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Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςε
κοινοτικό και εκνικό επίπεδο. Η επίτευξθ των ςτόχων που απορρζουν από τθ νζα νομοκεςία
για τα απόβλθτα προχποκζτει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ζτςι ϊςτε
να γίνεται όλο και μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων που εμπεριζχονται ςτα απόβλθτα και
να επιτυγχάνεται βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ.
Στθ χϊρα μασ, παρά τθ πρόοδο που ςθμειϊκθκε κατά τα τελευταία χρόνια, υφίςτανται
ακόμα ςοβαρά προβλιματα διαχείριςθσ, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτο οργανικό κλάςμα των
αςτικϊν αποβλιτων και ειδικότερα των βιοαποβλιτων (βιολογικά απόβλθτα). Η εκτροπι των
βιοαποβλιτων από τθν υγειονομικι ταφι βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ολοκλθρωμζνθσ
διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων γι’ αυτό και θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ
βιοαποβλιτων (οικιακι κομποςτοποίθςθ, διαλογι ςτθ πθγι, εγκαταςτάςεισ
κομποςτοποίθςθσ κ.λπ.) είναι επιβεβλθμζνθ.
Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ ςτοχεφοντασ πρωταρχικά ςτθ
πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων αλλά και ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν κινδφνων που
απορρζουν από τα αςτικά απόβλθτα προχϊρθςε, με χρθματοδότθςθ του ΕΡΡΕΑΑ, ςτθν
ζκδοςθ ενόσ «Οδθγοφ εφαρμογισ προγραμμάτων Διαλογισ ςτθ Ρθγι & ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων». Η ζκδοςθ αυτι δεν απευκφνεται μόνο ςτουσ Φορείσ
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) και ςτισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά και ςε
«ομάδεσ – τομείσ» εφαρμογισ, όπωσ τα νοικοκυριά, οι επιχειριςεισ, θ βιομθχανία, κακϊσ και
ςτον ενδιαφερόμενο αναγνϊςτθ.
Ευελπιςτοφμε ότι ο παρϊν Οδθγόσ κα αποτελζςει άλλο ζνα χριςιμο εργαλείο που προςφζρει
το ΥΡΕΚΑ ςτθν προςπάκεια για μια ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων και
ζνα ακόμθ βιμα ςτθν καλφτερθ προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ ΠΕΚΑ

ταφροσ Καλαφάτησ
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Σ.Α : Σοπικό Αυτοδιούκηςη
ΥΟΔΑ : Υορϋασ Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων
XYTA: Φώροσ Τγειονομικόσ Σαφόσ Απορριμμϊτων
ΦΤΣΤ : Φώροσ Τγειονομικόσ Σαφόσ Τπολειμμϊτων
ΕΚΑ : Ευρωπαώκϐσ Κατϊλογοσ Αποβλιτων
ΠΕΔΑ : Περιφερειακϐσ χεδιαςμϐσ Διαχεύριςησ Αποβλότων
ΜΠΕ: τρατηγικό Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων
ΕΔΚΝΑ: Ενιαύοσ ϑνδεςμοσ Δόμων και Κοινοτότων Νομοϑ Αττικόσ
EMAK: Εργοςτϊςιο Μηχανικόσ Ανακϑκλωςησ και Κομποςτοπούηςησ
ΑΠΕ: Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ
ΘΔ: Θερμογϐνοσ Δϑναμη
ΗΘ: υμπαραγωγό Ηλεκτριςμοϑ & Θερμϐτητασ

Biowastes = Βιοαπϐβλητα
Municipal wastes (MSW)= Αςτικϊ απϐβλητα
Food waste (or kitchen waste)=Απϐβλητα τροφών & τροφύμων (ό κουζύνασ)
Anaerobic Digestion=Αναερϐβια Φώνευςη (ΑΦ)
Commercial & institutional waste= Απϐβλητα εμπορικών επιχειρόςεων & υπηρεςιών
Garden waste or Green waste = Απϐβλητα κόπου & πϊρκων
Household waste =Απϐβλητα νοικοκυριών
Home composting = Οικιακό κομποςτοπούηςη
CLO: Compost-Like Output
Community composting= Δημοτικό κομποςτοπούηςη
Bulky Waste= Ογκώδη Απϐβλητα
Windrow composting: Αναδευϐμενα / αεριζϐμενα ςειρϊδια κομποςτοπούηςησ
MBT : Mechanical-biological treatment (Μηχανικό-βιολογικό επεξεργαςύα)
WFD= Οδηγύα για τα απϐβλητα (2008/98/EC)
FAQ: υχνϋσ ερωτόςεισ
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Ο «Οδηγόσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων»
διαμορφώθηκε ϋτςι ώςτε να αποτελεύ ϋνα ικανϐ βοόθημα για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ
διαχεύριςησ των βιοαποβλότων (προγρϊμματα ΔςΠ, οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, δημιουργύα
απαιτούμενων εγκαταςτϊςεων κ.λπ.) ςε ϐλα τα επύπεδα διούκηςησ (κεντρικϋσ & περιφερειακϋσ αρχϋσ,
οργανιςμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ), καθώσ και των εμπλεκϐμενων «ομϊδων / τομϋων» εφαρμογόσ
τουσ (νοικοκυριϊ, επιχειρόςεισ, οργανιςμού, βιομηχανύα κλπ).
το ςϑνολο του ο οδηγϐσ αποτελεύ ϋνα τεϑχοσ, ϐπου κατανϋμεται ςε τρεισ κϑριεσ ενϐτητεσ, με βϊςη
το που απευθϑνεται, ποιοσ και πωσ θα τον χρηςιμοποιόςει.
Η διϊρθρωςη του οδηγοϑ ανϊ ενϐτητα εύναι η ακϐλουθη:
Η 1η ενϐτητα εύναι κοινό για ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ- αναγνώςτεσ του οδηγοϑ και
περιλαμβϊνει γενικϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ακϐλουθα:
1η ενότητα – Γενικϋσ πληροφορύεσ για τη διαχεύριςη των βιοαποβλότων

 Αναγκαιϐτητα ορθόσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
 Οριςμού & κατηγοριοπούηςη των βιοαποβλότων (Με βϊςη την προϋλευςησ τουσ πχ. Οικύεσ,
εμπορικϊ καταςτόματα, βιομηχανύεσ κλπ)

 τοιχεύα ςχετικϊ με τη νομοθεςύα (υνοπτικό παρουςύαςη του θεςμικοϑ πλαιςύου ςχετικϊ
με τα βιοαπϐβλητα).

 Ποςϐτητεσ, ςϑςταςη και κατανομό τουσ (υνοπτικό περιγραφό και ςυγκεντρωτικού
πύνακεσ, εξϋλιξη παραγωγόσ κλπ)

 Τφιςτϊμενα προγρϊμματα & υποδομϋσ διαχεύριςησ (υνοπτικό περιγραφό και
ςυγκεντρωτικού πύνακεσ με τα Προγρϊμματα ΔςΠ, οικιακόσ κομποςτοπούηςησ,
εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ)

 Ειςαγωγό ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ των βιοαποβλότων (υνοπτικό περιγραφό τησ
οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, των ςυςτημϊτων ΔςΠ & των μϋθοδων επεξεργαςύασ ςε
κεντρικϊ ςυςτόματα)

Η 2η ενϐτητα απευθϑνεται κυρύωσ προσ τισ αρχϋσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (Δόμοι, αρμϐδιοι
φορεύσ, ςχετικού οργανιςμού) & τουσ πολύτεσ/οικύεσ/καταςτόματα και περιλαμβϊνει:
2η ενότητα - Εφαρμογό ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων

 Προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ και τα βόματα που θα ακολουθόςει ο δόμοσφορϋασ για την εφαρμογό τουσ (Επιλογό περιοχών & πληθυςμών εφαρμογόσ, ςτοιχεύα
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κϊδων, κϐςτοσ εφαρμογόσ προγρϊμματοσ, τρϐποσ παρακολοϑθηςησ τησ προϐδου των
προγραμμϊτων, προγρϊμματα ενημϋρωςησ & ευαιςθητοπούηςησ)

 Προγρϊμματα ΔςΠ (οφϋλη, παρϊμετροι ςχεδιαςμοϑ) και τι βόματα να ακολουθόςει ϋνασ
δόμοσ-φορϋασ για να εφαρμϐςει ϋνα πρϐγραμμα ΔςΠ βιοαποβλότων (Πχ. ε οικύεσ,
εμπορικϊ καταςτόματα, υπηρεςύεσ ό ςχολεύα). Περιλαμβϊνει τρϐπουσ & πρακτικϋσ
ςυλλογόσ, επιλογό κατϊλληλου εξοπλιςμοϑ, εκτύμηςη κϐςτουσ ςχεδιαςμοϑ & λειτουργύασ
των προγραμμϊτων, τρϐποσ παρακολοϑθηςησ τησ προϐδου εφαρμογόσ τουσ, καλϋσ
πρακτικϋσ κλπ)

 Επεξεργαςύα

ςε

κεντρικϊ

ςυςτόματα

διαχεύριςησ,

παρϊμετροι

&

ςχεδιαςμϐσ

εγκαταςτϊςεων, βιολογικϋσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ, κϐςτοσ υλοπούηςησ κλπ

 Σρϐποι χρηματοδϐτηςησ προγραμμϊτων & υποδομών

Η 3η ενϐτητα απευθϑνεται κυρύωσ προσ τισ κεντρικϋσ αρχϋσ (Αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ υπουργεύων,
φορεύσ περιφϋρειασ, τοπικόσ αυτοδιούκηςησ) και περιλαμβϊνει:
3η ενότητα – Διαχεύριςη & πολιτικό των προγραμμϊτων εφαρμογόσ

 Εργαλεύα ενύςχυςησ & προώθηςησ των προγραμμϊτων ςε επύπεδο κεντρικόσ διαχεύριςησ
(Αφορϊ εργαλεύα ενημϋρωςησ & προώθηςησ των δρϊςεων, λόψησ μϋτρων χρϋωςησ,
νομοθετικών ρυθμύςεων, δημιουργύασ αγορών, χρηματοδϐτηςησ προγραμμϊτων, κλπ)

 Εργαλεύα ϋλεγχου & παρακολοϑθηςησ. (Περιλαμβϊνει τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ για τη
ςυλλογό δεδομϋνων απϐ την εφαρμογό των προγραμμϊτων, παρακολοϑθηςη των ςτϐχων,
δεύκτεσ εφαρμογόσ κλπ)

το ςϑνολο του το κεύμενο του οδηγοϑ περιϋχει μϐνο τισ απαραύτητεσ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
ϋχει εμπλουτιςτεύ ϐςο το δυνατϐ με πύνακεσ ςτοιχεύων, επεξηγηματικϊ διαγρϊμματα,
χαρακτηριςτικϋσ εικϐνεσ και γραφικϋσ απεικονύςεισ.
Για την υλοπούηςη του οδηγοϑ προηγόθηκε η εκπϐνηςη μιασ ςειρϊσ απϐ ενδιϊμεςεσ παραδοτϋεσ
ενϐτητεσ οι οπούεσ εύναι:
Α1: Αναςκϐπηςη και ανϊλυςη θεςμικοϑ πλαιςύου & ςχετικών πολιτικών
Α2: Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ, ςυλλογό ςτοιχεύων, υπολογιςμού & εκτύμηςη των
ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια
Α3. Διερεϑνηςη & αξιολϐγηςη ςυςτημϊτων ςυλλογόσ & διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
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Α4: Διερεϑνηςη τησ καταλληλϐτητασ εφαρμογόσ προγραμμϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων ανϊ
γεωγραφικό ενϐτητα
Α5. Ανϊπτυξη εργαλεύων ενύςχυςησ των αρμϐδιων φορϋων για την ανϊπτυξη προγραμμϊτων ΔςΠ
και εφαρμογό ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
Α6. Ανϊπτυξη εργαλεύων ενεργοπούηςησ & διευκϐλυνςησ τησ λειτουργύασ των ελεγκτικών
μηχανιςμών για τη βελτύωςη τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βιοαποβλότων

Οι παραπϊνω ενϐτητεσ αποτελοϑν βαςικϐ ςυμπλόρωμα του Οδηγού εφαρμογόσ προγραμμϊτων
ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων, προςφϋροντασ λεπτομερεύσ περιγραφϋσ,
αναλυτικοϑσ υπολογιςμοϑσ και περαιτϋρω πληροφορύεσ για ϐλα τα θϋματα διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων που αναφϋρονται ςτα επϐμενα κεφϊλαια.
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Η

1 ΕΝΟΣΗΣΑ
Γενικϋσ πληροφορύεσ για τη διαχεύριςη των
βιοαποβλότων

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
 Αναγκαιότητα ορθόσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
 Ειςαγωγό ςτην ϋννοια των βιοαποβλότων / Οριςμού
 Θεςμικό πλαύςιο διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
 Κατηγοριοπούηςη των βιοαποβλότων
 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη διαχεύριςησ ανϊ περιφϋρεια
 υνοπτικό παρουςύαςη των ςυςτημϊτων & τεχνικών διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων

Σελίδα 7

Οδηγόσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1Η ΕΝΟΣΗΣΑ

1.1

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΟΡΘΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ .................................................8

1.2

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ .................................................................. 11

1.3

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ....................................................... 12

1.4

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ .......................................................................... 15

1.5

ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ .......................................... 18

1.5.1

ΠΟΟΣΙΚΗ & ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ................................ 18

1.5.2

ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Ε
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ & ΟΣΑ ......................................................................................20

1.5.3

ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΜΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ (ΣΟΙΦΕΙΑ 2011) ............................................................ 23

1.5.4

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΨΝ26

1.5.4.1

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΗΓΗ ....................................................................................... 26

1.5.4.2

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ............................................ 27

ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΦΗΜΑΣΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ 1Η ΕΝΟΣΗΣΑ
Πύνακασ 1.2-1: Εύδοσ & προϋλευςη υλικών που υπϐκεινται ςτην κατηγορύα των βιοαποβλότων-Κωδικού ΕΚΑ 11
Πύνακασ 1.3-1: υγκριτικό παρουςύαςη εθνικοϑ και ευρωπαώκοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου ςχετικϊ με τα
βιοαποδομόςιμα απϐβλητα ............................................................................................................................... 13
Πύνακασ 1.5-1: Εκτύμηςη τησ παραγωγόσ, ςϑςταςησ & εξϋλιξησ των βιοαποβλότων, ανϊ τομϋα παραγωγόσ
τουσ, ςε επύπεδο χώρασ (tn/year) .......................................................................................................................18
Πύνακασ 1.5-2: ϑςταςη (%) των ΑΑ ανϊ περιφϋρεια (2011) ............................................................................19
Πύνακασ 1.5-3:Εκτύμηςη ποςϐτητασ βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια (tn/year) ..................................................19
Πύνακασ 1.5-4: OTA που ϋχουν εφαρμϐςει ό ςχεδιϊζουν να εφαρμϐςουν ςτο ϊμεςο μϋλλον προγρϊμματα
οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ...............................................................................................................................21
Πύνακασ 1.5-5: Εκτιμώμενεσ ποςϐτητεσ ανακτώμενων ΒΑ ςτην Ελλϊδα απϐ προγρϊμματα οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ για το ϋτοσ 2011 (Πηγό: ΕΠΕΜ Α.Ε) ..................................................................................... 22
Πύνακασ 1.5-6: Βαςικϋσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ & διϊθεςησ των βιοαποβλότων και χαρακτηριςτικϊ
διαφοροπούηςόσ τουσ ....................................................................................................................................... 28
Πύνακασ 1.5-7: Μϋθοδοι επεξεργαςύασ & διϊθεςησ των βιοαποβλότων ............................................................ 29
Εικϐνα 1.5-1: Τφιςτϊμενεσ εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ βιοαποδομόςιμων αποβλότων ςτην Ελλϊδα ( 2011) .. 25
χόμα 1.4-1:Κατανομό των Αςτικών τερεών Αποβλότων (ΑΑ), Βιοαποδομόςιμων (ΒΑΑ) & Βιοαποβλότων
(ΒΑ) ςε μορφό ςυνϐλου ..................................................................................................................................... 15
χόμα 1.4-2: Βαςικϋσ κατηγορύεσ προϋλευςησ των βιοαποβλότων .................................................................16
χόμα 1.4-3: Κατηγορύεσ προϋλευςησ & διακριτϊ ρεϑματα παραγωγόσ των βιοαποβλότων (2011) ................ 17
χόμα 1.5-1: Ποςοςτιαύα κατανομό των βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια ςτο ςϑνολο τησ χώρασ (2012) ......... 20
χόμα 1.5-2: Διϊδοςη των προγραμμϊτων ΔςΠ και επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων ςτην Ε.Ε (2009) ......... 24

1.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΟΡΘΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Σελίδα 8

Οδηγόσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων

Σο ζότημα τησ διαχεύριςησ τϐςο των βιοαποδομόςιμων αποβλότων (ΒΑΑ) ϐςο και των
βιοαποβλότων (ΒΑ), αποτελεύ ςημεύο – κλειδύ για την διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων ςτην
Ελλϊδα. Οι αλλαγϋσ που απαιτοϑνται για την επύτευξη των ςτϐχων τησ Ευρωπαώκόσ ϐςο και τησ
Ελληνικόσ Νομοθεςύασ, προϒποθϋτουν μύα ςταδιακό ςτροφό τησ διαχεύριςησ αποβλότων προσ
καινοϑρια κατεϑθυνςη. Η κατεϑθυνςη αυτό ςηματοδοτεύται απϐ ολοκληρωμϋνεσ λϑςεισ ςτη
διαχεύριςη

αποβλότων,

ςημαντικό

βελτύωςη

τησ

περιβαλλοντικόσ προςταςύασ και τησ ποιϐτητασ ζωόσ και
ςταδιακό προςϋγγιςη ςε μύα πιο βιώςιμη διαχεύριςη ςτερεών
αποβλότων.
Η παραγωγό αποβλότων εύναι ςτοιχεύο τησ καθημερινόσ
ζωόσ ϐλων των πολιτών. Απϐ το ςϑνολο των ανθρώπινων
δραςτηριοτότων

προκϑπτουν

απϐβλητα,

δηλαδό

ςυμπυκνωμϋνη εργαςύα, ενϋργεια και φυςικού πϐροι, υπϐ την

η πρόληψη

τησ
παραγωγόσ των
βιοαποβλότων μειώνει την
ποςϐτητα που πρϋπει να
ςυλλεχθεύ και να επεξεργαςτεύ
και εύναι προτιμϐτερη ωσ πρώτο
βόμα ςϑμφωνα με την ιεραρχύα
διαχεύριςησ των αποβλότων.

μορφό προώϐντων που εξϊντληςαν τον κϑκλο ζωόσ τουσ.
Όμωσ η εξϊντληςη του κϑκλου ζωόσ ενϐσ προώϐντοσ ςημαύνει
ϐτι απώλεςε την αξύα του ςτη ςυγκεκριμϋνη μορφό – οι φυςικού πϐροι, η ενϋργεια και η εργαςύα
που απαιτόθηκαν για να καταςκευαςτεύ το ςυγκεκριμϋνο προώϐν εξακολουθοϑν να εύναι
ςυμπυκνωμϋνα εντϐσ του απϐβλητου.
Για τον λϐγο αυτϐ, η επιςτόμη τησ διαχεύριςησ αποβλότων προςεγγύζει ϐλο και περιςςϐτερο την
διαχεύριςη πϐρων και ςτοχεϑει ςτην ϐςο γύνεται μεγαλϑτερη αξιοπούηςη των πϐρων που
βρύςκονται ςυμπυκνωμϋνοι ςτα απϐβλητα. τον πυρόνα τησ ορθόσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
βρύςκεται η απαύτηςη:

► Μεύωςησ τησ ποςϐτητασ των παραγϐμενων αποβλότων
► Αϑξηςησ τησ επαναχρηςιμοπούηςησ, ανακϑκλωςησ και ανϊκτηςησ υλικών ό/ και ενϋργειασ
► Δραςτικόσ μεύωςησ των βιοαποβλότων που οδηγοϑνται προσ ταφό
Η εκτροπό των βιοαποβλότων (ΒΑ) απϐ την ταφό μπορεύ να επιτευχθεύ με ςυνδυαςμοϑσ μεθϐδων
ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ (μετϊ την πρϐληψη ςτην πηγό) και εύναι δυνατϐ να περιλαμβϊνει, τη
ςυλλογό (χωριςτϊ με ΔςΠ ό ςυνδυαςτικϊ με ςύμμεικτα απόβλητα), την επεξεργαςύα
(κομποςτοπούηςη, αναερόβια χώνευςη και την αποτϋφρωςη), την προώθηςη των παραγϐμενων
προώϐντων (ςτισ αντύςτοιχεσ αγορϋσ) και την διϊθεςη του υπολεύμματοσ (υγειονομικό ταφό).
ημαντικό προϒπϐθεςη για την αποτελεςματικϐτερη εφαρμογό των παραπϊνω διεργαςιών εύναι η
καλό ποιϐτητα των ειςερχϐμενων υλικών ςτο ςϑςτημα διαχεύριςησ και που προκϑπτουν κατϊ την
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εφαρμογό προγραμμϊτων ΔςΠ και τη χωριςτό ςυλλογό των διαφορετικών ρευμϊτων απϐ κϊθε
τομϋα παραγωγόσ βιοαποβλότων.

Τπϐ το πρύςμα αυτϐ, η Ε.Ε ςυνιςτϊ ςτα κρϊτη μϋλη να κϊνουν πληρϋςτερη χρόςη των
δυνατοτότων που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 11 και 22 τησ οδηγύασ για τα απόβλητα (WFD, 98/2008)
και τύθεται ωσ θϋμα προτεραιότητασ η θϋςπιςη ξεχωριςτών ςυςτημϊτων ςυλλογόσ (ΔςΠ),
ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ ανταγωνιςμοϑ τησ ςυνθόκησ για τη λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.

Επιπλϋον, η ανακούνωςη τησ Ε.Ε ςτισ 18 ΜαϏου 2010, ςχετικϊ με τα μελλοντικϊ βόματα για τη
διαχεύριςη των βιοαποβλότων ςτην Ευρώπη, καταλόγει ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η κομποςτοπούηςη
και η αναερόβια χώνευςη αποτελούν τισ καταλληλότερεσ περιβαλλοντικϊ και οικονομικϊ
τεχνολογύεσ για την επεξεργαςύα των ποςοτότων βιοαποβλότων των οπούων δεν μπορεύ να γύνει
πρϐληψη τησ δημιουργύασ τουσ1.
Βαςικόσ άξονασ για τθ βιωςιμότθτα ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αποτελεί θ εφρεςθ
όλων των πικανϊν προςεγγίςεων που κα επιτρζψουν τθν επιτυχι διαχείριςθ των παραγόμενων
ποςοτιτων ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

Επομζνωσ οι Διμοι και οι αρμόδιοι φορείσ τθσ χϊρασ καλοφνται να αντιμετωπίςουν μια ςειρά από
προκλιςεισ ςε ότι αφορά τθ διαχείριςθ του ςυνόλου των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιοαποβλιτων) από νοικοκυριά και επιχειριςεισ από όπου και
ςυλλζγουν αυτζσ τισ ποςότθτεσ. Αυτζσ οι προκλιςεισ παρζχουν ευκαιρίεσ και δθμιουργοφν κίνθτρα
για τθν ανάπτυξθ ενόσ πιο ολοκλθρωμζνου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των διαφορετικϊν
υλικϊν που μπορεί να επιφζρει μια ςειρά από περιβαλλοντικά, οικονομικά & κοινωνικά οφζλθ και να
ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν απομάκρυνςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ από τισ παραδοςιακζσ, μθ
βιϊςιμεσ προςεγγίςεισ που ζχουν ωσ βάςθ τουσ τθν υγειονομικι ταφι.

1

ο

Αν και η πρϐληψη τησ παραγωγόσ των αποβλότων πρϋπει και αποτελεύ το 1 βόμα για τη διαχεύριςη των αποβλότων,
ξεφεϑγει απϐ τα πλαύςια τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ και γιαυτϐ το λϐγο δεν εξετϊζεται.
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1.2 ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΕΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Με τον ϐρο βιοαπϐβλητα ό βιολογικϊ απϐβλητα (ΒΑ) εννοοϑνται ϐλα τα ςχετικϊ υλικϊ που
καθορύζονται ςτον κατϊλογο αποβλότων τησ Ε.Ε ςχετικϊ με "Δημοτικϊ απϐβλητα", ϐπωσ
αναφϋρεται ςτην απϐφαςη τησ Επιτροπόσ αριθ. 2000/532/ΕΚ και τροποποιόθηκε με τισ αποφϊςεισ
2001/118/ΕΚ και 2001/119/ΕΚ και την απϐφαςη 2001/573/ΕΚ του υμβουλύου.
Σα υλικϊ αυτϊ περιγρϊφονται ςτον επϐμενο πύνακα.
Πύνακασ 1.2-1: Εύδοσ και προϋλευςη υλικών που υπόκεινται ςτην κατηγορύα των βιοαποβλότων2
Κωδικού ΕΚΑ
Περιγραφό
Απϐβλητα κουζύνασ & χώρων
εςτύαςησ (food waste)
Απϐβλητα
απϐ
δημϐςιεσ
αγορϋσ (Market waste)
Απϐβλητα κόπων & πϊρκων
(Garden waste)
Απϐβλητα ξϑλου

Κωδικόσ ΕΚΑ
20 01 08
20 03 02
20 02 01
20 01 38

Προϋλευςη
Απϐ οικύεσ, εςτιατϐρια, καντύνεσ, μπαρ, καφετϋριεσ,
νοςοκομεύα & ςχολικϋσ καντύνεσ κλπ
Μϐνο τα βιοαποδομόςιμα υλικϊ που αντιςτοιχοϑν
ςτουσ κωδικοϑσ 200108 & 200201
Απϐ ιδιωτικοϑσ κόπουσ & δημϐςια πϊρκα ό εκτϊςεισ
πραςύνου
Που δεν εμπεριϋχουν επικύνδυνεσ ουςύεσ, ϐχι ϋπιπλα
και ογκώδη οικιακϊ απϐβλητα (bulky householdwaste)

ϑμφωνα με την Οδηγύα 98/2008 για τα απϐβλητα και την Πρϊςινη Βύβλο (3.12.2008 COM-2008
811), τα βιοαπόβλητα ό βιολογικϊ απόβλητα (ΒΑ) αποτελοϑν υποςϑνολο των
βιοαποδομόςιμων αποβλότων3 (ΒΑΑ) και ορύζονται ωσ:

τα βιοαποδομόςιμα απόβλητα κόπων και πϊρκων, τα απόβλητα
τροφών μαγειρεύων και νοικοκυριών, εςτιατορύων, μονϊδων
εςτύαςησ και καταςτημϊτων λιανικόσ πώληςησ και παρεμφερό
απόβλητα εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ τροφύμων.
(τον οριςμό δεν περιλαμβϊνονται τα δαςικϊ ό γεωργικϊ κατϊλοιπα, η κοπριϊ, η ιλύσ επεξεργαςύασ
λυμϊτων ό ϊλλα βιοαποδομόςιμα απόβλητα όπωσ οι φυςικϋσ ύνεσ, το χαρτύ ό το κατεξεργαςμϋνο ξύλο.
Εξαιρούνται επύςησ τα παραπροώόντα του τομϋα παραγωγόσ τροφύμων που δεν μετατρϋπονται ποτϋ ςε
απόβλητα).

2

ΕΚΑ: Ευρωπαικϐσ κατϊλογοσ αποβλότων
Σα βιοαποδομόςιμα απϐβλητα (ΒΑΑ) αποτελοϑν μϋροσ των Αςτικών Αποβλότων (ΑΑ) & ςϑμφωνα με την οδηγύα περύ
υγειονομικόσ ταφόσ (99/31/EC), ορύζονται ωσ “κϊθε απϐβλητο που εύναι ςε θϋςη να υποςτεύ αναερϐβια ό αερϐβια
αποςϑνθεςη”, ϐπωσ εύναι τα απϐβλητα τροφών & κηπουρικόσ, το χαρτύ-χαρτϐνι & το ξϑλο.
3

Σελίδα 11

Οδηγόσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων

1.3 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Οι ςχετικϋσ οδηγύεσ τησ Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ με τα απϐβλητα, θϋτουν ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ
ανακϑκλωςησ για το 47% απϐ τα 3 εκ. τϐνουσ αποβλότων τα οπούα παρϊγονται ςτα κρϊτη μϋλη,
ενώ περύπου το 50% αυτόσ τησ ποςϐτητασ οδηγεύται προσ ανακϑκλωςη.
Φαρακτηριςτικό περύπτωςη αποτελεύ η εφαρμογό τησ Οδηγύασ 1999/31/ΕΚ για την υγειονομικό
ταφό ςχετικϊ με τη μεύωςη των βιοαποδομόςιμων αςτικών αποβλότων που καταλόγουν ςε ΦΤΣΑ
ϐπου ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ μακροπρϐθεςμουσ και
ενδιϊμεςουσ

ςτϐχουσ,

λειτοϑργηςε

προσ

την

κατεϑθυνςη αυτό. Ψςτϐςο, η πλόρησ υλοπούηςη των
ςτϐχων

εκτροπόσ

εξακολουθεύ

να

αποτελεύ

πρϐκληςη για πολλϋσ χώρεσ ςτην Ε.Ε ϐπωσ και ςτην
Ελλϊδα.
Σα παραπϊνω επιβεβαιώνουν το γεγονϐσ ϐτι οι
ςτϐχοι που τύθενται ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο παύζουν
πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςε ϐτι αφορϊ την περαιτϋρω
προώθηςη τησ ανακϑκλωςησ ανϊ ρεϑμα αποβλότων
και καθιςτϊ επιβεβλημϋνη την θϋςπιςη και ενςωμϊτωςη ςτϐχων ςτισ επερχϐμενεσ μελλοντικϋσ
πολιτικϋσ ϐλων των κρατών μελών.
ε αυτό την κατεϑθυνςη προςανατολύζεται ο πρϐςφατοσ ΝΟΜΟ 4042 (ΥΕΚ Α' 24/13-02-2012)
«Ποινικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ − Πλαύςιο παραγωγόσ και διαχεύριςησ αποβλότων»
ϐπου εναρμονύζεται με την Οδηγύα 2008/99/ΕΚ και την Οδηγύα 2008/98/Ε και θϋτει ςτόχουσ
ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των βιοαποβλότων (ϊρθρο 41), ενώ ορύζονται τα κατϊλληλα μϋτρα και
οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ ανϊλογα με την περύπτωςη (ϊρθρο 45) προκειμϋνου να ενθαρρυνθεύ: α) Η
χωριςτό ςυλλογό βιολογικών αποβλότων (βιοαποβλότων), με ςκοπϐ την κομποςτοπούηςη ό και
τη ζϑμωςη (digestion) των βιολογικών αποβλότων, β) Η επεξεργαςύα των βιολογικών αποβλότων
κατϊ τρϐπο που να διαςφαλύζεται υψηλϐ επύπεδο περιβαλλοντικόσ προςταςύασ, γ) Η χρόςη
περιβαλλοντικϊ αςφαλών υλικών, τα οπούα παρϊγονται απϐ βιολογικϊ απϐβλητα.
τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ το υφιςτϊμενο θεςμικϐ πλαύςιο που
ςχετύζεται με τη διαχεύριςη των βιοαποβλότων ςε Ευρωπαώκϐ και Εθνικϐ επύπεδο, για τα
βιοαποδομόςιμα και τα αςτικϊ απϐβλητα εν γϋνει.
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Πύνακασ 1.3-1: υγκριτικό παρουςύαςη εθνικού και ευρωπαώκού θεςμικού πλαιςύου ςχετικϊ με τα βιοαποδομόςιμα απόβλητα
Ευρωπαικό Νομοθεςύα

Εθνικό Νομοθεςύα

Επιςημϊνςεισ

Οδηγύα 98/2008/ΕΚ για τα απόβλητα
Οδηγύα 2008/99/ΕΚ ςχετικϊ με την προςταςύα του
περιβϊλλοντοσ μϋςω του ποινικοϑ δικαύου.

ΝΟΜΟ 4042
(ΥΕΚ Α' 24/13-02-2012) Ποινικό
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ − Πλαύςιο παραγωγόσ
και διαχεύριςησ αποβλότων.

Οδηγύα 91/156/ΕΚ περύ ςτερεών αποβλότων.

ΚΤΑ 114218/1997 (ΥΕΚ 1016Β/17.11.97), Κατϊρτιςη
πλαιςύου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμϊτων
διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων.

(Εναρμόνιςη με την Οδηγύα 2008/99/ΕΚ και την Οδηγύα
2008/98/ΕΚ.) ύμφωνα με το ϊρθρο 41: Ϊωσ το 2015, το
ποςοςτό χωριςτόσ ςυλλογόσ των βιολογικών αποβλότων
πρϋπει να ανϋλθει, κατ' ελϊχιςτον, ςτο 5% του ςυνολικού
βϊρουσ των βιολογικών αποβλότων και ϋωσ το 2020, κατ'
ελϊχιςτον, ςτο 10% του ςυνολικού βϊρουσ των βιολογικών
αποβλότων.
Ενςωμϊτωςη των γενικών κατευθύνςεων και προδιαγραφών
τησ 75/442/ΕΚ περύ ςτερεών αποβλότων, όπωσ τροποποιόθηκε
από την 91/156/ΕΚ.

Οδηγύα 1999/31/ΕΚ περύ υγειονομικόσ ταφόσ
αποβλότων.

ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΥΕΚ 1572Β/16.12.02), Μϋτρα και
ϐροι για την υγειονομικό ταφό των αποβλότων

Θϋςπιςη ςτόχων για επεξεργαςύα πριν την ταφό και μεύωςη
τησ ποςότητασ των ΒΑΑ που οδηγεύται για ταφό.

Οδηγύα 75/442/ΕΚ, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την
91/156/ΕΚ.

ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΥΕΚ 1909Β/22.12.2003), Μϋτρα
και Όροι για τη Διαχεύριςη τερεών Αποβλότων.
Εθνικϐσ και Περιφερειακϐσ χεδιαςμϐσ Διαχεύριςησ.

Εναρμόνιςη εθνικού με ευρωπαώκό δύκαιο
ε εθνικό επύπεδο με την εν λόγω ΚΤΑ ενςωματώθηκε η
75/442/ΕΚ, όπωσ τροποποιόθηκε με την 91/156/ΕΚ θϋτοντασ
αυςτηρότερεσ κατευθύνςεισ, μϋτρα, όρουσ και διαδικαςύεσ για
την διαχεύριςη ςτερεών αποβλότων και ειςόγαγε τουσ
ευρωπαώκούσ ςτόχουσ και αρχϋσ ςτην εθνικό ςτρατηγικό
διαχεύριςησ.

Οδηγύα 2008/1/ΕΚ, ςχετικϊ με την ολοκληρωμϋνη
πρϐληψη και ϋλεγχο τησ ρϑπανςησ.

ΚΤΑ 22912/1117 (ΥΕΚ 759Β/06.06.05) Μϋτρα και ϐροι
για την πρϐληψη και τον περιοριςμϐ τησ ρϑπανςησ του
περιβϊλλοντοσ απϐ την αποτϋφρωςη των αποβλότων.

Εναρμόνιςη εθνικού με ευρωπαώκό δύκαιο.

Κανονιςμόσ 1774/2002/ΕΚ, για τον καθοριςμϐ
υγειονομικών κανϐνων ςχετικϊ με τα ζωικϊ
υποπροώϐντα που δεν προορύζονται για
κατανϊλωςη απϐ τον ϊνθρωπο.

ΠΔ 211/2006 (ΥΕΚ 211Α/05.06.06), υμπληρωματικϊ
μϋτρα εκτϋλεςησ του Κανονιςμού 1774/2002/ΕΚ του
ησ
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 3
Οκτωβρύου 2002 για τον καθοριςμϐ υγειονομικών
κανϐνων ςχετικϊ με τα ζωικϊ υποπροώϐντα που δεν
προορύζονται για κατανϊλωςη απϐ τον ϊνθρωπο.

Ενςωμϊτωςη εθνικού με ευρωπαώκό δύκαιο
Σο ΠΔ ςυμπληρώνεται και με τισ εγκυκλύουσ όπωσ
παρουςιϊςτηκαν ανωτϋρω. Δύνονται προδιαγραφϋσ για
εγκαταςτϊςεισ λιπαςματοπούηςησ και αναερόβιασ χώνευςησ
(παραςκευόσ βιοαερύου), αδειοδότηςη και ορθό λειτουργύα.
Επύςησ, γύνεται και προςϋγγιςη για θϋςπιςη κριτηρύων
οργανικών λιπαςμϊτων από υλικϊ αυτών των κατηγοριών.
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Κανονιςμόσ 1069/2009/ΕΚ, περύ υγειονομικών
κανϐνων για ζωικϊ υποπροώϐντα και παρϊγωγα
προώϐντα που δεν προορύζονται για κατανϊλωςη
απϐ τον ϊνθρωπο - κατϊργηςη του κανονιςμοϑ
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονιςμϐσ για τα ζωικϊ
υποπροώϐντα).
Κανονιςμόσ 142/2011/ΕΚ, για την εφαρμογό του
κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ
υγειονομικών κανϐνων για ζωικϊ υποπροώϐντα
και παρϊγωγα προώϐντα που δεν προορύζονται για
κατανϊλωςη απϐ τον ϊνθρωπο.
Οδηγύα 2000/76/ΕΚ, για την αποτϋφρωςη των
αποβλότων.

-

-

ΚΤΑ 22912/1117 (ΥΕΚ 759Β/06.06.05) Μϋτρα και ϐροι
για την πρϐληψη και τον περιοριςμϐ τησ ρϑπανςησ του
περιβϊλλοντοσ απϐ την αποτϋφρωςη των αποβλότων.

Οδηγύα
2006/799/ΕΚ,
περύ
καθοριςμοϑ
αναθεωρημϋνων οικολογικών κριτηρύων και των
ςχετικών
απαιτόςεων
αξιολϐγηςησ
και
εξακρύβωςησ για την απονομό κοινοτικοϑ
οικολογικοϑ ςόματοσ ςε βελτιωτικϊ εδϊφουσ.

-

Οδηγύα
2007/64/ΕΚ,
περύ
καθοριςμοϑ
αναθεωρημϋνων οικολογικών κριτηρύων και των
ςχετικών
απαιτόςεων
αξιολϐγηςησ
και
εξακρύβωςησ για την απονομό κοινοτικοϑ
οικολογικοϑ ςόματοσ ςε καλλιεργητικϊ μϋςα.

-

Οδηγύα 28/2009/ΕΚ, ςχετικϊ με την προώθηςη
τησ χρόςησ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ

Νόμοσ 3468/2006 (ΥΕΚ 129Α/27.06.06) Παραγωγό
Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ απϐ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ &
υμπαραγωγό Ηλεκτριςμοϑ & Θερμϐτητασ Τψηλόσ
Απϐδοςησ, (τροποποιόθηκε απϐ τουσ Ν.3734/2009,
Ν.3851/2010, Ν.3889/2010.

Νϋο ςυνεκτικό και ςυνολικό πλαύςιο κοινοτικών υγειονομικών
κανόνων για τη ςυλλογό, τη μεταφορϊ, τον χειριςμό, τον
μεταςχηματιςμό, τη μεταπούηςη, την αποθόκευςη, τη διϊθεςη
ςτην αγορϊ, τη διανομό, τη χρόςη ό την απόρριψη των
ζωικών υποπροώόντων.
Θϋςπιςη κανόνων για τη διαχεύριςη ζωικών υποπροώόντων,
την επύτευξη των ςτόχων του Κανονιςμού 1069/2009/ΕΚ και
τη βιώςιμη χρόςη ζωικών υλικών, αλλϊ και τη διατόρηςη
υψηλού επιπϋδου προςταςύασ τησ δημόςιασ υγεύασ και υγεύασ
των ζώων ςτην ΕΕ.

Εναρμόνιςη εθνικού με ευρωπαώκό δύκαιο.

Με τισ οδηγύεσ αυτϋσ εύναι ςαφόσ η προώθηςη τησ χρόςησ
ανανεώςιμων υλικών ό/ και η ανακύκλωςη οργανικόσ ύλησ
προερχόμενησ από ςυγκϋντρωςη ό/ και επεξεργαςύα
αποβλότων, ωσ ςυμβολό ςτην ελαχιςτοπούηςη των προσ
τελικό διϊθεςη ςτερεών αποβλότων ςε εθνικό επύπεδο ακόμη
δεν ϋχουν εναρμονιςτεύ .

Ενςωμϊτωςη τησ ευρωπαώκόσ ςτην εθνικό νομοθεςύα.
Σύθενται ςτόχοι ςε εθνικό επύπεδο ςυμπεριλαμβϊνοντασ και τα
βιοαπόβλητα ωσ ανανεώςιμη πηγό ενϋργειασ, ςτο ευρύτερο
πλαύςιο τησ βιομϊζασ.

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο και τισ αντύςτοιχεσ πολιτικϋσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςε επύπεδο Ε.Ε, υπϊρχουν ςτην
ενότητα Α1 «Τπϊρχουςα Αναςκόπηςη και ανϊλυςη θεςμικού πλαιςύου & ςχετικών πολιτικών» (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 09-2011).
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1.4 ΚΑΣΘΓΟΡΙΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Με βϊςη τον οριςμϐ, τα βιοαπόβλητα περιλαμβϊνουν τα απόβλητα τροφών, τροφύμων,

κόπων4 & παρεμφερό απόβλητα που προκϑπτουν απϐ:

 ΟΙΚΙΕ
 ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΗΡΕΙΕ
 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ

Οι τρεισ παραπϊνω βαςικϋσ κατηγορύεσ προϋλευςησ των βιοαποβλότων χωρύζονται ςε αντύςτοιχεσ
υποκατηγορύεσ, εφϐςον προκϑπτει διακριτϐ ρεϑμα και ςημαντικό ποςϐτητα βιοαποβλότων που
απαιτεύ ξεχωριςτό ςτϐχευςη και αντιμετώπιςη κατϊ τη φϊςη ςχεδιαςμοϑ των προγραμμϊτων

Διαλογόσ ςτη Πηγό (ΔςΠ).
Η κατηγοριοπούηςη των βιοαποβλότων και τα διακριτϊ ρεϑματα κϊθε υποκατηγορύασ τουσ
απεικονύζονται ςτα ςχόματα που ακολουθοϑν.

ΑΣΙΚΑ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΘΙΜΑ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ

χόμα 1.4-1:Κατανομό των Αςτικών τερεών Αποβλότων (ΑΑ), Βιοαποδομόςιμων (ΒΑΑ) &
Βιοαποβλότων (ΒΑ) ςε μορφό ςυνόλου

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την κατανομό των βιοαποβλότων υπϊρχουν ςτην ενότητα Α2 «Τπϊρχουςα κατϊςταςη
διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια» (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 09-2011).

4

Σο ρεϑμα των αποβλότων κόπων (Garden waste) απϐ δημϐςιουσ χώρουσ ενςωματώνεται ςε αυτϐ που προκϑπτει απϐ
τισ οικύεσ
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ΟΙΚΙΑΚΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ

Σα οικιακϊ βιοαπόβλητα αποτελοϑν το οργανικϐ
κλϊςμα των βιοαποδομόςιμων αποβλότων τα οπούα
δημιουργοϑνται ςτισ οικύεσ (ό και ςε δημϐςιουσ χώρουσ
ςτην περύπτωςη των αποβλότων κόπων) και
διακρύνονται ςε:
 Απόβλητα τροφών Σο ρεϑμα αυτϐ περιλαμβϊνει
τρϐφιμα
που
απορρύπτονται
γιατύ
δεν
χρηςιμοποιόθηκαν καθϐλου ό χρηςιμοποιόθηκαν
εν μϋρει κατϊ την παραςκευό γευμϊτων εντϐσ των
οικιών. Επύςησ περιλαμβϊνει τισ ποςϐτητεσ
φρϋςκων
φροϑτων
και
λαχανικών
που
απορρύφθηκαν.
 Απόβλητα κόπων - πραςύνου τα οπούα εύναι τα
πρϊςινα απϐβλητα απϐ τουσ κόπουσ των οικιών και
δημϐςιων χώρων και εν γϋνει των υπολειμμϊτων
βλϊςτηςησ απϐ τη ςυντόρηςη χώρων πραςύνου του
τοπύου. Περιλαμβϊνουν μοςχεϑματα δϋντρων,
κλαδιϊ, χϐρτα, φϑλλα, κλαδϋματα, παλιϊ φυτϊ,
λουλοϑδια κλπ

Τα απόβλθτα που προζρχονται από επιχειρήςεισ που
χρθςιμοποιοφνται
κυρίωσ
για
εμπορικοφσ
ι
επαγγελματικοφσ ςκοποφσ, δραςτθριοποιοφνται ωσ
κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυχισ και εςτίαςθσ. Η
κατθγορία αυτι εμπεριζχει τα βιοαπόβλθτα που
προζρχονται από ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, υπθρεςίεσ
αναψυχισ, τισ υπθρεςίεσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
χαρακτιρα, οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ και
εκπαιδευτικά ιδρφματα.
Ομαδοπούηςη αποβλότων από εμπορικϋσ
δραςτηριότητεσ & υπηρεςύεσ
Ομϊδα δραςτηριότητασ
Επιχειρόςεισ λιανικόσ &
χονδρικόσ
Διϊφορεσ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ
Εςτύαςησ-Διαςκϋδαςησ
Εκπαύδευςη
Γραφεύα & υπηρεςύεσ
Τγεύα και Κοινωνικό
Μϋριμνα

Εύδοσ επιχειρόςεων
Super markets, αγορϋσ
τροφύμων
Επιχειρόςεισ ςε δρϐμουσ &
εμπορικϊ κϋντρα
Ξενοδοχεύα, Εςτιατϐρια,
κϋντρα διαςκϋδαςησ
χολεύα, πανεπιςτόμια
Δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα
Νοςοκομεύα, ιατρικϊ κϋντρα,
κϋντρα περύθαλψησ

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ
Βιοαπόβλητα βιομηχανιών νοοϑνται τα βιοαπϐβλητα
που προϋρχονται απϐ τισ βιομηχανύεσ τροφύμων και
ποτών. τον εν λϐγω οριςμϐ δεν ςυμπεριλαμβϊνονται
τα δαςικϊ ό γεωργικϊ κατϊλοιπα, η κοπριϊ, η ιλϑσ
επεξεργαςύασ αςτικών λυμϊτων καθώσ και ϊλλα
βιοαποδομόςιμα ϐπωσ οι φυςικϋσ ύνεσ, το χαρτύ ό το
κατεργαςμϋνο ξϑλο. Επιπλϋον και με βϊςη τον οριςμϐ
για τα βιοαπϐβλητα, εξαιροϑνται τα παραπροώϐντα τησ
παραγωγόσ τροφύμων που δεν μετατρϋπονται ποτϋ ςε
απϐβλητα.
Σα βιοαπϐβλητα βιομηχανιών χωρύζονται ςτισ εξόσ
κατηγορύεσ:
 Εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ Υρούτων &
Λαχανικών
 Εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ Κρϋατοσ &
Αλιευμϊτων
 Λοιπϋσ εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ Σροφύμων
Σα βιοαπϐβλητα των παραπϊνω εγκαταςτϊςεων
χωρύζονται ςε αυτϊ που προϋρχονται απϐ την
παραγωγικό διαδικαςύα και διατύθενται προσ ταφό
χωρύσ επεξεργαςύα και ςε αυτϊ που εύναι αςτικού
τύπου.

χόμα 1.4-2: Βαςικϋσ κατηγορύεσ προϋλευςησ των βιοαποβλότων
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ΑΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΘΙΜΑ (67%)

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ (65%)

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ ΟΙΚΙΩΝ
(86%)

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ &
ΤΠΘΡΕΙΩΝ (13%)

Επιχειρήςεισ λιανικήσ
& χονδρικήσ (23%)

ΑΠΟΒΛΘΣΑ
ΣΡΟΦΩΝ &
ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(76%)

Παραγωγικήσ
διαδικαςίασ
Φροφτων &
Λαχανικών (9%)

Διάφορεσ εμπορικζσ
επιχειρήςεισ (20%)

ΕςτίαςησΔιαςκζδαςησ (26%)

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΘΠΩΝ
& ΠΑΡΚΩΝ (24%)

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ (1%)

Εκπαίδευςη (8%)

Γραφεία & υπηρεςίεσ

Παραγωγικήσ
διαδικαςίασ
Κρζατοσ (9%)

Παραγωγικήσ
διαδικαςίασ
Σροφίμων
(Λοιπά είδη
διατροφήσ)
(39%)

(8%)

ΑΠΟΒΛΘΣΑ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ
& ΣΡΟΦΩΝ

Τγεία & Κοινωνική
Μζριμνα (15%)

ΟΙΚΙΑΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ (43%)

χόμα 1.4-3: Κατηγορύεσ προϋλευςησ & διακριτϊ ρεύματα παραγωγόσ των βιοαποβλότων (τοιχεύα
5
2011)

5

Σο ποςοςτϐ κϊθε υποκατηγορύασ που εμφανύζεται ςτο παραπϊνω ςχόμα, αντιςτοιχεύ ςτο ςϑνολο τησ κατηγορύασ τησ
οπούασ αποτελεύ υποδιαύρεςη. Σα ποςοςτϊ αυτϊ προϋκυψαν απϐ υπολογιςμοϑσ ςτην ενϐτητα Α2:«Τπϊρχουςα
κατϊςταςη διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια» (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011).
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1.5 ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
1.5.1 ΠΟΟΣΙΚΘ & ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΚΑΣΑΝΟΜΘ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
τον επϐμενο πύνακα παρουςιϊζονται εκτιμόςεισ ςχετικϊ με τη ςϑςταςη και την εξϋλιξη τησ
ποςϐτητασ των βιοαποβλότων ςε επύπεδο χώρασ για τισ τρεισ παραπϊνω βαςικϋσ κατηγορύεσ
προϋλευςησ (Οικιών, Βιομηχανύασ, Εμπορικών Δραςτηριοτότων & υπηρεςιών) καθώσ και τισ
αντύςτοιχεσ υποκατηγορύεσ τουσ.
6

Πύνακασ 1.5-1: Εκτύμηςη τησ παραγωγόσ , ςύςταςησ & εξϋλιξησ των βιοαποβλότων, ανϊ τομϋα
7
παραγωγόσ τουσ, ςε επύπεδο χώρασ (τον./ϋτοσ)
ΑΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΜΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ
ΟΙΚΙΩΝ
ΒΑ-ΣΡΟΥΨΝ & ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΒΑ-ΚΗΠΨΝ & ΠΑΡΚΨΝ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ*
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ ΥΡΟΤΣΨΝ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ ΚΡΕΑΣΟ &
ΙΦΘΤΨΝ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ ΛΟΙΠΨΝ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ &
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΛΙΑΝΙΚΗ &
ΦΟΝΔΡΙΚΗ
ΔΙΑΥΟΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ΕΣΙΑΗ-ΔΙΑΚΕΔΑΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΓΡΑΥΕΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2012
5831855
3923126
2567867
2196682
1678991

2013
5914672
3978247
2599157
2222775
1698759

2015
6086485
4093349
2659912
2272776
1736485

2020
6542883
4397807
2824699
2408822
1839271

2025
7037736
4725343
2984759
2537969
1936142

2030
7563297
5071028
3148588
2669125
2034274

517692
30162
2676

524016
30451
2702

536290
31038
2754

569551
32783
2909

601827
34626
3072

634851
36572
3245

2600

2625

2675

2826

2985

3152

11833

11946

12176

12860

13584

14347

13054

13179

13433

14188

14985

15828

341022

345930

356098

383094

412164

442890

79718

80865

83242

89553

96348

103531

68962

69954

72010

77470

83348

89562

89212
26734
25623
50773

90496
27119
25992
51504

93156
27916
26756
53018

100218
30032
28785
57037

107823
32311
30969
61365

115861
34720
33278
65940

*Αφορϊ τισ διαθϋςιμεσ (και καταγεγραμμϋνεσ) ποςότητεσ των βιοαποβλότων και όχι το ςύνολο των παραγόμενων
βιοαποβλότων από τη βιομηχανύα τροφύμων

ϑμφωνα με τα υπϊρχοντα ςτοιχεύα απϐ τουσ περιφερειακοϑσ ςχεδιαςμοϑσ ϐλων των
περιφερειών τησ χώρασ, η ςϑςταςη των ΑΑ για το 2011 εκτιμϊται ωσ ακολοϑθωσ.

