

Εγκατάσταση της GE 2,74 MWe 

Έλεγχοι και δοκιμές 
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Η σημασία του δικτύου βιοαερίου 

Όδευση δευτερευόντων αγωγών 

Ολοκλήρωση διασύνδεσης 

Λεπτομέρειες διασύνδεσης στον 
κεντρικό συλλέκτη βιοαερίου 

Νυκτερινές εργασίες 
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Διαχείριση ΑΣΑ στη Δυτική Μακεδονία – Η μονάδα της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. 
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Διαχείριση ΑΣΑ στη Δυτική Μακεδονία – Ταυτότητα του έργου 

Παραχωρησιούχος είναι η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. (50% ΗΛΕΚΤΩΡ-50% 
ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις). Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης είναι 27 έτη. 

 

Αναδείχθηκε από το έγκριτο Word Finance ως «Έργο της Χρονιάς στη 
Διαχείριση Απορριμμάτων» για το 2013. 

 

Το έργο αποτελείται από μία Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), 
δυναμικότητας 120.000 τόνων ΑΣΑ/έτος και Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), καθώς και 10 ΣΜΑ (9-υφιστάμενοι & 1-νέο).  

 

Η ΜΕΑ επιτυγχάνει το μέγιστο % ανάκτησης υλικών (35% κ.β. 
ανακυκλώσιμα επί των εισερχομένων) και τη μέγιστη εκτροπή 
Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (80% ΄κ.β. επί των εισερχομένων). 

 

Η ΜΕΑ είναι εξαιρετικά ευέλικτη αφού πέραν των ανακυκλώσιμων υλικών, 
παράγονται εδαφοβελτιωτικό (CLO/Compost-like-output) ή δευτερογενές 
καύσιμο (SRF) ανάλογα με τις συνθήκες και τη ζήτηση που επικρατούν. 

 

Η συνολική επένδυση του έργου ανέρχεται σε 46 Μ€: 12,72 Μ€ Jessica, 
12,72 M€ EIB, 5,6 M€ ETE και 16,96 Μ€ ίδια κεφάλαια. 

 

Κατά την περίοδο κατασκευής του έργου θα απασχοληθούν 150 
εργαζόμενοι, ενώ κατά την περίοδο λειτουργίας θα δημιουργηθούν 130 
θέσεις μόνιμης εργασίας. 
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Αναερόβια επεξεργασία βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
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Μονάδες ΔΣΑ της 
HΛΕΚΤΩΡ στη 
Γερμανία 
- ξηρής αναερόβιας 
  χώνευσης 
- Μηχανικής-Βιολο- 
   γικής Επεξεργασίας 
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«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» 



 

26 26 

Συμπεράσματα Ι 
Οι υπό αναμόρφωση Οδηγία 31/1999/ΕΚ και Οδηγία 98/2009/ΕΚ 
(WFD) καθώς και το νέο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
αναμένεται να συντελέσουν στη σταδιακή μείωση των ΧΥΤΑ και στην 
αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ, μέχρι όμως ενός ορισμένου %. 
Οι στόχοι του νέου εθνικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
είναι υψηλότεροι της υπό αναθεώρηση WFD. Για την επίτευξη των 
στόχων απαιτείται θεσμική υπέρβαση στον τομέα των αδειοδοτήσεων, 
ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις και απορρόφηση σημαντικών κονδυλίων 
(περίπου 800 εκ. € την 5ετία 2016-2020).  
Η έως τώρα πραγματικότητα δείχνει: 
Α)  Ο ΕΣΔΑ ως σχεδιάσθηκε απαιτεί σημαντικούς συμπληρωματικούς 

πόρους που δεν εκτιμήθηκαν αρχικά 
Β)  Οικονομίες κλίμακας ΔΕΝ επιτυγχάνονται με μικρά έργα 
Γ)  Τα τέλη διάθεσης (gate fees) αναμένεται ότι θα αυξηθούν 

σημαντικά με την εφαρμογή του ΕΣΔΑ ως έχει 
Για τη διαρκή αξιολόγηση των προγραμμάτων διαχείρισης πρέπει να 
δημοσιεύονται αναφορές για την πορεία υλοποίησης των έργων. Οι 
αστοχίες πρέπει να διορθώνονται και οι στόχοι να 
αναπροσαρμόζονται. 
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Συμπεράσματα ΙΙ 
Η ανάκτηση ενέργειας και η ανάκτηση υλικών πρέπει να αποτελούν 
συμπληρωματικές μεθόδους ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης 
των ΑΣΑ.  
Οι θερμικές μέθοδοι δευτερογενών καυσίμων και άλλων αποβλήτων 
ρευμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και, σε πολλές χώρες, τη 
βάση ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ. 
Η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων-Φυλή 
(ΒΕΑΛ) και στο ΧΥΤΑ Ταγαράδων (ΗΛΕΚΤΩΡ) απαιτεί ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία και συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας όσο και στην αποφυγή σημαντικών 
ποσοτήτων CO2 σε ετήσια βάση με λογικό κόστος. 
Η μονάδα διαχείρισης των ΑΣΑ της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. στη Δ. Μακεδονία 
αποτελεί πρότυπο έργο περιφερειακής διαχείρισης των ΑΣΑ και 
επιτυγχάνει πολύ σημαντικούς περιβαλλοντικούς στόχους όσον 
αφορά την ανακύκλωση και την ασφαλή διάθεση των ΒΑΑ. 
Η τεχνολογία ξηρής αναερόβιας χώνευσης αποτελεί μία αξιόπιστη 
λύση «μικρής» κλίμακας για την αναερόβια χώνευση των χωριστά 
συλλεχθέντων ΒΑΑ με αρκετές επιτυχείς αναφορές στη Γερμανία. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 
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