6

Σο χρονικϐ διϊςτημα που ϋγιναν οι παραπϊνω εκτιμόςεισ δεν εύχαν δημοςιευτεύ τα αποτελϋςματα τησ απογραφόσ
του 2011 και οι υπολογιςμού ϋγιναν με βϊςει τα πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα και εκτιμόςεισ που υπόρχαν ϋωσ εκεύνη τη
ςτιγμό ςτουσ εγκεκριμϋνουσ ΠΕΔΑ
7
Η μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ και αναλυτικϐτερα ςτοιχεύα των ποςοτότων ανϊ περιφϋρεια υπϊρχουν ςτη ενϐτητα
Α2:«Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια»
(ΕΠΠΕΡΑΑ , ΕΠΕΜ ΑΕ, 09-2011).
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Πύνακασ 1.5-2: ύςταςη (%) των ΑΑ ανϊ περιφϋρεια (2011)
Περιφϋρεια

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟ
ΘΕΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΣΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
Β. ΑΙΓΑΙΟ
Ν.ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΣΗ

Βιοαπόβλητα
(Οργανικό
κλϊςμα)
45,8
38,6
46,2
44,9
53,9
47
47
47
43,6
41
48,3
30
39,2

Φαρτύχαρτόνι

Μϋταλλα

Πλαςτικϊ

Γυαλύ

Λοιπϊ

15,3
21,6
19,4
18,9
17,1
20
20
20
28,1
29
21,6
28
20

16,5
14,9
14,4
11,3
16,3
8,5
8,5
8,5
13
14
9,4
21
16,9

3,4
3,9
2,3
5,2
3,8
4,5
4,5
4,5
3,3
3,5
3,2
3
5

4,3
3,4
1,9
3,8
6,7
4,5
4,5
4,5
3,4
3,5
5,8
7
5,3

14,7
17,6
15,8
15,8
2,2
15,5
15,5
15,5
8,6
9
11,7
11
13,7

Αντύςτοιχα η εκτύμηςη τησ ποςϐτητασ των βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια και η εξϋλιξη τησ ϋωσ
το 2030 παρουςιϊζεται ςτον επϐμενο πύνακα.
Πύνακασ 1.5-3:Εκτύμηςη ποςότητασ βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια (τον./ϋτοσ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟ
ΘΕΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΣΙΚΗ
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟ
Β. ΑΙΓΑΙΟ
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΣΗ
ΤΝΟΛΟ

2012

2013

2015

2020

2025

2030

150931
391194
58930
71764
210890
43778
167038
143396
909711
123464
53417
80102
163252
2567867

151871
397606
59117
72295
212545
44319
168598
144478
923732
125254
52957
80826
165559
2599157

153745
409994
59464
73336
215755
45354
171633
146654
950682
128869
52209
82203
170012
2659912

157949
439320
60804
77381
227885
48420
182676
155595
1012922
138641
51740
87045
184319
2824699

162772
467422
62241
81573
239328
51346
193704
165012
1069214
149083
52517
91919
198628
2984759

168964
496262
63917
85995
250441
54145
204744
174763
1124555
159956
54379
97078
213389
3148588

Η ποςοςτιαύα κατανομό των βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια για το 2012 δύνεται ςτο ακϐλουθο
ςχόμα.
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2012
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
3,16%

ΚΡΘΣΘ
6,41%

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑKH
5,84%

Β. ΑΙΓΑΙΟ
2,10%
ΠΕΛΛΟΠΟΝΘΟ
4,86%

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
15,06%

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2,32%
ΘΠΕΙΡΟ
2,82%

ΘΕΑΛΙΑ
8,14%
ΑΣΣΙΚΘ
35,55%

ΙΟΝΙΑ
1,73%

ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
6,49%

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
5,52%

χόμα 1.5-1: Ποςοςτιαύα κατανομό των βιοαποβλότων ανϊ περιφϋρεια ςτο ςύνολο τησ χώρασ (2012).

Αναλυτικϊ ςτοιχεύα των ποςοτότων & η μεθοδολογύα υπολογιςμού τουσ ανϊ περιφϋρεια υπϊρχουν ςτη ενότητα Α2:
«Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια» (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ
ΑΕ, 09-2011).

1.5.2 ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ
ΚΑΣΑΣΑΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΟΣΑ

ΟΙΚΙΑΚΘ

όμερα βρύςκεται υπϐ εξϋλιξη ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ πιλοτικών προγραμμϊτων οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ απϐ την τοπικό αυτοδιούκηςη ϐπου ϐμωσ δεν εύναι δυνατϐ να αποςαφηνιςτεύ
το ϋτοσ ϋναρξησ, ποια βρύςκονται ακϐμα ςε εξϋλιξη, για πϐςο χρονικϐ διϊςτημα ό ποιεσ εύναι οι
χρόςεισ του παραγϐμενου κϐμποςτ. Ψςτϐςο κϊποια απϐ αυτϊ ξεκύνηςαν το 2007 (Δ.
Πετροϑπολησ, Αγύου τεφϊνου Περιφ. Αττικόσ), το 2009 (Δ. Μοιρών, Περιφ. Κρότησ και Ξϊνθησ,
Περιφ. Αν. Μακ. Θρϊκησ) το 2010 και ςυνεχύζουν να αυξϊνονται και ςόμερα (2012).
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Πύνακασ 1.5-4: OTA που ϋχουν εφαρμόςει ό ςχεδιϊζουν να εφαρμόςουν ςτο ϊμεςο μϋλλον
προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.
Περιφϋρεια

Δημοτικό Διαμϋριςμα

ΑΜΘ

Αλεξανδροϑπολη
Δρϊμα
Ξϊνθη
αμοθρϊκησ

ΠΚΜ

Θϋρμη

Ελευθεροϑπολη
Καβϊλα
Υιλύππων

ΗΠΕΙΡΟ

Πρϋβεζα

ΘΕΑΛΙΑ

Αλμυροϑ
Καρδύτςα
Ιϊρδανου
Θόβα

Λϊριςα

Ωγιοσ τϋφανοσ
Αγύοσ Ιωϊννησ Ρϋντη
Ωνοιξη
Αχαρνϋσ
Βοϑλα
Γϋρακασ
Δροςιϊ
Ελευςύνα
Ζεφϑρι
Ιλύο
Κερατϋα
Κηφιςιϊ
Ερμιϐνη
Καλαμϊτα
Πϊροσ
Ποςειδωνύα
Μούρεσ
φακιϊ

Κορυδαλλϐσ
Κρυονϋρι
Μαροϑςι
Μελύςςια
Νϋα Υιλαδϋλφεια
Νϋα Φαλκηδϐνα
Νϋο Ηρϊκλειο Αττικόσ
Παιανύα
Πετροϑπολη
αλαμύνα
Ύδρασ
Δ. Αθηναύων
Κϐρινθοσ
Λεωνιδύο

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΣΗ

Πϊτρα
Λαμύα

Φερςϐνηςοσ
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8

Πύνακασ 1.5-5: Εκτιμώμενεσ ποςότητεσ ανακτώμενων ΒΑ ςτην Ελλϊδα από προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ για το ϋτοσ 2011 (Πηγό : ΕΠΕΜ Α.Ε)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ /
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ /
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ

ΒΑ (τον.)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ /
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ

ΒΑ (τον.)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

2299

Δ.Δ. ΘΗΒΑΙΨΝ

224

Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ

137

Δ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

488

Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΨΝ

571

Δ.Δ. ΔΡΟΙΑ

59

Δ.Δ. ΔΡΑΜΑ

520

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

994

Δ.Δ. ΕΛΕΤΙΝΟ

255

Δ.Δ. ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΗ

101

Δ.Δ. ΕΡΜΙΟΝΗ

39

Δ.Δ. ΖΕΥΤΡΙΟΤ

89

Δ.Δ. ΚΑΒΑΛΑ

580

Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ

565

Δ.Δ. ΙΛΙΟΤ (ΝΕΨΝ ΛΙΟΙΨΝ)

835

Δ.Δ. ΞΑΝΘΗ

489

Δ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΨΝ

341

Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΕΑ

109

Δ.Δ. ΑΜΟΘΡΑΚΗ

25

Δ.Δ. ΛΕΨΝΙΔΙΟΤ

49

Δ.Δ. ΚΗΥΙΙΑ

439

Δ.Δ. ΥΙΛΙΠΠΨΝ

97

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΤ

148

Δ.Δ. ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ

690

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

155

Δ.Δ. ΠΑΡΟΤ

120

Δ.Δ. ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ

26

Δ.Δ. ΘΕΡΜΗ

155

Δ.Δ. ΠΟΕΙΔΨΝΙΑ

28

Δ.Δ. ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ

699

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

193

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ

206

Δ.Δ. ΜΕΛΙΙΨΝ

194

Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΗ

193

Δ.Δ. ΜΟΙΡΨΝ

104

Δ.Δ. ΝΕΑ ΥΙΛΑΔΕΛΥΕΙΑ

246

1718

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ

Δ.Δ. ΥΑΚΙΨΝ

23

Δ.Δ. ΝΕΑ ΦΑΛΚΗΔΟΝΟ

101

Δ.Δ. ΑΛΜΤΡΟΤ

121

Δ.Δ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ

78

Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

470

Δ.Δ. ΚΑΡΔΙΣΑ

380

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

6582

Δ.Δ. ΠΑΙΑΝΙΑ

127

Δ.Δ. ΛΑΡΙΑ

1217

Δ.Δ. ΑΓΙΟΤ ΣΕΥΑΝΟΤ

87

Δ.Δ. ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ

503

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1667

Δ.Δ. ΑΓΙΟΤ ΙΨΑΝΝΟΤ ΡΕΝΣΗ

151

Δ.Δ. ΑΛΑΜΙΝΟ

277

Δ.Δ. ΙΑΡΔΑΝΟΤ

38

Δ.Δ. ΑΝΟΙΞΕΨ

52

Δ.Δ. ΤΔΡΑ

26

Δ.Δ. ΠΑΣΡΕΨΝ

1629

Δ.Δ. ΑΦΑΡΝΨΝ

758

Δ.Δ. ΒΟΤΛΑ

250

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

795

ΤΝΟΛΟ

8

ΒΑ (τον.)

14.757 τόνουσ

Σα ςτοιχεύα αυτϊ προϋκυψαν απϐ υπϊρχουςεσ μελϋτεσ, ϋρευνα ςτο διαδύκτυο και τισ επύςημεσ ιςτοςελύδεσ των δόμων (Ιοϑλιοσ 2011)
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1.5.3 ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΘΙΜΩΝ
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ (ΣΟΙΧΕΙΑ 2011)

Κϊθε χρϐνο παρϊγονται περύπου 120 - 140 εκ. τϐνοι βιοαποβλότων ςτην Ε.Ε και ςχεδϐν 90 εκ. τϐννοι
εύναι απϐβλητα τροφών & τροφύμων (food waste)9.
ϑμφωνα με το υπϊρχον θεςμικϐ πλαύςιο τησ Ε.Ε
αλλϊ και κϊθε κρϊτουσ μϋλουσ χωριςτϊ, για τα
βιοαπϐβλητα που δεν μπορεύ να προληφθεύ η
δημιουργύα τουσ, θα πρϋπει να επιλεγεύ ο καλϑτεροσ
τρϐποσ για την επεξεργαςύασ τουσ λαμβϊνοντασ
υπϐψη τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςε κϊθε
περιοχό.
Οριςμϋνα κρϊτη μϋλη ϋχουν όδη μειώςει αρκετϊ και αναμϋνεται να μειώςουν ακϐμα παραπϊνω την
υγειονομικό ταφό των βιοαποβλότων και να αυξόςουν τη βιολογικό επεξεργαςύα τουσ, ωςτϐςο για
το 2010, το 40% (κατϊ Μ.Ο) των παραγϐμενων βιοαποβλότων ςτην Ε.Ε οδηγεύται προσ ταφό ενώ ςε
κϊποιεσ χώρεσ το ποςοςτϐ αυτϐ φτϊνει το 100%.
ϑμφωνα με ςτοιχεύα του ECN (European Compost Network)
εκτιμϊται ϐτι το 25% των παραγϐμενων βιοαποβλότων
οδηγεύται προσ επεξεργαςύα ςε μονϊδεσ κομποςτοπούηςησ
και αναερϐβιασ χώνευςησ, με τη Γερμανύα (800 μονϊδεσ) και
την Αυςτρύα (461), να κατϋχουν το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ και
Ιταλύα (240), Αγγλύα (220) και Ολλανδύα (70) να ακολουθοϑν10.

το επϐμενο ςχόμα απεικονύζεται η κατϊςταςη ςε ϐτι αφορϊ τα προγρϊμματα διαχεύριςησ και τισ
εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων ςτην Ε.Ε για το 2009.

9

Communication from the commission to the council and the European parliament on future steps in bio-waste management
in the European Union COM(2010)235
10
3rd Baltic Biowaste Conference, 23/24 Nov. 2011, Vilnius, J. Barth, European Compost Network ECN
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Ευρϋωσ διαδεδομϋνα προγρϊμματα ΔςΠ /
Κομποςτοπούηςη, αναερϐβια επεξεργαςύα
ε υλοπούηςη
τη φϊςη ςχεδιαςμοϑ
Ελϊχιςτεσ ενϋργειεσ

11

χόμα 1.5-2: Διϊδοςη των προγραμμϊτων ΔςΠ και επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων ςτην Ε.Ε (2009) .

την Ελλϊδα υπϊρχουν πϋντε εργοςτϊςια Μηχανικόσ Ανακϑκλωςησ και Κομποςτοπούηςησ (EMAK).
Ϊνα ςτην Αττικό (Ωνω Λιϐςια), δϑο ςτην Κρότη (Φανιϊ και Ηρϊκλειο), ϋνα ςτουσ Ιϐνιουσ νόςουσ
(Κεφαλονιϊ) και ϋνα ςτην Πελοπϐννηςο (Καλαμϊτα). To EMAK τησ Καλαμϊτασ δεν λειτουργεύ πλϋον.
Σα ΕΜΑΚ Αττικόσ, Φανύων, Καλαμϊτασ και Κεφαλονιϊσ εφαρμϐζουν τη μϋθοδο τησ
κομποςτοπούηςησ, ενώ το ΕΜΑΚ του Ηρακλεύου εφαρμϐζει τη μϋθοδο τησ βιοξόρανςησ.
την επϐμενη εικϐνα παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ τα ςτοιχεύα των τεςςϊρων εν λειτουργύα ΕΜΑΚ τησ
Ελλϊδασ.
11

3rd Baltic Biowaste Conference, 23/24 Nov. 2011, Vilnius, J. Barth, European Compost Network ECN
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ΕΜΑΚ Φανύων: Δυναμικότητα 70.000 τον/ ϋτοσ

Προεπεξεργαςύα Ηρακλεύου (Βιολογικό Ξόρανςη) Δυναμικότητα 75.000 τον/ ϋτοσ

ΕΜΑΚ Άνω Λιοςύων :Δυναμικότητα 250.000 τον/ ϋτοσ

Μονϊδα Μηχανικόσ Βιολογικόσ Επεξεργαςύασ ςτη ΔΕ
Κεφαλληνύασ/Ιθϊκησ Δυναμικότητα 20.000 τον/ ϋτοσ

Εικόνα 1.5-1: Τφιςτϊμενεσ εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ βιοαποδομόςιμων αποβλότων ςτην Ελλϊδα (τοιχεύα 2011)
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1.5.4 ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

ΣΩΝ

ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

ΣΩΝ

την παροϑςα ενϐτητα γύνεται ςυνοπτικό αναφορϊ ςτα διαφορετικϊ ςυςτόματα ςυλλογόσ και
μεθϐδουσ επεξεργαςύασ των ΒΑ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην πρϊξη:

1.5.4.1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΠΘΓΘ

 Οικιακό κομποςτοπούηςη

Η οικιακό κομποςτοπούηςη αποτελεύ μια ςϑγχρονη και αποτελεςματικό πρακτικό για τη μεύωςη
των αποβλότων και μια καλό επιλογό επεξεργαςύασ ςτην πηγό.
Με την οικιακό κομποςτοπούηςη επιτυγχϊνεται μεύωςη τησ ποςϐτητασ των αποβλότων που
πρϋπει

να

ςυλλϋγεται

απϐ

τισ

υπηρεςύεσ

καθαριϐτητασ των δόμων και ςϑμφωνα με ϐςα
απορρϋουν και απϐ την οδηγύα 98/2008 αποτελεύ
αναπϐςπαςτο

τμόμα

των

ςυςτημϊτων

ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ.
Με τη δρϊςη αυτό εύναι δυνατϐ να εκτρϋπονται
ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ βιοαποβλότων (αποβλότων
τροφύμων & αποβλότων κόπων) απϐ το ςυλλεγϐμενο ρεϑμα των αςτικών απϐβλητων και
κατ’επϋκταςη απϐ τουσ χώρουσ διϊθεςησ ςυμβϊλλοντασ ςτην επύτευξη των ςτϐχων που θϋτει η
οδηγύα 1999/31/ΕΚ περύ υγειονομικόσ ταφόσ

 Δημοτικό ό κοινοτικό κομποςτοπούηςη

Ο ϐροσ δημοτικό ό κοινοτικό κομποςτοπούηςη αφορϊ τισ δραςτηριϐτητεσ που γύνονται ςε ϋνα
ςυγκεκριμϋνο χώρο ϐπου οι κϊτοικοι απϐ ϋνα δόμο,
μια γειτονιϊ, περιοχό ό ςυγκρϐτημα κατοικιών
μποροϑν να ςυγκεντρώςουν τα απϐβλητϊ τροφών
και κόπου τουσ για κομποςτοπούηςη ςε κατϊλληλουσ
κϊδουσ, κουτιϊ ό ςωροϑσ. Σο υλικϐ αυτϐ εύναι δυνατϐ
να ςυλλϋγεται με απορριμματοφϐρα οχόματα των
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Δόμων και να οδηγεύται ςε κεντρικϋσ εγκαταςτϊςεισ κομποςτοπούηςησ (ϐπου αυτϐ εύναι εφικτϐ)
ώςτε να παρϊγεται εδαφοβελτιωτικϐ υψηλόσ ποιϐτητασ.
ε διαφορετικό περύπτωςη η κομποςτοπούηςη μπορεύ να γύνεται απευθεύασ ςε ειδικϊ κουτιϊ
(μηχανικού κομποςτοποιητϋσ) ςε κατϊλληλα διαμορφωμϋνουσ χώρουσ ςυγκϋντρωςησ ςτισ
περιοχϋσ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ.

 υςτόματα ΔςΠ

Με τον ϐρο Διαλογό ςτην Πηγό (ΔςΠ) εννοεύται η διαδικαςύα με την οπούα γύνεται διαχωριςμϐσ
των απορριμμϊτων ςε επιμϋρουσ υλικϊ ό ομοιογενεύσ κατηγορύεσ ςυςτατικών με ςκοπϐ την
ανϊκτηςη

χρόςιμων

αναμειχθοϑν

με

την

υλικών

πριν

υπϐλοιπη

αυτϊ

μϊζα

των

απορριμμϊτων
Ϊνα ςϑςτημα ΔςΠ των βιοαποβλότων αφορϊ το
διαχωριςμϐ

των

αποβλότων

τροφών

και

τροφύμων καθώσ και των αποβλότων κόπου απϐ
τα υπϐλοιπα απϐβλητα που παρϊγονται ςε κϊθε
ςπύτι, απϐ τουσ ύδιουσ τουσ κατούκουσ και κατϐπιν τη ςυλλογό των υλικών αυτών απϐ την
υπηρεςύα του δόμου.

1.5.4.2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

ΣΩΝ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ε

ΚΕΝΣΡΙΚΑ

ΤΣΘΜΑΣΑ

Τπϊρχουν διϊφορεσ μϋθοδοι για την επεξεργαςύα των βιοαποβλότων ςε κεντρικϊ ςυςτόματα
και η εφαρμογό τουσ εξαρτϊται απϐ μια ςειρϊ
παραγϐντων που μποροϑν να επηρεϊςουν τισ
επιδϐςεισ τουσ.

Αν και ϐλεσ οι περιπτώςεισ εύναι δυνατϐ να
εξετϊζονται

κατϊ

την

επιλογό

τησ

μεθϐδου

επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων, εντοϑτοισ οι
κατευθϑνςεισ που δύνονται απϐ την πολιτικό τησ Ε.Ε ςχετικϊ με τα μελλοντικϊ βόματα για τη
διαχεύριςη

των

βιοαποβλότων

ςτην

Ευρώπη,

καταλόγει

ςτο

ςυμπϋραςμα

ϐτι

η

κομποςτοπούηςη και η αναερόβια χώνευςη αποτελούν τισ καταλληλότερεσ περιβαλλοντικϊ
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και οικονομικϊ τεχνολογύεσ για την επεξεργαςύα των ποςοτότων βιοαποβλότων των οπούων
δεν μπορεύ να γύνει πρϐληψη τησ δημιουργύασ τουσ.
Κατϊ

τη

λειτουργύα

κεντρικών

ςχημϊτων

κομποςτοπούηςησ, εύναι ςημαντικϐ ϋωσ επιτακτικϐ
να εξαςφαλιςτεύ η ποιϐτητα του τελικοϑ προώϐντοσ
και η διαςφϊλιςη τελικόσ αγορϊσ για την προώθηςη
του. Η πώληςη του προώϐντοσ ενδϋχεται να παρϋχει
ϋςοδα τα οπούα
θα ςυνδρϊμουν ςτη χρηματοδϐτηςη λειτουργύασ του
προγρϊμματοσ.
Οι βαςικϋσ μϋθοδοι που εφαρμϐζονται εύτε αυτοτελώσ
εύτε ςε ςυνδυαςμϐ μεταξϑ τουσ διεθνώσ παρουςιϊζονται
ςυνοπτικϊ ςτουσ επϐμενουσ δϑο πύνακεσ και αναλϑονται
περιςςϐτερο ςτισ παραγρϊφουσ που ακολουθοϑν.

Πύνακασ 1.5-6: Βαςικϋσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ & διϊθεςησ των βιοαποβλότων και
χαρακτηριςτικϊ διαφοροπούηςόσ τουσ
Μϋθοδοι διαχεύριςησ-επεξεργαςύασ των
βιοαποβλότων
Αερόβια Επεξεργαςύα (Κομποςτοπούηςη)
Αναερόβια Φώνευςη
Αποτϋφρωςη
Αεριοπούηςη
Τγειονομικό Σαφό (Φ.Τ.Σ.)

Φαρακτηριςτικϊ διαφοροπούηςησ κϊθε μεθόδου
Ανοιχτοϑ και κλειςτοϑ τϑπου, κεντρικϊ ςυςτόματα και
οικιακό κομποςτοπούηςη.
Προ-επεξεργαςύα
και
μετϊ-επεξεργαςύα
του
οργανικοϑ φορτύου.
Με ό χωρύσ ενεργειακό/θερμικό ανϊκτηςη,
αποτελεςματικϐτητα τησ διεργαςύασ.
Βαςιςμϋνη ςε απϐβλητα κόπου.
Με ό χωρύσ ανϊκτηςη βιοαερύου, νϐμιμη ό παρϊνομη
διϊθεςη.

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ςυςτόματα διαχεύριςησ των βιοαποβλότων υπϊρχουν ςτη ενότητα Α3:
«Διερεύνηςη & αξιολόγηςη ςυςτημϊτων ςυλλογόσ & διαχεύριςησ των βιοαποβλότων» (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011).
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Πύνακασ 1.5-7: Μϋθοδοι επεξεργαςύασ & διϊθεςησ των βιοαποβλότων

ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ (ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ)
Η Αερϐβια Επεξεργαςύα (Κομποςτοπούηςη) αποτελεύ μύα απϐ τισ
κϑριεσ μεθϐδουσ επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων. Οι τεχνολογύεσ
κομποςτοπούηςησ μποροϑν να καταταχθοϑν ςε δϑο κϑριεσ
κατηγορύεσ, τισ τεχνολογύεσ ανοιχτού τύπου και τισ τεχνολογύεσ
κλειςτού τύπου. Οι τεχνολογύεσ ανοιχτοϑ τϑπου παρουςιϊζουν
διαφυγϋσ μεθανύου ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ, το οπούο χαρακτηρύζεται
ωσ αϋριο του θερμοκηπύου, ενώ οι τεχνολογύεσ κλειςτοϑ τϑπου
καθιςτοϑν εφικτό τη ςυλλογό του μεθανύου για καϑςη. Σο
προκϑπτον προώϐν μπορεύ να εύναι ώριμο (ςταθερϐ) ό ανώριμο
(φρϋςκο) κϐμποςτ, ανϊλογα με τη διϊρκεια τησ διεργαςύασ. ε
αντύθεςη με το φρϋςκο κϐμποςτ, το ώριμο κϐμποςτ δεν εύναι πλϋον
«ενεργϐ» και δεν παρϊγει μεγϊλεσ ποςϐτητεσ CO2 ό μεθανύου.
ημειώνεται, ϐτι και οι δϑο τϑποι κομποςτοπούηςησ παρουςιϊζουν
χρόςιμεσ εφαρμογϋσ ςτη γεωργύα, ενώ πρϐβλημα με ςυςςώρευςη
βαρϋων μετϊλλων απϐ εφαρμογϋσ ςτη γεωργύα μπορεύ να προκϑψει
μϐνο υπϐ προϒποθϋςεισ. Σα βαρϋα μϋταλλα που μπορεύ να
εντοπιςτοϑν ςτο κϐμποςτ, εύναι πιθανϐ να προϋρχονται απϐ το
ϋδαφοσ που αναπτϑχθηκε η βιομϊζα, με το περιεχϐμενο να ποικύλει
ανϊλογα με την τοποθεςύα. Για την περύπτωςη τησ
κομποςτοπούηςησ, εύναι πολϑ ςημαντικϐ τα προσ επεξεργαςύα
βιοαπϐβλητα να προϋρχονται απϐ διαλογό ςτην πηγό, προκειμϋνου
το παραγϐμενο κϐμποςτ να εύναι υψηλόσ ποιϐτητασ.
Κϑριοι ςτϐχοι ςτο πλϊνο διαχεύριςησ ενϐσ ςυςτόματοσ
κομποςτοπούηςησ ςτερεών οργανικών αποβλότων εύναι η μεύωςη
του βϊρουσ και του ϐγκου των αρχικών υλικών, ο ϋλεγχοσ τησ
θερμοκραςύασ και τησ υγραςύασ, η εξουδετϋρωςη των παθογϐνων
μικροοργανιςμών, η ελαχιςτοπούηςη των περιβαλλοντικών
οχλόςεων (π.χ. εκπομπϋσ αερύων που ςυμβϊλλουν ςτο Υαινϐμενο
του Θερμοκηπύου, οςμϋσ και αιωροϑμενα ςωματύδια). Οι τρϐποι
διαχεύριςησ και κατϊ ςυνϋπεια η επιλογό του ςυςτόματοσ
κομποςτοπούηςησ διαμορφώνονται ανϊλογα με τισ επιδιωκϐμενεσ
χρόςεισ του τελικοϑ προώϐντοσ (Miller, 1996).

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ (ΧΩΝΕΤΗ)

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ

Η Αναερϐβια Φώνευςη (ΑΦ) αποτελεύ εξύςου ςημαντικό μϋθοδο
επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων με την προαναφερθεύςα αερϐβια
επεξεργαςύα.
Βαςικϐσ τησ ςτϐχοσ εύναι η παραγωγό μεθανύου, με ςκοπϐ την καϑςη του
για παραγωγό ηλεκτριςμοϑ και θερμϐτητασ ό η εκμετϊλλευςό του για
παραγωγό αερύου ςϑνθεςησ. Η ΑΦ παρουςιϊζεται ωσ ιδιαύτερα
κατϊλληλη μϋθοδοσ για οργανικό ϑλη με υψηλϊ ποςοςτϊ υγραςύασ, ϐπωσ
τα απϐβλητα τροφών.
Βαςικϐ προώϐν τησ ΑΦ αποτελεύ ϋνα χωνεμϋνο υπϐλειμμα (λϑμα), το οπούο
μπορεύ και ςυχνϊ εναποτύθεται ωσ κϐμποςτ, εϊν διαπιςτωθεύ ϐτι τα
περιεχϐμενα βαρϋα μϋταλλα καλϑπτουν τισ απαιτόςεισ του κϐμποςτ. ε
αντύθετη περύπτωςη και εφϐςον δεν επεξεργαςτεύ περαιτϋρω για
βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του, το υπϐλειμμα αυτϐ πρϋπει να αποτεφρωθεύ
ό να οδηγηθεύ για ταφό.
Ρεϑμα ειςϐδου για την ΑΦ μποροϑν να αποτελϋςουν τϐςο βιοαπϐβλητα
που ϋχουν προϋλθει απϐ διαλογό ςτην πηγό ϐςο και βιοαπϐβλητα που
προϋρχονται απϐ ςϑμμικτη ςυλλογό ΑΑ. Ψςτϐςο, τα βιοαπϐβλητα που
προϋρχονται απϐ ςϑμμικτη ςυλλογό ϋχουν το μειονϋκτημα ϐτι
εμφανύζουν χαμηλϐτερη ποιϐτητα εξαιτύασ του γεγονϐτοσ ϐτι ϋχουν
«μολυνθεύ» απϐ ϊλλα οικιακϊ απορρύμματα.

ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ
Ανϊλογα με τον τϑπο και την αποδοτικϐτητα, η αποτϋφρωςη των
βιοαποβλότων μπορεύ να αποδώςει ηλεκτριςμϐ και/ό θερμϐτητα, οι οπούεσ
θα αποτρϋψουν την παραγωγό ενϋργειασ απϐ φυςικϋσ πηγϋσ. Η
αποτϋφρωςη οδηγεύ ςτην παραγωγό CO2, καυςαερύων και ενϐσ
επικύνδυνου υπολεύμματοσ, το οπούο χρειϊζεται να αδρανοποιηθεύ η να
οδηγηθεύ για ταφό ςε Φ.Τ.Σ.Ε.Α.. Η αποτϋφρωςη πραγματοποιεύται
ςυνόθωσ ςε αποτεφρωτόρα για ςϑμμικτα οικιακϊ απορρύμματα, ενώ ςε
κϊποιεσ περιπτώςεισ ϋχει παρατηρηθεύ και αποτϋφρωςη πρϊςινων
αποβλότων κόπου ςε λιγνιτικϋσ μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ, ωσ ϋνα
επιπλϋον μικρϐ κλϊςμα ανανεώςιμησ πηγόσ ενϋργειασ. Για αποτϋφρωςη
με ενεργειακό ανϊκτηςη δεν εύναι απαραύτητο τα βιοαπϐβλητα να
προϋρχονται απϐ διαλογό ςτην πηγό.

Η αεριοπούηςη των βιοαποβλότων αποτελεύ
θερμικό μϋθοδο επεξεργαςύασ και ϋχει ωσ
ςκοπϐ την παραγωγό ενϋργειασ καθώσ και
την παραγωγό αερύου ςϑνθεςησ, μϋςω τησ
παραγωγόσ CO. Σα ξηρϐτερα υλικϊ, ϐπωσ το
ξυλώδεσ μϋροσ των απϐβλητων κόπου,
εμφανύζονται ωσ τα πιο κατϊλληλα για αυτοϑ
του εύδουσ την επεξεργαςύα. Ανϊλογα με την
ποιϐτητϊ τησ, η εναπομϋνουςα τϋφρα μπορεύ
να χρηςιμοποιηθεύ ωσ λύπαςμα ό ςε αντύθετη
περύπτωςη, και ανϊλογα με το φορτύο τησ, να
οδηγηθεύ για υγειονομικό ταφό ςε κατϊλληλο
χώρο.

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ
Η υγειονομικό ταφό των βιοαποβλότων
οδηγεύ ςτην εκπομπό CO2 και μεθανύου. Σο
μεθϊνιο μπορεύ να ςυλλϋγεται και να καύγεται
για παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Εϊν
ϐμωσ τα βιοαπϐβλητα ςυλλϋγονται μαζύ με
ϊλλα οικιακϊ απορρύμματα και κατϐπιν
οδηγοϑνται για υγειονομικό ταφό, τϐτε θα
ϋρθουν ςε επαφό με ϊλλεσ (τοξικϋσ) ουςύεσ
ϐπωσ τα βαρϋα μϋταλλα, με το ςυχνϊ ϐξινο
και υγρϐ περιβϊλλον των βιοαποβλότων να
βοηθϊ την απελευθϋρωςη αυτών των ουςιών
ςτο ςτρϊγγιςμα. Ψςτϐςο, ακϐμη και ςτην
περύπτωςη που τα βιοαπϐβλητα ϋχουν
προϋλθει απϐ διαλογό ςτην πηγό μπορεύ να
περιϋχουν βαρϋα μϋταλλα, τα οπούα μπορεύ να
προϋρχονται απϐ το ϋδαφοσ μϋςω τησ
διατροφικόσ αλυςύδασ.
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Η

2 ΕΝΟΣΗΣΑ
Εφαρμογό ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
 υςτόματα οικιακόσ κομποςτοπούηςη, οφϋλη, τεχνικϋσ, κατϊλληλα
Τλικϊ, επιλογό & εύδη κϊδων, ςχεδιαςμόσ προγραμμϊτων, κόςτοσ
εφαρμογόσ, καλϋσ πρακτικϋσ
 υςτόματα Δςπ, παρϊμετροι & ςχεδιαςμόσ ςυςτημϊτων ΔςΠ,
εκτύμηςη κόςτουσ υλοπούηςησ, καλϋσ πρακτικϋσ
 Επεξεργαςύα ςε κεντρικϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ, παρϊμετροι &
ςχεδιαςμόσ εγκαταςτϊςεων, βιολογικϋσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ, κόςτοσ
υλοπούηςησ
 Φρηματοδότηςη προγραμμϊτων & υποδομών
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2.1 ΕΙΑΓΩΓΘ
Η διαχεύριςη των βιοαποβλότων ςτοχεϑει ςε κλϊςματα των οικιακών απορριμμϊτων, που
περιλαμβϊνουν απορρύμματα απϐ τισ κουζύνεσ, ϐπωσ φλοϑδεσ απϐ λαχανικϊ και φροϑτα και
απορρύμματα απϐ κόπουσ, ϐπωσ γραςύδι και κλαδιϊ απϐ κλαδϋματα.
Μύα επιλογό διαχεύριςησ εύναι η οικιακό κομποςτοπούηςη. Αυτϐσ ο τρϐποσ διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων ϋχει δϑο μεγϊλα πλεονεκτόματα: α) οι περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ απϐ τη
μεταφορϊ και διαχεύριςη των βιοαποβλότων αποφεϑγονται και β) το «κλεύςιμο» τησ αλυςύδασ
τησ ανακϑκλωςησ, ςε επύπεδο νοικοκυριοϑ, το οπούο ϋχει ωσ αποτϋλεςμα περιβαλλοντικϊ
οφϋλη απϐ τη μη χρηςιμοπούηςη ϊλλων προώϐντων (ςε αντύθεςη με τα προβλόματα που
ανακϑπτουν μερικϋσ φορϋσ απϐ την ανεϑρεςη αγορϊσ για κϐμποςτ που παρϊγεται απϐ
κεντρικϋσ μονϊδεσ).
Επιπλϋον, η διαλογό απϐ τα ύδια τα νοικοκυριϊ αυξϊνει την ενημϋρωςη και το ενδιαφϋρον τουσ
ςχετικϊ με την παραγωγό των απορριμμϊτων και την ανϊπτυξη ενϐσ αιςθόματοσ
υπευθυνϐτητασ. 12
Εκτϐσ τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ υπϊρχει και η επιλογό τησ διαλογόσ ςτην πηγό των
βιοαποβλότων με ςτϐχο την επεξεργαςύα τουσ. Η διαλογό μπορεύ να γύνει με χρόςη κϊδου, με
μούραςμα ςακουλών και ςυλλογό πϐρτα-πϐρτα ό με ςυνδυαςμϐ ςυςτημϊτων, ανϊλογα με τα
χωροταξικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εξυπηρετοϑμενησ περιοχόσ.
Η επεξεργαςύα των ςυλλεχθϋντων βιοαποβλότων μπορεύ να γύνεται ςε κοινοτικοϑσ ό κεντρικοϑσ
χώρουσ (ςυγκεντρωτικϐ ςϑςτημα) επεξεργαςύασ. Η βιολογικό επεξεργαςύα μπορεύ να γύνεται
εύτε παρουςύα αϋρα (αερϐβια επεξεργαςύα – κομποςτοπούηςη), ό με απουςύα αϋρα (αναερϐβια
επεξεργαςύα – αναερϐβια χώνευςη). υχνϊ γύνεται και ςυνδυαςμϐσ μεθϐδων.
Η διαλογό ςτην πηγό προςφϋρει τη δυνατϐτητα μιασ υψηλόσ ποιϐτητασ πρώτησ ϑλησ για
βιολογικό επεξεργαςύα και τη δυνατϐτητα παραγωγόσ ενϐσ μη μολυςματικοϑ προώϐντοσ. Η
καθαρό πρώτη ϑλη που ςυλλϋγεται μϋςω τησ διαλογόσ ςτην πηγό εύναι πιο πιθανϐ να
ικανοποιόςει τισ προδιαγραφϋσ για το κϐμποςτ, ώςτε να εύναι κατϊλληλο για πώληςη ό χρόςη,
επιφϋροντασ και περιβαλλοντικϊ οφϋλη. Η χρόςη του κϐμποςτ μειώνει τισ απαιτόςεισ για χρόςη
ϊλλων βελτιωτικών εδϊφουσ, ϐπωσ η τϑρφη, για αγροτικϋσ ό κηπευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ.1

12

Προςαρμογό απϐ το «Επιτυχημϋνεσ περιπτώςεισ κομποςτοπούηςησ και διαλογόσ ςτην πηγό», Γεν. Δ/νςη
Περιβϊλλοντοσ, Ε.Ε, 2001
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χόμα 2.1-1: χηματικό απεικόνιςη τησ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων
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2.2 ΤΣΘΜΑΣΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘH
Γενικϐτερα, η κομποςτοπούηςη εύναι μια τεχνολογύα προςαρμϐςιμη και κατϊλληλη για την
επεξεργαςύα των απορριμμϊτων ςε ποικύλεσ κοινωνικοοικονομικϋσ και
γεωγραφικϋσ περιοχϋσ.
τισ

αςτικϋσ περιοχϋσ

ϐπου

ο

χώροσ

εύναι

περιοριςμϋνοσ, η οικιακό κομποςτοπούηςη ςτηρύζεται
ςτην διανομό κϊδων κομποςτοπούηςησ απϐ τισ τοπικϋσ
αρχϋσ, ςχετικϋσ οργανώςεισ ό απευθεύασ αγορϊ απϐ τουσ
ύδιουσ τουσ πολύτεσ και τοποθϋτηςη τουσ ςτον κόπο ό ςτο
μπαλκϐνι των κατοικιών.
ε πολλϋσ

αγροτικϋσ/ημιαςτικϋσ περιοχϋσ

διαφορετικϊ

εύδη

οργανικών

υλικών

με

προσ

κομποςτοπούηςη, εύναι δυνατϐ αυτό να εφαρμοςθεύ

Κομποςτοποίηςη εύναι η
φυςικό διαδικαςύα κατϊ την
οπούα τα απόβλητα τροφών
& τροφίμων (φρούτα,
λαχανικϊ κλπ) και τα
απόβλητα κήπου (φύλλα,
κλαδϋματα κ.α.)
μετατρέπονται ςε ϋνα
πλούςιο οργανικό μύγμα που
λειτουργεύ ωσ
εδαφοβελτιωτικό
(κόμποςτ)

χρηςιμοποιώντασ πιο παραδοςιακϋσ μεθϐδουσ ϐπωσ ςε
λϊκκουσ ό ςωροϑσ.

2.2.1 ΟΦΕΛΘ ΣΘ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ

Κοινωνικά Οφέλη
Σα ευρϑτερα κοινωνικϊ οφϋλη τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ περιλαμβϊνουν:

 Αυξημϋνη ευαιςθητοπούηςη τησ κοινϐτητασ για τα περιβαλλοντικϊ θϋματα και τη
διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων

 Ενύςχυςη του κοινωνικοϑ αιςθόματοσ για την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςκοποϑ
 υμβολό ςτην επιςτημονικό εκπαύδευςη
 Προςωπικό ικανοπούηςη για την ανϊληψη τησ ευθϑνησ αλλαγόσ τησ ςυμπεριφορϊσ και
των ςυνηθειών απϋναντι ςτη διαχεύριςη των παραγϐμενων βιοαποβλότων.
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Η οικιακό κομποςτοπούηςη αποτελεύ ςημαντικϐ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο που διδϊςκει ςτα νεαρϊ
μϋλη των οικογενειών που εφαρμϐζουν οικιακό κομποςτοπούηςη βαςικϋσ αρχϋσ για διατόρηςη
των φυςικών πϐρων, τον κϑκλο ζωόσ των
υλικών και τη διαδραςτικϐτητα του φυςικοϑ
κϐςμου.
Επιπλϋον, η δημιουργύα κϐμποςτ ςε επύπεδο
κατοικύασ ςυμβϊλει ώςτε οι κϊτοικοι με μικρό
εμπειρύα ςε θϋματα λιπαςματοπούηςησ να
εκτιμόςουν τα οφϋλη που προςφϋρει η οικιακό
παραγωγό κϐμποςτ για τον κόπο τουσ. Η χρόςη του κόμποςτ ςε επύπεδο οικύασ μπορεύ να
τονώςει τη ζότηςη του προώόντοσ ςτην αγορϊ, δεδομϋνου ϐτι οι κϊτοικοι θα εκτιμόςουν τα
οφϋλη χρόςησ του εν λϐγω προώϐντοσ αυξϊνοντασ τη δημοτικϐτητϊ του.
Περιβαλλοντικά Οφέλη

 Η οικιακό κομποςτοπούηςη μπορεύ να ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτην μεύωςη τησ πύεςησ που
δϋχονται οι χώροι υγειονομικόσ ταφόσ απορριμμϊτων ςε οργανικϐ φορτύο, μειώνοντασ τισ
αντύςτοιχεσ

εκπομπϋσ

CO2

ςτην

ατμϐςφαιρα,

περιορύζοντασ

την

παραγωγό

ςτραγγιςμϊτων και αυξϊνοντασ το χρϐνοσ ζωόσ τουσ.

 Σο κϐμποςτ που παρϊγεται ςε επύπεδο
κατοικύασ

εύναι

υψηλόσ

ποιϐτητασ

ςυγκρινϐμενο με τα υλικϊ που παρϊγονται ςε
κεντρικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ Α..Α, λϐγω
του ϐτι υπϊρχουν λιγϐτερεσ προςμύξεισ.

 Η προςθόκη κϐμποςτ ςτο χώμα κόπων
βελτιώνει την υγεύα, τη δομό, και τη
γονιμϐτητα του εδϊφουσ. Επιπλϋον, αυξϊνει
την ικανϐτητα του εδϊφουσ να ςυγκρατεύ το
νερϐ και την ικανϐτητα του να αποθηκεϑει
θρεπτικϊ

ςυςτατικϊ,

με

ςυνϋπεια

τη

χαμηλϐτερη απαύτηςη για πϐτιςμα και τη χρόςη λιγϐτερων λιπαςμϊτων. Η αποφυγό των
ανϐργανων υδατοδιαλυτών λιπαςμϊτων ςυμβϊλει ςτην προςταςύα του υδροφϐρου
ορύζοντα απϐ τη ρϑπανςη και ςτην αποτροπό ϋλκυςησ χημικών ςτην ατμϐςφαιρα κατϊ τη
διαδικαςύα παραγωγόσ τουσ.
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 Σο κϐμποςτ ςυμβϊλει ςτην καλϑτερη ανϊπτυξη των φυτών, επειδό τα φυτϊ ϋχουν
ευκολϐτερη πρϐςβαςη ςε νερϐ και θρεπτικϊ ςυςτατικϊ για μεγαλϑτερα χρονικϊ
διαςτόματα χαλαρώνει το ςμικτϐ αργιλώδεσ χώμα και ϋτςι οι ρύζεσ ειςχωροϑν ευκολϐτερα
ςτο ϋδαφοσ; βελτιώνει το αμμώδεσ ϋδαφοσ αυξϊνοντασ την απορροφητικϐτητϊ του.

 Τλικϊ ςτο κϐμποςτ ϐπωσ τα ςϊπια φϑλλα χρηςιμοποιοϑνται ςυνόθωσ ωσ βιολογικϋσ
μϋθοδοι για τον ϋλεγχο των ζιζανύων και των παραςύτων ςτα φυτϊ, μειώνοντασ ϋτςι την
ανϊγκη χρόςησ ζιζανιοκτϐνων και ϊλλων χημικών προώϐντων για τη φυτοπροςταςύα.
Οικονομικά Οφέλη

 Οικονομικϊ Οφϋλη για τουσ ΟΣΑ
Η οικιακό κομποςτοπούηςη ςυμβϊλει ςτη μεύωςη τησ ποςϐτητασ των αποβλότων που
καταλόγουν ςτουσ κϊδουσ ςυλλογόσ ΑΑ και εν ςυνεχεύα ςτουσ ΦΤΣΑ, αυξϊνοντασ τον μϋςο
χρϐνοσ ζωόσ τουσ και μειώνοντασ το ςυνολικϐ κϐςτοσ δημιουργύασ νϋων ΦΤΣΑ.
Ο ΟΣΑ εξοικονομεύ ςημαντικοϑσ οικονομικοϑσ πϐρουσ αφοϑ μειώνεται το κϐςτοσ ςυλλογόσ,
μεταφορϊσ, προςωρινόσ αποθόκευςησ και τελικόσ
διϊθεςησ των απορριμμϊτων του. ε αυτϊ τα ποςϊ
δεν υπολογύζονται και τα ϋξοδα που αποφεϑγονται
απϐ την εξοικονϐμηςη ρϑπων και κυρύωσ CO2.

 Οικονομικϊ Οφϋλη για τουσ πολύτεσ.
Σο νοικοκυριϐ εξοικονομεύ οικονομικοϑσ πϐρουσ
μη αγορϊζοντασ φυτϐχωμα ό λύπαςμα για τα φυτϊ
του.
την περύπτωςη εφαρμογόσ ενϐσ ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων με
χρϋωςη τελών καθαριϐτητασ ανϊλογα με την ποςϐτητα των απορριμμϊτων που παρϊγει το
κϊθε νοικοκυριϐ, η εκτροπό των οργανικών απορριμμϊτων απϐ τον τελικϐ αποδϋκτη (Φ.Τ.Σ.Α.),
τουλϊχιςτον μακροπρϐθεςμα, ευνοεύ τουσ πολύτεσ.
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το επϐμενο ςχόμα ςυνοψύζονται τα οφϋλη τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.

ΟΥΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ
Μεύωςη των αποβλότων
• Μεύωςη των προσ διϊθεςη οργανικών αποβλότων κουζύνασ.
• Μεύωςη τησ παραγωγόσ μεθανύου απϐ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ.
• Μεύωςη τησ παραγωγόσ ςτραγγιςμϊτων ςε χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ.
• Τποβιβαςμϐσ των τοξικών χημικών ουςιών ςτα βιοαπϐβλητα.
Καταςτροφό Παθογόνων Μικροοργανιςμών
• Καταςτροφό παθογϐνων μικροοργανιςμών που απειλοϑν τα φυτϊ, τα ζώα και τουσ
ανθρώπουσ.
Εμπλουτιςμόσ Εδϊφουσ
• Προςθόκη οργανικών υλικών.
• Βελτύωςη τησ γονιμϐτητα και τησ παραγωγικϐτητασ των εδαφών (κόπων κλπ.).
• Καταςτολό αςθενειών ςε φυτϊ.
• Αποθϊρρυνςη εντϐμων ςτα φυτϊ.
• Αϑξηςη τησ κατακρϊτηςησ νεροϑ απϐ τα φυτϊ και το ϋδαφοσ.
• Περιοριςμϐσ τησ χρόςησ πετροχημικών λιπαςμϊτων.
Εξοικονόμηςη Χρημϊτων
• Εκτροπό των βιοαποβλότων απϐ τουσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ
• Μεύωςη του κϐςτουσ διϊθεςησ των βιοαποβλότων.
• Μεύωςη αναγκών κατανϊλωςησ νεροϑ, λιπαςμϊτων και φυτοφαρμϊκων.

χόμα 2.2-1: Οφϋλη τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ

2.2.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ

ΣΩΝ

ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΘ

Ϊνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ παρϊγοντεσ που καθορύζει την επιτυχύα ό αποτυχύα των
ςυςτημϊτων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ εύναι η ςυμμετοχό των πολιτών.
Η οικιακό κομποςτοπούηςη εύναι μια εθελοντικό προςϋγγιςη για τη διαχεύριςη των αποβλότων
και εξαρτϊται ςημαντικϊ απϐ τη ςτϊςη και την προθυμύα των ιδιοκτητών των κατοικιών να
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αναλϊβουν την ευθϑνη για το διαχωριςμϐ, ςυλλογό, επεξεργαςύα και χρόςη των αποβλότων
τουσ.
Για να επιτευχθοϑν τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα πρϋπει να προηγηθοϑν εκςτρατεύεσ
ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ που να εξηγοϑν ςτο κοινϐ πϐςο ςημαντικό εύναι η
ςυμμετοχό ϐλων των πολιτών για να εύναι επιτυχημϋνη η δρϊςη και τα οφϋλη που
αποκομύζονται απϐ την οικιακό κομποςτοπούηςη.

2.2.3 ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
Κατϊ την εφαρμογό τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ εύναι δυνατϐ να επιλεγεύ προσ εφαρμογό η
μϋθοδοσ τησ θερμόσ κομποςτοπούηςησ, τησ ψυχρόσ κομποςτοπούηςησ ό κομποςτοπούηςησ
υψηλοϑ περιεχομϋνου ςε φυτικϋσ ύνεσ.

ΘΕΡΜΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ (ΣΑΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟ)
Αφορϊ ςτην τοποθϋτηςη μιασ μεγϊλησ ποςϐτητασ μύγματοσ οργανικών υλικών ςε κϊδο
κομποςτοπούηςησ, ςε μύα παρτύδα (τροφοδοςύα τύπου batch). την περύπτωςη αυτό η μϊζα των
υλικών προσ κομποςτοπούηςη αποκτϊ υψηλϋσ θερμοκραςύεσ ςε διϊςτημα λύγων ημερών. Με τη
μϋθοδο αυτό εύναι δυνατόν να παραχθεύ κόμποςτ ςε διϊςτημα μικρότερο των 12 εβδομϊδων,
εφϐςον πραγματοποιεύται επαρκόσ αεριςμϐσ και ϐγκοσ του προσ κομποςτοπούηςη μύγματοσ εύναι
ικανοποιητικϐσ.
Η εν λόγω μϋθοδοσ εύναι κατϊλληλη για την περύπτωςη κατοικιών που θϋλουν να προςθϋςουν
πολύ κόμποςτ ςτο χώμα, ό που παρϊγουν μεγϊλεσ ποςότητεσ οργανικών απορριμμϊτων. Αυτό η
μϋθοδοσ χρειϊζεται πολϑ περιςςϐτερο χρϐνο και ενϋργεια ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ μεθϐδουσ
κομποςτοπούηςησ, αλλϊ λαμβϊνεται τελικϐ προώϐν ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα. ε αυτό την
περύπτωςη, η διαδικαςύα κομποςτοπούηςησ απαιτεύ ςτενό παρακολοϑθηςη ώςτε να εύναι
εγγυημϋνεσ οι καλϑτερεσ δυνατϋσ ςυνθόκεσ κϊθε ςτιγμό.
Επιπλϋον, απαιτεύται περιςςϐτεροσ χρϐνοσ για ςυγκϋντρωςη και αποθόκευςη οργανικών υλικών.
Όλα τα οργανικϊ υλικϊ θρυμματύζονται πριν προςτεθοϑν ςτο ςωρϐ. Για αυτϐ το ςκοπϐ μποροϑν να
χρηςιμοποιηθοϑν μηχανικού θρυμματιςτϋσ, ό ϊλλα μηχανικϊ μϋςα.
Ο ϋλεγχοσ τησ θερμοκραςύασ του ςωροϑ που ςε αυτό την περύπτωςη ςημειώνει τιμϋσ τησ τϊξησ των
ο
60 C πραγματοποιεύται με θερμϐμετρο. Οι υψηλϋσ θερμοκραςύεσ ςτον ςωρϐ ςυμβϊλουν ςτην
ο
καταςτροφό των παθογϐνων μικροοργανιςμών. Ψςτϐςο για θερμοκραςύασ μεγαλϑτερεσ των 60 C
μποροϑν να ςκοτώςουν και κϊποιουσ μικροοργανιςμοϑσ που επιτελοϑν την κομποςτοπούηςη. ε
αυτό την περύπτωςη απαιτεύται ανακϊτωμα του ςωροϑ ό με προςθόκη ογκωδών καφετιών υλικών
προκειμϋνου να μειωθεύ η θερμοκραςύα.
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ΨΤΧΡΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ (ΑΡΓΗ ΜΕΘΟΔΟ)
τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ η αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ δεν
εύναι ιδιαύτερα αιςθητό χωρύσ ϐμωσ αυτϐ να ςημαύνει ϐτι δεν εξελύςςεται η διαδικαςύα τησ
βιοςταθεροπούηςησ του οργανικοϑ μύγματοσ. Αυτϐ οφεύλεται ςτο ϐτι η προςθόκη των οργανικών
υλικών ςτον κϊδο πραγματοποιεύται ςταδιακϊ (ςυνεχόσ τροφοδοςύα) με αποτϋλεςμα η ποςϐτητα
των οργανικών ςτον κϊδο να μην εύναι ποτϋ επαρκόσ για την ανϊπτυξη υψηλών θερμοκραςιών. Με
τη μϋθοδο αυτό εύναι δυνατόν να παραχθεύ κόμποςτ ςε διϊςτημα 6-12 μηνών. Σο υλικϐ που
προκϑπτει εύναι καλόσ ποιϐτητασ ωςτϐςο μπορεύ να περιϋχει μερικϊ μη επαρκώσ αποςυντιθϋμενα
υλικϊ, ϐπωσ κλαδιϊ, ό υπολεύμματα κελυφών. Αυτϊ τα κομμϊτια μποροϑν να απομακρυνθοϑν απϐ τη
μϊζα του κϐμποςτ με κοςκύνιςμα και να επανατοποθετηθοϑν μϋςα ςτον κϊδο οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ με ςκοπϐ την περαιτϋρω βιολογικό τουσ διϊςπαςη.
Η αργό μϋθοδοσ ςυνύςταται ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει ςταθερό παραγωγό οργανικών.
Απαιτεύ λιγϐτερο χρϐνο παρακολοϑθηςησ ςε ςχϋςη με την ταχεύα μϋθοδο αλλϊ μεγαλϑτερο χρονικϐ
διϊςτημα προκειμϋνου να παραχθεύ κϐμποςτ.
Με αυτό τη μϋθοδο, δε χρειϊζεται χρϐνοσ για τον ϋλεγχο τησ ςωςτόσ ανϊμιξησ και τησ υγραςύασ. Αν ο
ςκοπϐ εύναι η ανακϑκλωςη και η μεύωςη των απορριμμϊτων ςτην πηγό, η αργό μϋθοδοσ ςυμβϊλει
ςτην ανακυκλώςη των οργανικών υλικών και απαιτεύ ελϊχιςτο χρϐνο παρακολοϑθηςησ απϐ τη μεριϊ
των νοικοκυριών.
ε αυτό τη μϋθοδο τα οργανικϊ υλικϊ κουζύνασ, πρϋπει να τα τοποθετοϑνται ςτον πυρόνα του
ςωροϑ. Με αυτϐ τον τρϐπο αποφεϑγετε η δημιουργύα οςμών και η προςϋλκυςη εντϐμων και ζώων.

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΤΨΗΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (Ε ΦΤΣΙΚΕ ΙΝΕ)
Αυτό η μϋθοδοσ εύναι παρϐμοια με την «ψυχρό» κομποςτοπούηςη, αλλϊ εύναι πιο ςυνόθησ για
νοικοκυριϊ χωρύσ πολλϊ απόβλητα κόπων, εκτϐσ απϐ κομμϋνο γραςύδι.
Η μϋθοδοσ αναφϋρεται ςτη χρόςη υλικών απϐ χαρτϐνι και χαρτύ (υλικϊ ςυςκευαςύασ, εφημερύδεσ,
περιοδικϊ κλπ.) που αποτελοϑν την κϑρια πηγό «καφϋ» υλικών ςτον κϊδο κομποςτοπούηςησ. Εύναι
ϋνασ καλϐσ τρϐποσ για να απαλλαγοϑμε απϐ χαμηλόσ ποιϐτητασ απϐβλητα χαρτιοϑ που εύναι
δϑςκολο να ανακυκλωθοϑν και να επιτευχθεύ η ςωςτό ιςορροπύα των «καφϋ» υλικών με τα
«Πρϊςινα» υλικϊ.
Σα «πρϊςινα» υλικϊ προϋρχονται ςχεδϐν εξ ολοκλόρου απϐ τα απορρύμματα τησ κουζύνασ και / ό
κομμϋνο γραςύδι. Εϊν χρηςιμοποιεύτε μϐνο κομμϋνο γραςύδι και φϑλλα χαρτιοϑ και χαρτϐνι, τϐτε
λαμβϊνετε ϋνα καθαρϐ, χωρύσ ζιζϊνια λύπαςμα μϋςα ςε λύγουσ μόνεσ.
Η μϋθοδοσ αυτό ϋχει αναπτϑχθηκε ςτο Κϋντρο Εναλλακτικών Σεχνολογιών τησ Ουαλύασ (CAT) με
πολϑ καλϊ αποτελϋςματα. το παρελθϐν η τακτικό τησ προςθόκησ χαρτιών με μελϊνι δεν όταν
ενδεικτικό προκειμϋνου να αποφευχθεύ επιμϐλυνςη του με επικύνδυνα υλικϊ. Ψςτϐςο το CAT ϋχει
δηλώςει ϐτι το γεγονϐσ αυτϐ δεν αποτελεύ πλϋον πρϐβλημα καθώσ ςτισ εκτυπώςεισ
χρηςιμοποιοϑνται πλϋον μελϊνια ςϐγιασ.
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Απϐ τα παραπϊνω ςυμπεραύνεται ϐτι εφϐςον κατϊ την
οικιακό κομποςτοπούηςη με κϊδουσ ο «παραγωγϐσ»
διαθϋτει

μεγϊλεσ ποςότητεσ

βιοαποβλότων τϐτε

θα εφαρμϐςει τη θερμό μϋθοδο κομποςτοπούηςησ
ώςτε να λϊβει κϐμποςτ ςε μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα.
Εϊν τώρα η κομποςτοπούηςη με κϊδουσ αφορϊ οικύα
που παρϊγει μικρϋσ

ποςότητεσ κϐμποςτ ςε τακτϊ

χρονικϊ διαςτόματα τϐτε η μϋθοδοσ που επιλϋγεται
εύναι η ψυχρό κομποςτοπούηςη.

Η επιλογή τησ μεθόδου
κομποςτοποίηςησ που θα
εφαρμοςτεύ εξαρτϊται από:
 τα επιθυμητϊ
αποτελϋςματα
 τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ
 την ποςότητα
 το εύδοσ αποβλότων προσ
κομποςτοπούηςη
 το χρόνοσ ωρύμανςησ

2.2.4 ΣΕΧΝΙΚΕ
ΟΙΚΙΑΚΘ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ Θ ΟΙΚΙΕ ΜΕ ΚΘΠΟ

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ

ΓΙΑ

την ςυνϋχεια παρουςιϊζονται οι διαθϋςιμεσ τεχνικϋσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ανϊλογα με
τον τρϐπο τοποθϋτηςησ των υλικών, το εύδοσ του προσ κομποςτοπούηςη οργανικοϑ υλικοϑ, το
εύδοσ τησ βαςικόσ ομϊδασ αποδομητών, το χώρο ςτον οπούο θα πραγματοποιηθοϑν οι
διεργαςύεσ αερϐβιασ αποδϐμηςησ κ.λπ.
Οι πλϋον ενδεδειγμϋνεσ τεχνικϋσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ για αγροτικϋσ περιοχϋσ ό ϐςων
οικιών διαθϋτουν μεγϊλουσ κόπουσ, διακρύνονται ςε :

o Κομποςτοπούηςη ςε ςωρούσ.
o Επιφανειακό Κομποςτοπούηςη.
o Κομποςτοπούηςη ςε κουτιϊ.
o Τπόγεια κομποςτοπούηςη.
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ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Ε ΩΡΟΤ
Κατϊ τη μϋθοδο αυτό, το υλικϐ που προορύζεται
για το χώνεμα ςυγκεντρώνεται ςε ςωροϑσ με
ελϊχιςτεσ διαςτϊςεισ του ενϐσ κυβικοϑ μϋτρου,
ώςτε να εξαςφαλύζεται η ελϊχιςτη δυνατό μϊζα
υλικοϑ και να αναπτυχθεύ ςτο εςωτερικοϑ του η
απαραύτητη θερμοκραςύα των 60 - 65 βαθμών
Κελςύου. ε αυτό την περύπτωςη απαιτεύται
τακτικό ανϊδευςη του ςωροϑ για να υπϊρξει
επαρκόσ αεριςμϐσ και διαβροχό ώςτε το προσ
κομποςτοπούηςη μύγμα να διατηρεύ την
κατϊλληλη υγραςύα. Η μϋθοδοσ αυτό απαιτεύ
τακτικό εργαςύα απϐ την μεριϊ του πολύτη και

ενδεύκνυται
κυρύωσ
για
αγροτικϋσ
περιοχϋσ που ϋχουν μεγϊλεσ αυλϋσ και πολλϊ
υπολεύμματα κόπου. ε ςωροϑσ ϐπου
προςτύθενται και υπολεύμματα κουζύνασ ςυχνϊ
γύνεται κϊλυψη του ςωροϑ με φϑλλα πλαςτικοϑ
ϋτςι ώςτε να αποφευχθεύ η προςϋλκυςη
τρωκτικών και ζώων ςτο ςωρϐ. Η εν λϐγω
μϋθοδοσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςυνδυαςτικϊ με
τη χρόςη κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.
την κομποςτοπούηςη ςε ςωροϑσ δεν απαιτεύ
καμύα τεχνικό υποδομό, αφοϑ τα οργανικϊ
απορρύμματα αποθϋτονται και ανϊ τακτϊ
διαςτόματα αναποδογυρύζονται.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

ΚΟΤΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

Η επιφανειακό κομποςτοπούηςη εύναι η διαδικαςύα
εκεύνη κατϊ την οπούα το χώνεμα των φυτικών υλικών
γύνεται ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ. Η επιφανειακό
κομποςτοπούηςη εύναι πιο απλό και δεν απαιτεύ τη
δημιουργύα ςωροϑ κατϊ τη διϊρκεια τησ χώνευςησ. Δεν
κϊνει τύποτα περιςςϐτερο απϐ το να μιμεύται αυτϐ που
ςυμβαύνει ςτη φϑςη, ϐπου το ϋδαφοσ καλϑπτεται απϐ τα
φϑλλα των φυτών και τη νεκρό βλϊςτηςη, η οπούα
ςταδιακϊ χωνεϑεται και μετατρϋπεται ςε οργανικό ουςύα.
Η διεργαςύα αυτό δεν απαιτεύ την ιδιαύτερη ςυμμετοχό
των πολιτών και ενδεύκνυται για την περύπτωςη

αγροτικών
περιοχών
και
κομποςτοπούηςη υπολειμμϊτων

για
κόπων

ε αυτό την περύπτωςη τα οργανικϊ απορρύμματα
τοποθετοϑνται ςε μια ιδιϐχειρη καταςκευό, ςυνόθωσ
ξϑλινη, πλαςτικό, ό απϐ ςϑρμα πϊνω ςτο ϋδαφοσ. Η εν
λϐγω μϋθοδοσ δε κοςτύζει ακριβϊ. ε αυτό την
περύπτωςη ο ςωρϐσ του υλικοϑ εντϐσ του «κουτιοϑ»
αποδομεύται αργϊ και δϑναται να προςελκϑςει τρωκτικϊ
και γενικϊ μικρϊ ζωϊκια. υνύςταται κυρύωσ για
υπ0λεύμματα κόπων.

την

(δεν
ενδεύκνυται για την κομποςτοπούηςη υπολειμμϊτων
κουζύνασ).

ΤΠΟΓΕΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ
Η υπϐγεια κομποςτοπούηςη ϋχει λιγϐτερεσ δαπϊνεσ και φροντύδεσ. Πρϐκειται για μια μϋθοδο κατϊ την οπούα η χώνευςη
των υλικών γύνεται ςε λϊκκουσ. Η υπϐγεια κομποςτοπούηςη ςυνιςτϊται για τη γρόγορη βελτύωςη των φτωχών εδαφών
κόπων. ε αυτό την περύπτωςη ανούγονται λϊκκοι βϊθουσ τουλϊχιςτον 30cm ϐπου τοποθετοϑνται τα υλικϊ προσ
αποδϐμηςη και ςτη ςυνϋχεια γύνεται κϊλυψη με εδαφικϐ υλικϐ. Απαιτοϑνται λύγοι μόνεσ ώςτε το ςαπιςμϋνο υλικϐ να
ενςωματωθεύ ςτο ϋδαφοσ και να εύναι δυνατό η φϑτευςη ςε αυτϐ το ςημεύο.
Η εν’ λϐγω μϋθοδοσ μπορεύ να παύξει υποςτηρικτικϐ ρϐλο ςτην οικιακό κομποςτοπούηςη
με κϊδουσ ϐταν τα παραγϐμενα βιοαπϐβλητα εύναι πολλϊ και δεν επαρκό μϐνο ο
οικιακϐσ κομποςτοποιητόσ. Απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η οικύα να διαθϋτει μεγϊλο κόπο.
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χόμα 2.2-2: Σεχνικϋσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ενδεδειγμϋνεσ για αγροτικϋσ περιοχϋσ ό κατοικύεσ με κόπο
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2.2.5 ΣΕΧΝΙΚΕ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ ΓΙΑ ΑΣΙΚΕ
ΠΕΡΙΟΧΕ - ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
Οι κϊδοι οικιακόσ κομποςτοπούηςησ που υπϊρχουν ςτο εμπϐριο μποροϑν να καλϑψουν τισ
ανϊγκεσ οποιουδόποτε χρόςτη ό να προςαρμοςτοϑν
ςε αυτϋσ ανϊλογα με την παραγϐμενη ποςϐτητα
βιοαποβλότων, το διαθϋςιμο χώρο καθώσ και το χρϐνο
που επιθυμεύ και μπορεύ ο ύδιοσ να διαθϋςει για την
παρακολοϑθηςη τησ διαδικαςύασ (ωρύμανςησ του
κϐμποςτ).
το

εμπϐριο

κυκλοφοροϑν

κυρύωσ

τϋςςερα

διαφορετικϊ εύδη κϊδων και ανϊλογα με το χώρο που
πρϐκειται

να

τοποθετηθοϑν

διακρύνονται

ςτουσ

παρακϊτω τϑπουσ:

1.
2.
3.
4.

Μπαλκονιού
Κουζύνασ
Κόπου
Για όλουσ τουσ χώρουσ

υνόθωσ οι δϑο πρώτοι τϑποι χρηςιμοποιοϑνται ςε
ατομικϐ επύπεδο δηλαδό για μύα οικογϋνεια ό οικύα,
ενώ οι δϑο τελευταύοι μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν
και ςε μεγαλϑτερη κλύμακα, για ςυγκροτόματα
κατοικιών ό ολϐκληρεσ περιοχϋσ.

(1)

Οι

κϊδοι μπαλκονιού

Σημεία προςοχήσ πριν την
επιλογή κάδου οικιακήσ
κομποςτοποίηςησ



τουσ μαύρουσ κάδουσ η
κομποςτοπούηςη γύνεται με
ταχυτϋρουσ ρυθμούσ από ότι
ςτουσ αντύςτοιχουσ
πράςινουσ διότι
απορροφούν περιςςότερη
ακτινοβολύα και ϋτςι
διατηρούν υψηλότερεσ
θερμοκραςύεσ.



Η ολοκλόρωςη τησ
διαδικαςίασ ωρίμανςησ
διαφϋρει και εξαρτϊται από
την τεχνολογύα του κϊθε
κϊδου.



Για να λειτουργεύ ςωςτϊ
ϋνασ κϊδοσ, πρϋπει η
τροφοδοςία του να εύναι
ανάλογη του όγκου του.



Προςοχό ςτισ οδηγύεσ
χρόςησ. Όλοι οι κϊδοι
παρϋχονται με οδηγίεσ
χρήςησ από τον
καταςκευαςτό τουσ.

(ατομικού) εύναι

ςυνόθωσ κυκλικοϑ ςχόματοσ με δύςκουσ για την αποφυγό δημιουργύασ εςτιών ανεπιθϑμητων
βακτηριδύων και λειτουργοϑν κυρύωσ με τη βοόθεια γαιοςκωλόκων.
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Εικόνα 2.2-1: Κϊδοι κομποςτοπούηςησ κατϊλληλοι για τοποθϋτηςη ςτο μπαλκόνι.

 Κατϊλληλα Τλικϊ: Υϑλλα και υπολεύμματα φροϑτων και λαχανικών.
 Ολοκλόρωςη διαδικαςύασ ωρύμανςησ : 4-6 εβδομϊδεσ.
 Κατϊλληλοι για χρόςη: Ατομικού κυρύωσ. Κατϊλληλοι για κατούκουσ διαμεριςμϊτων
και αςτικών περιοχών, για χρόςη ατομικϊ ςτο μπαλκϐνι ενϐσ διαμερύςματοσ,
κοινϐχρηςτοι ςε πυλωτϋσ πολυκατοικιών ό για ακϐμη μεγαλϑτερο αριθμϐ κατούκων ςε
ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ οικύςκουσ τοποθετημϋνουσ ςε επιλεγμϋνα ςημεύα τησ πϐλησ ό
ϊλλουσ εξωτερικοϑσ χώρουσ με ςκιϊ.
 Φωρητικότητεσ (ενδεικτικό κόςτοσ): Ϊχουν χωρητικϐτητα που ξεκινϊει απϐ 18 lit
(απϐ 70 €), 70 lt (Απϐ 120 €)13

(2)

Οι

κϊδοι κουζύνασ

λειτουργοϑν ωσ προκομποςτοποιητϋσ. Κομποςτοποιοϑν τα

υπολεύμματα που δεν επιτρϋπεται να τοποθετοϑνται ςε ϊλλουσ κϊδουσ κομποςτοπούηςησ. Σο
προώϐν ωρύμανςησ μπορεύ να τοποθετηθεύ ςτη ςυνϋχεια ςε ϋνα κϊδο του κόπου ό ςτο κατώτερο
επύπεδο/δύςκο κομποςτοπούηςησ ενϐσ κϊδου μπαλκονιοϑ (Δεν πρϋπει να αναμιχτεύ με τον
υπόλοιπο ςωρό). Λειτουργοϑν μϐνο μικροοργανιςμοϑσ, πραγματοποιώντασ αναερϐβια ζϑμωςη.

Εικόνα 2.2-2: Κϊδοι κομποςτοπούηςησ κατϊλληλοι για την κουζύνα.

13

Οι τιμϋσ εύναι ενδεικτικϋσ και διαφϋρουν αρκετϊ ανϊ καταςκευαςτό. Όλεσ οι αναφερϐμενεσ τιμϋσ ςτην ενϐτητα
αυτό προϋρχονται απϐ τισ ιςτοςελύδεσ των καταςκευαςτών τουσ και ύςχυαν ϋωσ και 03/2012.
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 Κατϊλληλα Τλικϊ: Εςπεριδοειδό, κρϋασ, ψϊρι, τυρύ, αποφϊγια κλπ
 Ολοκλόρωςη διαδικαςύασ ωρύμανςησ : 2 εβδομϊδεσ.
 Κατϊλληλοι για χρόςη: Ατομικού. Εςωτερικϊ των οικιών, ςτην κουζύνα
 Φωρητικότητεσ (ενδεικτικό κόςτοσ): 18 lit (απϐ 60-70 ευρώ)

(3)

Οι

κϊδοι για τον κόπο,

αλληλεπιδροϑν με το χώμα και για αυτϐ πρϋπει να

τοποθετοϑνται πϊνω ςε επύπεδη επιφϊνεια απϐ χώμα. Οι γαιοςκώληκεσ ςε αυτό την περύπτωςη
εύναι προαιρετικού (προτιμοϑνται)

Εικόνα 2.2-3: Κϊδοι κομποςτοπούηςησ κατϊλληλοι για τοποθϋτηςη ςτον κόπο

 Κατϊλληλα Τλικϊ: Υϑλλα και υπολεύμματα φροϑτων και λαχανικών
 Ολοκλόρωςη διαδικαςύασ ωρύμανςησ : 4-6 εβδομϊδεσ.
 Κατϊλληλοι για χρόςη: Ατομικϊ & ςυλλογικϊ. Κατοικύεσ με κόπο και χώρουσ με
βλϊςτηςη ϐπωσ πϊρκα και πλατεύεσ, πολυκατοικύεσ και ςυγκροτόματα κατοικιών
 Φωρητικότητεσ (ενδεικτικό κόςτοσ): 340 lt (Απϐ 65 €), 640 lt (Απϐ 120 €), 800 lt (Απϐ
220 €)

(4)

Οι

κϊδοι για όλουσ τουσ χώρουσ

εύναι ςυνόθωσ περιςτρεφϐμενοι και

λειτουργοϑν αυτϐνομα. Διατύθενται ςε διϊφορα μεγϋθη με δυνατϐτητα να καλϑπτουν τισ
ανϊγκεσ μιασ ϋωσ εκατϐ οικογενειών ό ακϐμη και ολϐκληρησ κοινϐτητασ. Δεν λειτουργοϑν με
γαιοςκώληκεσ, αλλϊ με τη βοόθεια μικροοργανιςμών που επιταχϑνουν τισ αερϐβιεσ ζυμώςεισ.
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Εικόνα 2.2-4: Κϊδοι κομποςτοπούηςησ κατϊλληλοι να τοποθετηθούν ςε όλουσ τουσ χώρουσ
(περιςτρεφόμενοι)

 Κατϊλληλα Τλικϊ: Κομποςτοποιοϑν ϐλα τα βιοαπϐβλητα απϐ μια οικύα, εύτε εύναι
φυτικόσ εύτε ζωικόσ προϋλευςησ.
 Ολοκλόρωςη

διαδικαςύασ ωρύμανςησ: 3-6 εβδομϊδεσ (ανϊλογα με τον

καταςκευαςτό).
 Κατϊλληλοι για χρόςη: Ατομικϊ & ςυλλογικϊ. ε διαμερύςματα, μονοκατοικύεσ,
ςυγκροτόματα κατοικιών.
 Φωρητικότητεσ (ενδεικτικό κόςτοσ): 125 lit (απϐ 480 ευρώ), 270 lit (απϐ 650 ευρώ),
400 lit (απϐ 1.500,00 ευρώ).

2.2.6 ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΣΘΣΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
Θεωρητικϊ ϐλεσ οι οργανικϋσ ουςύεσ εύναι κατϊλληλεσ για κομποςτοπούηςη. Ψςτϐςο, το μύγμα
των υλικών προσ κομποςτοπούηςη χρειϊζεται την κατϊλληλη αναλογύα απϐ υλικϊ πλούςια

ςε ϊνθρακα (π.χ. ξερϊ φϑλλα, ϊχυρα και κομμϊτια ξϑλου χαρακτηρύζονται ωσ «καφϋ
υλικϊ») και υλικϊ πλούςια ςε ϊζωτο (ϐπωσ κομμϋνο χορτϊρι και φυτικϊ υπολεύμματα
απϐ την κουζύνα χαρακτηρύζονται ωσ «πρϊςινα υλικϊ»). Ανακατεϑοντασ διϊφορα εύδη
υλικών ό αλλϊζοντασ τισ αναλογύεσ μπορεύ να αλλϊξει η ταχϑτητα τησ αποδϐμηςησ.
Η επύτευξη του ιδανικοϑ μύγματοσ εύναι περιςςϐτερο θϋμα εμπειρύασ παρϊ επιςτημονικόσ
ακρύβειασ. Η ενδεδειγμϋνη αναλογύα εύναι περύπου 3 μϋρη υλικών πλοϑςιων ςε ϊνθρακα προσ 1
μϋροσ πλοϑςιο ςε ϊζωτο. Τπερβολικό ποςϐτητα ϊνθρακα επιβραδϑνει την αποςϑνθεςη ενώ τα
πολλϊ αζωτοϑχα μπορεύ να προκαλϋςουν οςμϋσ.
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Πύνακασ 2.2-1: Φαρακτόρασ των κατϊλληλων υλικών προσ κομποςτοπούηςη

Καφϋ

Πρϊςινα

κοπόσ

Περιγραφό

Παραδεύγματα

Παρϋχουν την απαραύτητη ενϋργεια ςτουσ
οργανιςμοϑσ τησ κομποςτοπούηςησ

Ξηρϊ, ινώδη
υλικϊ

Παρϋχουν τα απαραύτητα θρεπτικϊ ςτουσ
οργανιςμοϑσ τησ κομποςτοπούηςησ

Μαλακϊ,
χυμώδεσ υλικϊ

o
o
o
o
o
o
o

2.2.6.1

Φαρτύ
Φαρτϐνι
Ξηρϊ φϑλλα
Ξυλώδη κλαδϋματα
Απϐβλητα κουζύνασ
Γραςύδι
Νεαρϊ ζιζϊνια

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΛΛΘΛΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΚΑΔΟΤ

 Πρϊςινα υπολεύμματα (Πηγό Αζώτου)
Τπολεύμματα τροφύμων που προκϑπτουν κατϊ την προετοιμαςύα του φαγητοϑ, ϐπωσ κοτςϊνια,
φϑλλα, ξϑςματα, φλοϑδεσ, ρύζεσ κλπ. Μποροϑν να ςυμμετϋχουν εύτε ωμϊ, εύτε βραςμϋνα (ϐχι
μαγειρεμϋνα).

 Υλούδια και κοτςϊνια από λαχανικϊ ό χορταρικϊ (π.χ. πατϊτεσ, μελιτζϊνεσ, πιπεριϋσ, ντομϊτεσ,
κολοκυθϊκια, κρεμμύδια, χόρτα κ.λπ.)

 Τπολεύμματα από ςαλϊτεσ, αφού ςτραγγιςτούν από υγρϊ
 Υλούδεσ ό υπολεύμματα από διϊφορα φρούτα (π.χ. καρπούζια, πεπόνια, κατϊ προτύμηςη κομμϋνα ςε
μικρϊ κομματϊκια κ.α.)

 Υυτικϊ υπολεύμματα όπωσ κλαδϋματα των φυτών μασ, ξερϊ φύλλα, βλαςτού από γλϊςτρεσ, κομμϋνο










γκαζόν κ.λ.π.
Αλεύρι
Ρύζι
Δημητριακϊ
Χωμύ
Τπολεύμματα καφϋ (ελληνικόσ, φύλτρου, εςπρϋςο)
Τπολεύμματα παραςκευόσ αφεψημϊτων και τα ϋτοιμα φακελϊκια μιασ χρόςησ
Υύλτρα καφετιϋρασ
Τπολεύμματα κηποτεχνύασ (απανθιςμϋνα ϊνθη, φρϋςκοπεςμϋνα φύλλα, κομμϋνο γκαζόν)
Κοπριϊ φυτοφϊγων ζώων

 Καφϋ υπολεύμματα (Πηγό Άνθρακα)
 Τπολεύμματα κηποτεχνύασ όπωσ ξερϊ φύλλα, ξερϊ κλαδιϊ ό αυτϊ που προκύπτουν από το κλϊδεμα
 Ωχυρο
 Τπολεύμματα επεξεργαςύασ ξύλου (πριονύδι και ροκανύδι)
 Φαρτύ (αυγοθόκεσ, ρολό χαρτιού κουζύνασ ό τουαλϋτασ, χαρτοςακούλεσ, χαρτοκιβώτια κ.α)
 Αυγϊ (το τςόφλι)
 τϊχτη καυςόξυλων
 Οργανικϊ λιπϊςματα (φυλλόχωμα, καςτανόχωμα)
 Ξηρού καρπού και τα περιβλόματα αυτών
 Ελαιοπυρόνασ (κουκούτςι ελιϊσ)

Σελίδα 50

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

2.2.6.2 ΤΛΙΚΑ ΑΚΑΣΑΛΛΘΛΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΚΑΔΟΤ















Υλούδια εςπεριδοειδών (πορτοκϊλια, λεμόνια, μανταρύνια, κλπ)
Υύλλα ευκαλύπτου (εύναι τοξικϊ)
Υύλλα ςυκιϊσ
Πευκοβελόνεσ (μϋχρι ποςοςτό 10 % δεν βλϊπτουν)
Φαρτύ γυαλιςτερό
Φαρτύ με χρώμα ό μελϊνι
Κρϋασ και ζωικϊ προώόντα γενικώσ (προςελκύουν τρωκτικϊ)
Μαγειρεμϋνα φαγητϊ δηλαδό οτιδόποτε περιϋχει λϊδια ό ςϊλτςεσ, (προκαλούν ανεπιθύμητεσ
ζυμώςεισ, ενώ το λϊδι θανατώνει κϊποιουσ μικροοργανιςμούσ και αποδομεύται πολύ δύςκολα)
Ζυμαρικϊ ό ψωμιϊ (φραντζόλεσ): Δημιουργούν ςυμπαγεύσ όγκουσ, δεν διαλύονται εύκολα, προκαλούν
ανεπιθύμητεσ ζυμώςεισ (μπλε μύκητεσ) και προςελκύουν τρωκτικϊ
Γαλακτοκομικϊ
Ανακυκλώςιμα υλικϊ όπωσ: Μεταλλικϊ αντικεύμενα ό ςυςκευαςύεσ, αλουμινόχαρτο, γυαλιϊ,
πλαςτικϊ, χαρτιϊ (εφημερύδεσ περιοδικϊ ιδύωσ χρωματιςτϊ), χοντρϊ κομμϊτια ξύλου, κ.λ.π.
Φημικϊ (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα κλπ)
Ωρρωςτα φύλλα ό φυτϊ και ζιζϊνια
Περιττώματα ζώων

2.2.6.3

ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΣΘΣΑ ΡΕΤΜΑΣΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ

ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

ΠΡΟ

ΟΙΚΙΑΚΘ

τον πύνακα που ακολουθεύ δύνονται παραδεύγματα ρευμϊτων αποβλότων κατοικιών που
μπορούν να κομποςτοποιηθοϑν (√) καθώσ και παραδεύγματα υλικών που δεν ενδεύκνυται
προσ κομποςτοπούηςη ().
Πύνακασ 2.2-2: Κατηγοριοπούηςη υλικών ανϊ παραγόμενο ρεύμα αποβλότων και καταλληλότητα
τουσ για οικιακό κομποςτοπούηςη
Κατηγορύα

Τλικϊ

Καταλληλότητα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΟΤΖΙΝΑ

Τπολεύμματα λαχανικών & φροϑτων
Υϑλλα τςαγιοϑ, υπολεύμματα καφϋ, τςϐφλια αυγών
Μαγειρεμϋνο φαγητϐ, κρϋασ, γαλακτοκομικϊ προώϐντα, ψϊρι,
κϐκκαλα & αρτοςκευϊςματα
Κομμϋνο γραςύδι

√
√


Ξυλώδη υπολεύμματα κόπων διαμϋτρου > 5mm

√

Φώμα



Ωλλα οργανικϊ υπολεύμματα κόπων π.χ φυτϊ, λουλοϑδια,
φϑλλα
Κομποςτοποιόςιμα μη ανακυκλώςιμα: χαρτιϊ κουζύνασ,
χαρτοπετςϋτεσ, χϊρτινεσ αυγοθόκεσ, λαδωμϋνα χαρτιϊ.
Ανακυκλώςιμα: εφημερύδεσ & περιοδικϊ, χαρτιϊ γραφεύου,
χϊρτινεσ ςακοϑλεσ, γυαλιςτερϐ χαρτύ, φϊκελοι, γυαλιςτερϐ
χαρτϐνι π.χ πακϋτα δημητριακών
Μη κομποςτοποιόςιμα, μη ανακυκλώςιμα υλικϊ:
πλαςτικοποιημϋνο χαρτύ και χαρτϐνι, χαρτύ περιτυλύγματοσ,
κερωμϋνο χαρτύ & χαρτϐνι.
Ωχυρα, ροκανύδια, πριονύδια, φτερϊ

√

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΗΠΟΤ

ΦΑΡΣΙ ΚΑΙ ΦΑΡΣΟΝΙ

ΑΛΛΑ ΤΛΙΚΑ
ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ

√

√
√



√
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2.2.7 ΠΙΘΑΝΕ ΑΙΣΙΕ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΩΝ & ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕ
ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΟ ΠΙΣΙ

ΛΤΕΙ ΣΩΝ

Σα πιο κοινϊ προβλόματα που ενδϋχεται να παρουςιαςθοϑν κατϊ τη διεργαςύα τησ
κομποςτοπούηςησ ςε κϊδουσ καθώσ και οι προτεινϐμενεσ λϑςεισ, παρουςιϊζονται ςτον
ακϐλουθο πύνακα.
Πύνακασ 2.2-3: Κοινϊ προβλόματα, αιτύεσ και λύςεισ κατϊ τη χρόςη κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ
Προβλόματα

Πιθανϋσ Αιτύεσ

Σα υλικϊ μϋςα ςτον κϊδο
δεν βιοαποδομοϑνται ό
δεν θερμαύνονται
επαρκώσ

- Ϊλλειψη αζώτου
- Ϊλλειψη οξυγϐνου
- Ϊλλειψη υγραςύασ

Σα φϑλλα ό το γραςύδι
μϋςα ςτουσ κϊδουσ δεν
αποςυντύθεται

- Υτωχϐσ αεριςμϐσ
- Ϊλλειψη υγραςύασ

Σο μύγμα ςτον κϊδο
μυρύζει ςαν χαλαςμϋνο
βοϑτυρο, ξϑδι ό
χαλαςμϋνα αυγϊ.

- Δεν γύνεται επαρκόσ
αεριςμϐσ
- Σο μύγμα εύναι πολϑ υγρϐ
ό πολϑ ςυμπιεςμϋνο

Εμφϊνιςη ζωυφύων
(προνϑμφεσ)

- Ακατϊλληλα υλικϊ ϐπωσ
κρϋασ και
γαλακτοκομικϊ προώϐντα
- Ο κϊδοσ εύναι πολϑ υγρϐσ
- Υτωχϐσ αεριςμϐσ

Οςμό αμμωνύασ

- Ϊλλειψη ϊνθρακα ςτο
μύγμα
- Ακατϊλληλα υλικϊ (ϐπωσ
κρϋασ, λϊδι, τα οςτϊ),
- Τλικϊ ϐπωσ τα φρϋςκα
τρϐφιμα εύναι πολϑ
κοντϊ ςτην επιφϊνεια
του κϊδου.
Εύναι φυςιολογικϐ να
ςυμβαύνει κατϊ τη
διεργαςύα τησ
κομποςτοπούηςησ

Σο μύγμα προςελκϑει
τρωκτικϊ, μϑγεσ, ό ϊλλα
ζώα
(αρουραύουσ,
κορϊκια, ςκυλιϊ, κλπ.)

Σο μύγμα προςελκϑει
ϋντομα,
χιλιοποδαροϑςεσ,
γυμνοςϊλιαγκεσ κπλ.

Λύςεισ
 Ϊλεγχοσ ϑπαρξησ πηγών αζώτου, ϐπωσ κομμϋνο
γραςύδι ό υπολεύμματα τροφών.
 Ανϊδευςη του μύγματοσ για να υπϊρξει επαρκόσ
αεριςμϐσ.
 Προςθόκη νεροϑ ςτον κϊδο.
 Να αποφεϑγετε η προςθόκη παχιϊσ ςτρώςησ
απϐ ύδιο υλικϐ. Η χρόςη ενϐσ μϐνο
υποςτρώματοσ υλικών δεν παρϋχει θρεπτικϊ
ςυςτατικϊ ςε ιςορροπύα για τη μικροβιακό μϊζα.
Π.χ.φϑλλα, χαρτύ, γραςύδι. Για το λϐγο αυτϐ
τϋτοια υλικϊ θα πρϋπει να τεμαχύζονται και να
αναμιγνϑονται με ϊλλα υλικϊ που βοηθοϑν την
κομποςτοπούηςη. ε αυτό την περύπτωςη
χαλϊμε τισ δημιουργοϑμενεσ ςτρώςεισ και
ανακατεϑουμε τα υλικϊ ςτον κϊδο.
 Ανϊδευςη του μύγματοσ προκειμϋνου να
αεριςτεύ επαρκώσ
 Προςθόκη ξηρών υλικών ϐπωσ ϊχυρο ό ςανϐ για
να απορροφόςουν την επιπρϐςθετη εργαςύα και
να βελτιώςουν το πορώδεσ του μύγματοσ
 Επιπλϋον, η προςθόκη ξηρών υλικών και η
ανϊμειξό τουσ με τα υλικϊ τησ κομποςτοπούηςησ
ςυμβϊλει ςτη μεύωςη των δυςϊρεςτων οςμών.
 Ρϑθμιςη τησ υγραςύασ με την προςθόκη ξηρών
υλικών ό ςτϊχτησ
 Σοποθϋτηςη του κϊδου ςε ηλιοφώτιςτο μϋροσ. Η
θερμϐτητα βοηθϊ ςτην καταςτροφό των
προνυμφών, ςπϐρων ζιζανύων και ϊλλων
παθογϐνων.
 Προςθόκη ςτο μύγμα «καφϋ» υλικών ϐπωσ,
ϊχυρο, ξηρϊ φϑλλα, τεμαχιςμϋνο χαρτύ κλπ.
 Να μη γύνεται προςθόκη ακατϊλληλων υλικών
ςτον κϊδο κομποςτοπούηςησ (μεγϊλη κλύμακα).
 Αλλαγό κϊδου και τοποθϋτηςη του υλικοϑ ςε
ϋναν με πιο αςφαλϋσ κλεύςιμο

Σο γεγονϐσ αυτϐ μπορεύ να ενοχλητικϐ ςε κϊποιεσ
περιπτώςεισ ϐμωσ με τη χρόςη κατϊλληλων κϊδων
κομποςτοπούηςησ μπορεύ να αντιμετωπιςθεύ.
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2.2.8 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΘ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΘΜΟΤ – ΒΘΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Η

εφαρμογό

προγραμμϊτων

παραγϐμενων βιοαποβλότων ςτην πηγό αποτελεύ
ςημαντικϐ παρϊγοντα τησ εκτροπόσ ΑΑ απϐ την
διϊθεςη

αναπϐςπαςτο

και

τμόμα

επομϋνωσ
των

αποτελεύ
ςυςτημϊτων

ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.
Η

υλοπούηςη

ενϐσ

προγρϊμματοσ

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ για ϋνα δόμο απαιτεύ ςχετικό
διερεϑνηςη και μελϋτη προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ
ϐτι

το

πρϐγραμμα

Ε

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ ωσ μϋθοδοσ επεξεργαςύασ των

εδαφικό

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ

πραγματοποιεύται

με

Παράγοντεσ που επηρεάζουν
την εφαρμογή ενόσ
προγράμματοσ οικιακήσ
κομποςτοποίηςησ
 Σο ειςόδημα των νοικοκυριών.
 Ο αριθμόσ των ατόμων που
ζουν ςε ϋνα νοικοκυριό.
 Η ηλικύα των ατόμων.
 Η πυκνότητα του πληθυςμού
μιασ περιοχόσ.
 Ο τύποσ κατοικύασ.
 Σο μϋγεθοσ τησ κατοικύασ.
 Η πρόςβαςη ςε κόπο.
(Parfitt et al, 1997)

αποτελεςματικϐ τρϐπο και θα ϋχει οικονομικό
βιωςιμϐτητα.
Προσ

την

κατεϑθυνςη αυτό

εύναι

δυνατϐ να

ακολουθηθοϑν τα επϐμενα βόματα για το ςχεδιαςμϐ του προγρϊμματοσ:

ΒΘΜΑ 1Ο
2.2.8.1

ΒΘΜΑ
1 Ο:
ΔΙΑΘΕΙΜΕ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ.

ΠΟΟΣΘΣΕ

ΠΡΟ

ΟΙΚΙΑΚΘ

ε πρώτη φϊςη θα πρϋπει να προςδιοριςθοϑν οι ποςϐτητεσ των βιοαποβλότων ςτην περιοχό οι
οπούεσ

εύναι

ςυνολικϊ

διαθϋςιμεσ

για

εφαρμογό

ενϐσ

προγρϊμματοσ

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ. Σο ποςοςτϐ των βιοαποβλότων μϐνο απϐ οικύεσ14 (απϐβλητα τροφών &
τροφύμων, απϐβλητα κόπων) ςτο ςϑνολο των αςτικών αποβλότων υπολογύζεται ςτο 37.7% 15.
Αυτϐ πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι μύα ποςϐτητα αποβλότων πϊνω απϐ το 1/3 των αςτικών

14

Δεν περιλαμβϊνονται τα βιοαπϐβλητα που προϋρχονται απϐ τη βιομηχανύα τροφύμων & απϐ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ & υπηρεςύεσ
15
Ενϐτητα Α2: «Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό
επικρϊτεια», ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011
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αποβλότων εύναι διαθϋςιμη για κομποςτοπούηςη και δυνατϐ να εκτραπεύ απϐ το κυρύωσ ρεϑμα
των αςτικών αποβλότων.
Πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι δεν εύναι όλα τα υλικϊ κατϊλληλα για οικιακό

κομποςτοπούηςη (και τουλϊχιςτον ςε ϐτι αφορϊ τουσ ςυνηθιςμϋνουσ κϊδουσ
κομποςτοπούηςησ). Αυτϐ πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι η αντύςτοιχα διαθϋςιμη ποςϐτητα για το ςκοπϐ
αυτϐ εύναι περύπου ςτο 20% επύ του ςυνϐλου των αςτικών αποβλότων16.

ΒΘΜΑ 2Ο

2.2.8.2

ΒΘΜΑ 2 Ο : ΣΟΧΟΙ ΕΚΣΡΟΠΘ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΘ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ.

Μετϊ τον προςδιοριςμϐ των διαθϋςιμων ποςοτότων, θα πρϋπει να εξεταςθεύ και ληφθεύ υπϐψη
η περύπτωςη ϑπαρξησ ςυγκεκριμϋνων ςτϐχων ςχετικϊ με την οικιακό κομποςτοπούηςη ςε
επύπεδο περιφϋρειασ και αντύςτοιχη κατανομό τουσ για την περιοχό εφαρμογόσ του
προγρϊμματοσ17.

ΒΘΜΑ 3Ο
2.2.8.3

ΒΘΜΑ 3 Ο : ΚΑΣΑΛΛΘΛΕ ΟΜΑΔΕ & ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΘ.

Σα προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ που οργανώνονται ςε επύπεδο Δόμων
απευθϑνονται ςυνόθωσ ςε μεμονωμϋνεσ κατοικύεσ ό ςυγκροτόματα κατοικιών (για ευκολϐτερη
παρακολοϑθηςη τησ προϐδου του προγρϊμματοσ).
Σα

προγρϊμματα

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ

παρουςιϊζουν

μεγαλϑτερη επιτυχύα ϐταν πραγματοποιοϑνται ςε:


Μονοκατοικύεσ

ςε ςχϋςη με ημιανεξϊρτητεσ κατοικύεσ και

διαμερύςματα.

16

Ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ςτοιχεύα των βιοαποβλότων ςε επύπεδο περιφϋρειασ μποροϑν να αντληθοϑν απϐ την
παραδοτϋα ενϐτητα του παρϐντοσ ϋργου Α2:«Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων
βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια», ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ Α.Ε, 2011
17
χετικϊ με ςτϐχουσ βιοαποβλότων βλ.: ΝΟΜΟ 4042 (ΥΕΚ Α' 24/13-02-2012), ϊρθρο 41, 45 & ενϐτητα Α4:
«Διερεϑνηςη τησ καταλληλϐτητασ εφαρμογόσ προγραμμϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων ανϊ γεωγραφικό ενϐτητα»
ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ Α.Ε, 2011
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Κατοικύεσ με δύο (2) ϊτομα

ανταποκρύνονται

καλϑτερα

ςτην

οικιακό

κομποςτοπούηςη. Σα εν λϐγω ϊτομα εύναι ςυνόθωσ επαγγελματύεσ ό ςυνταξιοϑχοι.


ε κατοικύεσ τριών-τεςςϊρων (3-4) ατόμων και ςυνόθωσ αφορϊ οικογϋνειεσ με
νεαρϊ μϋλη.



ε οικύεσ που διαθϋτουν κόπο

και υπϊρχει ενδιαφϋρον των κατούκων για την

κηπουρικό, υπϊρχει η τϊςη για πιο ενεργό ςυμμετοχό ςτα προγρϊμματα οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ.
Για κατοικύεσ με ϋνα μϋλοσ ό με περιςςϐτερα απϐ τϋςςερα μϋλη τα επύπεδα ςυμμετοχόσ ςτην
κομποςτοπούηςη εύναι ςυνόθωσ χαμηλϊ.

ΒΘΜΑ 4Ο
2.2.8.4

ΒΘΜΑ 4 Ο : ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ.

Πριν την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, απαιτεύται

κατϊλληλη εκπαύδευςη

των

ενημϋρωςη, ευαιςθητοπούηςη και

ενδιαφερϐμενων

πολιτών

ςε

θϋματα

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ ϋτςι ώςτε:

 Να ενημερωθοϑν οι πολύτεσ για τα ατομικϊ και κοινωνικϊ οφϋλη τησ οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ

 Να δοθοϑν ςυμβουλϋσ ςχετικϊ με τισ ςωςτϋσ
μεθϐδουσ και εργαλεύα

 Να πειςθοϑν οι κϊτοικοι ϐτι πρϋπει να ξεκινόςουν να
κϊνουν οικιακό κομποςτοπούηςη, εϊν δεν το κϊνουν
όδη

 Να

δοθοϑν βαςικϋσ πληροφορύεσ για τα
περιβαλλοντικϊ οφϋλη που ςχετύζονται με τη
ςυλλογό και διϊθεςη αποβλότων

 Να δοθοϑν πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ιςχϑον νομοθετικϐ πλαύςιο .
Η επύτευξη των παραπϊνω μπορεύ να γύνει μϋςω των παρακϊτω εργαλεύων ενημϋρωςησ και

ευαιςθητοπούηςησ:
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 Δραςτηριότητεσ μαζικόσ εκπαύδευςησ/ενημϋρωςησ, όπωσ ϊρθρα ςε εφημερύδεσ, Ομιλύεσ,
εμφανύςεισ των δημοτικών υπαλλόλων ςε ραδιοφωνικϊ προγρϊμματα, ανακοινώςεισ
δημόςιων υπηρεςιών

 Διαλϋξεισ ειδικών επιςτημόνων ςε χολεύα, λϋςχεσ, ομϊδεσ ςυμφερόντων/ ΜΚΟ, δημόςιεσ
εκδηλώςεισ

 Δημιουργύα ιςτοςελύδων ενημϋρωςησ
 Απ' ευθεύασ πληροφόρηςη του κοινού με φυλλϊδια
 Ενημϋρωςη από ςπύτι ςε ςπύτι με επιςκϋψεισ εργαζομϋνων (εθελοντών) για την ενημϋρωςη
των πολιτών

 Μετϊδοςη ενημερωτικών ςποτ ςτα τοπικϊ και περιφερειακϊ ΜΜΕ (τηλεόραςη - ραδιόφωνο)
 Δημιουργύα επιτροπών γειτονύασ για την ενημϋρωςη και την ευαιςθητοπούηςη ςχετικϊ με τη
δημόςια υγεύα, το περιβϊλλον και τα απόβλητα

 Ενημϋρωςη των ϊμεςα αλλϊ και ϋμμεςα εμπλεκόμενων φορϋων για τουσ γενικούσ ςτόχουσ/
δρϊςεισ του προγρϊμματοσ

Εκτϐσ απϐ τα παραπϊνω, ύςωσ εύναι χρόςιμο να εξεταςθεύ η
δυνατϐτητα
λεγϐμενοι

ενϐσ δικτϑου ςυμβοϑλων κομποςτοπούηςησ. Οι

ςύμβουλοι κομποςτοπούηςησ

θα πρϋπει να

ϋχουν εκπαιδευτεύ και να βοηθοϑν ςτην επύλυςη προβλημϊτων
που

αντιμετωπύζουν

οι

κϊτοικοι

ςε

θϋματα

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να δεύχνουν
πώσ να πραγματοποιεύ κϊποιοσ οικιακό κομποςτοπούηςη, ςε
διϊφορα ςημεύα επύδειξησ ό εκδηλώςεισ.18

18

Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με προγρϊμματα ενημϋρωςησ & ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών υπϊρχουν
ςτην 3η ενϐτητα του οδηγοϑ
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Εικόνα 2.2-5: Ενημερωτικό φυλλϊδιο οικιακόσ κομποςτοπούηςησ (South Hams District Council,UK).
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ΒΘΜΑ 5Ο
2.2.8.5

ΒΘΜΑ 5 Ο : ΕΠΙΛΟΓΘ & ΔΙΑΝΟΜΘ ΚΑΔΩΝ – ΚΙΝΘΣΡΑ ΠΡΟ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΕ.
Εκτϐσ απϐ τισ παραπϊνω ενημερωτικϋσ και προωθητικϋσ ενϋργειεσ,
εύναι δυνατϐ να ενθαρρυνθεύ μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των πολιτών
μϋςω τησ μερικόσ ό ολικόσ επιδότηςησ ενόσ ποςοςτού τησ αγορϊσ
των κϊδων (πρϋπει να ςημειωθεύ ότι η ολικό επιδότηςη δεν ϋχει πϊντα
τα αναμενόμενα αποτελϋςματα λόγω μειωμϋνου ενδιαφϋροντοσ
κϊποιων πολιτών ςτην πορεύα για κϊτι που τουσ ϋχει παραςχεθεύ
εντελώσ

δωρεϊν).

Επύςησ

εύναι

δυνατϐ

μϋςω

δημοτικών

προγραμμϊτων να παρϋχονται οδηγύεσ ςτουσ ιδιοκτότεσ ςχετικϊ με το πώσ να καταςκευϊςουν
τουσ δικούσ τουσ κϊδουσ19.

ΒΘΜΑ 6Ο

2.2.8.6

ΒΘΜΑ 6 Ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.

Ϊξι μόνεσ μετϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, ςκϐπιμο εύναι να
πραγματοποιηθοϑν επιςκϋψεισ ςτουσ εμπλεκϐμενουσ κατούκουσ, προκειμϋνου να εξακριβωθεύ
η ορθό χρόςη των κομποςτοποιητών, να ςυλλεχθοϑν ςτοιχεύα, να δοθοϑν προτϊςεισ για
περαιτϋρω βελτύωςη των τεχνικών οικιακόσ κομποςτοπούηςησ και να απαντηθοϑν τυχϐν
ερωτόματα.
Η παρακολοϑθηςη τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτο πρϐγραμμα μπορεύ να γύνει με την
ανϊπτυξη δεικτών ςυμμετοχόσ ϐπωσ:
 Αριθμϐσ νοικοκυριών που πραγματοποιοϑν οικιακό κομποςτοπούηςη (κϊδοι ςε
λειτουργύα) / υνολικϐ αριθμϐσ των νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα
(υνολικϐ αριθμϐσ κϊδων) x 100 (%)20.

19

Πληροφορύεσ για τα εύδη και χαρακτηριςτικϊ των κϊδων δύνονται αναλυτικϊ ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα.
χετικού δεύκτεσ παρακολοϑθηςησ των προγραμμϊτων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ υπϊρχουν ςτην 3η ενϐτητα του
οδηγοϑ
20

Σελίδα 58

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

Παρϊμετροι που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτο
ςϑςτημα

παρακολοϑθηςησ

του

ρεϑματοσ

των

βιοαποβλότων αφοροϑν:
 Αριθμϐσ κατοικιών που εφαρμϐζουν οικιακό
κομποςτοπούηςη

(αριθμϐσ

κομποςτοπούηςησ

που

κϊδων

ςυνεχύζουν

να

ςταμϊτηςαν

να




λειτουργοϑν).
 Αριθμϐσ

κατοικιών

που



εφαρμϐζουν οικιακό κομποςτοπούηςη (αριθμϐσ
κϊδων κομποςτοπούηςησ που δεν λειτουργοϑν)
 την

ποςϐτητα

των

βιοαποβλότων

που

των

βιοαποβλότων

που



κομποςτοποιεύται.
 την

ποςϐτητα

εκτρϋπονται απϐ τα ςυςτόματα ςυλλογόσ ΑΑ και



Κρίςιμοι παράγοντεσ
επιτυχίασ
Καταρτιςμϋνοι ςύμβουλοι
κομποςτοποίηςησ.
υνεργαςύα με διεθνή
δίκτυα για ειδικϊ επιμϋρουσ
θϋματα.
H επιδότηςη των
νοικοκυριών για τη αγορϊ
των κϊδων.
Ρεαλιςτικού και
διαφορετικού ςτόχοι ανϊ
κοινότητα & πρόγραμμα.
Παρακολούθηςη του
προγρϊμματοσ.

τη ςχετικό μεύωςη τουσ κϐςτουσ διαχεύριςησ.

2.2.9 ΕΚΣΙΜΘΘ
ΚΟΣΟΤ
ΕΦΑΡΜΟΓΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΘΜΟΤ

ΟΙΚΙΑΚΘ

Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ για την υλοπούηςη ενϐσ προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ
περιλαμβϊνει την αγορϊ των κϊδων, την ενημϋρωςη, την μεταφορϊ τουσ και την υποςτόριξη
των φορϋων που εύναι υπεϑθυνοι για την εφαρμογό τουσ.
την περύπτωςη προώθηςησ ςχεδιαςμοϑ και υλοπούηςησ ενϐσ προγρϊμματοσ οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ για την περιοχό ενϐσ μικροϑ δόμου που αγγύζει τουσ 20.000 κατούκουσ και
με ορύζοντα εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ την 5ετύα γύνονται οι ακϐλουθεσ
παραδοχϋσ:
 Η διαθϋςιμη ποςϐτητα αποβλότων τροφών και τροφύμων που κομποςτοποιοϑνται

υπολογύζεται ςε 0,2 κg/κϊτοικο/ημϋρα και 3kg/m2 αποβλότων κόπου ϐπου ςυνεπώσ και
εκτρϋπονται απϐ το ςϑςτημα ςυλλογόσ.
 Η διϊθεςη των αποβλότων εκτιμϊται ϐτι κοςτύζει 25 €/t και επομϋνωσ εξοικονομοϑνται αυτϊ

τα χρόματα για κϊθε τϐνο που εκτρϋπεται απϐ τη διϊθεςη.
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 Σο κϐςτοσ εκπαύδευςησ και αμοιβών του προςωπικοϑ (4 ατϐμων) που θα εύναι υπεϑθυνοι

για την προώθηςη τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςτισ οικογϋνειεσ ανϋρχεται ςε
4.000€/χρϐνο (Μερικόσ απαςχϐληςησ).
 Σο κϐςτοσ εγχειριδύων και φυλλαδύων με οδηγύεσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ανϋρχεται ςε 3

€/οικογϋνεια.
 Σο κϐςτοσ εξοπλιςμοϑ καλϑπτει το 50% ϐλων των νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν με

πλαςτικϐ κομποςτοποιητό (αυτϐ αποτελεύ προαιρετικό επιλογό και αρκετϊ δαπανηρόυπϊρχουν και πιο φθηνϋσ λϑςεισ).
 Η κϊλυψη του κϐςτουσ των κϊδων θεωρεύται ϐτι εύναι ςτο 100% απϐ το Δόμο.
 Κϊδοι παρϋχονται ςτο 50% επύ του ςυνϐλου των οικογενειών και γύνεται η υπϐθεςη ϐτι το

ϊλλο 50% διαθϋτει όδη κϊδουσ.
Ο επϐμενοσ πύνακασ παρουςιϊζει ςυγκεντρωμϋνα ϐλα τα οικονομικϊ ςτοιχεύα, τισ ςχετικϋσ
παραδοχϋσ και το ςυνολικϐ κϐςτοσ του προγρϊμματοσ.
Πύνακασ 2.2-4: Εκτύμηςη κόςτουσ προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε ϋνα δόμο 20.000
κατούκων.
ύνολο κατούκων
Αριθμόσ ατόμων ανϊ οικογϋνεια
Αριθμόσ οικογενειών
Κϊλυψη κόςτουσ των κϊδων
Αριθμόσ απαιτούμενων κϊδων
Κόςτοσ ανϊ κϊδο
Κόςτοσ για υλικό πληροφόρηςησ
Κόςτοσ εκπαύδευςησ & εξόδων προςωπικού (4 ϊτομα)
Κόςτοσ διοργϊνωςησ 2 εκδηλώςεων
Κόςτοσ διϊθεςησ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Ενδεικτικϊ

αναφϋρεται

ϐτι

το

κόςτοσ

για

20.000
2,86
7.000
100%
1.423
50 €
3 €/οικογϋνεια
4200/χρϐνο
3000
25 €/τοννο

9 € / οικογϋνεια

εκςτρατεύεσ

ενημϋρωςησ

&

ευαιςθητοπούηςησ μπορεύ να κυμαύνεται απϐ 1-5 €/κϊτοικο (εξαρτϊται απϐ την
πληθυςμιακό πυκνϐτητα του δόμου, το πλόθοσ & το εύδοσ των εργαλεύων που θα επιλεγοϑν).
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2.2.10 ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ Ε ΣΟΠΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ
2.2.10.1 ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΟ Δ. ΕΛΕΤΙΝΑ ( ΕΛΛΑΔΑ, 2003).
Σο επτϋμβρη του 2003 ξεκύνηςε πιλοτικϐ πρϐγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε ςυνεργαςύα με την Οικολογικό
Εταιρεύα Ανακϑκλωςησ και το ΤΠΕΦΨΔΕ, με το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ χρηματοδϐτηςησ να προϋρχεται απϐ το δόμο.
ε 60 οικογϋνειεσ που εκδόλωςαν ενδιαφϋρον διανεμόθηκαν ιςϊριθμοι κϊδοι κομποςτοπούηςησ ςτουσ οπούουσ
τοποθετοϑνται οικιακϊ ζυμώςιμα απϐβλητα, και φυτικϊ υπολεύμματα, και εκτιμόθηκε αρχικϊ ϐτι με το πρϐγραμμα
θα όταν δυνατό η εξοικονϐμηςη 105 κιλϊ /μϋρα οργανικών ΑΑ. Ο αριθμϐσ και η χωρητικϐτητα των κϊδων δύνεται
ςτον ακϐλουθο Πύνακα :
Φωρητικότητα (lt)
Αριθμόσ Κϊδων
Κόςτοσ (€)
340
50
100
640
5
150
80-100 (περιςτρεφόμενοι)
5
>200
Πηγό: Φ.Κ. Ζαμπρϊκα, 2006, “Διαχεύριςη Κηπευτικών Απορριμμϊτων ςτο Δ.Αρτϋμιδοσ», Μυτιλόνη
Απϐ το 2003 μϋχρι το 2008 πραγματοποιόθηκε διανομό 450 κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ .
Σο 2007 με τη λειτουργύα 350 κϊδων κομποςτοπούηςησ ςτον Δόμο Ελευςύνασ παρατηρόθηκε μεύωςη κατϊ 7% του
ϐγκου των απορριμμϊτων για ταφό. Επιπλϋον, πϋρα απϐ την παραγωγό 200 τϐνων λιπϊςματοσ, δϐθηκαν 300.000
ευρώ λιγϐτερα για τη διϊθεςη ςε ΦΤΣΑ, ενώ ταυτϐχρονα το ποςοςτϐ ανακϑκλωςησ ςτον δόμο αυξόθηκε κατϊ 14%.
Σο 2008 με την διανομό 100 επιπλϋον κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςημειώθηκε αϑξηςη του παραγϐμενου
κϐμποςτ ςε ποςοςτϐ 25% ςε ςχϋςη με το 2007. Ο Δόμοσ Ελευςύνασ ςυνεχύζει τη διανομό κϊδων παραχωρώντασ
περύπου 100 κϊδουσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ κϊθε χρϐνο. Πρωτοβουλύεσ που αναπτϑχθηκαν προσ την
κατεϑθυνςη αυτό περύλαμβαναν:
Πρόγραμμα ενημϋρωςησ του κοινού “πόρτα-πόρτα”. τισ 10.000 οικογϋνειεσ τησ πϐλησ ςε ςυνεργαςύα με την
Οικολογικό Εταιρεύα Ανακϑκλωςησ και φοιτητϋσ-νϋουσ τησ πϐλησ, ώςτε να βελτιωθεύ η ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ
και η ςυμμετοχό του ςτην διαλογό ςτην πηγό, ςτην ανακϑκλωςη και την οικιακό λιπαςματοπούηςη.
Πιλοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογό του ςυςτόματοσ PAYT (pay as you through), ώςτε ςταδιακϊ να
εξαφανιςτοϑν οι κϊδοι απϐ τουσ δρϐμουσ, η κϊθε οικογϋνεια να ϋχει το δικϐ τησ κϊδο για τα οργανικϊ απϐβλητα και
να πληρώνει ανϊλογα με την ποςϐτητα των αποβλότων (διακρατικϐ πρϐγραμμα LIFE).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΟ Δ. ΚΑΡΔΙΣΑ (ΕΛΛΑΔΑ, 2010).
Σον Μαώο του 2010 ξεκύνηςε ςτο Δόμο Καρδύτςασ πιλοτικϊ, το πρϐγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, με τη διανομό
ςυνολικϊ 85 κϊδων (α’ φϊςη Μϊώοσ 2010 - διανομό 50 κϊδων, β’ φϊςη Δεκϋμβριοσ 2010 - διανομό 35 κϊδων). Σο
πρϐγραμμα ςυνεχύτηκε και ςε β’ φϊςη, δϐθηκαν 35 επιπλϋον κϊδοι κατϐπιν διαδικαςύασ αιτόςεων των Δημοτών. Σο
πρϐγραμμα υλοποιεύται με αρκετϐ ενδιαφϋρον απϐ τουσ Δημϐτεσ, οι οπούοι ςυνεχώσ ενημερώνονται τηλεφωνικϊ,
μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου και επιςκϋψεισ ςτουσ περιβϊλλον χώρουσ τουσ ϐπου εύναι τοποθετημϋνοι οι
κϊδοι απϐ προςωπικϐ του δόμου, ϋτςι ώςτε να ενημερώνονται για το ςτϊδιο που βρύςκεται το μεύγμα τουσ, εϊν
χρειϊζεται κϊποιου εύδουσ επϋμβαςη ϐπωσ να προςθϋςουν περιςςϐτερα υλικϊ κϊποιασ ομϊδασ εύτε για να λϑςουν
κϊποια εντομολογικϊ ζητόματα και γενικϊ για οτιδόποτε προκϑψει που αφορϊ το θϋμα τησ κομποςτοπούηςησ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΟ Δ. ΘΕΡΜΘ (ΕΛΛΑΔΑ, 2010).
Για τισ ανϊγκεσ του προγρϊμματοσ ο δόμοσ Θϋρμησ προμηθεϑτηκε και διαθϋτει δωρεϊν ςτουσ κατούκουσ 1.100
ειδικοϑσ κϊδουσ κομποςτοπούηςησ. ε πρώτη φϊςη διϋνειμε 400 κϊδουσ. Παρϋχει ακϐμη εκπαύδευςη που
υλοποιεύται ςε αλλεπϊλληλουσ κϑκλουσ για ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων κατούκων. Απϐ τα μϋχρι τώρα
αποτελϋςματα και ςϑμφωνα με ςτοιχεύα του δόμου ϋχει μειωθεύ κατϊ 30% η αποκομιδό των απορριμμϊτων απϐ την
εφαρμογό των προγραμμϊτων ανακϑκλωςησ και κομποςτοπούηςησ. Παρϊλληλα, γύνεται προετοιμαςύα για ϋνα
ςϑςτημα που απαγορεϑει την ταφό φυτικών υλικών ςτουσ ΦΤΣΑ και ςτο μϋλλον θα επιβραβεϑει οικονομικϊ, τουσ
πολύτεσ που ϋχουν μειώςει τα απορρύμματα τουσ.

Σελίδα 61

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

2.2.10.2 ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Σα επϐμενα παραδεύγματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ αναφϋρονται ςε επιτυχημϋνεσ πρακτικϋσ
με εφαρμογό ςε χώρεσ τισ Ε.Ε. Επιπλϋον πληροφορύεσ και περιςςϐτερα παραδεύγματα μποροϑν
να αντληθοϑν απϐ την ςχετικό ϋκδοςη τησ Ε.Ε «Επιτυχημϋνεσ περιπτώςεισ κομποςτοπούηςησ &
διαλογόσ ςτην πηγό»: http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/compost_el.pdf

ΧΕΔΙΑΜΟ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ASTI ( ΙΣΑΛΙΑ, 2000)
Σο 2000 ξεκύνηςε το πρώτο μεγϊλο ϋργο προώθηςησ τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςτην Ιταλύα, μια
πρωτοβουλύα των GAIA SpA and CBRA- δημϐςιεσ εταιρεύεσ για τη ςυλλογό, ανϊκτηςη και διϊθεςη αποβλότων
ςτην επαρχύα του Asti τησ περιοχόσ Piedmont. Η επαρχύα του Asti αποτελεύται απϐ 115 δόμουσ με πληθυςμϐ που
αγγύζει τουσ 210,000 κατούκουσ. Εκτϐσ απϐ την αςτικό πϐλη του Asti (με πληθυςμϐ 76,000 κατούκουσ), ο υπϐλοιποσ
πληθυςμϐσ βρύςκεται ςε μύα πλαγιϊ που χαρακτηρύζεται απϐ ϋντονη διαςπορϊ νοικοκυριών ςε απομονωμϋνεσ
κατοικύεσ ό μικρϊ χωριουδϊκια.
Οι ενϋργειεσ που ϋλαβαν χώρα από τισ εταιρύεσ όταν οι εξόσ:
 Παρουςύαςη του προγρϊμματοσ προώθηςησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςτουσ δόμουσ.
 υνϊντηςη με κϊθε δόμο ώςτε να ενδυναμωθεύ ο ρϐλοσ του και ςυναντόςεισ με ϐλεσ τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ
ώςτε να υπϊρχει μύα κοινό γραμμό μϋτρων που ϋπρεπε να ακολουθηθεύ.
 Κϊθε δόμοσ ϋπρεπε να προςδιορύςει τισ περιοχϋσ εφαρμογόσ και να ϋρθει ςε επαφό με τα νοικοκυριϊ που θα
όταν πρϐθυμα να εμπλακοϑν ςτο ϋργο.
 Η εταιρεύα GAIA ςυντϐνιςε την αγορϊ κϊδων, τη διανομό ενημερωτικοϑ υλικοϑ καθώσ & την εκπαύδευςη των
πολιτών.
 Δωρεϊν διανομό οικιακών κομποςτοποιητών ςτα εμπλεκϐμενα νοικοκυριϊ, προγραμματιςμϐ ςυναντόςεων
με ςτϐχο την εκπαύδευςη των πολιτών ςε θϋματα διαχεύριςησ αποβλότων, ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ϋργου
και ςτισ τεχνικϋσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. Ιδιαύτερη προςοχό δϐθηκε ςτο να δημιουργηθεύ νϋα προοπτικό
ςτην «πολιτιςμικό παρϊδοςη» των αγροτικών περιοχών, ϐπου η λιπαςματοπούηςη του οργανικοϑ κλϊςματοσ
θεωρεύται φυςιολογικό και ςοφό πρακτικό.
 Σϋθηκε ωσ αρχικϐσ ςτϐχοσ να διανεμηθοϑν τουλϊχιςτον 2,650 κομποςτοποιητϋσ (ώςτε να καλυφθεύ το 3%
των κατοικιών τησ επαρχύασ, με μεύωςη βιοαποβλότων 713 τϐνουσ/ϋτοσ).
 Δημιουργόθηκε «μητρώο κομποςτοποιητών» υπογεγραμμϋνο απϐ πολύτεσ πρϐθυμουσ να ςυμμετϊςχουν ςτο
πρϐγραμμα. Αυτϐ το εργαλεύο εύναι ςημαντικϐ ςτη διατόρηςη ελϋγχου και ςτην εφαρμογό μύασ ϋκπτωςησ 510% ςτα τϋλη αποβλότων (ςτισ κοινϐτητεσ ϐπου εφαρμϐζεται η ςυγκεκριμϋνη διϊταξη ςτη νομοθεςύα τουσ).
Έλεγχοσ & παρακολούθηςη του προγρϊμματοσ
Σο 2002, ϋνα ϋτοσ μετϊ την ϋναρξη του ϋργου προώθηςησ τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, πραγματοποιόθηκαν
επιςκϋψεισ, μϋςω τυχαύων επιςκϋψεων ςτουσ εμπλεκϐμενουσ πολύτεσ, προκειμϋνου να εξακριβωθεύ η ορθό
χρόςη των κομποςτοποιητών, να δοθοϑν προτϊςεισ για περαιτϋρω βελτύωςη των τεχνικών οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ και να απαντηθοϑν τυχϐν ερωτόματα.
Ξεκύνηςε ςτουσ δόμουσ εκπαύδευςη «ειδικοϑ κομποςτοπούηςησ», ωσ δραςτηριϐτητα για την εφαρμογό ϋκπτωςησ
του τϋλουσ αποβλότων και δυνατϐτητασ καλϑτερου ελϋγχου αποτελεςμϊτων ςε τοπικϐ επύπεδο.
Απϐ το 2002 ϋωσ το 2004, η εταιρεύα GAIA εφϊρμοςε διϊφορεσ μεθϐδουσ επικοινωνύασ, ςυνοδευϐμενεσ απϐ την
υποβολό μύασ φϐρμασ, επιτρϋποντασ ςε νϋα νοικοκυριϊ να ενταχθοϑν ςτο πρϐγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ,
δύνοντϊσ τουσ τη δυνατϐτητα να γραφτοϑν ςτο μητρώο κομποςτοποιητών του δόμου και να λϊβουν ϋνα
κομποςτοποιητό. Κατϊ την περύοδο 2006-2008, η εταιρεύα CBRA, καθώσ προχωροϑςε ςε αναδιϊταξη των
ςτρατηγικών ςυλλογόσ αποβλότων, επιςημοπούηςε το ϋργο οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςτα πλαύςια του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ διαχεύριςησ αποβλότων, καθορύζοντασ τουσ ςτϐχουσ ϐςον αφορϊ τον αριθμϐ των νοικοκυριών που
ϋπρεπε να εμπλακοϑν ςτο ϋργο ώςτε να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι μεύωςησ τησ παραγωγόσ αποβλότων, και πιο
ςυγκεκριμϋνα, μεύωςησ των βιοαποβλότων ςτα ςϑμμεικτα απϐβλητα.
Αποτελϋςματα
Σα αποτελϋςματα όταν πϋρα απϐ κϊθε προςδοκύα: 14,800 κομποςτοποιητϋσ διανεμόθηκαν ςε περύοδο 6 ετών. Σο
πιο ςημαντικϐ όταν ϐτι απϐ το 2002 ϋωσ 2007, η ανϊ κϊτοικο παραγωγό αποβλότων αυξόθηκε κατϊ 0.5% ςτo Asti
ϋναντι 1.2% ςτο Piedmont. Η εκτροπό των βιοαποβλότων απϐ το ςϑςτημα ςυλλογόσ & ανϊκτηςησ ϋφταςε τουσ
20,000 τϐνουσ (περύπου 200kg/ϋτοσ για κϊθε κομποςτοποιητό). Σο ςϑςτημα δημϐςιασ ςυλλογόσ εξοικονϐμηςε
περύπου 3,300,000€ (1,600,000€ κϐςτοσ κομποςτοπούηςησ & 1,790,000 € κϐςτοσ ςυλλογόσ), ϋναντι του ςυνολικοϑ
κϐςτουσ του ϋργου προώθηςησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ που ϋφθαςε τα 590,000 €.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ARUN ( ΑΓΓΛΙΑ)
Η περιοχό περιλαμβϊνει τισ παρϊκτιεσ πϐλεισ του Littlehampton και του Bognor Regis. Η υπϐλοιπη περιοχό εύναι
αγροτικό και περιλαμβϊνει περύπου 26 χωριϊ. Ο τϑποσ τησ κατοικύασ εύναι ςυνόθωσ μεζονϋτεσ ό μονοκατοικύεσ με
κόπο, ενώ υπϊρχουν, και λύγεσ πολυκατοικύεσ ςτην περιοχό. Ο πληθυςμϐσ τησ περιοχόσ περιλαμβϊνει ϋνα μεγϊλο
ποςοςτϐ ατϐμων τησ τρύτησ ηλικύασ με αρκετϐ ελεϑθερο χρϐνο και ενδιαφϋρον ςτην κηπουρικό.
Σο πρϐγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ περιλαμβϊνει την πώληςη κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε χαμηλό
τιμό μϋςω ενϐσ ςχόματοσ που ενιςχϑεται χρηματικϊ και απϐ το δόμο. Σο πρϐγραμμα οργανώθηκε μετϊ απϐ
ςυνεργαςύα του ςυμβουλύου με καταςκευαςτϋσ των κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ οι οπούοι χρηςιμοποιοϑνται
για τισ ανϊγκεσ του.
τα πλαύςια του προγρϊμματοσ αγορϊςτηκαν 2800 κϊδοι κομποςτοπούηςησ, 300 lt ϋκαςτοσ, ενώ δϐθηκε ςτα
νοικοκυριϊ ϋνα ερωτηματολϐγιο για ςυμπλόρωςη. Με βϊςη τα αποτελϋςματα του ερωτηματολογύου
δημιουργόθηκε ϋνα δύκτυο 50 εθελοντών νοικοκυριών με ςκοπϐ:
 Να παρϋχει πληροφορύεσ ςε μελλοντικοϑσ αγοραςτϋσ κϊδων κομποςτοπούηςησ, με ερωτόματα των
νοικοκυριών που λαμβϊνονται απϐ το ςυντονιςτό του προγρϊμματοσ και απαντώνται απϐ το κατϊλληλο μϋλοσ
του δικτϑου αυτοϑ
 Να βοηθόςει τουσ υπϊρχοντεσ ιδιοκτότεσ κϊδων κομποςτοπούηςησ με τισ απορύεσ του
 Να παρϊςχει ϋνα φϐρουμ ςυζητόςεων ςε τακτικϋσ ςυναντόςεισ για την πρϐοδο του προγρϊμματοσ. Κατϊ τη
δεϑτερη ημϋρα πωλόθηκαν 800 κϊδοι οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.
Η περιοχό εύχε υψηλϊ ποςοςτϊ κομποςτοπούηςησ πριν την εφαρμογό του προγρϊμματοσ λϐγω του ϐτι εύναι
αγροτικό (το 30% των νοικοκυριών λιπαςματοποιοϑςε τα απορρύμματα κόπων ό τροφών). Δυςτυχώσ δεν υπϊρχουν
διαθϋςιμεσ αριθμητικϋσ ενδεύξεισ για μεύωςη των αςτικών ςτερεών απορριμμϊτων μετϊ την εφαρμογό του
προγρϊμματοσ.
Η τιμό αγορϊσ κϊθε κϊδου κομποςτοπούηςησ ανόλθε ςτην τιμό των 37,50 EUR. Ο Δόμοσ επιδϐτηςε τον κϊθε κϊδο
κομποςτοπούςησ με 7,5 EUR, μειώνοντασ το κϐςτοσ για τα νοικοκυριϊ ςε 30 EUR.
Ωλλα ϋξοδα περιελϊμβαναν την παραγωγό ενϐσ ενημερωτικοϑ δελτύου για την κομποςτοπούηςη και ενϐσ
ερωτηματολογύου, που ςτϊλθηκε ςε κϊθε νοικοκυριϐ που αγϐραςε κϊδο κομποςτοπούηςησ. Σα ϋξοδα αυτϊ ανόλθαν
ςε 3450 EUR περύπου.
Ανάλυςη Εξόδων του προγράμματοσ οικιακήσ κομποςτοποίηςησ τησ περιοχήσ ARUN
Αρχικό κόςτοσ:

21.000 EUR ςυνολικά

Λειτουργικό κόςτοσ:

6.000 EUR ςυνολικά

Κόςτοσ Διαφήμιςησ:

4.350 EUR ςυνολικά

Κόςτοσ αποφευχθείςασ απόθεςησ:

Δεν είναι γνωςτό

Ζςοδα:

Δεν είναι γνωςτά

Οι κυριϐτεροι λϐγοι τησ επιτυχύασ του προγρϊμματοσ όταν:
 Η αυξανϐμενη ευαιςθηςύα τησ κοινϐτητασ ςχετικϊ με τα προβλόματα παραγωγόσ αποβλότων.
 Σα νοικοκυριϊ εφϐςον πληρώνουν για τη διϊθεςη των απορριμμϊτων κόπων τϐτε η κομποςτοπούηςη αποτελεύ
εναλλακτικό λϑςη ςτη διϊθεςη των απορριμμϊτων κόπων.
 Η διαφόμιςη του προγρϊμματοσ αποτϋλεςε αποφαςιςτικϐ παρϊγοντα για την επιτυχύα του.

Εικόνα 2.2-6: Παραγωγό κόμποςτ ςτο ςπύτι
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2.3 ΤΣΘΜΑΣΑ ΔςΠ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Με τον όρο Διαλογό ςτην Πηγό (ΔςΠ) εννοεύται η διαδικαςύα με την οπούα γύνεται
διαχωριςμόσ των απορριμμϊτων ςε επιμϋρουσ υλικϊ ό ομοιογενεύσ κατηγορύεσ ςυςτατικών
με ςκοπό την ανϊκτηςη χρόςιμων υλικών, πριν αυτϊ αναμειχθούν με την υπόλοιπη μϊζα
των απορριμμϊτων.

2.3.1 ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ
Σα προγρϊμματα ΔςΠ ανϊλογα με τη διϊρκειϊ τουσ κατατϊςςονται ςε περιοδικϊ και
ςυςτηματικϊ.

Α. Σα ςυςτηματικϊ προγρϊμματα λειτουργοϑν ςε μϐνιμη βϊςη, απαςχολοϑν μϐνιμα
προςωπικϐ, διαθϋτουν τον απαραύτητο μηχανολογικϐ εξοπλιςμϐ και προϒποθϋτουν τη διαρκό
ενημϋρωςη των κατούκων.

Β. Σα περιοδικϊ προγρϊμματα ϋχουν εποχιακό διϊρκεια και αφοροϑν κϊποιο ό κϊποια υλικϊ
που ϋχουν μεγϊλη κατανϊλωςη μια χρονικό περύοδο, ςτηρύζονται ςε ευκαιριακό ανϊκτηςη
υλικών, διενεργοϑμενη απϐ φορεύσ ϐπωσ οι δόμοι, εκκληςύεσ, περιβαλλοντικϋσ ομϊδεσ, μη
κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ό ςχολικϋσ κοινϐτητεσ και εμφανύζουν ςυχνϊ πολϑ υψηλϐτερουσ
βαθμοϑσ ανϊκτηςησ απϐ ϐτι τα ςυςτηματικϊ.

Εικόνα 2.3-1: τιγμιότυπο τησ διαδικαςύασ ςυλλογόσ βιοαποβλότων από το δρόμο.
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2.3.2 ΟΦΕΛΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ
τον επϐμενο πύνακα παρουςιϊζονται ςυγκεντρωμϋνα τα οφϋλη που προκϑπτουν απϐ την
εφαρμογό προγραμμϊτων Διαλογόσ ςτην πηγό των βιοαποβλότων.
Πύνακασ 2.3-1: Οφϋλη τησ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ

Οφϋλη από τη ΔςΠ των βιοαποβλότων


Επύτευξη υψηλών ςτϐχων ανακϑκλωςησ, καθώσ αποτελοϑν ςημαντικϐ
ποςοςτϐ των αποβλότων.



Επύτευξη ςημαντικοϑ ποςοςτοϑ εκτροπόσ των Βιοαποδομόςιμων
Αςτικών Αποβλότων (ΒΑΑ) απϐ τον ΦΤΣ, καθώσ τα βιοπϐβλητα
αποτελοϑν το μεγαλϑτερο και «δυςκολϐτερο» ρεϑμα των ΒΑΑ.



Αναδιοργϊνωςη του ςυνολικοϑ ςυςτόματοσ ςυλλογόσ αποβλότων ϋτςι
ώςτε να ανακυκλώνονται / αξιοποιοϑνται πολλαπλϊ ρεϑματα χωρύσ
ςημαντικό επιβϊρυνςη του κϐςτουσ.



Διευκϐλυνςη τησ αξιοπούηςησ των υπϐλοιπων αποβλότων αφοϑ η ΔςΠ
των βιοαποβλότων «απομακρϑνει» τα οργανικϊ υλικϊ που
χαρακτηρύζονται απϐ υψηλό υγραςύα και χαμηλό θερμιδικό αξύα, απϐ τα
υπϐλοιπα Α..Α.



Παραγωγό κϐμποςτ υψηλόσ ποιϐτητασ, με χαμηλό ςυγκϋντρωςη
βαρϋων μετϊλλων και αδρανών προςμεύξεων (πλαςτικϊ, γυαλύ), το
οπούο πληρεύ αυςτηρϋσ προδιαγραφϋσ και κερδύζει την εμπιςτοςϑνη των
καταναλωτών, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η αξιοπούηςό του (δυνατό η
απϐδοςη Ευρωπαώκοϑ Οικολογικοϑ όματοσ – Ecolabel).



Αποτελεςματικό επιςτροφό τησ οργανικόσ ουςύασ και των θρεπτικών
ςυςτατικών ςτο ϋδαφοσ, με πολλαπλϊ οφϋλη (βελτύωςη τησ δομόσ του
εδϊφουσ, τησ υδατο-ικανοτητϊσ του, τησ παραγωγικϐτητασ,
καταπολϋμηςη τησ ερημοπούηςησ, μερικό υποκατϊςταςη λιπαςμϊτων,
μεύωςη των φυτοφαρμϊκων, ενύςχυςη τησ αποθόκησ ϊνθρακα του
εδϊφουσ και ςυνεπώσ ςυνειςφορϊ ςτην καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ).



Ενημϋρωςη – ευαιςθητοπούηςη των πολιτών για θϋματα διαχεύριςησ
αποβλότων που ςυνειςφϋρει ςτην αλλαγό τησ καταναλωτικόσ
ςυμπεριφορϊσ και ςτη μακροπρϐθεςμη μεύωςη των αποβλότων.
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2.3.3 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ
Μετρώντασ κατϊ μϋςο ϐρο περύπου δϑο δεκαετύεσ λειτουργύασ ςτην Ευρώπη, τα ςυςτόματα
επεξεργαςύασ

αποβλότων

που

περιλαμβϊνουν διαδικαςύεσ ΔςΠ για τα
βιοαπϐβλητα,

χρειϊζεται

να

διερευνηθοϑν και εκτιμηθοϑν μϋςω μιασ
ςειρϊσ

παραμϋτρων

ςημαντικϋσ

για

την

που

κρύνονται

αποτελεςματικό

εφαρμογό και βιωςιμϐτητα τουσ.
Οι παρϊμετροι

αυτϋσ παρουςιϊζονται

ςυγκεντρωτικϊ ςτον επϐμενο πύνακα:
Πύνακασ 2.3-2: Παρϊμετροι ςχεδιαςμού των προγραμμϊτων ΔςΠ

Ραράμετροι ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ΔςΡ
 Παραγωγό & ρυθμϐσ εξϋλιξησ τησ ποςϐτητασ των βιοαποβλότων.
 Διαθϋςιμη ποςϐτητα προσ διαχεύριςη.
 Ποςοςτϐ ανϊκτηςησ απϐ υφιςτϊμενα ςυςτόματα (ςυλλογόσ & οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ).
 τοχοπούηςη & εφαρμογό προγραμμϊτων ΔςΠ ανϊ τομϋα παραγωγόσ
των βιοαποβλότων .
 Εγγϑτητα των εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ.
 Εργαλεύα παρακολοϑθηςησ των ςυςτημϊτων ΔςΠ των βιοαποβλότων.
 Κϐςτοσ υλοπούηςησ
βιοαποβλότων.

και

λειτουργύασ

των

ςυςτημϊτων

ΔςΠ

 Διαθϋςιμα κεφϊλαια.
 Τποςτόριξη του προτεινϐμενου ςυςτόματοσ απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ.
 Ενημϋρωςη & αποδοχό απϐ το κοινϐ.
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2.3.4 ΤΝΘΘΚΕ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΟΤΝ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ
ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Οι γεωγραφικϋσ ςυνθόκεσ21 (κλιματολογικϋσ, εδαφικϋσ ςυνθόκεσ και εποχιακϋσ διακυμϊνςεισ)
τα δημογραφικϊ-οικιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ και οι κοινωνικο-οικονομικού παρϊγοντεσ
(νοικοκυριϊ, πληθυςμϐσ, βιοτικϐ επύπεδο και ηλικύα των κατούκων) παύζουν ςημαντικϐ ρϐλο
κατϊ την επιλογό ενϐσ ςυςτόματοσ ΔςΠ βιοαποβλότων.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ
Οι κακϋσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ (π.χ. βροχό, αϋρασ) εμποδύζουν τη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα, ιδιαύτερα
ϐταν αυτό εύναι εθελοντικό, με αποτϋλεςμα οι ρυθμού ανϊκτηςησ να παραμϋνουν χαμηλού. Σο
φθινϐπωρο και την ϊνοιξη υπϊρχει αϑξηςη ςτην παραγωγό αποβλότων κόπων & πραςύνου. ε
περιοχϋσ με θερμϐτερα κλύματα και ειδικϐτερα την περύοδο του καλοκαιριοϑ δημιουργοϑνται
προβλόματα οςμών απϐ την ςυγκϋντρωςη και παρατεταμϋνη αποθόκευςη των αποβλότων τροφών
& τροφύμων αφοϑ η αποδϐμηςη γύνεται πιο γρόγορα
Όταν εφαρμϐζεται η μϋθοδοσ τησ ςυλλογόσ πϐρτα-πϐρτα, οι απϐτομοι και επικλινεύσ δρϐμοι
δυςχεραύνουν τη ςυλλογό, ενώ πιθανό κακό πρϐςβαςη ςε κεντρικϊ ςημεύα ςυγκϋντρωςησ οδηγεύ ςε
μικρϐτερη ςυμμετοχό του κοινοϑ.
Ϊνα πολϑ ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την επιλογό τησ μεθϐδου ΔςΠ εύναι η ϑπαρξη χώρου προςωρινόσ
αποθόκευςησ ςτο ςπύτι, καθώσ η ανυπαρξύα τϋτοιων χώρων δυςχεραύνει την εφαρμογό του
ςυςτόματοσ ςυλλογόσ πϐρτα-πϐρτα.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Οι λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των προγραμμϊτων ΔςΠ των βιοαποβλότων εξαρτώνται απϐ τον τϑπο του
ςυςτόματοσ ςυλλογόσ που θα επιλεγεύ, ο οπούοσ με τη ςειρϊ του θα πρϋπει να προςαρμοςτεύ ςτα
δημογραφικϊ και οικιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ.
ε προαςτιακϋσ περιοχϋσ εφαρμϐζεται ϋνασ ςυνδυαςμϐσ μεθϐδων ςυλλογόσ ϐπου, για παρϊδειγμα,
τα απϐβλητα των κόπων ςυλλϋγονται χωριςτϊ ςε ϋνα κεντρικϐ ςημεύο ςυλλογόσ και τα απϐβλητα
τροφών εξακολουθοϑν να ςυλλϋγονται μαζύ με τα υπϐλοιπα οικιακϊ απορρύμματα.
Εντϐσ των πυκνοκατοικημϋνων αςτικών περιοχών, η ςυλλογό των βιοαποβλότων πραγματοποιεύται
ςυχνϊ μαζύ με τα μη βιοαποδομόςιμα απϐβλητα, εξαιτύασ των δυςκολιών που υφύςτανται (ϊνεςη και
υγιεινό), για την πραγματοπούηςη διακριτόσ ςυλλογόσ, ςε περιοχϋσ που υπϊρχει λύγοσ χώροσ και
λιγϐτερη αυςτηρϐτητα για διαχωριςμϐ των αποβλότων. Σα ςυλλεγμϋνα απϐβλητα εύτε μεταφϋρονται
απευθεύασ ςε μονϊδα επεξεργαςύασ εύτε μεταβιβϊζονται ςε κεντρικϐ ταθμϐ Μεταφϐρτωςησ
Απορριμμϊτων, απϐ τον οπούο μεταφϋρονται αργϐτερα για επεξεργαςύα. Αυτού οι κεντρικού ταθμού
Μεταφϐρτωςησ χρηςιμοποιοϑνται ςυχνϊ για προεπεξεργαςύα ό/και προςωρινό αποθόκευςη των
βιοαποβλότων.

21

Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ μποροϑν να αναζητηθοϑν ςτην ενϐτητα Α4:«Διερεϑνηςη τησ καταλληλϐτητασ
εφαρμογόσ προγραμμϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων ανϊ γεωγραφικό ενϐτητα», ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ε ϋνα πρϐγραμμα ΔςΠ, το βιοτικϐ επύπεδο και η ηλικύα των κατούκων αποτελοϑν τισ κοινωνικϋσ
παραμϋτρουσ που επηρεϊζουν τη ςυμμετοχό, ενώ ϊλλοι παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν εύναι η
ενημϋρωςη του κοινοϑ και ο βαθμϐσ τησ παρεχϐμενησ ευκολύασ ςυλλογόσ.
άςωσ τη ςημαντικϐτερη επύδραςη κατϊ το ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη προγραμμϊτων ΔςΠ ϋχει η
ενημϋρωςη του πληθυςμοϑ τησ ομϊδασ ςτϐχου. Η κατανϐηςη και αποδοχό του ςυςτόματοσ απϐ ϐλα
τα εμπλεκϐμενα μϋρη ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μύα ανεπτυγμϋνη δϋςμευςη και αύςθημα ευθϑνησ
ςυμμετοχόσ ςτην πραγματοπούηςη τησ διακριτόσ ςυλλογόσ.
Για παρϊδειγμα, κατϊ την πρώτη εβδομϊδα εφαρμογόσ ενϐσ προγρϊμματοσ ςυλλογόσ των
αποβλότων τροφύμων ςτην Αγγλύα (WRAP, 2009), εντοπύςθηκαν υψηλϊ ποςοςτϊ προςμύξεων (πϊνω
απϐ το 40% των κϊδων) ςτισ λιγϐτερο εϑπορεσ περιοχϋσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ αντιμετωπύςθηκε
αποτελεςματικϊ με επικοινωνιακϊ μϋςα κϊνοντασ χρόςη ετικετών μϐλυνςησ πϊνω ςτουσ κϊδουσ που
εξηγοϑςαν γιατύ οι κϊδοι δεν εκκενώθηκαν. Ϊπειτα απϐ αυτϐ και ςϑμφωνα με ςφυγμομϋτρηςη που
πραγματοποιόθηκε απϐ πϐρτα ςε πϐρτα, διαπιςτώθηκε μεύωςη των προςμύξεων ςε μηδενικϊ
επύπεδα και ςχεδϐν αμϋςωσ.

Εικόνα 2.3-2: Μη αποδεκτόσ κϊδοσ για ςυλλογό και επιςόμανςη με ετικϋτεσ επιμόλυνςησ
(Πηγό: WRAP, 2009)
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2.3.5 ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΠ ΓΙΑ
ΣΘ ΤΛΛΟΓΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
ε γενικϋσ γραμμϋσ ο ςχεδιαςμϐσ των ςυςτημϊτων ςυλλογόσ των βιοαποβλότων με ΔςΠ
απαιτεύ να λαμβϊνονται υπϐψη τα εξόσ:

 Ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ.
 Επιλογό ςυςτόματοσ και εξοπλιςμού αποκομιδόσ,

που θα διευκολϑνουν τουσ

πολύτεσ. (Όςο αυξϊνεται ο βαθμϐσ δυςκολύασ, τϐςο θα μειώνεται η ςυμμετοχό).

Εικόνα 2.3-3: Κϊδοι ςυλλογόσ αποβλότων τροφών από οικύεσ (Wrap, 2009)



Η επιλογό των κατϊλληλων οχημϊτων. Κϊθε τϑποσ οχόματοσ επιδεικνϑει τη
μϋγιςτη απϐδοςό του ςε ςυγκεκριμϋνο τϑπο και ποςϐτητα υλικών. Ϋ με διαφορετικϊ
λϐγια, κϊθε υλικϐ ϋχει διαφορετικό πυκνϐτητα, οπϐτε προαπαιτεύ τη χρόςη
διαφορετικοϑ μεταφορικοϑ μϋςου.

Εικόνα 2.3-4: Οχόματα ςυλλογόσ βιοαποβλότων (Wrap, 2009)
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Ο αριθμόσ των διαδρομών και η ςυχνότητα των δρομολογύων.



Κϊθε διαφορετικϐσ τϑποσ απϐβλητου ϋχει διαφορετικό εποχικό διακύμανςη. Οπϐτε
πρϋπει να προβλεφθοϑν τα διαςτόματα με τη μϋγιςτη και την ελϊχιςτη
παραγωγό του



Σο

κόςτοσ

ςχεδιαςμού,

λειτουργύασ

και

ςυντόρηςησ κϊθε ςυςτόματοσ διαφϋρει απϐ χώρα ςε
χώρα. Αυτϐ ςυμβαύνει διϐτι το κϐςτοσ διαμορφώνεται
απϐ ςυνιςτώςεσ ϐπωσ τα εργατικϊ, τα καϑςιμα και ο
εξοπλιςμϐσ, ϐπου διαφϋρουν απϐ χώρα ςε χώρα.



Σο βϋλτιςτο ςϑςτημα επύςησ διαφϋρει απϐ χώρα ςε
χώρα, αλλϊ και απϐ περιοχό ςε περιοχό εντϐσ τησ ύδιασ
χώρασ,

λϐγω διαφορών ςτον τϑπο του οικιςτικοϑ

ε κϊθε περύπτωςη
απαιτεύται πιλοτική
δοκιμή μεγάλησ
κλίμακασ (τουλϊχιςτον
10% του πληθυςμού) με
διαφορετικϊ ςυςτόματα
ΔςΠ και ςε βϊθοσ χρόνου,
ώςτε να υπϊρξουν
αξιόπιςτα αποτελϋςματα
και δυνατότητα
βελτιςτοπούηςησ για τισ
ςυγκεκριμϋνεσ
γεωγραφικϋσ ςυνθόκεσ.

ιςτοϑ, τισ καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ αλλϊ και την
κοινωνικό αποδοχό δρϊςεων διαχεύριςησ αποβλότων



Κομβικϐ ςημεύο για την οικονομικό βιωςιμϐτητα του τρϐπου αποκομιδόσ των
αποβλότων, αποτελεύ η ευελιξύα του ςχεδιαςμού. Με απλϊ λϐγια, η δυνατϐτητα
επαναχϊραξησ του ςυςτόματοσ αποκομιδόσ, κϊθε φορϊ που κρύνεται αναγκαύο.

Ειδικϐτερα ςε ϐτι αφορϊ τα ρεϑματα των αποβλότων τροφών & τροφύμων καθώσ και των
αποβλότων κόπων & πραςύνου, οι βαςικϋσ πρακτικϋσ που πρϋπει να ακολουθηθοϑν για το
ςχεδιαςμϐ τουσ ϋχουν ωσ εξόσ:

2.3.5.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΡΟΦΩΝ (Food waste)

Η ςυλλογό των αποβλότων τροφών & τροφύμων δεν μπορεύ
να γύνεται αποκλειςτικϊ με το ςϑςτημα πϐρτα-πϐρτα λϐγω
του ϐτι ςε κϊποιεσ περιοχϋσ δεν το επιτρϋπουν τα
χωροταξικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ (ϐπωσ για παρϊδειγμα
ςτην περύπτωςη εφαρμογόσ τουσ ςε αςτικϊ κϋντρα).
Επομϋνωσ, θα πρϋπει να μελετηθεύ η ςυνδυαςτικό εφαρμογό
προγραμμϊτων

και

πρακτικών

ϐπωσ

προτεύνεται

ακολοϑθωσ:
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 Μούραςμα κϊδων και ςακουλών ςτοχευμϋνα ςε χώρουσ
μαζικόσ εςτύαςησ, ξενοδοχεύα, νοςοκομεύα, ςτρατϐπεδα,
κ.λ.π. – εφαρμογό ςυςτόματοσ πϐρτα-πϐρτα.

 Μούραςμα κϊδων και ςακουλών ςε περιοχϋσ που το
επιτρϋπει η φυςιογνωμύα τουσ δηλαδό προϊςτια με
μονοκατοικύεσ,

αγροικύεσ,

αραιοκατοικημϋνουσ

οικιςμοϑσ, κ.λ.π. – εφαρμογό ςυςτόματοσ πϐρτα-πϐρτα.

 Σοποθϋτηςη κϊδου ςτο δρϐμο μϐνο για απϐβλητα

Η χωριςτό ςυλλογό

των αποβλότων
κόπου απϐ τα απϐβλητα
τροφών βοηθϊ ςτην
αϑξηςη του ποςοςτοϑ
εκτροπόσ των αποβλότων
τροφών ενώ παρϊλληλα
βελτιςτοποιεύ τα logistics
τησ ςυλλογόσ.

τροφών ςε αςτικϋσ περιοχϋσ .

 Εξϋταςη τησ δυνατϐτητασ χρόςησ ςϊκων απϐ βιοδιαςπϊςιμο υλικϐ για
εςωτερικό προςταςύα και καθαριϐτητα του δοχεύου προςωρινόσ αποθόκευςησ.

 Τψηλό ςυχνϐτητα ςυλλογόσ των αποβλότων τροφών, καθημερινϊ ό κϊθε δεϑτερη μϋρα
(δηλ. ελϊχιςτη ςυχνϐτητα ςυλλογόσ 3 φορϋσ την εβδομϊδα).

 υλλογό των αποβλότων τροφών ςε κοινϊ φορτηγϊ χωρύσ μηχανιςμϐ ςυμπύεςησ.

2.3.5.2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΘΠΟΤ & ΠΑΡΚΩΝ (Garden
waste)

Απϐ την αρχό τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ τα απϐβλητα κόπων θα πρϋπει να ςυλλϋγονται
χωριςτϊ.
Για τη ςυλλογό του ρεϑματοσ αυτοϑ θα πρϋπει:

 H ςυλλογό των δημοτικών πρϊςινων αποβλότων, τα οπούα αποτελοϑν και το
μεγαλϑτερο ποςοςτϐ του ρεϑματοσ των αποβλότων κόπου, να γύνεται απϐ το τον κϊθε
Δόμο χωριςτϊ απϐ τα υπϐλοιπα Αςτικϊ τερεϊ Απϐβλητα
(ΑΑ).

 Να γύνει διανομό κϊδων/μεγϊλων ςακουλών ςε κατοικύεσ με
κόπο, ιδρϑματα, ξενοδοχεύα, κ.λ.π. Οι κϊδοι πρϋπει να εύναι
μεγϊλου μεγϋθουσ και να χρηςιμοποιοϑνται αποκλειςτικϊ για
πρϊςινα απϐβλητα. Η ςυχνϐτητα ςυλλογόσ δεν χρειϊζεται να
ξεπερνϊ τη μύα φορϊ την εβδομϊδα (μπορεύ να γύνεται και μύα
φορϊ τισ δεκαπϋντε).
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 Να εύναι δυνατό η ςυλλογό πρϊςινων αποβλότων ςε «πρϊςινα ςημεύα», ϐπου οι πολύτεσ
θα μεταφϋρουν μϐνοι τουσ τα απϐβλητα ςτο πληςιϋςτερο πρϊςινο ςημεύο.

 Φωριςτό ςυλλογό των αποβλότων κόπου ςε αραιϊ διαςτόματα (π.χ. κϊθε δεκαπϋντε),
ςτο πρϐγραμμα ςυλλογόσ των ογκωδών.

 Παρϊλληλη ανϊπτυξη προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ κομποςτοπούηςησ ςτο ςπύτι για τα
απϐβλητα κόπου, ώςτε να μειωθεύ η ανϊγκη ςυλλογόσ τουσ απϐ το Δόμο.

2.3.5.3

ΑΡΧΙΚΘ ΕΠΙΛΟΓΘ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ-ΣΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ

Εύναι ςαφϋσ απϐ τη διεθνό εμπειρύα ϐτι απαιτεύται τουλϊχιςτον μύα διετύα για την

προςαρμογό του πολύτη ςε ϋνα νϋο ςϑςτημα ςυλλογόσ με ΔςΠ.
Επομϋνωσ απϐ την αρχό εφαρμογόσ των προγραμμϊτων δεν μπορεύ να περιμϋνει κανεύσ πολϑ
καλϊ αποτελϋςματα απϐ τη ςυμμετοχό των
νοικοκυριών. Σο πρϐγραμμα ϐμωσ μπορεύ
κατϊ το διϊςτημα αυτϐ να εςτιϊςει ςτουσ

«εύκολουσ

ςτόχουσ»

δηλαδό

ξενοδοχεύα-τουριςτικϋσ μονϊδεσ, εςτιατϐρια,
νοςοκομεύα,

ςτρατϐπεδα,

κ.λ.π.,

και

παρϊλληλα να γύνει εντατικό καμπϊνια

ενημϋρωςησ του κοινοϑ ώςτε να μπορϋςει
να «επεκταθεύ» και ςτα νοικοκυριϊ.
τα πλαύςια τησ καμπϊνιασ και προκειμϋνου να εξαχθοϑν
χρόςιμα ςυμπερϊςματα, πρϋπει να τοποθετηθοϑν πιλοτικϊ

κϊδοι ςτο δρόμο ςτα αςτικϊ κϋντρα και τισ τουριςτικϋσ
περιοχϋσ. τουσ κϊδουσ αυτοϑσ οι πολύτεσ θα απορρύπτουν
υπολεύμματα φαγητοϑ και υγρϊ χαρτιϊ.
ε απομακρυςμϋνεσ

περιοχϋσ, αραιοκατοικημϋνουσ

οικιςμούσ, αγροικύεσ, κ.λ.π. μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ το
ςϑςτημα «πϐρτα-πϐρτα» και να μοιραςτοϑν και κϊδοι οικιακόσ

Καλό πρακτικό
αποτελεύ η πιλοτικό
εφαρμογό παραλλαγών
τησ μεθϐδου ςε τυπικοϑσ
δόμουσ τησ χώρασ και
προςαρμογό των
επιτυχημϋνων
παραδειγμϊτων απϐ
χώρεσ τησ Ε.Ε με
παρϐμοιεσ ςυνθόκεσ
(Ιταλύα , Ιςπανύα) ςτισ
εκϊςτοτε τοπικϋσ
ςυνθόκεσ.

κομποςτοπούηςησ.
Με το πϋρασ τησ πιλοτικόσ δοκιμόσ το ςϑςτημα θα πρϋπει να επεκταθεύ και ςτα

νοικοκυριϊ
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με βϊςη τα αποτελϋςματα των πιλοτικών εφαρμογών αλλϊ και κατϐπιν μελϋτησ
βελτιςτοπούηςησ που πρϋπει να γύνει ςε επύπεδο Δόμου. Οι μελϋτεσ αυτϋσ θα πρϋπει να
οδηγόςουν ςτο βϋλτιςτο ςυνδυαςμϐ ςυςτημϊτων ςυλλογόσ αλλϊ και να θϋςουν επιμϋρουσ
ςτϐχουσ εκτροπόσ ανϊλογα με το προφύλ του κϊθε δόμου (αγροτικϐσ, αςτικϐσ, τουριςτικϐσ). Οι
ςτϐχοι επύςησ πρϋπει να αφοροϑν και την ποιϐτητα των ςυλλεχθϋντων οργανικών (δηλ. το
ποςοςτϐ των προςμύξεων).

2.3.6 ΧΕΔΙΑΜΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΠ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΘΜΟΤ – ΒΘΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
Ϊνα ςϑςτημα ΔςΠ των βιοαποβλότων αφορϊ το διαχωριςμϐ των αποβλότων τροφών και
τροφύμων καθώσ και των αποβλότων κόπων απϐ τα υπϐλοιπα απϐβλητα που παρϊγονται ςε
κϊθε ςπύτι απϐ τουσ ύδιουσ τουσ κατούκουσ και ςυλλογό των υλικών αυτών απϐ την υπηρεςύα
του δόμου.
Η επϐμενη διαβϊθμιςη ενεργειών εύναι δυνατϐ να ακολουθεύται βόμα-βόμα ϐταν πρϐκειται να
ςχεδιαςτοϑν προγρϊμματα ΔςΠ ςε επύπεδο περιφϋρειασ, δόμου, ομϊδασ πληθυςμοϑ ό ϊλλησ
χωρικόσ ενϐτητασ, ώςτε ανϊλογα με την ςτοχοπούηςη του ρεϑματοσ ό τομϋα που ϋχει επιλεχθεύ,
να γύνεται εφαρμογό των αντύςτοιχων προγραμμϊτων ΔςΠ των βιοαποβλότων.

ΒΘΜΑ 1Ο
2.3.6.1

ΒΘΜΑ 1 Ο: ΣΟΙΧΕΙΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΘ

&

ΡΤΘΜΟ

ΕΞΕΛΙΞΘ

ΣΩΝ

Κατϊ το ςχεδιαςμϐ του ςυςτόματοσ, ο προςδιοριςμϐσ των ρευμϊτων των βιοαποβλότων
παρϋχει μια πιο ακριβό εικϐνα των παραγϐμενων ποςοτότων προσ ςυλλογό ςχετικϊ με το εύδοσ
και τον τομϋα προϋλευςησ τουσ.
Σα βιοαπϐβλητα περιλαμβϊνουν τα απϐβλητα τροφών, τροφύμων, κόπων & παρεμφερό
απϐβλητα που προκϑπτουν απϐ:
ΟΙΚΙΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ & ΤΠΗΡΕΙΕ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
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την 1η ενϐτητα του οδηγοϑ παρουςιϊζονται οι ποςϐτητεσ, η ςϑςταςη και ο ρυθμϐσ εξϋλιξησ
των βιοαποβλότων ςε επύπεδο χώρασ και ανϊ περιφϋρεια για τισ τρεισ παραπϊνω βαςικϋσ
κατηγορύεσ και τισ αντύςτοιχεσ υποκατηγορύεσ τουσ22.

ΒΘΜΑ 2Ο
2.3.6.2

ΒΘΜΑ 2 Ο : ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΑΘΕΙΜΘ ΠΟΟΣΘΣΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
ΠΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

Διαθϋςιμη ποςϐτητα διαχεύριςησ: Η μϋγιςτη ποςϐτητα
βιοαποβλότων η οπούα εύναι «προςβϊςιμη» και διαθϋςιμη
προσ διαχεύριςη απϐ ϋνα ςυγκεκριμϋνο τομϋα παραγωγόσ
τουσ (ό κατηγορύα), λαμβϊνοντασ υπϐψη τϐςο τουσ
πρακτικοϑσ ϐςο και κανονιςτικοϑσ περιοριςμοϑσ που θα
πρϋπει να εφαρμοςτοϑν, τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα καθώσ και
τισ “επιταγϋσ” τησ αγορϊσ, ϐπωσ ςτην περύπτωςη
ανταγωνιςτικών επιλογών διαχεύριςησ (ό επεξεργαςύασ).
Η

διαθεςιμϐτητα

ανϊ

τομϋα

παραγωγόσ

Για το 2011 η ποςϐτητα που

εκτρϊπηκε απϐ οικιακό
κομποςτοπούηςη εκτιμϊται
ςε 14.757 τόνουσ ό 0,7% επύ
του ςυνϐλου των
βιοαποβλότων (2.169.692
τον./ϋτοσ) που παρϊχθηκαν
ςτισ οικύεσ το ύδιο ϋτοσ.

των

βιοαποβλότων εκτιμϊται ωσ εξόσ:

 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ ΟΙΚΙΩΝ :
ε ϐτι αφορϊ τα βιοαπϐβλητα των οικιών εκτιμϊται ϐτι ϐλη ςχεδϐν η παραγομϋνη ποςϐτητα
εύναι διαθϋςιμη προσ ςυλλογό & επεξεργαςύα εκτϐσ απϐ ϋνα ποςοςτϐ εκτροπόσ λϐγω
των εφαρμοζϐμενων προγραμμϊτων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ και που θα πρϋπει να
ληφθεύ υπϐψη κατϊ τον ςχεδιαςμϐ. Εφϐςον εφαρμϐζεται και κϊποιο ϊλλο αντύςτοιχο
πρϐγραμμα ςτην περιοχό τϐτε θα πρϋπει να ληφθεύ και αυτϐ υπϐψη (π.χ ςυλλογό και
τεμαχιςμϐσ αποβλότων κόπου).

 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ -ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ
την περύπτωςη των βιοαποβλότων προερχϐμενων απϐ εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ &

υπηρεςύεσ εκτιμϊται ϐτι ϐλεσ οι παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ (100%) εύναι διαθϋςιμεσ προσ

22

Αναλυτικού υπολογιςμού και περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ υπϊρχουν ςτην ενϐτητα Α2:»Τπϊρχουςα κατϊςταςη
διαχεύριςησ & εκτύμηςη ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια», ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011
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διαχεύριςη εφϐςον δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα ό ενδεύξεισ ϐτι υφύςταται οποιοςδόποτε ϊλλοσ
τρϐποσ διαχεύριςησ εκτϐσ απϐ το να ςυλλϋγονται και οδηγοϑνται προσ υγειονομικό ταφό.

 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ -ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
Για τα βιοαπϐβλητα τησ βιομηχανύασ τροφύμων ωσ «διαθϋςιμα» νοοϑνται οι ποςϐτητεσ
των βιοαποβλότων οι οπούεσ υφύςταται διϊθεςη επύ εδϊφουσ (Κωδικϐσ D1) και δεν οδηγοϑνται
προσ ϊλλη χρόςη. ϑμφωνα με τα υπϊρχοντα ςτοιχεύα (ΤΠΕΚΑ 2009), οι ποςϐτητεσ των
βιοαποβλότων οι οπούεσ υφύςταται διϊθεςη επύ εδϊφουσ και χαρακτηρύζονται διαθϋςιμεσ προσ
ςυλλογό και διαχεύριςη αποτελοϑν το 44% του ςυνϐλου των βιοαποβλότων τησ παραγωγικόσ
διαδικαςύασ. ε ϐτι αφορϊ τα βιοαπϐβλητα «αςτικοϑ τϑπου» τησ βιομηχανύασ τροφύμων,
θεωρεύται ϐτι ϐλη η παραγομϋνη ποςϐτητα εύναι διαθϋςιμη. ε επύπεδο ςυνϐλου παραγωγόσ
βιοαποβλότων απϐ τη βιομηχανύα τροφύμων (βιοαπϐβλητα παραγωγικόσ διαδικαςύασ +
βιοαπϐβλητα αςτικοϑ τϑπου) η διαθϋςιμη ποςότητα προσ διαχεύριςη εύναι 58,3%.
Όπωσ εύναι αναμενϐμενο, μϐνο ϋνα ποςοςτϐ των διαθϋςιμων ποςοτότων προσ ςυλλογό θα
καταλόξει τελικϊ ςτουσ κϊδουσ και θα ςυλλεχθεύ απϐ το δρϐμο και την υπηρεςύα ςυλλογόσ του
ςυςτόματοσ. Σο ποςοςτό ςυλλογόσ (η παραγϐμενη ποςϐτητα βιοαποβλότων για ςυλλογό προσ
την ποςϐτητα η οπούα θα καταλόξει ςτο δρϐμο προσ ςυλλογό) & το ποςοςτό ςυμμετοχόσ
(Ποςοςτϐ οικιών οι οπούεσ τοποθετοϑν ςτουσ κϊδουσ βιοαπϐβλητα προσ ςυλλογό τουλϊχιςτον
μύα φορϊ την εβδομϊδα κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ κϑκλου τριών εβδομϊδων) διαφϋρει μεταξϑ των
περιοχών που θα καλϑπτει το ςϑςτημα. ϑμφωνα με ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ςε
διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Αγγλύασ (WRAP, 2009c), ϐπου εφαρμϐςθηκαν προγρϊμματα ςυλλογόσ
αποβλότων τροφών, το ποςοςτό ςυλλογόσ όταν 59% κατϊ Μ.Ο. Σο αντύςτοιχο ποςοςτϐ
ςυμμετοχόσ μεταξϑ 17 περιοχών ϐπου κυριαρχοϑςαν διαμερύςματα κυμαινϐταν απϐ 28-74%.

ΒΘΜΑ 3Ο
2.3.6.3 ΒΘΜΑ 3 Ο : ΣΟΧΟΙ ΕΚΣΡΟΠΘ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔςΠ
Ομούωσ με τα προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ και μετϊ τον προςδιοριςμϐ των
διαθϋςιμων ποςοτότων, θα πρϋπει να εξεταςθεύ και να ληφθεύ υπϐψη η περύπτωςη ϑπαρξησ
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ςυγκεκριμϋνων ςτϐχων ςχετικϊ με τα προγρϊμματα ΔςΠ ςε επύπεδο περιφϋρειασ και η
αντύςτοιχη κατανομό τουσ για την περιοχό εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ 23.

ΒΘΜΑ 4Ο
2.3.6.4
Οι

ΒΘΜΑ 4 Ο : ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔςΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΑΝΑ
ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΟΤ

προςεγγύςεισ ςε ϐτι αφορϊ την ςτοχοπούηςη των «παραγωγών βιοαποβλότων» και

εφαρμογό αντύςτοιχων προγραμμϊτων ΔςΠ εύναι οι ακϐλουθεσ:



Η

1η

απευθϑνεται ςτισ οικύεσ, ϐπου εύναι δυνατϐ να διαχωρύζουν τα απϐβλητα

τροφών & τροφύμων καθώσ και τα απϐβλητα κόπων-πραςύνου.



Η

2η

εςτιϊζει ςε εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ & υπηρεςύεσ ϐπωσ γραφεύα,

ξενοδοχεύα, υπεραγορϋσ, λαώκϋσ αγορϋσ, εςτιατϐρια, οργανιςμοϑσ κλπ.



Η

3η

αναφϋρεται ςτισ βιομηχανικϋσ εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ και

παραγωγόσ τροφύμων (κρϋατοσ & αλιευμϊτων, φροϑτων & λαχανικών, λοιπών
τροφύμων)

ΟΙΚΙΕ

Γενικϊ, διακρύνονται δϑο βαςικϊ ςυςτόματα ΔςΠ των βιοαποβλότων για τισ οικύεσ:

1.

Η ςυλλογό πόρτα-πόρτα από κϊθε κατοικύα (μονοκατοικύα ό πολυκατοικύα).

2.

Η ςυλλογό ςε χωριςτούσ κϊδουσ που βρύςκονται τοποθετημϋνοι ςε πυκνό δύκτυο, παρϊλληλα
με το δύκτυο των υπόλοιπων αποβλότων, κοντϊ ςτα νοικοκυριϊ/ πολυκατοικύεσ.

Βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ, το οπούο καθορύζει και το κϐςτοσ ςυλλογόσ,
εύναι το αν θα ςυλλϋγονται μαζύ ςτον ύδιο κϊδο τα απϐβλητα τροφών και τα απϐβλητα κόπου.
Ϊτςι διακρύνονται επύςησ δϑο περιπτώςεισ:

23

χετικϊ με ςτϐχουσ βιοαποβλότων βλ.: ΝΟΜΟ 4042 (ΥΕΚ Α' 24/13-02-2012), ϊρθρο 41 & ενϐτητα Α4: Διερεϑνηςη
τησ καταλληλϐτητασ εφαρμογόσ προγραμμϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων ανϊ γεωγραφικό ενϐτητα, ΕΠΠΕΡΑΑ,
ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011

Σελίδα 76

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

Α. Σο ςύςτημα ςυλλογόσ των αποβλότων ςχεδιϊζεται ώςτε να ςτοχεύει ό ϋςτω να επιτρϋπει την
ταυτόχρονη απόρριψη & ςυλλογό τροφών και αποβλότων κόπου & πραςύνου.

Β. Σο ςύςτημα ςυλλογόσ ςχεδιϊζεται αποκλειςτικϊ για απόβλητα τροφών & τροφύμων, ϋτςι ώςτε
να αποτρϋπεται η χρόςη του για απόρριψη των αποβλότων κόπων-πραςύνου. ε αυτό την
περύπτωςη τα απόβλητα κόπων ςυλλϋγονται χωριςτϊ από το Δόμο ό εύναι υποχρϋωςη του
πολύτη να τα μεταφϋρει ςε ειδικούσ χώρουσ ςυγκϋντρωςησ / ανακύκλωςησ.
Οι βϋλτιςτοι ςυνδυαςμού των παραπϊνω εύναι οι ακϐλουθοι:

1-Α : υλλογό πόρτα-πόρτα & ςχεδιαςμόσ ταυτόχρονησ απόρριψησ & ςυλλογόσ των δύο
ρευμϊτων (αποβλότων τροφών & τροφύμων-αποβλότων κόπου & πραςύνου)
Σα ςυςτόματα 1-Α και 2-Α βαςύζονται ςε μεγαλϑτερουσ κϊδουσ οι οπούοι επιτρϋπουν την
ταυτϐχρονη απϐρριψη αποβλότων κόπου (δημιουργώντασ ϋτςι διευκολϑνςεισ ςε ςχϋςη με
ϊλλεσ προτιμϐτερεσ λϑςεισ ϐπωσ η κομποςτοπούηςη ςτο ςπύτι).
Η ςυχνϐτητα ςυλλογόσ καθορύζεται απϐ την ανϊγκη ςυλλογόσ των αποβλότων τροφών, η οπούα
ςε βϐρειεσ χώρεσ γύνεται κϊθε εβδομϊδα ό κϊθε δεκαπενθόμερο.
Προφανώσ η εφαρμογό τϋτοιων ςυςτημϊτων ςε χώρεσ με θερμϐτερο κλύμα απαιτεύ ςυχνϐτερη
ςυλλογό (καθημερινϊ ό κϊθε δεϑτερη μϋρα), αυξϊνοντασ το ςυνολικϐ κϐςτοσ ςυλλογόσ ϐπωσ
και την κατϊ κεφαλό ποςϐτητα των ςυλλεγϐμενων ΒΑ.

2-Α : υλλογό από το δύκτυο κϊδων ςτουσ δρόμουσ & ςχεδιαςμόσ ταυτόχρονησ απόρριψησ
& ςυλλογόσ των δύο ρευμϊτων (αποβλότων τροφών & τροφύμων-αποβλότων κόπου &
πραςύνου)
Όταν η αποκομιδό πραγματοποιεύται μϋςω μεγϊλων κϊδων τοποθετημϋνων ςτουσ δρϐμουσ, η
καθαρϐτητα του οργανικοϑ κλϊςματοσ που ςυλλϋγεται, εύναι αρκετϊ μικρϐτερη του 90%.
Σα δύο παραπϊνω ςυςτόματα 2-Α ό 1-Α ϋχουν βρει πρακτικό εφαρμογό και ςυνηθύζονται
περιςςότερο ςε βόρειεσ χώρεσ24.

1-Β : υλλογό πόρτα-πόρτα & ςχεδιαςμόσ χωριςτόσ ςυγκϋντρωςησ των δύο ρευμϊτων
(αποβλότων τροφών & τροφύμων-αποβλότων κόπου & πραςύνου)
την περύπτωςη του ςυςτόματοσ 1-Β ο ςχεδιαςμϐσ βαςύζεται ςτον διαχωριςμϐ των αποβλότων
τροφύμων, που χαρακτηρύζονται απϐ υψηλό πυκνϐτητα και ανϊγκη για ςυχνό ςυλλογό (οςμϋσ,

24

ECOTECH, 2002. Economic Analysis of Options for Managing Biodegradable Municipal Waste. Final report to the
European Commission.
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προςϋλκυςη παραςύτων), απϐ τα απϐβλητα κόπου τα οπούα χαρακτηρύζονται απϐ χαμηλό
πυκνϐτητα, χαμηλό ϐχληςη και ϐχι τϐςο μεγϊλη ςυχνϐτητα ςυλλογόσ.
Για λϐγουσ ευκολύασ και για να αποτραπεύ η παρϊλληλη διϊθεςη των αποβλότων κόπου, τα
δοχεύα / κϊδοι που χρηςιμοποιοϑνται για τη ςυλλογό των αποβλότων τροφών εύναι μικρϊ και
τοποθετοϑνται ςε κϊθε κτύριο, πολυκατοικύα ό ςυγκρϐτημα κτιρύων, ώςτε να υπϊρχει διακριτό
ευθϑνη.

Εικόνα 2.3-5: Δίκτυο κάδων ςυλλογήσ βιοαποβλήτων ςτο δρόμο (Πηγή: Wrap, Hackney, UK, 2010)

Η ςυχνό ςυλλογό των αποβλότων κουζύνασ (καθημερινϊ ό κϊθε δεϑτερη μϋρα) εξιςορροπεύται
απϐ τη μεύωςη τησ ςυχνϐτητασ ςυλλογόσ των υπϐλοιπων αποβλότων, αφοϑ πλϋον δεν
περιϋχουν ςημαντικϐ ποςοςτϐ υλικών υψηλόσ βιοδιαςπαςιμϐτητασ και ϋτςι δεν απαιτεύται
αυξημϋνη ςυχνϐτητα ςυλλογόσ τουσ.
Για τη διαςφϊλιςη όςο το δυνατόν καθαρότερου οργανικού κλϊςματοσ, ςτην περύπτωςη που το
ςύςτημα αποκομιδόσ περιλαμβϊνει ςυλλογό πόρτα-πόρτα, καθοριςτικό ρόλο ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ
πρακτικϋσ παρϊμετροι του ςυςτόματοσ. Όπωσ αναφϋρεται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα (Favoino, 2001)
οι ςτεγανϋσ, διϊφανεσ και – ύςωσ – βιοδιαςπώμενεσ ςακούλεσ μπορεύ να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριϊ
να υιοθετόςουν ςυςτόματα ΔςΠ. Η διαφϊνεια τουσ βοηθϊει τον χρόςτη να αντιληφθεύ τι εύδουσ
απόβλητα πετϊει ςε αυτϋσ, ενώ η ςτεγανότητϊ τουσ επιτρϋπει την αποκομιδό όλων – ακόμη και των
ςχετικϊ υγρών – αποβλότων τησ κουζύνασ. Εφόςον χρηςιμοποιούνται βιοδιαςπώμενεσ ςακούλεσ
τότε εύναι δυνατό να απορρύπτονται και επεξεργϊζονται μαζύ με το περιεχόμενο τουσ. την
περύπτωςη όμωσ αυτό αυξϊνεται το κόςτοσ
Σο ςύςτημα 1-Β, ϋχει εφαρμοςτεύ με επιτυχύα ςε αρκετϋσ μεςογειακϋσ χώρεσ όπωσ η Ιταλύα
και η περιοχό τησ Καταλονύασ ςτην Ιςπανύα.
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ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ &
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ μελϋτησ, οι διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ που αποτελοϑν τον
τομϋα των εμπορικών δραςτηριοτότων & υπηρεςιών, κατανεμόθηκαν ςε ομϊδεσ

παρόμοιασ “ςυμπεριφορϊσ”, οι οπούεσ επιπλϋον παρουςιϊζουν διακριτϋσ και
ςημαντικϋσ ςε ποςότητα ροϋσ βιοαποβλότων. Σα βιοαπϐβλητα των παραπϊνω ομϊδων
εύναι κατϊ κϑριο λϐγο απϐβλητα τροφών &τροφύμων. (Σο ποςό που αντιςτοιχεύ ςε απόβλητα
κόπων εύναι πολύ μικρό για τισ παραπϊνω ομϊδεσ και ϋτςι αυτό η ποςότητα ενςωματώνεται ςτο
κυρύωσ ρεύμα παραγωγόσ τουσ).
Οι πιο ενδεδειγμϋνοι τρϐποι αντιμετώπιςησ των διαδικαςιών οργϊνωςησ & ςυλλογόσ για τισ
ομϊδεσ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια.

ΟΜΑΔΑ 1η:
.ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΛΙΑΝΙΚΗ & ΦΟΝΔΡΙΚΗ
Αυτού του εύδουσ οι επιχειρόςεισ παρϊγουν κυρύωσ μεγϊλεσ ποςότητεσ αποβλότων τροφύμων
που δεν ϋχουν καταναλωθεύ ό μετατραπεύ ςε τροφϋσ. Επομϋνωσ ςτην περύπτωςη αυτό, εύναι
ςημαντικό να προωθεύται η ΔςΠ, όχι μόνο για να αυξηθεύ η ανακύκλωςη αλλϊ και για να
διευκολυνθεύ η ςυλλογό των υλικών από αυτϋσ τισ ζώνεσ. Η ςυγκϋντρωςη θα πρϋπει να γύνεται

ςε μεγϊλουσ κϊδουσ τοποθετημϋνουσ ςε κϊθε επιχεύρηςη παρϊλληλα με τουσ
κϊδουσ για τη ςυλλογό των υπόλοιπων ανακυκλώςιμων.
Super markets, αγορϋσ τροφύμων

ΟΜΑΔΑ 2η:
ΔΙΑΥΟΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Η προςωρινό αποθόκευςη πρϋπει να εύναι μελετημϋνη προςεκτικϊ ανϊ εύδοσ καταςτημϊτων και
περιοχό ςυγκϋντρωςησ τουσ. Η ςυλλογό πρϋπει να γύνεται με την τοποθϋτηςη μικρών

κϊδων ανϊ ομϊδα καταςτημϊτων ό ςυγκϋντρωςη ςε επιλεγμϋνα κεντρικϊ ςημεύα.
Επιχειρόςεισ ςε δρόμουσ & εμπορικϊ κϋντρα
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ΟΜΑΔΑ 3η:
ΕΣΙΑΗ-ΔΙΑΚΕΔΑΗ
Σα ξενοδοχεύα, εςτιατόρια και κϋντρα διαςκϋδαςησ παρϊγουν μεγϊλεσ ποςότητεσ αποβλότων
τροφών και η ςυγκϋντρωςη θα πρϋπει να γύνεται ςε μεγϊλουσ κϊδουσ ανϊ επιχεύρηςη.
Επύςησ, κϊποια μεγϊλα εςτιατόρια ϋχουν ςταθερό παραγωγό χρηςιμοποιημϋνου λαδιού και
ζωικού λύπουσ. Αυτϊ τα υλικϊ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςε πληθώρα δραςτηριοτότων,
όπωσ ςύτιςη ζώων, παραγωγό ςαπουνιού, ακόμη και για πλαςτικό χειρουργικό.
Ξενοδοχεύα, Εςτιατόρια, κϋντρα διαςκϋδαςησ

ΟΜΑΔΑ 4η:
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Σα ςχολεύα τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ παρουςιϊζουν μειωμϋνη
παραγωγό αποβλότων τροφών λόγω του ότι προμηθεύονται μόνοι τουσ οι μαθητϋσ τα γεύματα
τουσ εύτε με προετοιμαςύα ςτο ςπύτι ό από τα κυλικεύα εντόσ και εκτόσ των ιδρυμϊτων. ε αυτό
την περύπτωςη ενδεύκνυται η ςυλλογό να γύνεται με την τοποθϋτηςη μικρών κϊδων κοντϊ
ςτουσ χώρουσ προμόθειασ των γευμϊτων (κυλικεύα).
τα πανεπιςτόμια εκτόσ από τουσ χώρουσ προμόθειασ ϋτοιμων γευμϊτων υπϊρχουν και τα
εςτιατόρια, αυξϊνοντασ κατϊ πολύ τισ παραγόμενεσ ποςότητεσ αποβλότων τροφών αφού
ςυνόθωσ παρϋχονται ϊνω των δύο γευμϊτων ανϊ ημϋρα. την περύπτωςη αυτό η ςυγκϋντρωςη
θα πρϋπει να γύνεται με την τοποθϋτηςη μικρών κϊδων κοντϊ ςτουσ χώρουσ προμόθειασ των
γευμϊτων και ςε μεγϊλουσ κϊδουσ τοποθετημϋνουσ ςε εξωτερικούσ χώρουσ των

εςτιατορύων και κυλικεύων.
χολεύα, πανεπιςτόμια

ΟΜΑΔΑ 5η:
ΓΡΑΥΕΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΕ
Η ςυγκϋντρωςη θα πρϋπει να γύνεται με την τοποθϋτηςη μικρών κϊδων κοντϊ ςτουσ χώρουσ
προμόθειασ των γευμϊτων ό ςτισ κουζύνεσ αντύςτοιχα με τισ οικύεσ.

ΟΜΑΔΑ 6η:

Δημόςιου & ιδιωτικού τομϋα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
την περύπτωςη αυτό η ςυγκϋντρωςη θα πρϋπει να γύνεται με την τοποθϋτηςη μικρών κϊδων
κοντϊ ςτουσ χώρουσ προμόθειασ των γευμϊτων (κυλικεύα) και ςε μεγϊλουσ κϊδουσ
τοποθετημϋνουσ ςτουσ εξωτερικούσ χώρουσ των εςτιατορύων .
Νοςοκομεύα, ιατρικϊ κϋντρα, κϋντρα περύθαλψησ
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ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ
Για τη βιομηχανύα τροφύμων υπϊρχει μεγϊλη αβεβαιϐτητα ςε ϐτι αφορϊ τισ παραγϐμενεσ
ποςϐτητεσ των ΒΑ που προϋρχονται κυρύωσ απϐ την παραγωγικό διαδικαςύα (μεγαλϑτερη απϐ
αυτόν για τα «αςτικοϑ τϑπου» ΒΑ), η οπούα ςχετύζεται και με τισ ενδεύξεισ ϐτι ςτην
πραγματικϐτητα οι ποςϐτητεσ των βιομηχανικών αποβλότων εύναι μεγαλϑτερεσ απϐ τισ
εκτιμώμενεσ. Η αςτοχύα εκτύμηςησ των ποςοτότων, μπορεύ να οδηγόςει ςε λανθαςμϋνο
ςχεδιαςμϐ και να μην επιφϋρει τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα. Για το λϐγο αυτϐ και εφϐςον
επιλεγεύ ο ςυγκεκριμϋνοσ τομϋασ για την εφαρμογό ενϐσ προγρϊμματοσ ΔςΠ βιοαποβλότων,
χρειϊζεται προςεκτικό ϋρευνα και ςυγκϋντρωςη αξιϐπιςτων ςτοιχεύων πριν τον οποιοδόποτε
ςχεδιαςμϐ.

ΒΘΜΑ 5Ο
2.3.6.5

ΒΘΜΑ 5 Ο : ΕΠΙΛΟΓΘ ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΛΛΟΓΘ

Η ϑπαρξη ςυςτημϊτων ςυλλογόσ βιοαποβλότων ςυνεπϊγεται ϐτι κϊθε παραγωγϐσ αποβλότων
(οικογϋνεια, κατϊςτημα, ιδιωτικό ό δημϐςια επιχεύρηςη) πρϋπει να εύναι εξοπλιςμϋνοσ με
κατϊλληλεσ τςϊντεσ και κϊδουσ για την ςυγκϋντρωςη και μεταφορϊ των υλικών ςτα ςημεύα
παραλαβόσ τουσ απϐ την υπηρεςύα ςυλλογόσ του δόμου .
Τπϊρχει μια ευρεύα ποικιλύα κϊδων και υλικών για τη
ςυλλογό των αποβλότων τροφύμων και κόπου. Η επιλογό
τουσ επηρεϊζεται απϐ τα υλικϊ που πρϐκειται να
ςυλλεχθοϑν. Δηλαδό οι μεγαλϑτεροι κϊδοι (140-240L) θα
πρϋπει να χρηςιμοποιηθοϑν εφϐςον περιλαμβϊνονται και
απϐβλητα

κόπου

ςτη

ςυλλογό.

Για

τισ

ςυλλογϋσ

αποκλειςτικϊ των αποβλότων τροφύμων ευνοοϑνται οι
μικρού κϊδοι χωρητικϐτητασ 23-25L.
Η παροχό εςωτερικών «επενδϑςεων-μεμβρανών» κϊλυψησ του κϊδου ενδϋχεται να αυξόςει το
κϐςτοσ, αλλϊ κϊνουν το ςϑςτημα πιο αποδεκτϐ απϐ το κοινϐ, υγιεινϐτερο για τα πληρώματα
ςυλλογόσ και με ελαφρώσ υψηλϐτερεσ αποδϐςεισ ςτη ςυλλογό (WRAP, 2009c).
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ΓΙΑ ΟΙΚΙΕ
Για να πραγματοποιεύται η ΔςΠ των αποβλότων τροφών και τροφύμων με εϑκολο και
διαχειρύςιμο τρϐπο μϋςα ςτην κουζύνα η κϊθε οικογϋνεια πρϋπει να εξοπλιςτεύ με:

 Ϊναν μικρό κϊδο χωρητικϐτητασ 6-10 λύτρων για χρόςη μϋςα ςτην κουζύνα (Η χρόςη
μικρού κϊδου εμποδύζει τη ςυλλογό ογκωδών υλικών όπωσ μπουκϊλια, μεταλλικϊ κουτιϊ,
ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςε υψηλότερα ποςοςτϊ καθαρόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων).

 Μια ςειρϊ απϐ διαφανεύσ ςακούλεσ που θα χρηςιμεϑουν ωσ μϐνωςη μϋςα ςτο μικρϐ
κϊδο. (Ϊνα ελϊχιςτο ςετ απϐ 50 ϋωσ 100 ςακοϑλεσ το χρϐνο θα πρϋπει να παρϋχεται ςε
κϊθε νοικοκυριϐ, προκειμϋνου να εύναι αποτελεςματικό η ςυμμετοχό τουσ ςτη ΔςΠ των
βιοαποβλότων).
Όταν οι ςακοϑλεσ γεμύςουν, θα πρϋπει να τοποθετοϑνται μϋςα ςε μεγϊλουσ και τροχόλατουσ
κϊδουσ που θα ϋχουν δοθεύ ςε κϊθε κατοικύα, με ϐγκο που θα ανταποκρύνεται ςτην αντύςτοιχη
παραγωγό των αποβλότων που ςυλλϋγονται.

 Μεγϊλοι κϊδοι (700 ϋωσ 1100 λύτρα)- ςε περιοχϋσ με μονοκατοικύεσ
και κόπουσ, ϋτςι ώςτε να μειωθεύ η ςυχνϐτητα ςυλλογόσ για κϊθε
κατοικύα.

 Σροχόλατοι κϊδοι με χωρητικϐτητα που κυμαύνεται απϐ 80 ϋωσ 240 λύτρα
για διαμερύςματα ςε πολυώροφα κτύρια. Ϊνασ τροχόλατοσ κϊδοσ
αντιςτοιχεύ ςε 10-20 οικογϋνειεσ, ανϊλογα με τη ςυχνϐτητα ςυλλογόσ.
Μικρόσ κϊδοσ (6 λύτρα) Απορρύμματα τροφών
για εϑκολο διαχωριςμϐ μϋςα ςε ςτεγανϋσ,
των αποβλότων ςτην
διαφανεύσ ςακούλεσ
κουζύνα

Μεγϊλοσ κϊδοσ (20-40 Σροχόλατοι κϊδοι για
λύτρα) για ςυλλογό ςε
οικογϋνειεσ που διαμϋνουν
μονοκατοικύεσ
ςε διαμερύςματα και
πολυώροφα κτύρια

Εικόνα 2.3-6: Κϊδοι, ςακούλεσ κατϊλληλοι για ΔςΠ αποβλότων τροφών & τροφύμων.
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ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ε περιπτώςεισ παραγωγόσ μικρών ποςοτότων αποβλότων τροφών & τροφύμων (ποςϐτητεσ
παρϐμοιεσ με αυτϋσ που παρϊγει μύα οικογϋνεια), ϐπωσ ςυμβαύνει με τα μπαρ και τισ καντύνεσ,
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν τα ύδια εργαλεύα ςυλλογόσ (κϊδοι, ςακοϑλεσ) με αυτϊ που
δύδονται και ςτα νοικοκυριϊ.
Για μεγαλϑτερουσ παραγωγοϑσ απαιτεύται μεγαλϑτεροσ ϐγκοσ των εργαλεύων ςυλλογόσ:
 Ϊνασ ό δυο τροχόλατοι κϊδοι με χωρητικϐτητα που ςυνόθωσ κυμαύνεται απϐ 120-240 lt
 την περύπτωςη των ςοϑπερ μϊρκετ και των ανθοπωλεύων, το μϋγεθοσ του κϊδουσ
μπορεύ να φτϊςει και τα 600 lt.

.
Εικόνα 2.3-7: Κϊδοι τοποθετημϋνοι ςτο πύςω μϋροσ εςτιατορύου για τη ςυλλογό των αποβλότων
τροφών & τροφύμων (Πηγό: Center for Ecological Technology -CET, 2003. US)

Μύα μεμβρϊνη μπορεύ να τοποθετηθεύ ςτο εςωτερικϐ των τροχόλατων κϊδων, ϋτςι ώςτε να
διατηροϑνται καθαρού και να μειώνεται η ανϊγκη πλϑςησ τουσ. Εϊν δεν τουσ παρϋχει το
ςϑςτημα τϐτε θα πρϋπει να ενημερωθοϑν οι «παραγωγού των βιοαποβλότων» για να τουσ
προμηθευτοϑν μϐνοι τουσ.
Ο ακϐλουθοσ πύνακασ παρουςιϊζει μύα τυπικό κλύμακα κϐςτουσ κϊδων & ςακουλών που
χρηςιμοποιοϑνται για τη ΔςΠ βιοαποβλότων. Οι τιμϋσ ϋχουν καταγραφεύ ςχετικϊ πρϐςφατα
απϐ τη Νϐτιο-Ευρωπαώκό αγορϊ και εύναι παρϐμοιεσ με αυτϋσ ςτην Ελλϊδα.
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Πύνακασ 2.3-3: Σιμϋσ για εργαλεύα ςυλλογόσ αποβλότων τροφών
Εργαλεύα
ακοϑλεσ απϐ πολυαιθυλϋνιο
Βιοςακοϑλεσ (υλικϊ με βϊςη το καλαμπϐκι-ϊμυλο)
Βιοςακοϑλεσ (χαρτύ)
Μεμβρϊνεσ (υλικϊ με βϊςη το καλαμπϐκι-ϊμυλο)
Μικρϐσ κϊδοσ
Μεγϊλοι κϊδοι
Σροχόλατοι κϊδοι
Σροχόλατοι κϊδοι
Containers
Containers (ςφραγιςμϋνα)

Όγκοσ (λύτρα)
6.5-10
6.5-10
12 –15
120 – 240
6 – 12
20 - 40
80 - 120
240
600 – 1,100
5,000 – 8,000

Εύροσ τιμόσ (€)
0.013 - 0.018
0.03-0.04
0.04-0.07
0.4-0.45
1.5-4
7.50-12
20-27
30-40
100-150
1,000-2,000

ΒΘΜΑ 6Ο
2.3.6.6

ΒΘΜΑ 6 Ο : ΕΠΙΛΟΓΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΤΛΛΟΓΘ

Σα οχόματα ςυλλογόσ θα πρϋπει να επιλϋγονται με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ των αποβλότων
προσ ςυλλογό και ιδιαύτερα θα πρϋπει να ςυςχετύζονται με την πυκνϐτητϊ τουσ.
Σα απϐβλητα τροφών ϋχουν απϐ μϐνα τουσ υψηλό
πυκνϐτητα (0.6 to 0.8 kg/L) και ϋτςι δεν χρειϊζονται
ςυμπύεςη, αφοϑ εύναι δυνατό η ςυλλογό τουσ και με
μικρϊ φορτηγϊ. Αυτϐ δεν εύναι δυνατϐν να ϋχει
εφαρμογό ςε ςυςτόματα ϐπου τα απϐβλητα
τροφών ςυλλϋγονται μαζύ με τα απϐβλητα κόπου
(των οπούων η πυκνϐτητα κυμαύνεται απϐ 0.15 ϋωσ
0.30 kg/L).
Η χρόςη μικρών οχημϊτων δύχωσ μηχανιςμϐ
ςυμπύεςησ εύναι ςημαντικϐ απϐ πλευρϊσ ευκολύασ,
κϐςτουσ και επύδραςησ ςτο περιβϊλλον. Ϊνα μικρϐ
ϐχημα εύναι ςε θϋςη, εϊν απαιτεύται, να λειτουργόςει
και με ϋνα μϐνο ϊτομο, περιορύζοντασ ϋτςι και την
κυκλοφοριακό ςυμφϐρηςη. Σο επενδυτικϐ κϐςτοσ
αντιςτοιχεύ ςτο ϋνα τρύτο απϐ αυτϐ που απαιτεύται
για ϋνα ϐχημα
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με μηχανιςμϐ ςυμπύεςησ και απϐ περιβαλλοντικόσ πλευρϊσ εύναι προτιμϐτερο ϋνα ελαφρϑ
ϐχημα (ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ηλεκτρικϐ) που ςυλλϋγει δϑο φορϋσ το δεκαπενθόμερο, αντύ
για ϋνα βαρϑ ϐχημα με μηχανιςμϐ ςυμπύεςησ που ϋςτω αντύ να ςυλλϋγει ςε εβδομαδιαύα βϊςη
μετατοπύζεται ςε δεκαπενθόμερη βϊςη.

Θα πρϋπει να ςημειωθεύ

ϐτι ςε κατϊλληλα

ςχεδιαςμϋνα ςυςτόματα, το ετόςιο κϐςτοσ ανϊ ϊτομο για τη ςυλλογό αποβλότων τροφών &
τροφύμων (με ανοιχτϊ φορτηγϊ) τεύνει να εύναι παρϐμοιο με αυτϐ για τη ςυλλογό ςϑμμεικτων
αποβλότων (με ςυμπιεςτϋσ), παρϐλο που το δεϑτερο πραγματοποιεύται μύα φορϊ την
εβδομϊδα, ενώ το πρώτο γύνεται ςυνόθωσ δϑο φορϋσ την εβδομϊδα.
Πύνακασ 2.3-4: Εκτιμώμενο κόςτοσ οχημϊτων ςυλλογόσ
Ανοιχτό όχημα
χωρύσ μηχανιςμό
3
ςυμπύεςησ, 5 m
30.000

Επενδυτικϐ κϐςτοσ (€)

Όχημα με μηχανιςμό
ςυμπύεςησ, οπύςθιασ
3
φόρτωςησ, 23 m
103.750

Απϐςβεςη κϐςτουσ / ϋτοσ (5-7 ϋτη) (€/ϋτοσ)
5.950
Λειτουργικϐ κϐςτοσ (€/ώρα) ςυμπεριλαμβανομϋνου
8,85
του κϐςτουσ απϐςβεςησ, τησ ςυντόρηςησ, των
καυςύμων κτλ. χωρύσ τον οδηγϐ ό τα ϋξοδα
εκμετϊλλευςησ
Πηγό: Ϊκθεςη 2003 του Δόμου “ Consorzio Est Milano” – Ιταλύα

14.770
21,75

υνεπώσ, ςε τυπικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ, αντικαθιςτώντασ
3 δρομολϐγια ςυλλογόσ ΑΑ (ό ςε θερμϐτερεσ περιοχϋσ 6
δρομολϐγια / εβδομϊδα) με 2 δρομολϐγια / εβδομϊδα για
απϐβλητα τροφών και 1 δρομολϐγιο / εβδομϊδα για
ςϑμμεικτα απϐβλητα (ό ςε θερμϐτερεσ περιοχϋσ 4+2),
ενδεχομϋνωσ να επιτευχθεύ και μεύωςη του ςυνολικοϑ
κϐςτουσ ςυλλογόσ.
Σϋτοια μεύωςη μπορεύ να επιτρϋψει την ειςαγωγό πρϐςθετων
δρομολογύων για τη ςυλλογό πϐρτα-πϐρτα ϊλλων ρευμϊτων
αποβλότων, κυρύωσ του χαρτιοϑ, του οπούου η ςυλλογό με το
ςϑςτημα

πϐρτα-πϐρτα

επιτυγχϊνει

υψηλϊ

ποςοςτϊ

Λόγω της υψηλής
πυκνότητϊς τους, η
ςυλλογή των αποβλήτων
τροφών μπορεύ να γύνεται
με απλά φορτηγά
επύπεδησ πλατφόρμασ,
χωρύσ μηχανιςμό
ςυμπύεςησ, τα οπούα
χαρακτηρύζονται από
χαμηλότερο κόςτοσ αγορϊσ
και λειτουργύασ.

ανϊκτηςησ (60-100 κιλϊ/ϊτομο), ςυμβϊλλοντασ ςημαντικϊ
ςτην επύτευξη υψηλών ποςοςτών ανακϑκλωςησ.
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Ανοιχτϐ ϐχημα με ϋναν οδηγϐ και ϋναν για να ςυλλϋγει

υλλογό κϊδων με χειροδιαλογό

Ανυψωτικϐ Μηχϊνημα οπύςθιασ φϐρτωςησ

Εικϐνα ςυλλογόσ αποβλότων τροφών μϋςα ςε
διαφανεύσ βιοςακοϑλεσ

Ηλεκτρικϐ Όχημα

Μεταφορϊ ςε κινητϐ ςταθμϐ μεταφϐρτωςησ

Εικόνα 2.3-8: Οχόματα ςυλλογόσ πόρτα-πόρτα βιοαποβλότων.

ΒΘΜΑ 7Ο
2.3.6.7

ΒΘΜΑ 7 Ο : ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΘ ΤΧΝΟΣΘΣΑ ΤΛΛΟΓΘ

την περιοχό τησ Μεςογεύου, η μϋςη / τυπικό ςυχνϐτητα ςυλλογόσ μεικτών ΑΑ εύναι ϋνα
καθημερινϐ δρομολϐγιο ςυλλογόσ (3 δρομολϐγια/ εβδομϊδα).
Η ςυλλογό αποβλότων τροφών & τροφύμων απϐ τα νοικοκυριϊ θα πρϋπει να πραγματοποιεύται
αρκετϊ ςυχνϊ:

Σελίδα 86

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

 Σουλϊχιςτον 2-3 ςυλλογϋσ την εβδομϊδα (2 δρομολϐγια εϊν εύναι δυνατϐν ςε μικρϊ χωριϊ
με μονοκατοικύεσ και χώρο για αποθόκευςη ςτουσ κόπουσ)
 Ϊωσ και 4 φορϋσ την εβδομϊδα ό και ςυχνϐτερα, ςε θερμϋσ περιϐδουσ (Ιοϑνιο, Ιοϑλιο,
Αϑγουςτο) και ςε πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ.
Για

ςυγκεκριμϋνουσ

παρϊγουν

μεγϊλεσ

μεγϊλουσ

παραγωγοϑσ,

ποςϐτητεσ

που

αποβλότων

βιοαποβλότων, ϋνασ γϑροσ ςυλλογόσ με υψηλϐτερη
ςυχνϐτητα (ϋωσ και ημερηςύωσ) θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ
και να εφαρμοςτεύ ςε τουριςτικϋσ περιοχϋσ και μεγϊλεσ
πϐλεισ, ϐπου ο αριθμϐσ και η πυκνϐτητα των
εςτιατορύων και των κυλικεύων δικαιολογεύ ϋνα ειδικϊ
ςχεδιαςμϋνο, ξεχωριςτϐ ςϑςτημα.
Η αποκομιδό των αποβλότων τροφών πρϋπει να γύνεται ςυχνϊ εξαιτύασ τησ ευκολύασ και του
γρόγορου ρυθμού ζύμωςόσ τουσ. Σα απόβλητα κόπων μπορεύ να ςυλλϋγονται ςε αραιότερα χρονικϊ
διαςτόματα. Οι διαπιςτώςεισ αυτϋσ μπορεύ να μεταφραςτούν ωσ ανϊγκη οργϊνωςησ δύο
ξεχωριςτών ςυςτημϊτων αποκομιδόσ βιοαποβλότων, ϋνα για κϊθε «υλικό». Η κύνηςη αυτό
διαςφαλύζει ότι ςτην περύπτωςη που κριθεύ απαραύτητο να εντατικοποιηθεύ η επεξεργαςύα των
αποβλότων τροφών, οι εργαςύεσ πρϋπει να προςανατολιςτούν προσ αυτό. Σο γεγονόσ αυτό θα
γλύτωνε οποιαδόποτε ςπατϊλη ενδεχομϋνωσ προϋκυπτε από την εποχικό διακύμανςη ςτισ ποςότητεσ
των αποβλότων κόπου.

ΒΘΜΑ 8Ο
2.3.6.8

ΒΘΜΑ 8 Ο : ΕΝΘΜΕΡΩΘ & ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ

Όταν μια νϋα πρωτοβουλύα ξεκινϊ, χρειϊζονται κατϊλληλα μϋςα για την ενημϋρωςη και
προβολό αυτόσ τησ πρωτοβουλύασ ϐπωσ τα τηλεοπτικϊ ςποτ, η διαφημύςεισ ςτισ εφημερύδεσ ό
το διαδύκτυο. χεδιϊζοντασ μια ιςτοςελύδα απϐ την οπούα το κοινϐ μπορεύ να αποκτόςει το
ςχϋδιο διαχεύριςησ των αποβλότων και ενημερωτικϊ φυλλϊδια εύναι αρκετϊ εϑκολο και
ελϊχιςτα δαπανηρϐ. Η ιςτοςελύδα ςτο διαδύκτυο μπορεύ ακϐμη και να επεκταθεύ με απαντόςεισ
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ςε ςυχνϋσ ερωτόςεισ (FAQ) και παρϋχοντασ ςχετικϋσ ςυνδϋςεισ με ϊλλεσ ιςτοςελύδεσ ςτο
διαδύκτυο ϐπου ο χρόςτησ μπορεύ να βρει περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ.
Φαμηλοϑ κϐςτουσ εργαλεύα για την ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ εύναι:

► Δραςτηριϐτητεσ μαζικόσ εκπαύδευςησ:
o Ωρθρα ςε εφημερύδεσ
o Δελτύα νϋων
o Ομιλύεσ
o Εμφανύςεισ των δημοτικών
υπαλλόλων ςε ραδιοφωνικϊ
προγρϊμματα

o Ανακοινώςεισ δημϐςιων υπηρεςιών
► Διαλϋξεισ ειδικών επιςτημϐνων ςε:
o χολεύα
o Πανεπιςτόμια
o Λϋςχεσ
o Ομϊδεσ ςυμφερϐντων / ΜΚΟ
o Δημϐςιεσ εκδηλώςεισ
► Δημιουργύα ιςτοςελύδων ενημϋρωςησ,
(ϐπωσ προαναφϋρθηκε)

► Απ' ευθεύασ πληροφϐρηςη του κοινοϑ με φυλλϊδια
► Ενημϋρωςη απϐ ςπύτι ςε ςπύτι με επιςκϋψεισ εργαζομϋνων (ό εθελοντών) για την
ενημϋρωςη των πολιτών

► Μετϊδοςη ενημερωτικών ςποτ ςτα τοπικϊ και περιφερειακϊ ΜΜΕ (τηλεϐραςη ραδιϐφωνο)

► Δημιουργύα επιτροπών γειτονύασ για την ενημϋρωςη και την ευαιςθητοπούηςη ςχετικϊ με
τη δημϐςια υγεύα, το περιβϊλλον και τα απϐβλητα

► υνεργαςύα με κοινωνικοϑσ φορεύσ, επιμελητόρια, ΜΚΟ κλπ
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Επιπλϋον, ςε τοπικϐ ό περιφερειακϐ επύπεδο, η αρμϐδια αρχό διαχεύριςησ αποβλότων μπορεύ να
καθιερώςει μια τηλεφωνικό γραμμό ό μια υπηρεςύα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, ϐπου οι
πολύτεσ μποροϑν να κϊνουν ερωτόςεισ ςχετικϊ με το ςϑςτημα διαχεύριςησ αποβλότων.

Εικόνα 2.3-9: Ενημερωτικϊ φυλλϊδια που χρηςιμοποιούνται ωσ μϋροσ των προγραμμϊτων
25
ενημϋρωςησ & ευαιςθητοπούηςησ ςε περιοχϋσ τησ Αγγλύασ .

25

Waste in Action 2010:An investigation into food waste management
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Εικόνα 2.3-10: Ενημερωτικό φυλλϊδιο ςχετικϊ με τα υλικϊ που επιτρϋπεται & δεν επιτρϋπεται να απορρύπτονται ςτουσ κϊδουσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων
(http://www.dacorum.gov.uk/default.aspx?page=6544).
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ΒΘΜΑ 9Ο
2.3.6.9

ΒΘΜΑ 9 Ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Για την περύπτωςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων οι καταλληλϐτερεσ
δραςτηριϐτητεσ παρακολοϑθηςησ εύναι οι εξόσ:


Παρακολοϑθηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ, τησ ςυμπεριφορϊσ και τησ ικανοπούηςησ των
ςυμμετεχϐντων ςχετικϊ με τα ςυςτόματα διαχεύριςησ βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη τησ χρόςησ του
εφαρμοζϐμενου ςυςτόματοσ και τησ
ςυμμετοχόσ.



Παρακολοϑθηςη των ποςοςτών με
ύωςησ/ανακϑκλωςησ και εκτροπόσ των
βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη των ποςοςτών
ανϊκτηςησ των βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη του κϐςτουσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη του επιπϋδου προςμύξεων ςτα ςυλλεγμϋνα βιοαπϐβλητα.



Παρακολοϑθηςη των προγραμμϊτων ευαιςθητοπούηςησ / ενημϋρωςησ ςχετικϊ με τα
βιοαπϐβλητα.

2.3.7 ΕΚΣΙΜΘΘ ΚΟΣΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ
Ο ςχεδιαςμϐσ απϐ την αρχό των ςυςτημϊτων ΔςΠ των βιοαποβλότων εύναι οικονομικϊ
δαπανηρϐσ. Ειδικϊ το κϐςτοσ ανϊ τϐνο ό το κϐςτοσ ανϊ νοικοκυριϐ θα διαφϋρουν ςημαντικϊ
μεταξϑ των διαφϐρων αρχών-δόμων, ανϊλογα με το επιλεγμϋνο πρϐγραμμα που θα
εφαρμοςτεύ και τισ τρϋχουςεσ δραςτηριϐτητϋσ τησ τοπικόσ αρχόσ.

Σο κϐςτοσ υλοπούηςησ ενϐσ προγρϊμματοσ ΔςΠ περιλαμβϊνει:
 Σο αρχικϐ κϐςτοσ επϋνδυςησ που αφορϊ την αγορϊ του κεφαλαιουχικοϑ εξοπλιςμοϑ και
το κϐςτοσ απϐςβεςησ του (Στόλοσ οχθμάτων που απαιτοφνται, ι χριςθ του υπάρχοντοσ
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με τροποποιιςεισ, χρθματοδοτικι μίςκωςθ ι αγορά νζων οχθμάτων, αγορά κάδων και
εξοπλιςμοφ).
 Αρικμόσ επιπλζον προςωπικοφ που απαιτείται και τοπικό επίπεδο μιςκϊν.
 Σο κϐςτοσ λειτουργύασ του προγρϊμματοσ (υντόρηςη εξοπλιςμοϑ, καϑςιμα).
 Σην προβολό και διαφόμιςη του προγρϊμματοσ.
 Σα ϋξοδα για την παρακολοϑθηςη του προγρϊμματοσ.
Σο αρχικϐ κϐςτοσ επϋνδυςησ αναφϋρεται ςτισ, κατϊ κανϐνα, πϊγιεσ επενδϑςεισ ποϑ πρϋπει να
γύνουν πριν την λειτουργύα και διαχεύριςη του. υνόθωσ, ϋνα
υψηλϐ κϐςτοσ αρχικόσ επϋνδυςησ ςυνεπϊγεται χαμηλϐτερο
κϐςτοσ λειτουργύασ και διαχεύριςησ του ςυςτόματοσ και το
αντύςτροφο.

Η

επιλογό

τησ

μεθϐδου

επομϋνωσ,

προςδιορύζεται ς' ϋνα βαθμϐ και απϐ τα διαθϋςιμα κονδϑλια
προσ επϋνδυςη.
τον επϐμενο πύνακα παρουςιϊζεται η εκτύμηςη κϐςτουσ
απϐ την υλοπούηςη αντύςτοιχων προγραμμϊτων ΔςΠ για τη
διαχεύριςη βιοαποβλότων ςτην Ευρώπη.
Πύνακασ 2.3-5: Εκτιμόςεισ κόςτουσ για την υλοπούηςη ςυςτημϊτων ΔςΠ αποβλότων τροφών &
τροφύμων (Eunomia, ARC Catalan Waste Agency, 2007)
Χαρακτηριςτικά ςυςτήματοσ
Ρρομικεια κάδων 10 lt
Σάκοι κομποςτοποίθςθσ
Ενθμερωτικι εκςτρατεία
Οχιματα ςυλλογισ
ΔςΡ & κομποςτοποίθςθ
ΔςΡ βιοαποβλιτων & αναερόβια επεξεργαςία
φγκριςη με διάθεςη ςε ΧΤΣΑ & καφςη
Κόςτοσ διάκεςθσ ςε ΧΥΤΑ ςφμμεικτων
Κόςτοσ καφςθσ ςφμμεικτων

Κόςτοσ υλοποίηςησ
1€/κάτοικο
0,82€/κάτοικο (Για 30 ςάκκουσ)
1-5 €/κάτοικο (εξαρτάται από τθν
πλθκυςμιακι πυκνότθτα του διμου)
80.000€/όχθμα
35-75 €/τόννο
80-125 €/τόννο
Κόςτοσ, €/τόνο
55
90

ε θϋματα ςυλλογόσ αποβλότων, ςημαντικότεροσ παρϊγοντασ εύναι το λειτουργικό κόςτοσ.
Με βϊςη την ευρϑτερη εμπειρύα απϐ την ανακϑκλωςη των υλικών ςυςκευαςύασ, επιςημϊνεται
ϐτι το κϐςτοσ ςυλλογόσ αυξϊνεται με την ειςαγωγό προγραμμϊτων ΔςΠ. Αυτϐ δεν ςυμβαύνει
κατ’ ανϊγκη με τη ΔςΠ των βιοαποβλότων. Τπϊρχει πληθώρα ςτοιχεύων που δεύχνουν ϐτι το
κϐςτοσ ςυλλογόσ μπορεύ να μειωθεύ με την ειςαγωγό τησ ΔςΠ για τα ΒΑ, ειδικϊ αν υπολογιςτεύ
ανϊ νοικοκυριϐ και ϐχι ανϊ τϐνο ςυλλεγϐμενων ΒΑ, δεδομϋνου ϐτι υπειςϋρχονται αλλαγϋσ ςε
ολϐκληρο το ςϑςτημα ςυλλογόσ.
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τοιχεύα κϐςτουσ εκφραςμϋνα ςε €/τϐνο για την υλοπούηςη ςυςτημϊτων ΔςΠ βιοαποβλότων
ςτην Αυςτρύα παρουςιϊζονται ςτον επϐμενο πύνακα.
Πύνακασ 2.3-6: Οικονομικϊ ςτοιχεύα εφαρμογόσ ςυςτημϊτων ΔςΠ ςτην Αυςτρύα (Eunomia, 2007)
Εφαρμογό ςυςτόματοσ ςυλλογόσ & επεξεργαςύασ
υλλογό Αποβλότων τροφών & τροφύμων

Κόςτοσ, €/τόνο
80

Κομποςτοπούηςη

46
ύνολο

126

υλλογό αποβλότων κόπου

5

Κομποςτοπούηςη

23
ύνολο

Σα

παραπϊνω

κϐςτη

περιλαμβϊνουν

28

την

εκπαύδευςη

προςωπικοϑ,

προγρϊμματα

ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών και ανϊγκεσ ςε διοικητικϐ προςωπικϐ.
Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται ςυγκεντρωμζνα ςτοιχεία κόςτουσ-χρεϊςεων κατά τθν
εφαρμογι προγραμμάτων ΔςΡ βιοαποβλιτων & αποβλιτων κιπου ςε διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ.
Πύνακασ 2.3-7: τοιχεύα χρεώςεων κατϊ την εφαρμογό προγραμμϊτων ΔςΠ βιοαποβλότων
26
ςτην Ευρώπη

26

3rd Baltic Biowaste Conference, 23/24 Nov. 2011, Vilnius, "Implementation of separate collection across the EU - rivers,
situations, economics", Enzo Favoino, Scuola Agraria del Parco di Monza, ISWA
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Ενϊ υπάρχουν αρκετά ζξοδα για τθν ειςαγωγι ενόσ νζου προγράμματοσ ΔςΡ βιοαποβλιτων,
εντοφτοισ υπάρχουν επίςθσ ςημαντικζσ εξοικονομήςεισ που μποροφν να γίνουν από τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ.
Οι τοπικζσ αρχζσ κα αρχίςουν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ για εκτροπι από τθν ταφι των
βιοαποδομιςιμων αποβλιτων και κα ςταματιςουν να
επιβαρφνονται με ςθμαντικά πρόςτιμα Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ κα υπάρξει επίςθσ από τθ μείωςθ διάκεςθσ του
μεικτοφ ρεφματοσ αποβλιτων που αυξάνεται δραματικά
τα τελευταία χρόνια. (Στθν Ιταλία και τθν Ιςπανία,
διάφορεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι το μεγάλο κόςτοσ που
ςυνδζεται με τθν ειςαγωγι ενόσ νζου ςυςτιματοσ ΔςΡ
βιοαποβλιτων είναι δυνατό να αντιςτακμιςτεί από τθν εξοικονόμθςθ που πραγματοποιείται με τθ
μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ ςυλλογισ των απορριμμάτων27).
Το πρόςκετο κόςτοσ τθσ ΔςΡ ςτο υπάρχον ςφςτθμα είναι δυνατό να το επιβαρφνει μεταξφ 0-15
ευρϊ ανά τόνο28, αλλά όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ αυτό κα
μποροφςε να αντιςτακμιςτεί και να ζχει μθδενικι επιβάρυνςθ ςτο
υπάρχον κόςτοσ από τθ μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ ςυλλογισ των μεικτϊν
αποβλιτων και οι τρζχουςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ ςυλλογισ των
βιοαποβλιτων κα μποροφν να ςυμψθφίηονται με το κόςτοσ διάκεςθσ.
Η ειςαγωγι νζων ςυςτθμάτων ΔςΡ βιοαποβλιτων είναι περιςςότερο
ευνοϊκι για τισ τοπικζσ αρχζσ, όπου τα απόβλθτα διατίκενται επί του
παρόντοσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και επομζνωσ, επθρεάηονται άμεςα από τθν αφξθςθ του
κόςτουσ διάκεςθσ & τουσ ςτόχουσ εκτροπισ.
Η λεπτομερόσ οικονομικό εκτύμηςη ενϐσ προγρϊμματοσ ΔςΠ προϒποθϋτει την ανϊλυςη ϐλων
των ςυςτατικών του προγρϊμματοσ και αποτύμηςη των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών
(γεωγραφικών,

δημογραφικών

ιδιαιτεροτότων,

υφιςτϊμενων

μεθϐδων

ςυλλογόσ,

προςβϊςιμων εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ κλπ) τησ προσ εξϋταςη περιοχόσ και απαιτεύ την
εκπϐνηςη οικονομοτεχνικόσ μελϋτησ η οπούα θα λαμβϊνει υπϐψη και θα εκτιμϊ ενδελεχώσ ϐλεσ
τισ παραπϊνω παραμϋτρουσ.

27
28

ACR +, 2009
Eunomia, 2008
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2.3.8 ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΔΠ ΒΙΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ε ΣΟΠΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
2.3.8.1

ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΜΕ ΔΠ ( ΕΛΛΑΔΑ, 2012)
Πρόγραμμα Δ. Αθηναύων: Σο πρϐγραμμα περιλαμβϊνει τοποθϋτηςη εκατοντϊδων κϊδων, καφϋ χρώματοσ, ςε δϑο
απϐ τισ πιο πολυςϑχναςτεσ γειτονιϋσ τησ πρωτεϑουςασ, το Γκϊζι και τα Ωνω Πατόςια με κριτόριο την πολυπληθό
ϑπαρξη καταςτημϊτων εςτύαςησ και διαςκϋδαςησ. Οι καφϋ κϊδοι θα αδειϊζονται κϊθε μϋρα απϐ ειδικϊ
απορριμματοφϐρα και το περιεχϐμενο θα καταλόγει ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ ειδικόσ μονϊδασ κομποςτοπούηςησ, που
βρύςκεται ςτον χώρο του ΦΤΣΑ Υυλόσ
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ: Σο πρϐγραμμα βρύςκεται ςτην αρχό λειτουργύασ του (2012) και κϊθε εξϋλιξη θα
ανακοινώνεται ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του δόμου: www.cityofathens.gr/
Πρόγραμμα Δ. Κηφιςιϊσ: Διανομό κϊδων ςε διϊφορεσ γειτονιϋσ με βϊςη ειςοδηματικϊ κριτόρια για τη ςυλλογό
αποβλότων τροφών και ομούωσ με το Δ. Αθηναύων μεταφορϊ τουσ ςτη μονϊδα του ΦΤΣΑ τησ Υυλόσ.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ: Σο πρϐγραμμα βρύςκεται ςτην αρχό λειτουργύασ του (2012) και κϊθε εξϋλιξη θα
ανακοινώνεται ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του δόμου: www.kifissia.gr
Πρόγραμμα Δημοτικόσ Κομποςτοπούηςησ Δ. Άνδρου: Η κομποςτοπούηςη λαμβϊνει χώρα μετϊ τη ςυλλογό ςε
κϊδουσ απϐ τα ςπύτια των πολιτών και μεταφορϊ τουσ ςε εγκατεςτημϋνο μηχανικο κομποςτοποιητό.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ: Σο πρϐγραμμα βρύςκεται ςτην αρχό λειτουργύασ του (2012) και κϊθε εξϋλιξη θα
ανακοινώνεται ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του δόμου: www.andros.gov.gr

2.3.8.2

ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΠΕΔΟ

Επιτυχημζνεσ περιπτώςεισ ΔςΠ & αξιοποίηςησ βιοαποβλήτων (Comwaste, Life 03 ENV/GR/00205)
Φώρα
εφαρμογόσ

Ονομαςύα
προγρϊμματοσ

Ιςπανύα

Barcelona
Montejurra
Gironde
SIVOM
Cupello
Monza
Padova
Kerry
Amres
Lipor
Castle Morpeth
Wyecysle

Γαλλύα
Ιταλύα

Ιρλανδύα
Πορτογαλύα

Αριθμόσ νοικοκυριών
/πληθυςμόσ που καλύπτει το
πρόγραμμα
137000 κϊτοικοι/55000 νοικοκυριϊ
52000 κϊτοικοι/23000 νοικοκυριϊ
20000 νοικοκυριϊ
23600 νοικοκυριϊ
4200 νοικοκυριϊ
119060 κϊτοικοι
205000 κϊτοικοι
5600 κϊτοικοι/1766 νοικοκυριϊ
150000 νοικοκυριϊ
50000 κϊτοικοι
20400 νοικοκυριϊ
1000 νοικοκυριϊ

Ποςότητα οργανικών
απορριμμϊτων που
ςυλλϋγονται (t/y)
10700
10000
36000
6000
315
10000
16500
500
250000
30000
5000
250

Ποςότητα
παραγόμενου
κόμποςτ (t/y)
1900
2000
24000
2500

15000
29000
3000
70

τα επϐμενα παραδεύγματα παρουςιϊζονται ενδεικτικϊ, επιτυχημϋνεσ πρακτικϋσ ΔςΠ &
αξιοπούηςησ των βιοαποβλότων με εφαρμογό ςε χώρεσ τισ Ε.Ε.
Επιπλϋον πληροφορύεσ και περιςςϐτερα παραδεύγματα μποροϑν να αντληθοϑν απϐ την ςχετικό
ϋκδοςη τησ Ε.Ε «Επιτυχημϋνεσ περιπτώςεισ κομποςτοπούηςησ & διαλογόσ ςτην πηγό»:
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/compost_el.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔςΠ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ BAPAUME ΣΘ ΒΔ ΓΑΛΛΙΑ
Σο πρϐγραμμα κομποςτοπούηςησ τησ SIVOM ϋχει οργανωθεύ με τη ςυνεργαςύα των δόμων τησ περιοχόσ Bapaume
και καλϑπτει το 92 % των 23.600 κατούκων τησ περιοχόσ. Η SIVOM εύναι ϋνασ «υνεταιριςμϐσ πολλαπλών ςκοπών»:
Οι κοινϐτητεσ ςυνεργϊζονται για διϊφορα θϋματα, εκ των οπούων και η διαχεύριςη των απορριμμϊτων.
Περιλαμβϊνει 56 κωμοπϐλεισ, απϐ τισ οπούεσ η μεγαλϑτερη εύναι η Bapaume, με πληθυςμϐ 3.500 κατούκων.
Η περιοχό τησ Bapaume βρύςκεται ςτη Γαλλύα, ςτο διαμϋριςμα του Nord Pas-de-Calais, ςτα νϐτια τησ πϐλησ Arras,
περύπου 200 km απϐ τισ ακτϋσ του Ατλαντικοϑ. Εύναι μια αγροτικό περιοχό, ϐχι ιδιαύτερα πλοϑςια, που
χαρακτηρύζεται απϐ αγροκτόματα και ανεξϊρτητα ςπύτια.
Περιγραφό:
Πρϐκειται για ϋνα ςυγκεντρωτικϐ πρϐγραμμα κομποςτοπούηςησ ϐπου τα βιοαπϐβλητα των νοικοκυριών και τα
απϐβλητα των κόπων ςυλλϋγονται χωριςτϊ και κομποςτοποιοϑνται ςε μια κεντρικό μονϊδα.
Σο πρϐγραμμα ϊρχιςε με την επιλεκτικό ςυλλογό των βιοαποβλότων 3.000 κατούκων, ςε μια περύοδο δοκιμόσ. ε
κϊθε νοικοκυριϐ δϐθηκε ϋνασ «πρϊςινοσ» κϊδοσ ανακϑκλωςησ, χωρητικϐτητασ 120 λύτρων, προκειμϋνου να γύνεται
η απϐθεςη των βιοαποβλότων (οικιών & κόπου), ενώ επιτρϊπηκε & η απϐθεςη χαρτονιών και υφαςμϊτων (πολϑ
μικρϋσ ποςϐτητεσ). Μετϊ απϐ επιτυχεύσ δοκιμϋσ κομποςτοπούηςησ ςτα ςυλλεγϐμενα απϐβλητα, η SIVOM αποφϊςιςε
να επεκτεύνει το πρϐγραμμα ςυλλογόσ & ςτα 11.000 νοικοκυριϊ τησ περιοχόσ. Σο ςϑςτημα τώρα βρύςκεται ςε πλόρη
εφαρμογό και το 50 % των βιοαποβλότων ςυλλϋγεται ςτουσ πρϊςινουσ κϊδουσ των 120 lt. Οι κϊδοι χορηγόθηκαν
δωρεϊν ςτουσ κατούκουσ & το κϐςτοσ τουσ (40,4 €/τμχ), ενςωματώθηκε ςτο ετόςιο τϋλοσ κϊθε νοικοκυριοϑ.
Η SIVOM διαθϋτει τϋςςερα οχόματα για τη ςυλλογό. Σα τρύα ςυλλϋγουν τουσ πρϊςινουσ κϊδουσ τησ ανακϑκλωςησ
και τουσ κϊδουσ των γενικών απορριμμϊτων, ενώ το ϊλλο ϐχημα παραμϋνει ςε εφεδρεύα. Τπϊρχουν 7 εβδομαδιαύα
δρομολϐγια ςυλλογόσ & διανϑονται ςυνολικϊ 66.000 km/ϋτοσ. Οι εγκαταςτϊςεισ τησ κομποςτοπούηςησ
καταλαμβϊνουν ϋναν ςτεγαςμϋνο χώρο 3.000 m2 ςε οικϐπεδο 3,5 ha. Η μϋγιςτη δυναμικϐτητα τησ μονϊδασ εύναι
7.000 τον/ϋτοσ. τη μονϊδα κομποςτοποιοϑνται χαρτύ & χαρτϐνια πϋραν των βιοαποβλότων οικιών & των
αποβλότων κόπων. Πρϐκειται για κλειςτϐ ςϑςτημα κομποςτοπούηςησ ςε τςιμεντϋνιεσ τϊφρουσ με αεριςμϐ &
ανϊδευςη/διαβροχό. Ακολουθεύ αφαύρεςη μετϊλλων & κοςκύνιςη. Σο προώϐν ωριμϊζει 2-3 μόνεσ πριν πωληθεύ.
Οικονομικϊ τοιχεύα:
Αρχικό κόςτοσ: 3,3 εκατ. € ςυνολικϊ
Λειτουργικό κόςτοσ: 37 ϋωσ 41 €/t
Κόςτοσ διαφόμιςησ: 18.300 € ςυνολικϊ
Κόςτοσ αποφευχθεύςασ απόθεςησ: 30,5 €/t
Έςοδα: 6 ϋωσ 9 €/t Η ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ δημιοϑργηςε 19 θϋςεισ εργαςύασ.
Λόγοι επιτυχύασ
Σο πρϐγραμμα θεωρεύται επιτυχημϋνο γιατύ οι κϊτοικοι ϋχουν καλό ενημϋρωςη ςχετικϊ με την ϐλη διαδικαςύα και
το διαχωριςμϐ των απορριμμϊτων, κϊτι που ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την υψηλό ποιϐτητα του τελικοϑ προώϐντοσ.
Παρϊγονται 2.500 t κϐμποςτ κατ’ ϋτοσ απϐ 6.000 t βιοαποδομόςιμων αποβλότων το οπούο χρηςιμοποιεύται ςτην
καλλιϋργεια πατϊτασ και παντζαριών (τιμό πώληςησ 9 €/τον).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔςΠ &ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ BAIX CAMP ΣΘΝ ΙΠΑΝΙΑ
Σο πρϐγραμμα διαλογόσ ςτην πηγό και κομποςτοπούηςησ του Baix Camp εκτελεύται υπϐ την αιγύδα του Consell
Comarcal del Baix Camp (ςυμβοϑλιο περιοχόσ του Baix Camp).
Η κυβϋρνηςη τησ Καταλωνύασ μϋςω τησ Τπηρεςύασ Περιβϊλλοντοσ δρα ωσ διαμορφωτόσ τησ πολιτικόσ και
2
επιβλϋπων Υορϋασ του προγρϊμματοσ. Η ϋκταςη που καλϑπτει το πρϐγραμμα ανϋρχεται ςε 695 km . Περιλαμβϊνει
25 000 κατούκουσ ςε περύπου 8 000 νοικοκυριϊ.
Σο πρϐγραμμα εφαρμϐζει το ςϑςτημα ςυλλογόσ πϐρτα πϐρτα απϐ τα νοικοκυριϊ και τουσ μεγϊλουσ παραγωγοϑσ
των Βιοαποδομόςιμων οικιακών απορριμμϊτων και των απορριμμϊτων κόπων, τη μεταφορϊ τουσ ςτη μονϊδα
κομποςτοπούηςησ και την κομποςτοπούηςη ςε ανοικτϊ αεριζϐμενα ςειρϊδια.
τα δυϐμιςι χρϐνια λειτουργύασ του προγρϊμματοσ ςυλλϋχθηκαν περύπου 7 000 t οικιακών απορριμμϊτων και 3 000
t απορριμμϊτων κόπων, ενώ παρϊχθηκαν 900 t κϐμποςτ.
Σο πρϐγραμμα εύναι επιτυχημϋνο λϐγω τησ καλόσ διαφημιςτικόσ εκςτρατεύασ και τησ πολιτικόσ θϋληςησ ςτο τοπικϐ
ςυμβοϑλιο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔςΠ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ LIMERICK ΣΘΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σο πρϐγραμμα κομποςτοπούηςησ του Limerick τελεύ υπϐ την αιγύδα του δόμου & ςτο πρϐγραμμα ςυμμετϋχουν 2.800
νοικοκυριϊ. Σα βιοαπϐβλητα απϐ οικύεσ και τα απϐβλητα κόπων ςυλλϋγονται χωριςτϊ και κομποςτοποιοϑνται
ςυγκεντρωτικϊ (κεντρικό μονϊδα). Η κομητεύα του Limerick βρύςκεται ςτα νοτιοδυτικϊ τησ Ιρλανδύασ. Σο
πρϐγραμμα εφαρμϐζεται ςτα διοικητικϊ ϐρια τησ δημοτικόσ αρχόσ του Limerick.
Περιγραφό:
Σο πρϐγραμμα χωρύςτηκε ςε δϑο φϊςεισ: την πρώτη φϊςη, περιελϊμβανε τϋςςερα δρομολϐγια ςυλλογόσ ςτη
βϐρεια πλευρϊ τησ πϐλησ, η οπούα θεωρόθηκε αντιπροςωπευτικό. τη δεϑτερη φϊςη το πρϐγραμμα επεκτϊθηκε
και ςτην υπϐλοιπη πϐλη. υνολικϊ διανεμόθηκαν ςτα νοικοκυριϊ 2800 πρϊςινοι κϊδοι των 140 l.
Οι πρϊςινοι κϊδοι ςυλλϋγονται κϊθε δεϑτερη Παραςκευό, ενώ οι κλαςικού μαϑροι κϊδοι ςυλλϋγονται
εναλλαςςϐμενεσ Παραςκευϋσ. Σϋςςερα οχόματα ςυλλογόσ χρηςιμοποιοϑνται για τη ςυλλογό βιοαποβλότων
(οικιακών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπολειμμϊτων κρϋατοσ και ψαριών, και αποβλότων κόπων). Επύςησ ϋχουν
μοιραςτεύ «βιοκϊδοι» (τροχοφϐροι κϊδοι με ψευδοπατώματα και οπϋσ αεριςμοϑ), πλαςτικϋσ βιοαποδομόςιμεσ
ςακοϑλεσ και κλαςικού πρϊςινοι κϊδοι χωρητικϐτητασ 240 l για μεγαλϑτερεσ οικύεσ.
Για τη ςυλλογό των βιοαποβλότων απϐ τα ςυμμετϋχοντα νοικοκυριϊ χρηςιμοποιοϑνται 4 απορριμματοφϐρα, τα
οπούα ϋχουν τροποποιηθεύ ώςτε να εύναι δυνατό η ςυλλογό των ςτραγγιςμϊτων ϐταν η πλϊκα ςυμπύεςησ
λειτουργεύ. Η κομποςτοπούηςη γύνεται ςε ανοικτϊ ςειρϊδια ϐπου το υλικϐ παραμϋνει για 3 μόνεσ ενώ η ωρύμανςηαποθόκευςη διαρκεύ 8 μόνεσ. Πριν την κομποςτοπούηςη λαμβϊνει χώρα τεμαχιςμϐσ. Σα ςειρϊδια ςχηματύζονται
ςταδιακϊ με τη βοόθεια του τεμαχιςτό και αναςτρϋφονται με τη χρόςη αναςτροφϋα ςειραδύων. Πριν την ωρύμανςη
το υλικϐ κοςκινύζεται για την απομϊκρυνςη προςμύξεων (π.χ. πλαςτικϊ). Μετϊ την ωρύμανςη απομακρϑνονται τα
μεγαλϑτερα κομμϊτια του κομποςτοποιημϋνου υλικοϑ και χρηςιμοποιοϑνται ωσ υπϐςτρωμα ςτα νϋα ςειρϊδια.
Οικονομικϊ τοιχεύα:
Εξοπλιςμόσ: 766.000 € (περιλαμβϊνει κϊδουσ και τροποπούηςη απορ/ρων)
Έξοδα κεφαλαύου: 2.400 €
Αμοιβϋσ προςωπικού: 12. 700 €
Έξοδα διαφόμιςησ: 7. 620 €
Λόγοι επιτυχύασ
Η επιτυχύα οφεύλεται ςτην καλό ποιϐτητα του κϐμποςτ που ϋχει παραχθεύ. Σο κϐμποςτ αναλϑθηκε απϐ τη Bord na
Mona (Ιρλανδικϐσ ςϑνδεςμοσ παροχϋων τϑρφησ) και διαπιςτώθηκε ϐτι μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ μϋςο
ανϊπτυξησ των φυτών. Ο φορϋασ τώρα διενεργεύ ϋρευνεσ ςχετικϊ με τα αποτελϋςματα του κϐμποςτ ςε
αναπτυςςϐμενα φυτϊ. Ο δόμοσ & οι ςυμμετϋχοντεσ προςπαθοϑν ϊμεςα να επιλϑουν τα προβλόματα και ςυνεχώσ
να βελτιώνουν την ποιϐτητα των ςυλλεχθϋντων υλικών (μούραςμα ςακουλών, κ.λ.π.).
Η πληροφϐρηςη του κοινοϑ ϋγινε με ανακοινώςεισ ςτον τϑπο, ραδιοφωνικϋσ διαφημύςεισ & διανομό φυλλαδύων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔςΠ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ NIORT ΣΘ ΓΑΛΛΙΑ
Σο πρϐγραμμα δρϊςησ Col Vert τησ Niort διενεργεύται απϐ την Κοινϐτητα τησ Niort και καλϑπτει 12000 νοικοκυριϊ
τα οπούα αντιπροςωπεϑουν το 50% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ.
Εύναι ϋνα ςυγκεντρωτικϐ πρϐγραμμα κομποςτοπούηςησ, το οπούο παρϋχει ςτα νοικοκυριϊ δωρεϊν ϋναν κϊδο για το
διαχωριςμϐ των οικιακών απορριμμϊτων και των απορριμμϊτων κόπων πριν τη ςυλλογό. Σα νοικοκυριϊ μποροϑν
επύςησ να μεταφϋρουν απορρύμματα κόπων ςτα κϋντρα ςυλλογόσ απορριμμϊτων. Σο 1998 το πρϐγραμμα παρόγαγε
4500 t κϐμποςτ, απϐ τουσ οπούουσ οι 2500 διανεμόθηκαν ςτουσ κατούκουσ.
Σο πρϐγραμμα εύναι επιτυχημϋνο λϐγω του ϐτι τϐςο ο τοπικϐσ πληθυςμϐσ αντιλαμβϊνεται το μϋγεθοσ του ϋργου
ϐςο και εν μϋρει λϐγω τησ καλόσ εκςτρατεύασ πληροφϐρηςησ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔςΠ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ CORK ΣΘΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σο πρϐγραμμα τεμαχιςμοϑ των βιοαποδομόςιμων απορριμμϊτων του Cork τελεύ υπϐ την αιγύδα του υμβουλύου
τησ κομητεύασ του Cork.
Λειτουργεύ απϐ τα μϋςα του 1998 και παρϋχει υπηρεςύεσ κομποςτοπούηςησ των βιοαποδομόςιμων απορριμμϊτων
ςτουσ 280 000 κατούκουσ τησ κομητεύασ του Cork.
Σο πρϐγραμμα εκτελεύται κυρύωσ ςτουσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ τησ περιοχόσ και ςτουσ χώρουσ απϐθεςησ
ογκωδών απορριμμϊτων. Οι κϊτοικοι μποροϑν να φϋρουν τα βιοαποδομόςιμα τουσ απορρύμματα ςε ειδικοϑσ
χώρουσ και ςυγκεκριμϋνεσ ημϋρεσ. Περύπου 1 000 t απορριμμϊτων κατ’ ϋτοσ ςυλλϋγονται και υφύςτανται
επεξεργαςύα ςτον τεμαχιςτό.
Σο πρϐγραμμα εύναι επιτυχημϋνο εξαιτύασ τησ απόχηςόσ του ςτο κοινό.
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2.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ε ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
Οι βαςικϋσ μϋθοδοι που εφαρμϐζονται εύτε αυτοτελώσ εύτε ςε ςυνδυαςμϐ μεταξϑ τουσ διεθνώσ
παρουςιϊςτηκαν ςτην 1η ενότητα του οδηγοϑ, ενώ ςτισ παραγρϊφουσ που ακολουθοϑν δύνεται
ϋμφαςη ςτισ βιολογικϋσ μεθϐδουσ, οι οπούεσ κρύνονται ςαν καταλληλϐτερεσ για την επεξεργαςύα
των βιοαποβλότων.

2.4.1 ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΤΛΛΟΓΘ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΤ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
2.4.1.1

ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΑ ΤΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΕΙΔΟ &
ΚΑΣΑΝΟΜΘ)

Η ςυλλογό των ΒΑ μαζύ με τα υπϐλοιπα ΑΑ επιφϋρει ςημαντικϊ υψηλϐτερεσ ςυγκεντρώςεισ
ρυπαντών ςτο κϐμποςτ, καθιςτώντασ το ϋτςι ακατϊλληλο για γεωργικό χρόςη.
Σα απϐβλητα

κόπων προςφϋρονται για χωριςτό διαλογό λϐγω τησ

εποχικϐτητασ

τουσ και τησ φϑςησ τουσ ενώ μπορεύ εϑκολα να παραχθεύ
καλόσ ποιϐτητασ κϐμποςτ απϐ αυτϊ.Επύςησ η επεξεργαςύα
των αποβλότων κόπων εύναι πιο εϑκολη και ςυνεπώσ
φθηνϐτερη απϐ τα απϐβλητα τροφών.
Γι’ αυτϐ ςε αρκετϊ πετυχημϋνα προγρϊμματα ΔςΠ των ΒΑ
ανϊ την Ευρώπη, τα απϐβλητα τροφών ςυλλϋγονται
χωριςτϊ, πϐρτα-πϐρτα, ςε μικρϊ δοχεύα που αποτρϋπουν
την απϐρριψη αποβλότων κόπων και με υψηλό ςυχνϐτητα
ςυλλογόσ ενώ τα απϐβλητα κόπου ςυλλϋγονται πολϑ
αραιϐτερα.
Σα απϐβλητα κόπου μποροϑν να ςυγκομποςτοποιηθοϑν
μαζύ με ϊλλα οργανικϊ απϐβλητα ςε βιομηχανικόσ

Η επιλογό του

ςυςτόματοσ προςωρινόσ
αποθόκευςησ και
ςυλλογόσ των
βιοαποβλότων πρακτικϊ
καθορύζει τισ δυνατϐτητεσ
επεξεργαςύασ τουσ, το
ςχεδιαςμϐ και το κϐςτοσ των
εγκαταςτϊςεων αυτών, καθώσ
και τισ πιθανϋσ αγορϋσ για τα
προώϐντα επεξεργαςύασ.
Αποτελεύ ςυνεπώσ τη φϊςη

κλειδύ για την περαιτϋρω
διαχεύριςη των
βιοαποβλότων.

κλύμακασ εγκαταςτϊςεισ, ϐπου μποροϑν να παύξουν και
διορθωτικϐ ρϐλο ωσ διογκωτικϊ/πληρωτικϊ υλικϊ. Ψςτϐςο, η ςχετικϊ εϑκολη κομποςτοπούηςη
τουσ με απλϋσ και χαμηλοϑ κϐςτουσ τεχνολογύεσ, ϐπωσ τα αναδευϐμενα ςειρϊδια (windrow
composting) τα καθιςτϊ κατϊλληλα και για ϊλλεσ προςεγγύςεισ. Ϊτςι, η επεξεργαςύα τουσ
μπορεύ να λϊβει χώρα ςε ειδικϋσ, απλϋσ εγκαταςτϊςεισ κομποςτοπούηςησ αποβλότων κόπου.
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ε πολλϋσ χώρεσ η νομοθεςύα επιτρϋπει την κομποςτοπούηςη των αποβλότων κόπου πϊνω ςε
ακϊλυπτο ϋδαφοσ, χωρύσ επύςτρωςη μπετϐν, το οπούο μειώνει το κϐςτοσ των εγκαταςτϊςεων.
Επύςησ δεν απαιτοϑνται ακριβϋσ εγκαταςτϊςεισ απϐςμηςησ ό κλειςτϊ ςυςτόματα επεξεργαςύασ.
τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ αρκεύ ϋνασ θρυμματιςτόσ, ϋνασ φορτωτόσ και ϋνα κϐςκινο, ενώ
ϋνασ αναδευτόρασ θα επιταχϑνει τη διεργαςύα αν και δεν κρύνεται πϊντα απαραύτητοσ.
Γενικϐτερα, η ευρεύα ανϊπτυξη προγραμμϊτων διαλογόσ ςτην πηγό θεωρεύται απαραύτητη
προϒπϐθεςη για την παραγωγό υλικοϑ υψηλόσ ποιϐτητασ (κϐμποςτ) το οπούο θα βρει πιο
εϑκολα αγορϊ για προώθηςη.
Πύνακασ 2.4-1: υγκϋντρωςη βαρϋων μετϊλλων ςε κομπόςτ από μηχανικό διαλογό και διαλογό
29
ςτην πηγό. (Πηγό: Gruneklee, 1998 ; ΚΤΑ 114218/1016/97)
Βαρζα Μζταλλα
Ψευδάργυροσ
Μόλυβδοσ
Κάδμιο
Χρϊμιο
Χαλκόσ
Νικζλιο
Υδράργυροσ

Μηχανική διαλογή
(mg/kg dw)
1570
513
5.5
71
274
45
2.4

Διαλογή ςτην πηγή
(mg/kg dw)
222
68
0.7
34
50
21
0.2

Ελληνική νομοθεςία
(mg/kg dw)
2000
500
10
510
500
200
5

Ανϊλογα με το ςυλλεγϐμενο ρεϑμα βιοαποβλότων εύναι δυνατϐ να εφαρμοςθοϑν διαφορετικϋσ
τεχνολογύεσ Αναερϐβιασ Φώνευςησ και Κομποςτοπούηςησ ό να πρϋπει να τροποποιηθοϑν οι
κλαςςικϋσ μϋθοδοι ώςτε να μποροϑν να επεξεργαςτοϑν αποτελεςματικϐτερα διαφορετικοϑσ
ςυνδυαςμοϑσ αποβλότων κόπου και αποβλότων τροφών.



ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΨΝ ΡΕΤΜΑΣΨΝ ΒΙΟΠΟΒΛΗΣΨΝ Ε ΜΟΝΑΔΕ
ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

Οι περιςςϐτεροι τϑποι ςυςτημϊτων αερϐβιασ επεξεργαςύασ (κλειςτοϑ τϑπου) εύναι
ςχεδιαςμϋνεσ για να επεξεργϊζονται ςυνδυαςμϐ αποβλότων κόπου και αποβλότων τροφών,
αλλϊ δε δϑνανται να επεξεργαςτοϑν αποκλειςτικϊ απϐβλητα τροφών, αφοϑ ωσ υλικϊ ϋχουν
μεγϊλο ποςοςτϐ υγραςύασ και απαιτοϑν επιπλϋον προςθόκη «δομικών υλικών», ςυνόθωσ
αποβλότων κόπου, για να διατηρόςουν χώρουσ αϋρα μϋςα ςτη βιομϊζα, ώςτε να επιτραπεύ η
πραγματοπούηςη τησ αερϐβιασ αποδϐμηςησ.

29

Gruneklee C.E. 1998. Development of Composting in Germany. In the proceedings of ORBIT 97 – Organic Recovery
and Biological Treatment (edited by E I Stentiford), pp. 313-316, ISBN 0952227037
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Μύα αναλογύα τησ τϊξησ του 2:1 αποβλότων κόπου προσ απϐβλητα τροφών για τα απλϊ
ςυςτόματα κομποςτοπούηςησ κλειςτοϑ τϑπου, παρουςιϊζει μύα καλό αναλογύα για τη
δημιουργύα κατϊλληλου μύγματοσ, ενώ τα ςϑνθετα ςυςτόματα κλειςτόσ κομποςτοπούηςησ
μποροϑν να επεξεργαςτοϑν απϐβλητα τροφών μϋχρι και ςε αναλογύεσ με μϋγιςτο λϐγο 1:2.
Πύνακασ 2.4-2: Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το ρυθμό απόδοςησ των ςυςτημϊτων ΔςΠ
βιοαποβλότων με αερόβια επεξεργαςύα

υλλογό

Επεξεργαςύα

Δραςτηριότητα /
Φαρακτηριςτικϊ
Σύποσ
ςυλλεγόμενων
υλικών

Παρατηρόςεισ

 Διαφορετικϊ ςχόματα ςυλλογόσ για απϐβλητα τροφύμων και
απϐβλητα κόπου.
 Η διαφοροποιημϋνη ςυλλογό αποβλότων τροφύμων παρουςιϊζει
μερικϊ ςημαντικϊ πλεονεκτόματα:
υγκεκριμϋνη προςαρμογό ςτον ϐγκο και ςτη ςυχνϐτητα ςυλλογόσ
τησ ςχετικϊ ςταθερόσ παραγωγόσ αποβλότων τροφύμων και την
υψηλό εποχικό διακϑμανςη των απορριμμϊτων κόπου ανϊ
νοικοκυριϐ.
υχνότητα
 Ανϊλογα με την περύοδο (καλοκαύρι/χειμώνα), το μϋγεθοσ του
ςυλλεγϐμενου ϐγκου ανϊλογα με την οικιςτικό δομό (ςπύτια με
κόπουσ ό χωρύσ) και τον τϑπο των ςυλλεγϐμενων υλικών (μϐνο
απϐβλητα τροφύμων).
Σύποσ των κϊδων  Μικρού κϊδοι ό ςϊκοι που ϋχουν ςχεδιαςτεύ π.χ. για εβδομαδιαύα
ςυλλογόσ
ςυλλογό αποβλότων τροφύμων μποροϑν να ςυλλϋγονται με
χειροδιαλογό και ανοιχτϊ φορτηγϊ, εξοικονομώντασ με αυτϐ τον
τρϐπο χρϐνο κατϊ τη ςυλλογό και χρόματα, αφοϑ τα κϐςτη
κτόςησ του εξοπλιςμοϑ εύναι μικρϐτερα ςε ςχϋςη με αυτϊ για την
απϐκτηςη οχημϊτων τϑπου μϑλου/ςυμπύεςησ.
Περιοχό τησ
 Οι ςυνδυαςμού ςυλλογόσ αποβλότων τροφύμων και ςϑμμικτων
ςυλλογόσ
αποβλότων τροφύμων και κόπων εμφανύζουν καλϑτερη απϐδοςη
(υψηλό καθαρϐτητα και υψηλϊ ποςοςτϊ ανακϑκλωςησ).
 Η ςυλλογό απϐ κϊδουσ ςτο δρϐμο αυξϊνουν τισ προςμύξεισ για τα
ςυςτόματα ςυλλογόσ αποβλότων τροφύμων και ςϑμμικτων
ςυςτημϊτων ςυλλογόσ, μειώνοντασ τη ςυνολικό ςυλλογό των
οικιακών βιοαποβλότων .
Σύποσ των
 Οι περιςτρεφϐμενεσ πρϋςεσ εύναι λιγϐτερο κατϊλληλεσ για τα
φορτηγών
απϐβλητα τροφύμων.
 Υορτηγϊ για μεταφορϊ ογκωδών με ό χωρύσ ςυμπύεςη
 Ανοιχτϊ φορτηγϊ ό ρυμουλκοϑμενα για χειροδιαλογό ό με
υδραυλικϊ ςυςτόματα κϋνωςησ.
Ενημϋρωςη,
 Σακτικό ενθϊρρυνςη για οικιακό κομποςτοπούηςη (φυλλϊδια,
υποςτόριξη του
ςεμινϊρια, ϊρθρα, κινόματα κομποςτοπούηςησ, κϋντρο
κοινού
πληροφοριών, κ.λπ.).
 Σακτικό ενημϋρωςη των κατούκων ςχετικϊ με το τι και πωσ πρϋπει
να κϊνουν τη διαλογό ςτην πηγό ςε οικιακϐ επύπεδο.
 Τποςτόριξη για αποτελεςματικό ςυλλογό απϐ τα νοικοκυριϊ (βιο
κϊδουσ, κομποςτοποιόςιμεσ ό χϊρτινεσ τςϊντεσ).
 Σακτικό ενημϋρωςη ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό και την
οικονομικό αξύα τησ διαλογόσ ςτην πηγό.
Σοποθεςύα τησ
 Αρχό: Οι γεύτονεσ να υφύςτανται μικρό ό μηδαμινό ϐχληςη απϐ τη
μονϊδασ
μονϊδα (π.χ. οςμϋσ, βιοαερολϑματα, «ιπτϊμενα πλαςτικϊ»).
κομποςτοπούηςησ
Ελϊχιςτη απϐςταςη απϐ μϐνιμεσ κατοικύεσ και μϐνιμουσ
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Σεχνολογύα

Εμπορύα και
χρόςη



εργαςιακοϑσ χώρουσ
Καλϋσ πρακτικϋσ για ϐλα τα ςυςτόματα κομποςτοπούηςησ ςτα
πλαύςια ενϐσ ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ:
 Ολοκληρωμϋνοσ και τεκμηριωμϋνοσ ϋλεγχοσ παραλαβόσ
 Ωμεςη επεξεργαςύα των φρϋςκων, εϑκολα βιοαποδομόςιμων
υλικών
 Ευϋλικτη και ελεγχϐμενη υγραςύα, θερμοκραςύα και ϋλεγχο οςμών
 Αποθόκευςη των υλικών ςε ξυλώδεισ καταςκευϋσ για εϑκολη
ανϊμιξη, με ςκοπϐ την επύτευξη των καλϑτερων επιπϋδων
ϊνθρακα/ϊζωτο (C/N)
 Πρϐτυπα ποιϐτητασ για ςτοχευμϋνη παραγωγό
 Ελεγχϐμενη ςυλλογό, επεξεργαςύα των ςτραγγιςμϊτων
 Εξωτερικϐ ςϑςτημα ελϋγχου παρεχϐμενο απϐ ϑςτημα
Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ
Πιςτοπούηςη απϐ το ςϑςτημα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ τησ
ποιϐτητασ των προώϐντων κομποςτοπούηςησ
Διαφοροποιημϋνεσ γραμμϋσ προώϐντων και ενημϋρωςησ πελατών
(ιδιωτικοϑσ κόπουσ, αρχιτεκτονικό τοπύου, εδαφοβελτιωτικϊ,
αγροτικϊ, κηπευτικϊ
Προςφορϊ μύγματοσ κϐμποςτ και υποςτρωμϊτων που βαςύζονται
ςτο κϐμποςτ για τελικό χρόςη (χώμα, χϐρτα, γόπεδα, κλπ.)

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ ΒΙΟΠΟΒΛΗΣΩΝ Ε ΜΟΝΑΔΕ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

Οι διεργαςύεσ αναερϐβιασ χώνευςησ δεν εύναι τϐςο καλϊ προςαρμοςμϋνεσ να επεξεργϊζονται
βιοαπϐβλητα πλοϑςια ςε λιγνύνη, ϐπωσ τα περιςςϐτερα απϐ ξυλώδη υλικϊ που περιϋχονται ςτα
απϐβλητα κόπων και ςε κϊποιουσ τϑπουσ χαρτιοϑ και χαρτονιοϑ. Αυτϊ τα υλικϊ, δεν
αποδομοϑνται ςημαντικϊ ςτη διαδικαςύα τησ χώνευςησ και μποροϑν τϐςο να προκαλϋςουν
επιπλοκϋσ ςτη λειτουργύα τησ τεχνολογύασ, ϐςο και να αποδώςουν ελϊχιςτεσ ποςϐτητεσ
βιοαερύου. Ανϊλογα λοιπϐν με το ςχεδιαςμϐ τησ διεργαςύασ, η υγρό χώνευςη πρϋπει να
τροφοδοτεύται κατϊ το μϋγιςτο με 10% απϐβλητα κόπου, ενώ οι ξηρϋσ διεργαςύεσ εύναι πιο
ευϋλικτεσ, και μποροϑν γενικϊ να επεξεργαςτοϑν μϋχρι και 40% απϐβλητα κόπου μαζύ με
απϐβλητα τροφών.
Σα πιο κατϊλληλα υποςτρώματα για την εφαρμογό τησ αναερϐβιασ χώνευςησ παρουςιϊζονται
ςτον παρακϊτω πύνακα:
Πύνακασ 2.4-3: Καταλληλότερα Τποςτρώματα για Αναερόβια Φώνευςη.
Γεωργικά / Κτηνοτροφικά Απόβλητα
Υγρι κοπριά χοίρων
Υγρι κοπριά βοοειδϊν
Ρεριττϊματα κοτόπουλων
Κομμζνο γραςίδι

Βιομηχανικά Απόβλητα
Χρθςιμοποιθμζνα Ζλαια
Διαχωριςμζνα
ζλαια
από
ελαιοδιαχωριςτι
Φυτικά απόβλθτα
Μελάςεσ
Υπερχείλιςμα από ςφαγεία

Αςτικά Απόβλητα
Βιοαποδομιςιμα αςτικά
Ιλφσ από Εγκατ. Επεξεργαςίασ
Λυμάτων
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2.4.1.2

ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ ΤΛΛΟΓΘ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΜΙΞΕΩΝ
ΣΟ ΤΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΡΕΤΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Εύναι προφανϋσ ϐτι τϐςο το ποςοςτϐ ςυλλογόσ ϐςο και η καθαρϐτητα των υλικών εξαρτώνται
απϐ πολλϋσ παραμϋτρουσ, με κυρύαρχεσ:

 Σον τρόπο ςυλλογόσ.
 Σα ςυλλεγόμενα ρεύματα (μόνο απόβλητα τροφών, ό μαζύ με απόβλητα κόπων,
κ.λ.π.).

 Σην ενημϋρωςη του κοινού.
 Σην αναδιαμόρφωςη του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ των ςύμμεικτων απορριμμϊτων.
Σα δεδομϋνα τησ βιβλιογραφύασ ϋωσ τώρα δεύχνουν ϐτι για το ςχεδιαςμϐ μονϊδων
επεξεργαςύασ βιοαποβλότων, ϋνασ ςυντελεςτόσ ςυλλογόσ ύςοσ με 50-60% θεωρεύται
ικανοποιητικϐσ. Ϊτςι για το μεςοπρόθεςμο ςχεδιαςμό μιασ μονϊδασ λαμβϊνεται

ποςοςτό ςυλλογόσ 60%. Αντύςτοιχα, οι λύγεσ
αναφορϋσ που υπϊρχουν ςχετικϊ με την καθαρϐτητα,
οδηγοϑν ςτην παραδοχό υπϋρ αςφαλεύασ, ϐτι οι
προςμύξεισ δεν θα υπερβαύνουν το 25% (για το ρεϑμα των
αποβλότων τροφών & τροφύμων απϐ τισ οικύεσ).
Σα απϐβλητα κόπων που προϋρχονται ςε ςημαντικϐ
ποςοςτϐ

απϐ

ανθοκομικϋσ

εργαςύεσ

των

δόμων,

αναμϋνονται με 10% προςμύξεισ.
Η καθαρϐτητα των υλικών που προϋρχονται απϐ τη ςυλλογό των βιοαποβλότων απϐ εμπορικϋσ
δραςτηριϐτητεσ & υπηρεςύεσ ϐπωσ ξενοδοχεύα, εςτιατϐρια, κ.λ.π. διαφοροποιεύται και
αναμϋνεται καλϑτερη ςε ςϑγκριςη αυτών που προϋρχονται απϐ τισ οικύεσ:
o

υλλογό βιοαποβλότων ξενοδοχεύων και εςτιατορύων αναμϋνονται με 20%
προςμύξεισ,

o

Οι

ποςότητεσ

από καταςτόματα

οπωροκηπευτικών, λαώκών αγορών και

υπεραγορών εκτιμϊται ότι περιϋχουν περύπου 5% μη βιοδιαςπώμενα υλικϊ.
Παρϐτι ϋχει αποδειχθεύ ϐτι η καθαρϐτητα του διαχωριςμϋνου κλϊςματοσ των αποβλότων
τροφών & τροφύμων μειώνεται ςημαντικϊ και κατϊ πϊςα πιθανϐτητα αναπϐτρεπτα ςτισ
πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ, φαύνεται ϐτι εξαρτϊται ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ το
εφαρμοζϐμενο ςϑςτημα αποκομιδόσ, παρϊ απϐ το μϋγεθοσ τησ πϐλησ.
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Ϊνα παρϊδειγμα εύναι η μονϊδα κομποςτοπούηςησ του Ντόρτμουντ ςτη Γερμανύα, η οπούα
εξυπηρετεύ την περιοχό Ruhr, την πιο πυκνοκατοικημϋνη τησ Γερμανύασ. Η μονϊδα δϋχεται 22.000
τόνουσ βιοαποβλότων (85% ζυμώςιμα από νοικοκυριϊ, 5% από εμπορικϊ καταςτόματα και 10%
πρϊςινα κόπων). Σο ποςοςτό των προςμύξεων εύναι ςτο 10% (κυρύωσ πλαςτικϊ) με αδυναμύα
μεύωςόσ του, παρϊ την εκτεταμϋνη καμπϊνια ενημϋρωςησ.
Όπωσ φαύνεται ςτουσ δϑο επϐμενουσ πύνακεσ και ςτην εικϐνα που ακολουθεύ, οι διεθνεύσ
πρακτικϋσ ενιςχϑουν το γεγονϐσ ϐτι η χρόςη ςυςτημϊτων ΔςΠ βελτιώνει την απϐδοςη του
ςυςτόματοσ επεξεργαςύασ τϐςο ποςοτικϊ ϐςο και ποιοτικϊ.
Πύνακασ 2.4-4: Ποςοτικό επύδραςη του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ ςτην Καταλονύα (Kg
βιοαποβλότων / κϊτοικο/ϋτοσ, Kg βιοαποβλότων / κϊτοικο/εβδομϊδα, Kg βιοαποβλότων /

Πόρτα-πόρτα

Κάδοσ ςτο δρόμο

κϊτοικο/ημϋρα)

Πύνακασ 2.4-5: Επύδραςη του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ ςτην ποιότητα των ςυλλεγόμενων
βιοαποβλότων ςτην Καταλονύα (% purities = % καθαρότητα)

Πόρτα-πόρτα

Κάδοσ ςτο δρόμο

Απϐ τουσ προηγοϑμενοσ πύνακεσ προκϑπτει ϐτι η ςυλλογό κυμαύνεται απϐ 300 ϋωσ 500
γραμμϊρια ανϊ κϊτοικο ημερηςύωσ ςε περιοχϋσ <25.000 κατούκων με ςϑςτημα πϐρτα-πϐρτα,
ενώ ςε περιοχϋσ >100.000 ϐπου εφαρμϐζεται μϐνο το ςϑςτημα του κϊδου, η ςυλλογό εύναι πολϑ
μικρό. Αντύςτοιχα οι προςμύξεισ φτϊνουν ςε ποςοςτϐ 25% ςε περιοχϋσ >100.000 κατούκων
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(ςϑςτημα κϊδου), ενώ ςε περιοχϋσ <25.000 κατούκων το ςϑςτημα πϐρτα-πϐρτα οδηγεύ ςε
προςμύξεισ 5-15%.

Εικόνα 2.4-1: Απεικόνιςη του παραγόμενου προώόντοσ κομποςτοπούηςησ από την επεξεργαςύα
30
υλικών ειςόδου με διαφορετικό καθαρότητα

Ενδεικτικϊ αναφϋρεται η περύπτωςη τησ Αυςτρύασ ϐπου για να πετϑχουν μεγαλϑτερη
καθαρϐτητα ςτα ςυλλεγϐμενα ρεϑματα βιοαποβλότων απϐ τισ οικύεσ προσ επεξεργαςύα
ακολουθοϑν τισ παρακϊτω πρακτικϋσ:

► υλλογό αποβλότων τροφών χωριςτϊ απϐ τα απϐβλητα κόπου με μούραςμα μικρών
κϊδων (15-100 λύτρων), χϊρτινων ςακουλών ό πλαςτικών βιοδιαςπώμενων ςακουλών
ςτα ςπύτια – ςυλλογό 1 φορϊ ανϊ εβδομϊδα

► υλλογό αποβλότων κόπου με τουσ εξόσ τρϐπουσ:
o Μούραςμα χαρτοςακοϑλασ ςτα ςπύτια (80-110 λύτρα) για τα λεπτϐκοκκα πρϊςινα (π.χ.
κουρϋματα γραςιδιοϑ) και ςυλλογό κϊθε 4 εβδομϊδεσ .
o 2-4 καμπϊνιεσ ςυλλογόσ απϐ κϊδουσ ςτο δρϐμο για ογκώδη πρϊςινα: κλαδϋματα
o Απϐρριψη απϐ τουσ κατούκουσ ςε Green Points.

30

3rd Baltic Biowaste Conference, 23/24 Nov. 2011, Vilnius, "Implementation of separate collection across the EU - rivers,
situations, economics", Enzo Favoino, Scuola Agraria del Parco di Monza, ISWA
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ε μελϋτη που εκπονόθηκε για λογαριαςμό τησ Wrap (UK), διαπιςτώθηκε ότι η ςυνδυαςμϋνη
ςυλλογό αποβλότων τροφών και αποβλότων κόπου, οδηγεύ ςε παρουςύα των αποβλότων κόπου
ςτον κοινό κϊδο απόρριψησ ςε ποςοςτό από 65 ϋωσ και 99%, γεγονόσ που υποδεικνύει την τϊςη των
πολιτών να απορρύπτουν ςε αυτό την περύπτωςη το «ευκολότερο» ρεύμα, δηλαδό τα απόβλητα
κόπου.

Φρόςιμα ςυμπερϊςματα προκϑπτουν απϐ επιχειρόματα αρκετών ευρωπαώκών χωρών, οι
οπούεσ ξεκύνηςαν να πραγματοποιοϑν κομποςτοπούηςη ϋχοντασ ωσ προτεραιϐτητα τη
διαχεύριςη των αποβλότων και ϐχι την παραγωγό προώϐντων υψηλόσ ποιϐτητασ. ε πολλϋσ
περιπτώςεισ, αυτϐ οδόγηςε ςτην παραγωγό μεγϊλων ποςοτότων κϐμποςτ χωρύσ να υπϊρχει
ανεπτυγμϋνη αγορϊ για την προώθηςη του.

2.4.1.3

ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΔςΠ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

ϑμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα (Becker, 2008), η διαλογό ςτην Πηγό των βιοαποβλότων
μπορεύ να οδηγόςει ςε αϑξηςη του κϐςτουσ των logistics (δηλαδό τησ μεταφορϊσ και τησ
αποκομιδόσ) μύασ εγκατϊςταςησ, αλλϊ να προκϑψει και εξοικονϐμηςη ςτο κϐςτοσ τησ
επεξεργαςύασ.
Αν ο διαχωριςμϐσ προχωρόςει ϋνα βόμα πιο
πϋρα, δηλαδό ςτο διαχωριςμϐ των αποβλότων
τροφών απϐ αυτϊ των κόπων & πραςύνου τϐτε,
το ϐφελοσ μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερο.
Η επεξεργαςύα των αποβλότων κόπου χωριςτϊ,
ςτην Αγγλύα, ϋχει ϋνα κϐςτοσ τησ τϊξησ των 30
€/τϐνο πρϊςινων. Η ςυνεπεξεργαςύα με τα
απϐβλητα τροφών, οδηγεύ ςε διπλαςιαςμϐ του
κϐςτουσ, αφοϑ τα απϐβλητα τροφών πρϋπει απαραύτητα να επεξεργαςτοϑν ςε κλειςτϐ
ςϑςτημα31.
Η ταυτϐχρονη αποκομιδό των αποβλότων τροφών και κόπου, μπορεύ να διαταρϊξει την
εϑρυθμη λειτουργύα μιασ εγκατϊςταςησ επεξεργαςύασ αποβλότων και κατ΄ επϋκταςη να
μειώςει την αποδοτικϐτητα, αυξϊνοντασ το λειτουργικϐ κϐςτοσ. Ϊτςι, ενώ φαύνεται ϐτι εύναι
οικονομικϐτερη επιλογό για το ςϑςτημα μεταφορϊσ, αυτϐ μπορεύ να εύναι παραπλανητικϐ και

31

Dr Dominic Hogg, EUNOMIA Research & Consulting, «Biowaste Collection and Treatment», ISWA Beacon Conference, The Global
Challenge: Optimising the C Cycle, 23rd May 2008
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ςτην πραγματικϐτητα να δημιουργεύ ϋνα ςϑςτημα με κακό διαχεύριςη εργατικοϑ κεφαλαύου.
(Hogg and Favoino, 2008).
O διαχωριςμόσ των δύο αυτών κλαςμϊτων μπορεύ να οδηγεύ ςτην οικονομικϊ βιώςιμη ειςαγωγό τησ
ΑΦ ςτα ςυςτόματα επεξεργαςύασ αποβλότων. Αυτό ενιςχύεται ακόμη περιςςότερο αν προωθηθεύ η
οικιακό κομποςτοπούηςη, για την κϊλυψη τησ ανϊγκησ επεξεργαςύασ των αποβλότων κόπου ςε
επύπεδο κατοικύασ.

2.4.2 ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΝΘΘΚΩΝ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΤ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
Η διαχεύριςη των βιοαποβλότων εν γϋνει και η επιλογό τησ μεθϐδουσ επεξεργαςύασ τουσ
επηρεϊζονται απϐ μια ςειρϊ παραγϐντων ανϊλογα με τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ και ιδιαιτερϐτητεσ
που παρουςιϊζει η κϊθε μελετοϑμενη περιοχό.
Οι κυριϐτερεσ απϐ αυτϋσ εύναι οι ακϐλουθεσ:

2.4.2.1

ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΘΣΕ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Σο ποςοςτϐ των περιεχϐμενων βιοαποβλότων ςτα οικιακϊ απϐβλητα μπορεύ να ποικύλει απϐ
τϐπο ςε τϐπο ςϑμφωνα με ϋνα ςϑνολο παραγϐντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ γεωγραφικόσ
τοποθεςύασ,

των

εποχών,

των

αςτικών

ό

αγροτικών χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ, των
τϑπο των κατοικιών, το επύπεδο διαβύωςησ και τισ
διατροφικϋσ ςυνόθειεσ.
τισ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, το 22 – 49% των ΑΑ
αποτελεύται απϐ απϐβλητα κόπου και απϐβλητα
τροφών/τροφύμων. ε οριςμϋνεσ Μεςογειακϋσ
περιοχϋσ αυτϐ το ποςοςτϐ εύναι πολϑ μεγαλϑτερο
και ςυναντώνται υψηλϊ ποςοςτϊ βιοαποβλότων (τα οπούα ανϋρχονται ϋωσ και το 70%), εξαιτύασ
τησ ςχετικϊ αυξημϋνησ χρόςησ λαχανικών και φροϑτων ςτην ημερόςια διατροφό, του
τουριςμοϑ ο οπούοσ παρϊγει επιπλϋον απϐβλητα απϐ γεϑματα και τησ χαμηλϐτερησ παρουςύασ
υλικών ςυςκευαςύασ, εξαιτύασ των φτωχϐτερων οικονομιών.

2.4.2.2

ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΤΝΘΘΚΕ

Σο κλύμα μπορεύ να αποτελϋςει ςημαντικό παρϊμετρο για τον καθοριςμϐ τησ μεθϐδου ςυλλογόσ
και επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων.
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Περιοχϋσ που εμφανύζουν υψηλϋσ θερμοκραςύεσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋτουσ απαιτοϑν πιο
ςυχνό (διακριτό) ςυλλογό, προκειμϋνου να αποφευχθεύ η πρώιμη αποδϐμηςη των
βιοαποβλότων, ϋχοντασ ωσ αποτϋλεςμα τη δημιουργύα ενοχλητικών οςμών και ανθυγιεινών
ςυνθηκών υγιεινόσ.
Όταν ωσ τεχνολογύα επεξεργαςύασ βιοαποβλότων επιλϋγεται η κομποςτοπούηςη ανοιχτοϑ
τϑπου, απαιτεύται η διατόρηςη ενϐσ καθοριςμϋνου εϑρουσ θερμοκραςιών για την
πραγματοπούηςη τησ διεργαςύασ. Επύςησ, η ταχϑτητα τησ διεργαςύασ εύναι ϊμεςα εξαρτώμενη
απϐ τη θερμοκραςύα και επηρεϊζεται ακϐμη και απϐ τισ ακραύεσ τιμϋσ του εϑρουσ που μπορεύ να
εκτελεςτεύ. Ψσ αποτϋλεςμα τοϑτου, μύα χαμηλό θερμοκραςύα μειώνει τουσ ρυθμοϑσ τησ
διεργαςύασ.
Παρϐλο που η παραγωγό των βιοαποβλότων δεν εύναι κατανεμημϋνη ιςϐποςα καθ’ ϐλη τη
διϊρκεια του ϋτουσ (ιδύωσ τα απϐβλητα κόπου, των οπούων η παραγωγό αυξϊνεται κατϊ τισ
θερμϐτερεσ περιϐδουσ), δεν φαύνεται να καθιςτϊ μεγϊλο πρϐβλημα, τϐςο για τη ςυλλογό ϐςο
και για την επεξεργαςύα τουσ.
Τπϊρχουν και ϊλλεσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων, ϐπωσ η Αναερϐβια Επεξεργαςύα
και η Αεριοπούηςη, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν τη θερμοκραςύα ωσ παρϊμετρο για την εκτϋλεςη
τησ διεργαςύασ, καθιςτώντασ και ςε αυτό την περύπτωςη τισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ ωσ παρϊμετρο
που πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη, αφοϑ ςτα ψυχρϐτερα κλύματα απαιτεύται η χρόςη
θερμϐτητασ για τη διατόρηςη τησ θερμοκραςύασ ςε επιθυμητϊ επύπεδα γα την τϋλεςη τησ
διεργαςύασ. Η αϑξηςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ μπορεύ να μειώςει την ολικό
περιβαλλοντικό επύδοςη τησ μεθϐδου επεξεργαςύασ.

2.4.2.3

ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ

Σο κϐμποςτ που προκϑπτει απϐ την επεξεργαςύα βιοαποβλότων μπορεύ να αντικαταςτόςει ςε
μεγϊλο βαθμϐ τα χημικϊ ανϐργανα λιπϊςματα,
βελτιώνοντασ
παραμϋτρουσ

ςημαντικϊ

διϊφορεσ

του εδϊφουσ. Ανϊλογα με τισ

επικρατοϑςεσ τοπικϋσ καλλιϋργειεσ και την
τοπικό κτηνοτροφύα, η ποιϐτητα των εδαφών
ενδϋχεται να ποικύλει ςημαντικϊ απϐ περιοχό
ςε περιοχό και να ςυναντώνται εδϊφη που εύτε
φθύνει ςε αυτϊ το οργανικϐ φορτύο,
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εύτε υπϊρχει περύςςεια οργανικών ςυςτατικών.
Η παραγωγό κϐμποςτ ςε μύα περιοχό που ϋχει υποςτεύ υπερεκμετϊλλευςη εδαφών μπορεύ να
εύναι πιο επεύγουςα απ’ ϐτι ςε ϊλλεσ περιοχϋσ. ε περύπτωςη ωςτϐςο που ςτην περιοχό που
παρϊγετε το κϐμποςτ δεν υπϊρχει ανϊγκη να χρηςιμοποιηθεύ ό παρϊγονται πλεονϊζουςεσ
ποςϐτητεσ, μπορεύ αυτϐ να μεταφερθεύ ςε παραπλόςιεσ περιοχϋσ που μπορεύ να βρει πιο
χρόςιμη εφαρμογό.
Συπικϊ, τα πλεονεκτόματα του κϐμποςτ δεν εύναι δυνατϐ να ποςοτικοποιηθοϑν με απϐλυτουσ
ϐρουσ ςτισ διενεργοϑμενεσ Αναλϑςεισ Κϑκλου Ζωόσ. Απϐ μελϋτεσ, ωςτϐςο, που ϋχουν
διενεργηθεύ και ςυγκρύνουν τη λειτουργικό επύδοςη του κϐμποςτ και των ανϐργανων
λιπαςμϊτων, δε διαπιςτώνονται διαφορϋσ.

2.4.2.4

ΑΝΑΚΣΘΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ενεργειακό αξιοπούηςη ποικύλει ανϊ μϋθοδο επεξεργαςύασ, αλλϊ και μεταξϑ διαφορετικών
εγκαταςτϊςεων που χρηςιμοποιοϑν την ύδια μϋθοδο. Για να υπϊρχει μύα πιο ακριβόσ εκτύμηςη,
εύναι απαραύτητο να ληφθοϑν υπϐψη οι τοπικϋσ ςυνθόκεσ.
Η ςϑνθεςη και η ποιϐτητα των βιοαποβλότων εύναι ςημαντικϐσ παρϊγοντασ κατϊ την
αξιολϐγηςη για πολλοϑσ λϐγουσ. Οι περιεχϐμενεσ ποςϐτητεσ ϊνθρακα και νεροϑ καθορύζουν την
κατώτερη θερμογϐνο δϑναμη και κατϊ επϋκταςη την αποδοτικϐτητα τησ ενεργειακόσ
ανϊκτηςησ. Σο περιεχϐμενο του αζώτου (N), του φώςφορου (P), του καλύου (K), του ϊνθρακα
(C)και των βαρϋων μετϊλλων, καθορύζουν την πιθανϐτητα ανακϑκλωςησ και παραγωγόσ
προώϐντων, ϐπωσ το κϐμποςτ και τα λιπϊςματα. Σϋλοσ, το περιεχϐμενο επηρεϊζει την
εφαρμοςιμϐτητα των διϊφορων μεθϐδων. Για παρϊδειγμα, βιοαπϐβλητα με υψηλϐ
περιεχϐμενο υγραςύασ εύναι πιο κατϊλληλα για χώνευςη παρϊ για αεριοπούηςη. ημαντικϋσ
παρϊμετροι ςχετικϊ με τη ςϑςταςη δύνονται ςτον επϐμενο πύνακα.
Πύνακασ 2.4-6: υςχϋτιςη τησ ςύςταςησ των υλικών με την ποιότητα των προώόντων
επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων
χετικϋσ Παρϊμετροι ςύςταςησ
Ωζωτο (Ν), Υώςφοροσ (Ρ), Κϊλιο (Κ)
Ωνθρακασ (C)
Αναλογύα Ν/C του προώϐντοσ τϋλουσ ζωόσ
Νερϐ
Περιεχϐμενα βαρϋα μϋταλλα

ε ςχϋςη με:
Εφαρμογό ωσ κϐμποςτ/λύπαςμα.
Φαμηλϐτερη
Θερμογϐνο
Δϑναμη
εδαφοβελτιωτικϐ.
Ϊνδειξη τησ ωριμϐτητασ του κϐμποςτ.
Κατώτερη Θερμογϐνο Δϑναμη.
Ϊνδειξη για καταλληλϐτητα εφαρμογόσ
γεωργύα .

και

ςτη
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ημαντικό ςυνειςφορϊ ςτη διαμϐρφωςη των αποφϊςεων διαδραματύζει και ο διαθϋςιμοσ
τρϐποσ μεταφορϊσ. Ϊτςι, εϊν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ υποδομϋσ για μεταφορϊ των
βιοαποβλότων, τϐτε μπορεύ να δοθεύ λϑςη και για περιοχϋσ που δε διαθϋτουν τισ κατϊλληλεσ
υποδομϋσ επεξεργαςύασ.

2.4.2.5

ΤΠΑΡΞΘ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΘΘ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΣΩΝ

ΑΝΑΚΣΘΜΕΝΩΝ

/

Η επιλεγμϋνη μϋθοδοσ επεξεργαςύασ εύναι αυτό που καθορύζει τον τϑπο και την ποςϐτητα των
ανακτημϋνων/παραγϐμενων προώϐντων, που προκϑπτουν απϐ την επεξεργαςύα των
βιοαποβλότων. Οι προοπτικϋσ ανϊπτυξησ αγορϊσ για ανακϑκλωςη και ανϊκτηςη ενϋργειασ
διαφϋρουν κατϊ πολϑ απϐ τϐπο ςε τϐπο. Για παρϊδειγμα, η απαύτηςη για παραγωγό κϐμποςτ
επηρεϊζεται απϐ διϊφορουσ παρϊγοντεσ ϐπωσ τα κϐςτη ςυλλογόσ και παραγωγόσ, η ποιϐτητα
του κϐμποςτ, οι εφαρμογϋσ του (αγροτικό, διαμϐρφωςη τοπύου, κηπουρικό), η αγροτικό
κατϊςταςη, οι τιμϋσ τησ αγορϊσ που καθορύζονται απϐ τα ποςοςτϊ προςφορϊσ και ζότηςησ, η
διαθεςιμϐτητα ϊλλων προώϐντων, η αναγνώριςη των προώϐντων και η εμπιςτοςϑνη των
πελατών.

2.4.2.6

ΘΕΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ημαντικού εθνικού Κανονιςμού καθορύζουν τισ απατόςεισ ποιϐτητασ για την παραγωγό κϐμποςτ
και θϋτουν κανϐνεσ για την ποιϐτητα των εδαφών – οι προαναφερθϋντεσ κανονιςμού ενδϋχεται
να διαφϋρουν κατϊ πολϑ απϐ χώρα ςε χώρα.
Ωλλα μϋτρα που επηρεϊζουν τη διαχεύριςη των βιοαποβλότων εύναι η απαγϐρευςη τησ ταφόσ
τουσ (Γερμανύα, Αυςτρύα), η υποχρεωτικό διαλογό τουσ ςτην πηγό (Αυςτρύα, Καταλονύα, Δανύα,
Ολλανδύα, ό πϐλεισ ϐπωσ η Βενετύα), η θϋςπιςη επιδοτόςεων για τη χρόςη κϐμποςτ (περιοχϋσ
Piedmont και Emilia Romagna ςτην Ιταλύα) και ο καθοριςμϐσ εθνικών προτϑπων με τισ ελϊχιςτεσ
περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ απϐ την επεξεργαςύα τουσ (Ολλανδύα).

2.4.2.7

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ

Οι ςτϐχοι που θϋτονται απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ ςχετικϊ με την επεξεργαςύα των βιοαποβλότων
και το περιβϊλλον, γενικϊ, αλλϊζουν χρϐνο με το χρϐνο και ανϊ περιοχό. Για παρϊδειγμα, ο
ςτϐχοσ για μεύωςη ςυγκεκριμϋνων εκπομπών που ςυνειςφϋρουν ςτην κλιματικό αλλαγό εύναι
ϋνασ πολϑ ςημαντικϐσ ςτϐχοσ που πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη. Αυτϐ, μπορεύ να επηρεϊςει τη
ςχετικό ςημαςύα που δύνεται ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ επιπτώςεων ϐπωσ οι επιπτώςεισ
τοξικϐτητασ, ευτροφιςμοϑ, κλπ. Εϊν χρηςιμοποιεύται διακριτό ςτϊθμιςη π.χ. για να
αποτυπωθοϑν αυτϋσ οι προτιμόςεισ, τϐτε διαφορετικϋσ ςταθμύςεισ επικινδυνϐτητασ μπορεύ να
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οδηγόςουν ςε διαφορετικϊ αποτελϋςματα. Αυτϐ αποτελεύ ϋνα ευρϋωσ διαδεδομϋνο
μεθοδολογικϐ ζότημα των Αναλϑςεων Κϑκλου Ζωόσ .

2.4.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ

ΣΩΝ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Ε

Η επεξεργαςύα των βιοαποβλότων μετϊ τη ΔςΠ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με βιολογικϋσ
μεθϐδουσ, κομποςτοπούηςησ ό αναερϐβιασ χώνευςησ ςε κεντρικϋσ εγκαταςτϊςεισ, οι οπούεσ
ϋχουν υψηλϐτερεσ απαιτόςεισ ςε εξοπλιςμϐ ςε ςχϋςη με αυτϋσ που επεξεργϊζονται μϐνο
απϐβλητα κόπων.
ημαντικϐ γεγονϐσ αποτελεύ ϐτι και οι δϑο βαςικϐτερεσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ των
βιοαποβλότων αποτελοϑν βιολογικϋσ μεθϐδουσ επεξεργαςύασ, παρϋχοντασ τη δυνατϐτητα
επιςτροφόσ των οργανικών υλικών ςτο ϋδαφοσ, ολοκληρώνοντασ με αυτϐ τον τρϐπο ϋνα
ςημαντικϐ οικολογικϐ κϑκλο και υποκαθιςτώντασ με αυτϐ τον τρϐπο ϋνα μϋροσ των ειςροών
των χημικών λιπαςμϊτων ςτη γεωργύα. Επιπλϋον, η βιολογικό επεξεργαςύα ϋχει ιδιαύτερη
ςημαςύα για τισ Μεςογειακϋσ χώρεσ, ςτισ οπούεσ ανόκει και η χώρα μασ, ϐπου οι κλιματικϋσ
ςυνθόκεσ και οι καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα ϋναν υψηλϐ ρυθμϐ
αποδϐμηςησ τησ οργανικόσ ουςύασ ςτο ϋδαφοσ, φϋρνοντασ πολλϋσ περιοχϋσ ςτα ϐρια τησ
απερόμωςησ.
Με τη βιολογικό επεξεργαςύα, των βιοαποβλότων, κϊτω απϐ προϒποθϋςεισ, παρϋχεται η
δυνατϐτητα αντιμετώπιςησ και των δϑο αυτών προβλημϊτων, δηλαδό τϐςο τησ διαχεύριςησ
τουσ ϐςο και τησ υποβϊθμιςησ τησ ποιϐτητασ του εδϊφουσ, προςθϋτοντασ με αυτϐ τον τρϐπο
τον κρύκο που λεύπει ώςτε να κλεύςει αειφορικϊ ο κϑκλοσ τησ οργανικόσ ϑλησ.
Η επιλογό του τϑπου επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων, ανϊ περύπτωςη, πρϋπει να ςτηρύζεται
ςε μύα ςειρϊ απϐ παρϊγοντεσ ϐπωσ:

≠

Ο τύποσ και η χρηςιμότητα των τελικών προώόντων,

≠

Η ποςότητα των βιοαποβλότων, τόςο ςυνολικϊ όςο και των επιμϋρουσ κλαςμϊτων,

≠

Οι απαιτόςεισ που ορύζονται από τισ προδιαγραφϋσ τησ διαχεύριςησ και τουσ κανονιςμούσ,

≠

Οικονομικϊ, εμπορικϊ και τεχνικϊ κριτόρια.
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2.4.3.1

ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ (ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ)

Ψσ Αερϐβια Επεξεργαςύα (Κομποςτοπούηςη) ορύζεται η αερϐβια βιολογικό (οξειδωτικό)
διαδικαςύα αποικοδϐμηςησ και ςταθεροπούηςησ των οργανικών υλικών, που πραγματοποιεύται
υπϐ τισ φυςικϋσ και χημικϋσ εκεύνεσ ςυνθόκεσ που ευνοοϑν τη διαδοχό ςυγκεκριμϋνων
θερμϐφιλων, θερμοϊντοχων και μεςϐφιλων μικροβιακών πληθυςμών (Gray et al., 1971; Haug,
1996).
Όταν η διαδικαςύα τησ κομποςτοπούηςησ εξελύςςεται ομαλϊ, καταναλώνεται οξυγϐνο (O2), ενώ
παρϊγονται με ταυτϐχρονη ϋκλυςη θερμϐτητασ, ςταθεροποιημϋνο οργανικϐ υλικϐ, διοξεύδιο του
ϊνθρακα (CO2) και υδρατμού (H2O). Σο ςταθεροποιημϋνο οργανικϐ προώϐν ονομϊζεται κϐμποςτ. Η
ςυςςώρευςη τησ θερμϐτητασ ςτο ςώμα του υποςτρώματοσ (δηλαδό του υλικοϑ που υφύςταται
κομποςτοπούηςη) διευκολϑνει την αποδϐμηςη οριςμϋνων ενώςεων και την εξουδετϋρωςη
παθογϐνων μικροοργανιςμών και ζιζανύων.
Η διαδικαςύα τησ κομποςτοπούηςησ εξελύςςεται ςε τϋςςερα διαδοχικϊ ςτϊδια, διακριτϊ απϐ τισ
διακυμϊνςεισ τησ θερμοκραςύασ του υποςτρώματοσ: i. το μεςϐφιλο, ii. το θερμϐφιλο, iii. το
ςτϊδιο πτώςησ τησ θερμοκραςύασ ό –κατϊ ϊλλουσ- ςτϊδιο ψϑχρανςησ, και iv. το ςτϊδιο ωρύμανςησ
(Lasaridi, 1998). Κϊθε ςτϊδιο απαιτεύ διαφορετικοϑσ χειριςμοϑσ προκειμϋνου να κινηθεύ η διαδικαςύα
προσ το επιθυμητϐ (προώοντικϐ) προοριςμϐ. Δεν εύναι ωςτϐςο απαραύτητο να διαχωριςτεύ απϐ τα
υπϐλοιπα ςτϊδια, εκτϐσ απϐ εκεύνο τησ ωρύμανςησ.

Εικόνα 2.4-2: Γενικό διϊταξη μονϊδασ κομποςτοπούηςησ 20.000 tn/year ςτη Υινλανδύα
(Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere)

Η ειςαγωγό τησ κομποςτοπούηςησ ςτισ μονϊδεσ διαχεύριςησ αςτικών ςτερεών αποβλότων
οδόγηςαν ςτην ανϊπτυξη αρκετών διαφορετικών, αλλϊ αποδοτικών και οικονομικϊ βιώςιμων
ςυςτημϊτων. Κοινϐσ παρανομαςτόσ ϐλων, εύναι η διαςφϊλιςη ικανοποιητικοϑ αεριςμοϑ και η
εξαςφϊλιςη τησ δημϐςιασ υγεύασ.
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Κϑριο ςτοιχεύο διϊκριςόσ τουσ αποτελεύ η παρουςύα ό μη αντιδραςτόρα (Haug, 1993), η οπούα
χωρύζει τα ςυςτόματα κομποςτοπούηςησ ςε ανοικτοϑ, κλειςτοϑ και μικτοϑ τϑπου (Stentiford,
1993; Szmidz and Fox, 2001). τα λεγϐμενα κλειςτϊ, δηλαδό ςτα ςυςτόματα με αντιδραςτόρα,
το υπϐςτρωμα εγκιβωτύζεται ςε δεξαμενϋσ ό ςιλϐ, ενώ ςτα υπϐλοιπα προβλϋπεται εναπϐθεςη
του ςε υπαύθριεσ εγκαταςτϊςεισ.
Καθϋνα απϐ αυτϊ, μπορεύ να καταταχθεύ ςε ϊλλεσ υποκατηγορύεσ, ανϊλογα με τον τϑπο του
ςυςτόματοσ αεριςμοϑ (π.χ. εμφϑςηςη ό αναρρϐφηςη αϋρα) ό τον τρϐπο τροφοδοςύασ του
υποςτρώματοσ.
Πύνακασ 2.4-7: υςτόματα αερόβιασ επεξεργαςύασ
ΚΛΕΙΣΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
(βιοαντιδραςτήρεσ ςε κλειςτά κτίρια)
Κάκετοι αντιδραςτιρεσ
- ςυνεχοφσ ροισ
- αςυνεχοφσ ροισ
Οριηόντιοι αντιδραςτιρεσ
- ςτατικοί
- με κίνθςθ του υλικοφ

2.4.3.2

ΑΝΟΙΚΣΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
(ςειράδια και ςτατικοί ςωροί)
Αναδευόμενα ςειράδια (windrows)
Στατικοί ςωροί (aerated static piles – ASP)
-με απορρόφθςθ αζρα
-με εμφφςθςθ αζρα
-με μεταβαλλόμενο αεριςμό (απορρόφθςθ και εμφφςθςθ)
-με εμφφςθςθ ι/και απορρόφθςθ αζρα ςε ςυνδυαςμό με
ζλεγχο κερμοκραςίασ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΤΘ)

Ψσ Αναερϐβια Φώνευςη (ΑΦ) ορύζεται η ελεγχόμενη βιολογικό αποδόμηςη των οργανικών
αποβλότων απουςύα οξυγόνου. ημαντικϐ πλεονϋκτημα τησ ΑΦ αποτελεύ η παραγωγό
βιοαερύου, μϋςω του οπούου μπορεύ να προκϑψει παραγωγό ενϋργειασ. ε αυτϐ το ςημεύο, ϐπωσ
ςημειώθηκε και ανωτϋρω, μπορεύ να ειπωθεύ λοιπϐν, ϐτι το προώϐν που αναμϋνεται ό
επιδιώκεται να ληφθεύ ςτην ϋξοδο του ςυςτόματοσ εύναι αυτϐ που καθορύζει την επιλεγϐμενη
μϋθοδο επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων.
Η ΑΦ αποτελεύ φυςικό βιολογικό διεργαςύα και μπορεύ να λϊβει χώρα αυθϐρμητα ςε αναερϐβια
περιβϊλλοντα, ϐπωσ ορυζώνεσ, ϋλη, Φ.Τ.Σ.Α. και χωματερϋσ. Ψςτϐςο, μπορεύ να λειτουργόςει
και κϊτω απϐ ελεγχϐμενεσ ςυνθόκεσ, ςε ειδικϋσ εγκαταςτϊςεισ, με ςτϐχο τη μεγιςτοπούηςη του
παραγϐμενου μεθανύου καθώσ και τον ϋλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώςεων και οχλόςεων
(π.χ. διαφυγό μεθανύου, οςμϋσ).
ημαντικϐ πλεονϋκτημα τησ μεθϐδου εύναι ϐτι το παραγϐμενο προσ αξιοπούηςη μεθϊνιο
κατατϊςςεται εξ’ ολοκλόρου ςτισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (ΑΠΕ) και επιδοτεύται, με
διαφορετικό ϋνταςη, ςε ϐλεσ τισ χώρεσ τησ ΕΕ.
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Όπωσ και ςτην περύπτωςη τησ απλόσ κομποςτοπούηςησ, η ποιϐτητα του παραγϐμενου
εδαφοβελτιωτικοϑ εξαρτϊται κατϊ κϑριο λϐγο απϐ την ποιϐτητα των ειςερχϐμενων
αποβλότων, καθώσ οι περιςςϐτερεσ προςμύξεισ και ρυπαντϋσ δεν απομακρϑνονται με τισ
βιολογικϋσ επεξεργαςύεσ.

ο

1: Τποδοχό, 2: Ανϊμιξη/Τγειονοπούηςη (θϋρμανςη ςτουσ 70 C αν γύνεται ςυν-επεξεργαςύα με
κτηνοτροφικϊ), 3: Δεξαμενό νεροϑ, 4: Ανϊμιξη με νερϐ, 5: Αναερϐβιοσ χωνευτόρασ, 6: Δεξαμενό
βιοαερύου, 7: Αντλιοςτϊςιο, 8: Καμινϊδα μηχανών ενεργειακόσ αξιοπούηςησ βιοαερύου
Εικόνα 2.4-3: Φαρακτηριςτικό γενικό διϊταξη μονϊδασ αναερόβιασ χώνευςησ

Απϐ τισ μεταβολικϋσ αντιδρϊςεισ των μικροοργανιςμών που ευθϑνονται για την αναερϐβια
χώνευςη, παρϊγεται βιοαϋριο, δηλαδό ϋνα μύγμα μεθανύου (CH4) και διοξειδύου του ϊνθρακα
(CO2). Η δυνατϐτητα χρόςησ του βιοαερύου ωσ καϑςιμο για την παρϊλληλη παραγωγό ενϋργειασ
και θερμϐτητασ, προςδύδει ςτη διαδικαςύα ϊλλη αξύα δεδομϋνου ϐτι μετατρϋπει μύα βιολογικό
διεργαςύα μετατροπόσ αποβλότων ςε διεργαςύα παραγωγόσ ενϋργειασ.
Θεωρώντασ ωσ τροφοδοςύα 100% απϐβλητα τροφών, εκτιμϊται ϐτι η ΑΦ μπορεύ να παρϊγει
βιοαϋριο με Θερμογϐνο Δϑναμη (ΘΔ) τησ τϊξησ των 3.523 MJ/τϐνο. Εϊν αυτϐ το αϋριο
τροφοδοτοϑταν ςε μύα μονϊδα ΗΘ, που λειτουργεύ με απϐδοςη τησ τϊξησ του 37%, η
παραγωγό τησ καθαρόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ θα ανερχϐταν ςε 292kwh/τϐνο ειςερχϐμενων
αποβλότων. Αντύςτοιχα, η ύδια μονϊδα θα μποροϑςε να παρϊγει θερμϐτητα με απϐδοςη 40%,
παρϊγοντασ θερμικό ενϋργεια τησ τϊξησ των 316kWh/τϐνο ειςερχϐμενων αποβλότων.
Ο επϐμενοσ πύνακασ δεύχνει ϐτι εϊν μύα ςυνολικό διαθϋςιμη ποςϐτητα των 1.076ktpa
αποβλότων τροφών ςτϋλνονταν ςε μονϊδεσ αναερϐβιασ χώνευςησ, ςϑμφωνα με τισ ανωτϋρω
παραδοχϋσ, θα μποροϑςαν να παραχθοϑν ετηςύωσ 314GWh ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και 340GWh
θερμικόσ. Τποθϋτοντασ 8.000 ώρεσ λειτουργύασ ετηςύωσ, που ςυνιςτϊ 90% διαθεςιμϐτητα των
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μονϊδων ΑΦ, θα επύφερε ηλεκτρικό παραγωγό τησ τϊξησ των 39 MW. Όλη η παραγϐμενη
ηλεκτρικό ενϋργεια θα θεωροϑταν «ανανεώςιμη».
Πύνακασ 2.4-8: Εκτύμηςη παραγόμενων ποςοτότων ενϋργειασ από την αναερόβια επεξεργαςύα
των βιοαποβλότων
Σομζασ

Απόβλητα τροφών
(tn/year)

Οικίεσ
Βιομηχανία
Εμπορικζσ δραςτηριότητεσ
φνολο

524,423
299,104
252,181
1,075,708

Εκτιμώμενη Παραγωγή
Θλεκτρικήσ Ενζργειασ
(MWh)
153,132
87,338
73,637
314,107

Εκτιμώμενη παραγωγή
Θερμότητασ (MWh)
165,718
94,517
79,689
339,924

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ μεθόδουσ επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων υπϊρχουν ςτην ενότητα
A3:«Διερεύνηςη & αξιολόγηςη ςυςτημϊτων ςυλλογόσ & διαχεύριςησ των βιοαποβλότων, ΕΠΠEΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011»

2.4.4 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ & ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ
2.4.4.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

ΣΩΝ

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΘΝ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Για τον προςδιοριςμϐ του ελϊχιςτου αριθμοϑ και τησ δυναμικϐτητασ των μονϊδων
επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων πρϋπει να ληφθεύ καταρχόν υπϐψη η ποςϐτητα που θα
ςυλλϋγεται χωριςτϊ με βϊςη τουσ προτεινϐμενουσ ςτϐχουσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων ανϊ
περιφϋρεια.
ϑμφωνα με την ποςϐτητα αυτό, προκϑπτει η ςυνολικό ελϊχιςτη δυναμικϐτητα των μονϊδων.
Tο εϊν η ποςϐτητα αυτό θα «διαιρεύται» ςε περιςςϐτερεσ τησ μύασ μονϊδεσ θα πρϋπει να
αποτελεύ καταρχόν επιλογό των περιφερειακών και τοπικών αρχών.
την παροϑςα φϊςη και ςτα πλαύςια τησ εν λϐγω ενϐτητασ, η μελετητικό ομϊδα προχώρηςε
ςτην ςϑνταξη των προτϊςεων τησ λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ακϐλουθα:

1. Σο γεωγραφικό προφύλ τησ κϊθε περιφϋρειασ. (Εύναι προφανϋσ για
παρϊδειγμα, ϐτι ςτισ νηςιωτικϋσ περιφϋρειεσ δεν μπορεύ να καταςκευαςτεύ μύα κεντρικό
μονϊδα).

2. Σο γεγονϐσ ϐτι λϐγω τησ φϑςησ του αποβλότου και των γενικϐτερα υψηλών
θερμοκραςιών που αναπτϑςςονται ςτισ περιςςϐτερεσ περιοχϋσ τησ χώρασ ιδιαύτερα
τουσ καλοκαιρινϋσ μόνεσ θα πρϋπει να δημιουργηθεύ ϋνα δύκτυο εγκαταςτϊςεων τϋτοιο
ώςτε να μην απαιτεύται μεταφορϊ ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ.
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3. Προτϊςεισ για ϋργα επεξεργαςύασ προδιαλεγμϋνου οργανικού που

προβλϋπονται ςτουσ ΠΕΔΑ ό ϋχουν προταθεύ απϐ ϊλλεσ μελϋτεσ.
4. Περιοχϋσ ςυγκϋντρωςησ βιοαποβλότων, π.χ. τουριςτικϋσ περιοχϋσ ϐπου
αναπτϑςςονται ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ και εςτιατϐρια.

5. Σον αριθμό και τη θϋςη των ΦΤΣΑ που εύτε εύναι ςε λειτουργύα ό
καταςκευϊζονται ό προβλϋπονται ςτουσ ΠΕΔΑ. Η δημιουργύα μιασ τϋτοιασ μονϊδασ
εντϐσ ό πληςύον του ΦΤΣΑ ϋχει πολλαπλϊ οφϋλη διϐτι:



Δημιουργεύ οικονομύεσ κλύμακασ τϐςο ςε ϐτι αφορϊ τη μεταφορϊ ϐςο και ςε ϐτι
αφορϊ ϋργα υποδομόσ, υφιςτϊμενο προςωπικϐ, κ.λ.π.



Αποτελεύ ϋνα ϋργο προεπεξεργαςύασ που ϋτςι καθιςτϊ ςϑννομο το ΦΤΣΑ με την
οδηγύα για την υγειονομικό ταφό (99/31 – ΚΤΑ 29407/3508)



Διευκολϑνει την αδειοδϐτηςη του ϋργου ειδικϊ εϊν η χωροθϋτηςη γύνει εντϐσ
αδειοδοτημϋνου ΦΤΣΑ (απαιτεύται απλό τροποπούηςη περιβαλλοντικών ϐρων)



Ο ΦΤΣΑ μπορεύ να απορροφόςει τμόμα του παραγϐμενου εδαφοβελτιωτικοϑ
(χρόςη ωσ υλικϐ τελικόσ κϊλυψησ πρανών, ζώνη εκτϐνωςησ βιοαερύου για τη
ςυγκρϊτηςη οςμών, κ.λ.π.), ςε περύπτωςη που αυτϐ δεν μπορεύ να απορροφηθεύ
ϐλο απϐ την αγορϊ

ημαντικϐ εύναι εδώ να τονιςτεύ ϐτι η ιδιωτικό πρωτοβουλύα μπορεύ να παύξει ςημαντικϐ ρϐλο
ςε τϋτοια ϋργα (ειδικϊ αν ληφθοϑν υπϐψη οι δυνατϐτητεσ του νϐμου για τισ ΑΠΕ).
την περύπτωςη εμπλοκόσ των ιδιωτών, εύναι αναμενϐμενο η ςτϐχευςη να γύνει προσ πιο
ςταθερϋσ «πηγϋσ» παραγωγόσ βιοαποβλότων με μεγαλϑτερη ευκολύα κατϊ τη ςυλλογό τουσ
ϐπωσ π.χ. η βιομηχανύα τροφύμων και οι μεγϊλοι παραγωγού βιοαποβλότων γϋνει.
την περύπτωςη αυτό ϐμωσ η τοπικό αρχό πρϋπει να ςυνεργαςτεύ με τον ιδιώτη (π.χ.
παραχωρώντασ την ϋκταςη) θϋτοντασ ςυνϊμα ϐρουσ ώςτε να διαςφαλύςει την ςυμμετοχό των
πολιτών ςε προγρϊμματα ΔςΠ βιοαποβλότων. Αυτϐ θα μποροϑςε επιτευχθεύ εφϐςον τεθοϑν
ϐροι ςτον ιδιώτη-επενδυτό για ϋνα ελϊχιςτο ποςοςτϐ βιοαποβλότων που θα πρϋπει να
ςυλλεχθεύ

απϐ

νοικοκυριϊ

και

να

επεξεργαςτεύ

ςτη

μονϊδα

που

αυτϐσ

θα

καταςκευϊςει/λειτουργόςει.
ημειώνεται ότι τα όςα αναφϋρονται ςτην παρούςα ενότητα αποτελούν προτϊςεισ τησ μελετητικόσ
ομϊδασ και αποτελεύ ουςιαςτικϊ ευθύνη των κεντρικών αρχών (ςε επύπεδο ςχεδιαςμού) και τησ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ να επιλϋξει τον τρόπο που θα επιτευχθούν οι ςτόχοι.
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2.4.4.2
Σο

κϐςτοσ

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
μονϊδων

κομποςτοπούηςησ

βιοαποβλότων

παρουςιϊζεται

ςτα

επϐμενα

διαγρϊμματα. Σα διαγρϊμματα ϋχουν προκϑψει με βϊςη το ςχεδιαςμϐ ενϐσ βαςικοϑ
«μοντϋλου» που περιλαμβϊνει:
 Γραμμό προεπεξεργαςύασ
 Κομποςτοπούηςη ό αναερόβια χώνευςη
 Ωρύμανςη
 Ραφινϊριςμα
Οι τιμϋσ των μηχανημϊτων και των ϋργων υποδομόσ αποτελοϑν προώϐν τησ επεξεργαςύασ
διαφϐρων τιμών αγορϊσ που ανϊ καιροϑσ ϋχει χρηςιμοποιόςει η μελετητικό ομϊδα κατϊ την
κοςτολϐγηςη τϋτοιων ϋργων ςε επύπεδο προμελϋτησ.

 Μονϊδα κομποςτοπούηςησ ςε ανοικτούσ ςωρούσ (τύπου 1):

Α. Τποδοχό ςε ανοικτό πλατεύα και γραμμό προεπεξεργαςύασ με τεμαχιςτό, κϐςκινο και
μαγνότη ςιδηροϑχων, τοποθετημϋνα ςε ανοικτϐ χώρο
Β. Κομποςτοπούηςη ςε ανοικτοϑσ ςωροϑσ
Γ. Ψρύμανςη του ςταθεροποιημϋνου υλικοϑ ςε ανοικτό πλατεύα
Δ. Ραφινϊριςμα του ώριμου υλικοϑ με κϐςκινο ςε ανοικτϐ χώρο

Εικόνα 2.4-4: Κεντρικό μονϊδα κομποςτοπούηςησ αποβλότων κόπου (τύπου 1) ςτον Καναδϊ (CityWide Composting, Vancouver), δυναμικότητασ 45000 τtn/year και απόδοςησ 18000 tn/year compost
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το κϐςτοσ περιλαμβϊνεται φορτωτόσ για την μεταφορϊ των υλικών, μηχανό ανϊδευςησ των
ςωρών (αυτοκινοϑμενο ϐχημα), γεφυροπλϊςτιγγα και φυλϊκιο ειςϐδου καθώσ και κτύριο
διούκηςησ 70 τ.μ. καθώσ και λοιπϊ ϋργα υποδομόσ (φωτιςμϐσ, περύφραξη, δεξαμενό ςυλλογόσ
ςτραγγιςμϊτων, κ.λπ).

Διϊγραμμα 2.4-1: Κόςτοσ μονϊδων κομποςτοπούηςησ τύπου 1 (κομποςτοπούηςη ςε ανοικτούσ
ςωρούσ), Ομϊδα μελϋτησ ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011

 Μονϊδα κομποςτοπούηςησ ςε καλυμμϋνουσ ςωρούσ (τύπου 2):

Α. Τποδοχό και γραμμό προεπεξεργαςύασ με τεμαχιςτό, κϐςκινο και μαγνότη ςιδηροϑχων,
τοποθετημϋνα ςε μεταλλικϐ κτύριο.
Β. Κομποςτοπούηςη ςε ςωροϑσ που φϋρουν κϊλλυμα απϐ μεμβρϊνη πολυμεροϑσ η οπούα
περιορύζει τισ οςμϋσ και προςτατεϑει απϐ τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Οι ςωρού τοποθετοϑνται πϊνω
ςε πλϋγμα αγωγών απϐ τουσ οπούουσ διοχετεϑεται αϋρασ ςτο υλικϐ μϋςω ανεμιςτόρων.
Γ. Ψρύμανςη του ςταθεροποιημϋνου υλικοϑ ςε ημι-ςτεγαςμϋνη πλατεύα (ανοικτϐ ςτϋγαςτρο).
τον χώρο αυτϐ τοποθετεύται και το κϐςκινο τησ ραφιναρύςματοσ.
Δ. Ραφινϊριςμα του ώριμου υλικοϑ με κϐςκινο.
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Εικόνα 2.4-5: Μονϊδα κομποςτοπούηςησ βιοαποβλότων (τύπου 2) ςτο Ντόρτμουντ (Γερμανύα),
δυναμικότητασ 40.000 τον./ϋτοσ.

το κϐςτοσ περιλαμβϊνεται φορτωτόσ για την μεταφορϊ των υλικών, μηχανό ανϊδευςησ των
ςωρών κατϊ την ωρύμανςη (αυτοκινοϑμενο ϐχημα), γεφυροπλϊςτιγγα και φυλϊκιο ειςϐδου
καθώσ και κτύριο διούκηςησ 70 τ.μ. καθώσ και λοιπϊ ϋργα υποδομόσ (φωτιςμϐσ, περύφραξη,
δεξαμενό ςυλλογόσ ςτραγγιςμϊτων, ςακϐφιλτρο και βιϐφιλτρο κ.λ.π).

Διϊγραμμα 2.4-2: Κόςτοσ μονϊδων κομποςτοπούηςησ τύπου 2 (κομποςτοπούηςη ςε
καλλυμϋνουσ ςωρούσ), Ομϊδα μελϋτησ ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011.
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 Μονϊδα αναερόβιασ χώνευςησ:

Α. Τποδοχό και γραμμό προεπεξεργαςύασ με τεμαχιςτό, κϐςκινο και μαγνότη ςιδηροϑχων,
τοποθετημϋνα ςε μεταλλικϐ κτύριο.
Β. Αναερϐβια χώνευςη με υψηλϐ ποςοςτϐ ςτερεών (ϊνω του 40%), ςε κλειςτϐ αντιδραςτόρα
τϑπου batch, ο οπούοσ γεμύζει με οργανικϐ με τη χρόςη φορτωτό. Σο ςϑςτημα περιλαμβϊνει
δεξαμενό ςυλλογόσ ςτραγγιδύων τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται για διαβροχό του υλικοϑ μϋςα
ςτον αντιδραςτόρα, αεριοφυλϊκιο για την αποθόκευςη του παραγϐμενου βιοαερύου και
μηχανϋσ βιοαερύου για την παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ .
Γ. Ψρύμανςη χωνεϑματοσ τησ αναερϐβιασ ςε ημι-ςτεγαςμϋνη πλατεύα (ανοικτϐ ςτϋγαςτρο).
τον χώρο αυτϐ τοποθετεύται και το κϐςκινο τησ ραφιναρύςματοσ.
Δ. Ραφινϊριςμα του ώριμου υλικοϑ με κϐςκινο .

Εικόνα 2.4-6: Μονϊδα Αναερόβιασ χώνευςησ ςτο Cambridgeshire (UK) δυναμικότητασ 30.000
τον./ϋτοσ.

το κϐςτοσ τησ προτεινϐμενησ εγκατϊςταςησ περιλαμβϊνεται φορτωτόσ για την μεταφορϊ των
υλικών, μηχανό ανϊδευςησ των ςωρών κατϊ την ωρύμανςη (αυτοκινοϑμενο ϐχημα),
γεφυροπλϊςτιγγα και φυλϊκιο ειςϐδου καθώσ και κτύριο διούκηςησ 70 τ.μ. καθώσ και λοιπϊ ϋργα
υποδομόσ (φωτιςμϐσ, περύφραξη, ςακϐφιλτρο και βιϐφιλτρο κ.λ.π).
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Διϊγραμμα 2.4-3: Κόςτοσ μονϊδων αναερόβιασ χώνευςησ ςε batch αντιδραςτόρεσ υψηλού ποςοςτού
ςτερεών, Ομϊδα μελϋτησ ΕΠΕΜ ΑΕ, 2011.

Διευκρινύζεται ότι τα διαγρϊμματα που παρουςιϊςτηκαν ςτόχο ϋχουν να δώςουν μια εικόνα του
κόςτουσ και δεν μπορούν να υποκαταςτόςουν την αναλυτικό κοςτολόγηςη των ϋργων, η οπούα
απαιτεύ γνώςη ςυγκεκριμϋνων παραμϋτρων ςχεδιαςμού όπωσ το οικοπϋδο εγκατϊςταςησ, τησ
ςύςταςησ των ειςερχομϋνων αποβλότων, κ.λ.π.

2.4.5 ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Κατϊ την επιλογό μεταξϑ διαφϐρων μεθϐδων ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ, εύναι απαραύτητο να
εξεταςτεύ

η

εγκαταςτϊςεων

μελλοντικό
διαχεύριςησ

δυναμικϐτητα
αποβλότων

για

των
να

εξαςφαλιςτεύ ϐτι υπϊρχει επαρκϋσ δυναμικϐ για την
επύτευξη των ςτϐχων του ςχεδύου διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων.
Με αυτϐ τον τρϐπο, υπϊρχουν δϑο ζητόματα που πρϋπει
να ληφθοϑν υπϐψη. Σο πρώτο ζότημα ςχετύζεται με τισ
οικονομικϋσ απαιτόςεισ και ποιοσ πρϋπει να αναλϊβει το
οικονομικϐ βϊροσ, εφϐςον η δυναμικϐτητα πρϐκειται να
επεκταθεύ. Η υλοπούηςη των προτεινϐμενων ϋργων για την διαχεύριςη αποβλότων, θα
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απαιτόςει επενδϑςεισ ςημαντικών κεφαλαύων, η προςϋλευςη των οπούων πρϋπει να
εξαςφαλιςτεύ απϐ ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ πηγϋσ.
Οι δυνατϋσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ εύναι γενικϊ οι παρακϊτω:

1. Απϐ το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Περιβϊλλον και Αειφόροσ Ανϊπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ),
ϊξονασ προτεραιϐτητασ 4 «Προςταςύα εδαφικών ςυςτημϊτων & διαχεύριςη ςτερεών
αποβλότων». υγκεκριμϋνα για τισ ενϋργειεσ που περιλαμβϊνουν και ςυνδϋονται με την
αποκατϊςταςη ΦΑΔΑ (κωδικϐσ 4408) και την καταςκευό και αναβϊθμιςη εγκαταςτϊςεων
διαχεύριςησ αςτικών ςτερεών αποβλότων ςτισ περιφϋρειεσ (κωδικϐσ 4401) δϑναται να
χρηματοδοτηθοϑν Μελϋτεσ, υπηρεςύεσ τεχνικοϑ ςυμβοϑλου, δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και
δημοςιϐτητασ καθώσ και εξοπλιςμϐσ μεταφϐρτωςησ, μεταφορϊσ, προςωρινόσ αποθόκευςησ
και επεξεργαςύασ απορριμμϊτων (για τον κωδικϐ 4401).

2. Απϐ το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα».
υγκεκριμϋνα ςτον Ωξονα Προτεραιϐτητασ 2: Ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τησ
εξωςτρϋφειασ, τύθεται ωσ ϋνασ απϐ τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ η επιχειρηματικό αξιοπούηςη του
περιβϊλλοντοσ ωσ εργαλεύου προςϋλκυςησ εγχώριων και ξϋνων επενδϑςεων. το πλαύςιο
αυτϐ, μεταξϑ των ενδεικτικών δρϊςεων του
ϊξονα

περιλαμβϊνονται

Επιχειρηματικϊ

χϋδια

Ολοκληρωμϋνα
για

υποςτόριξη

παραγωγικών επενδϑςεων που ςυμβϊλλουν
ςε επιχειρηματικό αξιοπούηςη τησ προςταςύασ
του περιβϊλλοντοσ με παρεμβϊςεισ ςε τομεύσ
ϐπωσ

η

διαχεύριςη

ό/και

αξιοπούηςη

αποβλότων.
Σϋλοσ υπϊρχει ακϐμη η δυνατϐτητα αξιοπούηςησ και πϐρων απϐ:
 Σην Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων (ΕτΕ).
 Μϋςω τησ πρωτοβουλύασ JESSICA.
 Αυτοχρηματοδϐτηςη ό υμπρϊξεισ Δημοςύου Ιδιωτικοϑ Σομϋα (ΔΙΣ).
 Πρϐγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α.
 Ιδιωτικϋσ Επενδϑςεισ (Επενδυτικϐσ Νϐμοσ, Ε.Π. Ανταγωνιςτικϐτητα).
 ΠΕΠ.
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Η

3 ΕΝΟΣΗΣΑ
Διαχεύριςη & πολιτικό των
βιοαποβλότων

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ
 Εργαλεύα Ενύςχυςησ & Προώθηςησ των προγραμμϊτων ςε επύπεδο
κεντρικόσ διούκηςησ
 Εργαλεύα Ελϋγχου & Παρακολούθηςησ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 3Η ΕΝΟΣΗΣΑ
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3.1.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σα εργαλεύα που θα παρουςιαςτοϑν ςτϐχο ϋχουν καταρχόν να αποτρϋψουν την ταφό
βιοαποδομόςιμων αποβλότων και ταυτϐχρονα να προωθόςουν τη χωριςτό ςυλλογό και
επεξεργαςύα των βιοαποβλότων ςτο πνεϑμα τησ Οδηγύασ Πλαύςιο 2008/98 και του Ν.4042 που
την ενςωματώνει ςτο εθνικϐ δύκαιο. Σα εργαλεύα αυτϊ δεν προκϑπτουν απαραύτητα απϐ τη
νομοθεςύα, αλλϊ μποροϑν να αποτελϋςουν πρωτοβουλύα τησ κεντρικόσ διούκηςησ

(ϐπωσ

εξϊλλου ϋχει γύνει ςε πολλϊ ϊλλα κρϊτη τησ ΕΕ).

3.1.1.1

Εργαλείο 1: Απαγόρευςη ταφήσ βιοαποδομήςιμων αποβλήτων

Περιγραφό:
Μϋςω νομοθετικόσ ρϑθμιςησ απϐ την κεντρικό διούκηςη (π.χ. ΤΠΕΚΑ), απαγορεύεται
ολοκληρωτικϊ, η ταφό βιοαποδομόςιμων αποβλότων ςτουσ ΦΤΣΑ, μετϊ απϐ κϊποια
ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα.
Βόματα Εφαρμογόσ:
i.

Προςδιορύζονται οι ημερομηνύεσ απϐ τισ οπούεσ εφαρμϐζεται το μϋτρο και οι ΦΤΣΑ
παϑουν να υποδϋχονται βιοαποδομόςιμα απϐβλητα.

ii. τουσ Περιβαλλοντικοϑσ Όρουσ και τισ ϊδειεσ λειτουργύασ των ΦΤΣΑ ενςωματώνεται η
απαγϐρευςη ταφόσ βιοαποδομόςιμων αποβλότων, μετϊ την ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα.
iii. Εύναι δυνατϐ το μϋτρο να εφαρμοςτεύ ςε ςυγκεκριμϋνουσ ΦΤΣΑ αρχικϊ, και να
επεκταθεύ ςε ϐλουσ αργϐτερα.
iv. Εξαιρϋςεισ κϊποιων ΦΤΣΑ ςε απομονωμϋνα νηςιϊ και απομακρυςμϋνεσ ορεινϋσ
περιοχϋσ θα πρϋπει να εξεταςτοϑν .
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:


ημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ: Θα χρειαςτεύ να γύνουν ςημαντικϋσ
αλλαγϋσ ςτον τρϐπο διαχεύριςησ των αποβλότων τησ εξυπηρετοϑμενησ περιοχόσ, ϐπωσ:
Α. Ϊναρξη προγρϊμματοσ διαλογόσ βιοαποβλότων ςτην πηγό ώςτε να γύνεται
επεξεργαςύα των βιοαποβλότων με παραγωγό αξιοποιόςιμου κομπϐςτ ό/και ενϋργειασ
ΑΠΕ.
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Β. Ϊναρξη προγρϊμματοσ ανακϑκλωςησ ςυςκευαςιών ώςτε να ςυλλϋγεται τουλϊχιςτον
χαρτύ που να οδηγεύται προσ ανακϑκλωςη.
Γ. Λειτουργύα μονϊδασ επεξεργαςύασ που να
μπορεύ να υποδεχθεύ τα εναπομεύναντα αςτικϊ
ςτερεϊ απϐβλητα τησ εξυπηρετοϑμενησ περιοχόσ.
 Πιθανό αύξηςη τησ απόςταςησ μεταφορϊσ των
αποβλότων ό ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτον τρόπο
προςωρινόσ αποθόκευςησ και ςυλλογόσ των
αποβλότων.
 Οριςμόσ «βιοαποδομηςιμότητασ»
Η εφαρμογό του εργαλεύου αυτοϑ, οδηγεύ ςτο
ερώτημα: «τι εύναι βιοαποδομόςιμο απϐβλητο»;
Η Οδηγύα 99/31/ΕΚ οδηγεύ ςε ϋνα οριςμϐ ο οπούοσ

Η εγκατϊςταςη μόνο μονϊδασ
επεξεργαςύασ
ςύμμεικτων
δεν
αποτελεύ μονοςόμαντη λύςη διότι:



Σα προώόντα δεν εύναι τόςο
καλόσ ποιότητασ με
αποτϋλεςμα η βιωςιμότητα να
μην εύναι εξαςφαλιςμϋνη.



Η εξυπηρετούμενη περιοχό
παύει να εξαρτϊται από την
ταφό αλλϊ βαςύζεται μόνο ςε
μύα εγκατϊςταςη
επεξεργαςύασ.



Σο κόςτοσ επϋνδυςησ και
λειτουργύασ τησ μονϊδασ εύναι
αυξημϋνο, λόγω ςημαντικού
τονϊζ.

δεν προςδιορύζει πότε η επεξεργαςύα πρϋπει να
ςταματϊ, γιατύ πλϋον ϋχει παρϊξει ϋνα μη βιοαποδομόςιμο

υπόλειμμα.

Ο οριςμϐσ για τη βιοςταθεροπούηςη μπορεύ να γύνει βϊςει δεικτών κατανϊλωςησ
οξυγϐνου, π.χ. βϊςει του δυναμικοϑ αναπνοόσ 4 ημερών, Respiration Activity, (ΑΣ4), ςε mg
O2/g d.m, ό του δεύκτη δυναμικόσ διαπνοόσ, Dynamic Respiration Index, (DRI) ςε g O2/kg
VS/h. Κρϊτη ϐπωσ η Γερμανύα, η Αυςτρύα, η Ιταλύα και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο ϋχουν προβεύ
ςε διενϋργεια ερευνητικών προγραμμϊτων προκειμϋνου να προςδιορύςουν το ϐριο για το
δεύκτη κατανϊλωςησ οξυγϐνου. Ϊτςι, οι μονϊδεσ επεξεργαςύασ λειτουργοϑν με ςτϐχο να
επιτϑχουν μύα ςυγκεκριμϋνη «ποιϐτητα» υπολειμμϊτων . ϐταν ο δεύκτησ ϋχει επιτευχθεύ η
επεξεργαςύα θεωρεύται ϐτι ϋχει ολοκληρωθεύ και το υπϐλειμμα προσ ταφό δεν θεωρεύται
βιοαποδομόςιμο (ϊρα «επιτρϋπεται» να ταφεύ).
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ ςε κϊθε περύπτωςη θα ανϋβει, λϐγω του πρϐςθετου κϐςτουσ
διαχωριςμοϑ των βιοαποδομόςιμων αποβλότων. Ψςτϐςο, το λειτουργικϐ κϐςτοσ των ΦΤΣΑ θα
μειωθεύ αιςθητϊ, ϐπωσ και το κϐςτοσ μεταφροντύδασ – αποκατϊςταςησ αυτών.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ για τα βιοαπόβλητα:
Αναμφύβολα ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ. Παρϊλληλα, ςυνειςφϋρει και ςτην επύτευξη
των ςτϐχων εκτροπόσ των ΒΑΑ απϐ την ταφό.
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Προώθηςη τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων:
Ϊμμεςα, το εργαλεύο προωθεύ την χωριςτό ςυλλογό και επεξεργαςύα των βιοαποβλότων. Θα
πρϋπει να ςυνδυαςτεύ και με ϊλλα εργαλεύα ϐμωσ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ ϐτι οι
εξυπηρετοϑμενεσ περιοχϋσ δεν θα ςτραφοϑν ςε λϑςεισ ϐπωσ π.χ. αποτϋφρωςησ ϐλων των ΑΑ
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Πρϐκειται για μϋτρο με ςημαντικϋσ δυςκολύεσ εφαρμογόσ διϐτι για την εφαρμογό του:

► Απαιτεύ ςυνολικό εκτροπό των βιοαποδομόςιμων αποβλότων, που ςημαύνει πολϑ
ςημαντικϐ κϐςτοσ

► Πρϐςθετο ερευνητικϐ κϐςτοσ για τον προςδιοριςμϐ των ορύων AT4 ό DRI, κ.λ.π. και
αυξημϋνη τεχνογνωςύα ςε ϐτι αφορϊ τισ δυνατϐτητεσ των μονϊδων επεξεργαςύασ

► Πρακτικϊ ϊκαμπτη επιλογό, η οπούα απαιτεύ ςημαντικϋσ τροποποιόςεισ ςτον ςχεδιαςμϐ
για να λειτουργόςει.
Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, ϋνα τϋτοιο μϋτρο πρϋπει να εξετϊζεται μόνο για ΦΤΣΑ που γειτνιϊζουν με
μονϊδεσ επεξεργαςύασ

3.1.1.2

Εργαλείο 2: Απαγόρευςη τησ ταφήσ ςυγκεκριμζνων βιοαποβλήτων

Περιγραφό:
Μϋςω νομοθετικόσ ρϑθμιςησ απϐ την κεντρικό διούκηςη (π.χ. ΤΠΕΚΑ), απαγορεϑεται η διϊθεςη
ρευμϊτων βιοαποβλότων ςε ΦΤΣΑ, μετϊ απϐ κϊποια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα. Τλικϊ – ςτϐχοσ
εύναι ςυνόθωσ τα υπολεύμματα κουζύνασ και τα πρϊςινα απϐβλητα κόπων.
Βόματα Εφαρμογόσ:
i.

Γύνεται ςαφόσ οριςμϐσ των αποβλότων για τα οπούα ιςχϑει η απαγϐρευςη, με αναφορϋσ
και ςτον Ευρωπαώκϐ Κατϊλογο Αποβλότων .

ii. Προςδιορύζονται οι ημερομηνύεσ απϐ τισ οπούεσ εφαρμϐζεται το μϋτρο.
iii. τουσ Περιβαλλοντικοϑσ Όρουσ και τισ ϊδειεσ λειτουργύασ των ΦΤΣΑ ενςωματώνεται η
απαγϐρευςη, μετϊ την ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα.
iv. Εύναι δυνατϐ το μϋτρο να εφαρμοςτεύ ςε ςυγκεκριμϋνουσ ΦΤΣΑ αρχικϊ, και να
επεκταθεύ ςε ϐλουσ αργϐτερα.
v. Εξαιρϋςεισ κϊποιων ΦΤΣΑ ςε απομονωμϋνα νηςιϊ και απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ θα
πρϋπει να εξεταςτοϑν.
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
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 Αλλαγό του ςχεδύου διαχεύριςησ: ςτην εξυπηρετοϑμενη περιοχό των ΦΤΣΑ θα πρϋπει να
εφαρμοςτεύ ϋνα πρϐγραμμα διαχωριςμοϑ των ρευμϊτων αυτών.
 Πιθανό αύξηςη τησ απόςταςησ μεταφορϊσ των αποβλότων.
 ημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτον τρόπο προςωρινόσ αποθόκευςησ και ςυλλογόσ των
αποβλότων.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ ςε κϊθε περύπτωςη θα ανϋβει, λϐγω του πρϐςθετου κϐςτουσ
διαχωριςμοϑ.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ για τα βιοαπόβλητα:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ, εφϐςον η εφαρμογό του θα
αυξόςει ςημαντικϊ την εκτρεπϐμενη ποςϐτητα βιοαποβλότων μϋςω προγραμμϊτων χωριςτόσ
ςυλλογόσ. Σαυτϐχρονα ενιςχϑει ςημαντικϊ την ανακϑκλωςη του ςυγκεκριμϋνου υλικοϑ.
υνόθωσ επιλϋγονται τα πρϊςινα απϐβλητα και ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ υπολειμμϊτων
φαγητοϑ, ϐπωσ υπολεύμματα κουζύνασ, ληγμϋνα τρϐφιμα, κ.λ.π.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Πρϐκειται για μϋτρο με αρκετϋσ δυςκολύεσ εφαρμογόσ διϐτι για την εφαρμογό του:
 Απαιτεύ εκτεταμϋνη διαλογό ςτην πηγό των ςυγκεκριμϋνων ρευμϊτων.
 Εύναι μύα ςχετικϊ ϊκαμπτη επιλογό, η οπούα απαιτεύ ςημαντικϋσ τροποποιόςεισ ςτον
ςχεδιαςμϐ για να λειτουργόςει.
Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, ϋνα τϋτοιο μϋτρο πρϋπει να εξετϊζεται για ΦΤΣΑ ςτουσ οπούουσ
οδηγούνται απόβλητα από περιοχϋσ με εκτεταμϋνα προγρϊμματα διαλογόσ ςτην πηγό ό/ και
γειτνιϊζουν με μονϊδεσ επεξεργαςύασ.
Απϐ την ϊλλη μεριϊ, η υιοθϋτηςη ενϐσ τϋτοιου εργαλεύου:


Εύναι μύα ςχετικϊ απλό πρακτικό με ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτην επύτευξη των ςτϐχων.



Ενθαρρϑνει την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων διαλογόσ ςτην πηγό που θα επιτυγχϊνουν
ςημαντικό εκτροπό.



ηματοδοτεύ την αντύληψη ϐτι υπϊρχουν χρόςιμοι πϐροι εντϐσ των αποβλότων.



Με την κατϊλληλη χρονικό κλιμϊκωςη, πιθανϐτατα και με γενικευμϋνη εφαρμογό, θα
μποροϑςε να αποτελϋςει χρόςιμο μϋτρο για την αναμϐρφωςη των ςυςτημϊτων
διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων.
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3.1.1.3

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
3:
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Θ

ΧΩΡΙΣΘ

ΤΛΛΟΓΘ

ΣΩΝ

Περιγραφό:
Μϋςω νομοθετικόσ ρϑθμιςησ απϐ την κεντρικό διούκηςη (π.χ. ΤΠΕΚΑ), καθύςταται υποχρεωτικό
η χωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων.
Βόματα Εφαρμογόσ:
«Αυςτηρό» μοντϋλο εφαρμογόσ
i.

Δημιουργεύται κατϊλογοσ υλικών (βιοαποβλότων) που πρϋπει υποχρεωτικϊ να
ςυλλϋγονται χωριςτϊ .

ii. Προςδιορύζονται οι ημερομηνύεσ απϐ τισ οπούεσ εφαρμϐζεται το μϋτρο.
iii. Σύθενται ποςοτικού ςτϐχοι για τη χωριςτό ςυλλογό με ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα
εφαρμογόσ.
iv. Γύνεται κατανομό των ςτϐχων ανϊ περιφϋρεια.
v. Σύθενται κριτόρια ποιϐτητασ του κομπϐςτ και των χωνευμϊτων.
vi. Δημιουργεύται

κατϊλογοσ

τεχνολογιών

που

θεωρεύται

ϐτι

οδηγοϑν

ςε

ανϊκτηςη/ανακϑκλωςη των χωριςτϊ ςυλλεχθϋντων ρευμϊτων (λαμβϊνοντασ υπϐψη
και τα Παραρτόματα Ι & ΙΙ του νϐμου 4042/13.02.2012, περύ των εργαςιών ανϊκτηςησ, R
και διϊθεςησ, D).
vii. Δημιουργοϑνται τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ κϊθε τεχνολογύασ.
viii. Δθμιουργείται ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ-αξιολόγθςθσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ /
ανακφκλωςθσ των βιοαποβλιτων.
(Χϊνευμα: Το προϊόν τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ, είτε «υδαρό» όπωσ εξζρχεται από το χωνευτι, ι
μετά από αφαίρεςθ υγραςίασ, π.χ. με χριςθ ταινιοφιλτρόπρεςασ).
«Ελαςτικό» μοντϋλο εφαρμογόσ
i.

Δημιουργεύται κατϊλογοσ προτεινόμενων υλικών (βιοαποβλότων) που μποροϑν να
ςυλλϋγονται χωριςτϊ.

ii. Προςδιορύζονται οι ημερομηνύεσ απϐ τισ οπούεσ εφαρμϐζεται το μϋτρο.
iii. Ζητεύται απϐ τουσ φορεύσ διαχεύριςησ να κοινοποιόςουν ςτην κεντρικό διούκηςη το
ςχϋδιο διαχεύριςησ που αποφϊςιςαν κατϐπιν ςχετικόσ μελϋτησ (το οπούο περιϋχει
ςτϐχουσ, δρϊςεισ, ϋργα, κϐςτοσ, κ.λ.π.).
iv. Σύθενται κριτόρια ποιϐτητασ των κομπϐςτ και των χωνευμϊτων.
v. Δημιουργεύται κατϊλογοσ προτεινϐμενων τεχνολογιών .
vi. Δημιουργοϑνται τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ κϊθε τεχνολογύασ.
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vii. Δημιουργεύται ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ /ανακϑκλωςησ των
βιοαποβλότων.
Η δημιουργύα κριτηρύων ποιϐτητασ για το κομπϐςτ και το χώνευμα, αποτελεύ απϐ μϐνη τησ, ϋνα
εργαλεύο προώθηςησ τησ κομποςτοπούηςησ / αναερϐβιασ χώνευςησ των βιοαποβλότων γιατύ
δημιουργεύ ό/και ενιςχϑει την αγορϊ των εν λϐγω υλικών
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
 Αλλαγό του ςχεδύου διαχεύριςησ
Πρακτικϊ, η υιοθϋτηςη ενϐσ τϋτοιου μϋτρου ςημαύνει ϐτι «εξαναγκϊζονται» ϐλοι οι
εμπλεκϐμενοι να προχωρόςουν ςε ςυςτόματα χωριςτόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων.
 Επηρεϊζονται λειτουργού μονϊδων επεξεργαςύασ και τοπικϋσ αρχϋσ ό φορεύσ
διαχεύριςησ.
 To ςύςτημα διαχεύριςησ γύνεται πολυπλοκότερο.
 Επϋρχονται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτον τρόπο προςωρινόσ αποθόκευςησ και ςυλλογόσ
των αποβλότων (η ειςαγωγό κϊδου π.χ. για διαλογό υπολειμμϊτων κουζύνασ, αλυςιδωτϊ
διαφοροποιεύ ϐλο το ςϑςτημα ςυλλογόσ)
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ ςε κϊθε περύπτωςη θα ανϋβει, λϐγω του πρϐςθετου κϐςτουσ
διαχωριςμοϑ, αλλϊ και των μονϊδων επεξεργαςύασ που θα πρϋπει να δημιουργηθοϑν. ε
κεντρικϐ επύπεδο επύςησ απαιτεύται να διατεθοϑν οικονομικού πϐροι ώςτε να μπορϋςει η
διούκηςη να υποςτηρύξει το ϐλο εγχεύρημα. Για παρϊδειγμα, η δημιουργύα κριτηρύων ποιϐτητασ
των κομπϐςτ/χωνευμϊτων απαιτοϑν ςυςτηματικό εργαςύα που θα αναλυθεύ παρακϊτω.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ για τα βιοαπόβλητα:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ, εφϐςον η εφαρμογό του θα
αυξόςει ςημαντικϊ την εκτρεπϐμενη ποςϐτητα βιοαποβλότων μϋςω προγραμμϊτων χωριςτόσ
ςυλλογόσ. Σαυτϐχρονα ενιςχϑει ςημαντικϊ την ανακϑκλωςη του ςυγκεκριμϋνου υλικοϑ.
υνόθωσ επιλϋγονται τα πρϊςινα απϐβλητα και ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ υπολειμμϊτων
φαγητοϑ, ϐπωσ υπολεύμματα κουζύνασ, ληγμϋνα τρϐφιμα, κ.λ.π.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:


Αυξϊνει η πολυπλοκϐτητα του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ



Απαιτοϑνται ςημαντικϊ κϐςτη για την προώθηςη τησ ανακϑκλωςησ, διϐτι οι πολλού
κϊδοι κουρϊζουν τουσ πολύτεσ και μπορεύ να φϋρουν αντύθετο αποτϋλεςμα
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Φρειϊζεται ϋρευνα αγορϊσ για τα υλικϊ που θα επιλεγοϑν και κριτόρια
αποχαρακτηριςμοϑ/ποιϐτητασ, ώςτε:
o

να εύναι δυνατό η απορρϐφηςη των προώϐντων

o

να υπϊρχουν προδιαγραφϋσ για τα παραγϐμενα υλικϊ (κομπϐςτ, χώνευμα) οι
οπούεσ να καθιςτοϑν το ςϑςτημα ελϋγξιμο και ανταγωνιςτικϐ

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Αποτρϋπει την ταφό χρόςιμων υλικών και ενιςχϑει την ανακϑκλωςη



Απαιτεύ λιγϐτερη «ϋνταςη» ςτο τμόμα τησ μηχανικόσ διαλογόσ των μονϊδων
επεξεργαςύασ



Δύνει ώθηςη για ανακϑκλωςη βιοαποβλότων μϋςω παραγωγόσ κομπϐςτ ό/και
βιοαερύου



Ϊχει δοκιμαςτεύ με ςχετικό επιτυχύα ςτο εξωτερικϐ ςε χώρεσ ϐπωσ Αυςτρύα, Ολλανδύα.

Η λόψη αποφϊςεων για τον τρόπο εφαρμογόσ του εν λόγω εργαλεύου (εϊν επιλεγεύ) πρϋπει να
γύνεται μϋςω ενόσ ςυςτόματοσ εκτεταμϋνησ διαβούλευςησ. Επύςησ, προτεύνεται να αποτελϋςει
ςτοιχεύο τησ διαβούλευςησ αυτό καθαυτό η επιλογό ενόσ τϋτοιου εργαλεύου

3.1.1.4

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΦΟΡΟΤ ΣΑΦΘ Θ’ ΑΤΞΘΘ ΣΟΤ ΣΕΛΟΤ
ΣΑΦΘ

Περιγραφό:
Μϋςω νομοθετικόσ ρϑθμιςησ επιβϊλλεται φϐροσ ταφόσ ςτουσ ΦΤΣΑ ό ποςοςτϐ αϑξηςησ των
υφιςτϊμενων τελών.
Βόματα Εφαρμογόσ:
i.

Προςδιορύζεται το ϑψοσ του φϐρου ταφόσ.

ii. Προςδιορύζονται οι περιοχϋσ εφαρμογόσ αυτοϑ.
iii. Προςδιορύζονται και οι χρόςεισ των εςϐδων που εξαςφαλύζονται απϐ τον φϐρο ταφόσ.
iv. Αποφαςύζονται τυχϐν διακυμϊνςεισ ςτο ϑψοσ του φϐρου ανϊ περι0χό ό τυχϐν
απαλλαγϋσ.
Σα τϋλη οφεύλουν να εύναι ανϊλογα τησ ποςϐτητασ που παρϊγει το κϊθε νοικοκυριϐ/ παραγωγϐσ
(μεταβλητό κοςτολϐγηςη) και όχι να υπολογύζονται με πϊγια χρϋωςη π.χ. ανϊλογα με τα
τετραγωνικϊ μϋτρα του ακινότου. Ϊτςι, θεςπύζονται αυτομϊτωσ οικονομικϊ κύνητρα για μεύωςη
τησ ατομικόσ παραγωγόσ και προώθηςη τησ επαναχρηςιμοπούηςησ & ανακϑκλωςησ.
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Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
Πρακτικϊ, η υιοθϋτηςη ενϐσ τϋτοιου μϋτρου ςημαύνει ϐτι αυξϊνεται το κϐςτοσ τησ ταφόσ και
ςταδιακϊ μειώνεται η απϐςταςη που χωρύζει το κϐςτοσ ταφόσ απϐ το κϐςτοσ επεξεργαςύασ.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ τησ ταφόσ ανεβαύνει δραςτικϊ.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο μπορεύ να ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςε μύα ευρεύα γκϊμα ςτϐχων που δεν
αφοροϑν μϐνο τα βιοαπϐβλητα. Αυτϐ μπορεύ να ςυμβεύ μϐνο ςτον βαθμϐ που το κϐςτοσ ταφόσ
γύνει ςυγκρύςιμο με το κϐςτοσ επεξεργαςύασ αποβλότων.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Σο εργαλεύο ϋχει ωσ κϑριεσ δυςκολύεσ τισ ακϐλουθεσ:


ημαντικϐ πρϐβλημα εύναι ο τρϐποσ εύςπραξησ και υπολογιςμοϑ του φϐρου ταφόσ,
δεδομϋνου του ςημερινοϑ τρϐπου χρϋωςησ.



Ση διαςφϊλιςη τησ χρόςησ των πρϐςθετων χρημϊτων προσ την κατεϑθυνςη τησ
αναβϊθμιςησ των δυνατοτότων ανακϑκλωςησ και επεξεργαςύασ.

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Δύνει οικονομικϊ αντικύνητρα ςτην ταφό.



Εξαςφαλύζει πϐρουσ για την προώθηςη ςυςτημϊτων μεύωςησ, ανακϑκλωςησ και
επεξεργαςύασ.



Ϊχει δοκιμαςτεύ με ςχετικό επιτυχύα ςτο εξωτερικϐ.

Η λόψη αποφϊςεων για τον τρόπο εφαρμογόσ του εν λόγω εργαλεύου (εϊν επιλεγεύ) πρϋπει να
γύνεται μϋςω ενόσ ςυςτόματοσ εκτεταμϋνησ διαβούλευςησ. Επύςησ, προτεύνεται να αποτελϋςει
ςτοιχεύο τησ διαβούλευςησ αυτό καθαυτό η επιλογό ενόσ τϋτοιου εργαλεύου

3.1.1.5

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5: ΑΛΛΑΓΘ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΡΕΩΘ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ

Περιγραφό:
Σο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των ΥοΔΑ χρηςιμοποιοϑν ςϑςτημα «πϊγιασ χρϋωςησ» για τη χρϋωςη
των υπηρεςιών τουσ, ςϑμφωνα με την οπούα τα δημοτικϊ τϋλη χρεώνονται με βϊςη τα
τετραγωνικϊ μϋτρα του ακινότου. Εργαλεύα τϑπου «Πληρώνω Όςο Πετϊω» (Pay As You ThrowPAYT) εύναι χαρακτηριςτικϊ του αναλογικοϑ τρϐπου υπολογιςμοϑ των τελών.
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Βόματα Εφαρμογόσ:
Πρακτικϊ, η εφαρμογό τϋτοιων ςυςτημϊτων χρϋωςησ μπορεύ να γύνει ωσ εξόσ:
 Ογκομετρικό ςχόμα: χρϋωςη βϊςει ϐγκου παραγϐμενων απορριμμϊτων ανϊ
νοικοκυριϐ, π.χ. μϋςω ςυλλογόσ πϐρτα-πϐρτα με προκαθοριςμϋνα μεγϋθη ςακουλών
 Δυναμομετρικό ςχόμα: χρϋωςη βϊςει βϊρουσ παραγϐμενων απορριμμϊτων ανϊ
νοικοκυριϐ , π.χ. μϋςω ζυγιςτικών δεδομϋνων ςε μονϊδεσ επεξεργαςύασ / ΦΤΣ και
υπολογιςμϐ τησ ανϊ κϊτοικο παραγωγόσ ό/και μϋςω εξοπλιςμοϑ ςτουσ κϊδουσ ώςτε να
ζυγύζονται κατϊ το ϊδειαςμα (πρϋπει να εύναι γνωςτϐ ποια νοικοκυριϊ εξυπηρετεύ ο
κϊδοσ)
 χόμα ςυχνότητασ: χρϋωςη βϊςει ςυχνϐτητασ αποκομιδόσ απορριμμϊτων του
εκϊςτοτε νοικοκυριοϑ.
 Τβριδικϊ ςυςτόματα: ςυςτόματα που ςυνδυϊζουν δϑο ό περιςςϐτερα απϐ τα
παραπϊνω,

π.χ.

ογκομετρικϐ

ςχόμα

ςε

αραιοκατοικημϋνεσ

περιοχϋσ

τησ

εξυπηρετοϑμενησ περιοχόσ και δυναμομετρικϐ ςχόμα για το αςτικϐ κϋντρο
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
 Ελαχιςτοπούηςη-αποφυγό τησ παραγωγόσ των δημοτικών απορριμμϊτων. Απϐ
περιπτώςεισ εφαρμογόσ ςυςτημϊτων PAYT ςτισ ΗΠΑ, προκϑπτει ϐτι κατϊ μϋςο ϐρο η
μεύωςη παραγωγόσ ΑΑ κυμαύνεται απϐ 14 ϋωσ 27% (Gordon H. Jr. (1999) "Pay-As-YouThrow: Continues to grow", U.S. Environmental Protection Agency, Waste Age, pp. 34-35).

 Αύξηςη

τησ

ςυμμετοχόσ

των

πολιτών

ςε

προγρϊμματα

ανακϑκλωςησ

και

κομποςτοπούηςησ.
 Ενύςχυςη τησ ιεραρχύασ των πρακτικών τησ διαχεύριςησ αποβλότων
 Δικαιότερο ςϑςτημα χρϋωςησ των υπηρεςιών καθαριϐτητασ ςτουσ πολύτεσ.
 Αναβϊθμιςη του ενδιαφϋροντοσ για περιβαλλοντικϊ ζητόματα - υμμετοχό πολιτών.
 Περιοριςμϐσ των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώςεων
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο μπορεύ να ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα ςτϐχων που δεν
αφοροϑν μϐνο τα βιοαπϐβλητα αφοϑ ουςιαςτικϊ αποτελεύ εργαλεύο για τη μεύωςη τησ
παραγωγόσ αποβλότων.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
 Μεύωςη των δαπανών εξαιτύασ τησ μεύωςησ τησ παραγωγόσ.
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 Αϑξηςη τησ απϐδοςησ τησ υπηρεςύασ. Λϐγω τησ μεύωςησ των διαχειριςτικών δαπανών
τησ υπηρεςύασ για το ύδιο ϋργο αυξϊνεται κατ' επϋκταςη η απϐδοςη του ϐλου
ςυςτόματοσ.
Από την ϊλλη, κατϊ την εφαρμογό τϋτοιων ςυςτημϊτων ϋχει παρατηρηθεύ και αύξηςη του κόςτουσ:
 Αβϋβαιη ανϊκτηςη δαπανών των υπηρεςιών για την καθαριϐτητα.
 Αυξημϋνο κϐςτοσ εξοπλιςμοϑ κατϊ την εκκύνηςη του προγρϊμματοσ.
 Κϐςτοσ ενημϋρωςησ και εκπαύδευςησ δημοτών και υπαλλόλων των υπηρεςιών
καθαριϐτητασ.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Πϋραν απϐ τα πιθανϊ οφϋλη, η εφαρμογό ενϐσ αναλογικοϑ ςυςτόματοσ μπορεύ να δημιουργόςει
επιπρϐςθετα προβλόματα ό να ςυναντόςει ςημαντικϊ αναςταλτικϊ εμπϐδια:
 Παρϊνομη διϊθεςη απορριμμϊτων.
 Δυςκολύα εφαρμογόσ ςε νοικοκυριϊ εντϐσ πολυκατοικιών.
 Μικρό ανταπϐκριςη του κοινοϑ ιδύωσ πολιτών χαμηλοϑ ειςοδόματοσ

3.1.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘ ΜΕΙΩΘ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
3.1.2.1

ΣΘ

ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΚΑΙ

ΣΘ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1: ΣΑΜΕΙΟ ΜΕΙΩΘ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Περιγραφό:
Δημιουργεύται ϋνα Ειδικϐ Σαμεύο Μεύωςησ και Ανακϑκλωςησ Βιοαποβλότων. Μϋςω του
Σαμεύου:
 Φρηματοδοτοϑνται δόμοι, κοινϐτητεσ και επιχειρόςεισ για τα μϋτρα που λαμβϊνουν
ςχετικϊ με τη μεύωςη και την ανακϑκλωςη βιοαποβλότων.
 Φρηματοδοτοϑνται καμπϊνιεσ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ και εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα ςχετικϊ με τη μεύωςη και την ανακϑκλωςη των βιοαποβλότων.
 ε ετόςια βϊςη να προκηρϑςςονται βραβεύα για τισ επιδϐςεισ δόμων ό επιχειρόςεων.
 Φρηματοδοτοϑνται μελϋτεσ και πιλοτικϊ προγρϊμματα.
 Φρηματοδοτεύται

εξοπλιςμϐσ

ςε

περιοριςμϋνο

βαθμϐ,

π.χ.

κϊδοι

οικιακόσ

κομποςτοπούηςησ, υπολογιςτϋσ για την δημιουργύα δικτυακών τϐπων, περιοριςμϋνου
κϐςτουσ μηχανολογικϐ εξοπλιςμϐσ ϐπωσ π.χ. τεμαχιςτϋσ κλαδιών για

την

κομποςτοπούηςη αποβλότων κόπων ςε επύπεδο δόμου, κ.α.
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 Παρϊγονται οδηγού μεύωςησ και ανακϑκλωςησ αποβλότων.
 Δημιουργεύται ειδικό ιςτοςελύδα, ώςτε να προςφϋρει ιδϋεσ και παραδεύγματα προσ τουσ
πιθανοϑσ ενδιαφερϐμενουσ, αλλϊ και βαςικϋσ κατευθϑνςεισ.
Βόματα Εφαρμογόσ:
Σο ΤΠΕΚΑ ςυνεργϊζεται με το υπουργεύο Οικονομικών, ώςτε να δημιουργηθεύ αυτϐ το Ειδικϐ
Σαμεύο το οπούο θα αντλεύ κονδϑλια απϐ διϊφορουσ ϊξονεσ χρηματοδϐτηςησ, οι οπούοι αντλοϑν
τελικϊ κονδϑλια απϐ κοινοτικοϑσ και εθνικοϑσ πϐρουσ. Επύςησ το Ειδικϐ Σαμεύο μπορεύ να
αντλεύ πϐρουσ απϐ το φϐρο ταφόσ.
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
Σο μϋτρο αυτϐ δεν επιδρϊ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ, αλλϊ εύναι ϋνα «μϋτρο-ομπρϋλλα» που ςτϐχο
ϋχει να διευκολϑνει οικονομικϊ και να δρϊςει και ωσ οικονομικϐ κύνητρο, προσ επιχειρόςεισ και
τοπικϋσ αρχϋσ που επιθυμοϑν να λϊβουν πρωτοβουλύεσ προσ την κατεϑθυνςη τησ μεύωςησ και
τησ ανακϑκλωςησ των βιοαποβλότων
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ δεν αλλϊζει, ϐμωσ χρόματα θα χρειαςτεύ να αντληθοϑν απϐ
υφιςτϊμενουσ ϊξονεσ χρηματοδϐτηςησ προκειμϋνου να δημιουργηθεύ αυτϐ το Ειδικϐ Σαμεύο το
οπούο ςτοχευμϋνα θα χρηματοδοτεύ δρϊςεισ για τη μεύωςη και την ανακϑκλωςη των
αποβλότων.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο θα ϋχει ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ μεύωςησ και ανακϑκλωςησ. Η ςυνειςφορϊ
αυτό ύςωσ δεν εύναι ςημαντικό ποςοτικϊ, αλλϊ θα δημιουργόςει κινητικϐτητα και ενδιαφϋρον
απϋναντι ςτην μεύωςη και την ανακϑκλωςη των αποβλότων και θα επιδρϊςει εντϋλει ςτην
κουλτοϑρα των πολιτών αλλϊ κυρύωσ των επιχειρόςεων που μπορεύ τελικϊ να ανακαλϑψουν
επιχειρηματικϐ ςυμφϋρον μϋςα απϐ τισ δρϊςεισ αυτϋσ.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Σο μϋτρο ϋχει ωσ κϑριεσ δυςκολύεσ τισ ακϐλουθεσ:


Απαιτεύ ανακατεϑθυνςη υπαρχϐντων κονδυλύων



Απαιτεύ ςτελϋχωςη απϐ ϋμπειρο προςωπικϐ, τϐςο ςε θϋματα αποβλότων ϐςο και ςε
θϋματα χρηματοδοτόςεων. Φρειϊζεται επομϋνωσ να βρεθεύ μύα μορφό ςυνεργαςύασ
μεταξϑ υπουργεύων
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Προςφϋρει οικονομικϐ κύνητρο ςε πιθανοϑσ ενδιαφερϐμενουσ



Προςφϋρει εκπαύδευςη και ενημϋρωςη



Προωθεύ την μεύωςη και την ανακϑκλωςη μϋςω καινοτϐμων δρϊςεων που τραβοϑν το
ενδιαφϋρον του επιχειρηματικοϑ κϐςμου και ενιςχϑουν την ιδιωτικό πρωτοβουλύα

3.1.2.2

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2: ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Περιγραφό:
Δημιουργεύται ϋνα Ειδικϐ Σαμεύο Ϊρευνασ και Καινοτομύασ, μϋςω του οπούου μποροϑν να
χρηματοδοτοϑνται κυρύωσ ιδιώτεσ για την ϋρευνα και την επύδειξη καινοτϐμων τεχνολογιών
επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων.
τϐχοσ θα εύναι η ανϊπτυξη κατϊλληλων μεθϐδων επεξεργαςύασ προςαρμοςμϋνων ςτην
ελληνικό πραγματικϐτητα, που θα πληροϑν ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ ώςτε να μποροϑν
απϐ την πιλοτικό κλύμακα να προχωροϑν ςτην πλόρη εφαρμογό, μϋςω βραβεύου που θα
λαμβϊνουν.
Σο Σαμεύο μπορεύ να ϋχει ευρϑτερη εφαρμογό ςε διϊφορα ρεϑματα ςτερεών αποβλότων και να
μην αςχολεύται αποκλειςτικϊ με τα βιοαπϐβλητα. ε αυτό την περύπτωςη ϐμωσ, πρϋπει να εύναι
διακριτού οι ϊξονεσ δρϊςεισ του Σαμεύου και το προςωπικϐ που αςχολεύται να εξειδικεϑεται ανϊ
ρεϑμα αποβλότου.
Βόματα Εφαρμογόσ:
Σο ΤΠΕΚΑ ςυνεργϊζεται με το υπουργεύο Οικονομικών, ώςτε να δημιουργηθεύ αυτϐ το Ειδικϐ
Σαμεύο το οπούο θα αντλεύ κονδϑλια απϐ διϊφορουσ ϊξονεσ χρηματοδϐτηςησ, οι οπούοι αντλοϑν
τελικϊ κονδϑλια απϐ κοινοτικοϑσ και εθνικοϑσ πϐρουσ.
Επύςησ το Ειδικϐ Σαμεύο μπορεύ να αντλεύ πϐρουσ απϐ το φϐρο ταφόσ.
Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα «επιλϋξιμησ» δρϊςησ που μπορεύ να χρηματοδοτηθεύ απϐ το Ειδικϐ
Σαμεύο Ϊρευνασ και Καινοτομύασ εύναι η χρηματοδϐτηςη ιδιωτών ό επιςτημονικών ιδρυμϊτων
ςτην ϋρευνα ςχετικϊ με την επεξεργαςύα των βιοαποβλότων. Σϋτοιεσ ϋρευνεσ μποροϑν για
παρϊδειγμα να αφοροϑν:
 Μεθϐδουσ αναερϐβιασ χώνευςησ που ςυνδυϊζουν απϐβλητα κτηνοτροφύασ με
προδιαλεγμϋνο οργανικϐ των οικιακών αποβλότων,
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 Σεχνολογύεσ για την κομποςτοπούηςη «δϑςκολων» υλικών ϐπωσ τα υπολεύμματα
εςπεριδοειδών ςε ςυνδυαςμϐ με προδιαλεγμϋνο οργανικϐ των οικιακών αποβλότων,
 Σεχνολογύεσ ανακϑκλωςησ βρώςιμων ελαύων, κ.λ.π.
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
Σο μϋτρο αυτϐ δεν επιδρϊ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ, αλλϊ εύναι ϋνα «μϋτρο-ομπρϋλλα» που ςτϐχο
ϋχει να διευκολϑνει οικονομικϊ και να δρϊςει και ωσ οικονομικϐ κύνητρο, προσ επιχειρόςεισ που
επιθυμοϑν να λϊβουν πρωτοβουλύεσ προσ την κατεϑθυνςη τησ επεξεργαςύασ των
βιοαποβλότων.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ δεν αλλϊζει, ϐμωσ χρόματα θα χρειαςτεύ να αντληθοϑν απϐ
υφιςτϊμενουσ ϊξονεσ χρηματοδϐτηςησ προκειμϋνου να δημιουργηθεύ αυτϐ το Ειδικϐ Σαμεύο το
οπούο ςτοχευμϋνα θα χρηματοδοτεύ δρϊςεισ για την ϋρευνα ςτον τομϋα τησ επεξεργαςύασ.
Επύςησ, θα χρειαςτεύ ςυνδυαςμϐσ με ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ, ϐπωσ τα προγρϊμματα
LIFE ό ϊλλα προγρϊμματα τησ ΕΕ, που αφοροϑν την ϋρευνα και την καινοτομύα και που
αντλοϑνται κϑρια απϐ εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο θα ϋχει ςυνειςφορϊ ςτη δημιουργύα μύασ νϋασ κουλτοϑρασ ςε ϐτι αφορϊ τα
βιοαπϐβλητα και απϐβλητα κατ’ επϋκταςη. Η κουλτοϑρα αυτό θα αντιμετωπύζει τα απϐβλητα
ωσ πεδύο ϋρευνασ και καινοτομύασ, ενώ μϋςω των ερευνητικών προγραμμϊτων θα δύνεται
ώθηςη ςτο επιςτημονικϐ δυναμικϐ τησ χώρασ.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Σο μϋτρο ϋχει ωσ κϑριεσ δυςκολύεσ τισ ακϐλουθεσ:


Απαιτεύ ανακατεϑθυνςη υπαρχϐντων κονδυλύων



Απαιτεύ ςτελϋχωςη απϐ ϋμπειρο προςωπικϐ, τϐςο ςε θϋματα αποβλότων ϐςο και ςε
θϋματα χρηματοδοτόςεων. Φρειϊζεται επομϋνωσ να βρεθεύ μύα μορφό ςυνεργαςύασ
μεταξϑ υπουργεύων

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Προςφϋρει οικονομικϐ κύνητρο ςε πιθανοϑσ ενδιαφερϐμενουσ



Προςφϋρει εκπαύδευςη και ενημϋρωςη



Προωθεύ την ϋρευνα και την καινοτομύα



Ενιςχϑει την τεχνογνωςύα των εμπλεκομϋνων
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3.1.2.3

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3: ΕΝΙΧΤΘ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘ ΜΕΙΩΘ ΣΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ & ΣΘΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ

Περιγραφό:
Σο εργαλεύο αφορϊ τη δημιουργύα Προγρϊμματοσ Εκπαύδευςησ για την πρϐληψη, τη μεύωςη και
την ανακϑκλωςη των βιοαποβλότων. Σο πρϐγραμμα θα απευθϑνεται ςτο προςωπικϐ δόμων
και φορϋων διαχεύριςησ και θα υποςτηρύζεται απϐ την κεντρικό διούκηςη.
Βόματα Εφαρμογόσ:
i.

Δημιουργύα Κονδυλύου για την χρηματοδϐτηςη ενϐσ προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ του
προςωπικοϑ των τοπικών αρχών ό/και των φορϋων διαχεύριςησ

ii. Φρηματοδϐτηςη ςε δεϑτερη φϊςη των δόμων και φορϋων διαχεύριςησ ώςτε να
δημιουργόςουν μύα ομϊδα ατϐμων που θα αςχολεύται με το θϋμα των βιοαποβλότων (η
ομϊδα μπορεύ να ϋχει και ευρϑτερο χαρακτόρα, π.χ. να αςχολεύται με την μεύωςη τησ
παραγωγόσ αποβλότων γενικϐτερα).
iii. Σα Σοπικϊ Προγρϊμματα ενιςχϑονται οικονομικϊ απϐ κρατικϊ ό ευρωπαώκϊ μϋςα
χρηματοδϐτηςησ και παρϋχουν τη δυνατϐτητα επιχορηγόςεων και βραβεύων ςτουσ
δόμουσ που επιδεικνϑουν επιτυχύεσ.
iv. Εκπϐνηςη Σοπικών Προγραμμϊτων μεύωςησ των βιοαποβλότων ςε επύπεδο δημοτικών
και κοινοτικών υπηρεςιών, μεύωςησ ςτα νοικοκυριϊ αλλϊ και ςυνεργαςύεσ με τισ τοπικϋσ
επιχειρόςεισ για τη μεύωςη τησ παραγωγόσ, π.χ. ςε ξενοδοχεύα, υπεραγορϋσ,
βιομηχανύα, κλπ. Σα προγρϊμματα αυτϊ θα εκπονοϑνται απϐ τισ ςυγκροτηθεύςεσ ομϊδεσ
των δόμων / φορϋων.
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
Σο μϋτρο αυτϐ δεν επιδρϊ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ, αλλϊ εύναι ϋνα «μϋτρο-ομπρϋλλα» που
ενιςχϑει την τεχνογνωςύα των τοπικών αρχών και υποςτηρύζει το προςωπικϐ τουσ ώςτε να
εξοικειωθοϑν με τισ ολοϋνα και αυξανϐμενεσ απαιτόςεισ ςτη διαχεύριςη των αποβλότων.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ δεν αλλϊζει, ϐμωσ χρόματα θα χρειαςτεύ να αντληθοϑν, πιθανϊ απϐ
υφιςτϊμενουσ ϊξονεσ χρηματοδϐτηςησ προκειμϋνου να δημιουργηθεύ αυτϐ το Κονδϑλι το οπούο
ςτοχευμϋνα θα χρηματοδοτεύ εκπαύδευςη και ενημϋρωςη.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο θα ϋμμεςη ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ, γιατύ μϋςω τησ εκπαύδευςησ, η
εφαρμογό των ϐποιων προγραμμϊτων διαχεύριςησ θα εύναι πιο αποτελεςματικό.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
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Σο μϋτρο ϋχει ωσ κϑριεσ δυςκολύεσ τισ ακϐλουθεσ:


Απαιτεύ ανακατεϑθυνςη υπαρχϐντων κονδυλύων



Απαιτεύ προθυμύα και αφοςύωςη του προςωπικοϑ των τοπικών αρχών/φορϋων
διαχεύριςησ

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Προςφϋρει οικονομικϐ κύνητρο ςε πιθανοϑσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω επιχορηγόςεων και
βραβεύων ςτουσ δόμουσ που επιδεικνϑουν επιτυχύεσ



Προςφϋρει εκπαύδευςη και ενημϋρωςη



Προωθεύ την ϋρευνα και την καινοτομύα



Ενιςχϑει την τεχνογνωςύα των εμπλεκομϋνων

3.1.2.4

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΤΜΦΩΝΙΕ ΜΕ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ

Περιγραφό
Οι περιβαλλοντικϋσ ςυμφωνύεσ μεταξϑ τησ βιομηχανύασ και των αρχών να επιτϑχουν ϋνα
ςυγκεκριμϋνο ςτϐχο μπορεύ να εύναι μια χρόςιμη προςϋγγιςη για τη μεύωςη των
περιβαλλοντικών επιπτώςεων απϐ τισ βιομηχανικϋσ δραςτηριϐτητεσ.
Οι εν λϐγω ςτϐχοι πρϋπει να αφοροϑν τϐςο τη μεύωςη τησ παραγωγόσ βιοαποβλότων ϐςο και
την ειςαγωγό, ςτο βαθμϐ που εύναι εφικτϐ, ουςιών ςτα προώϐντα που τα καθιςτοϑν
οικολογικϐτερα, αλλαγών ςτην παραγωγικό διαδικαςύα που την καθιςτϊ περιςςϐτερο
περιβαλλοντικϊ αςφαλό, κ.λ.π.
Βόματα Εφαρμογόσ:
i.

Επιλογό οριςμϋνων βιομηχανιών / επιχειρόςεων που εύναι ςημαντικού παραγωγού
βιοαποβλότων ό επιλογό ενϐσ βιομηχανικοϑ κλϊδου (π.χ. βιομηχανύα κρϋατοσ)

ii. Δημιουργύα μιασ αξιϐπιςτησ βϊςησ δεδομϋνων για τισ παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ
βιοαποβλότων με βϊςη ςτοιχεύα που θα δώςουν οι ενδιαφερϐμενοι κλϊδοι
iii. Διοργϊνωςη ςυναντόςεων και εργαςτηρύων με θϋμα τισ πιθανϋσ παρεμβϊςεισ απϐ την
πλευρϊ του βιομηχανικοϑ κλϊδου για τη μεύωςη τησ παραγωγόσ βιοαποβλότων και την
επεξεργαςύα τουσ με ςτϐχο την παραγωγό χρόςιμων προώϐντων
iv. Δημιουργύα εγγρϊφων εργαςύασ που θα αναρτοϑνται ςτο διαδύκτυο
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v. Διαφόμιςη των πρωτοβουλιών που θα πϊρουν κϊποιοι κλϊδοι ςτισ ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ
του ΤΠΕΚΑ και του ΕΠΕΡΡΑΑ
vi. Επιβρϊβευςη χρηματικό των επιτυχημϋνων προςπαθειών και απονομό βραβεύου
(εργαλεύο 1 ό 2)
Επιδρϊςεισ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ:
Σα βιοαπϐβλητα που προϋρχονται απϐ βιομηχανικϋσ / επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ εύναι
δυςκολϐτερο να αντιμετωπιςτοϑν γιατύ χρειϊζεται ενεργό ςυμμετοχό του επιχειρηματικοϑ
κϐςμου. Σο εργαλεύο αυτϐ, ςτοχεϑει ςτο να κινόςει το ενδιαφϋρον τησ βιομηχανύασ και εϊν εύναι
επιτυχϋσ θα μπορϋςει να επιδρϊςει θετικϊ ςτο ςχϋδιο διαχεύριςησ για τα βιοαπϐβλητα,
μειώνοντασ

τισ

ποςϐτητεσ

«βιομηχανικών»

βιοαποβλότων

που

τελικϊ

καταλόγουν

αναξιοπούητα, προσ ταφό.
Επιδρϊςεισ ςτο κόςτοσ διαχεύριςησ:
Σο κϐςτοσ διαχεύριςησ δεν επηρεϊζεται ιδιαύτερα δεδομϋνου ϐτι οι ϐποιεσ ενϋργειεσ για τη
μεύωςη τησ παραγωγόσ και την επεξεργαςύα θα γύνουν απϐ τουσ παραγωγοϑσ βιοαποβλότων.
Η κεντρικό διούκηςη θα πρϋπει να αναλϊβει το κϐςτοσ διοργϊνωςησ των ϐποιων εκδηλώςεων
απαιτηθοϑν ώςτε να ανταλλαχθοϑν απϐψεισ με τον επιχειρηματικϐ κϐςμο.
υνειςφορϊ ςτουσ ςτόχουσ:
Ϊνα τϋτοιο μϋτρο θα ϋχει ϋμμεςη ςυνειςφορϊ ςτουσ ςτϐχουσ.
Ευκολύα – δυςκολύα εφαρμογόσ:
Σο μϋτρο ϋχει ωσ κϑρια δυςκολύα την κινητοπούηςη και το ενδιαφϋρον τησ βιομηχανύασ αφοϑ
βαςύζεται ςτην εθελοντικό ςυμμετοχό.
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το εργαλεύο:


Προςφϋρει οικονομικϐ κύνητρο ςε πιθανοϑσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω επιχορηγόςεων και
βραβεύων ςε ϐςουσ επιδεικνϑουν επιτυχύεσ.



Προςφϋρει εκπαύδευςη και ενημϋρωςη.



Προωθεύ την ϋρευνα και την καινοτομύα.



Ενιςχϑει την τεχνογνωςύα των εμπλεκομϋνων .

3.1.2.5

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5: ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΙΝΘ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
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Περιγραφό
Προτεύνεται η εφαρμογό ενϐσ προγρϊμματοσ Βραβεύων Πρϊςινησ Υιλοξενύασ, για τον τομϋα
ξενοδοχειακών υπηρεςιών και υπηρεςιών τροφοδοςύασ. Σο πρϐγραμμα περιλαμβϊνει μϋτρηςη
των αποβλότων και ςτϐχουσ μεύωςησ των αποβλότων, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα απϐβλητα
τροφύμων, για την απονομό βραβεύου ςτουσ καλϑτερουσ ςυμμετϋχοντεσ.

3.1.2.6

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6: ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Ερευνητικό Πρόγραμμα 1: υλλογό ςτοιχεύων ύςταςησ Οικιακών Αποβλότων
Σουλϊχιςτον ςε ϐλουσ τουσ μεγϊλουσ ΦΤΣΑ και ϐπου αλλοϑ λειτουργοϑν και μονϊδεσ
επεξεργαςύασ, θα πρϋπει να εκπονηθοϑν προγρϊμματα μϋτρηςησ τησ ςϑςταςησ των
ειςερχομϋνων αποβλότων.
Όλα τα ςτοιχεύα θα πρϋπει να καταχωροϑνται ςε Βϊςη Δεδομϋνων .
Ερευνητικό Πρόγραμμα 2: Κριτόρια Αποχαρακτηριςμού Αποβλότων
Προτεύνεται να εκπονηθεύ ϋνα ερευνητικϐ ϋργο με ςυμμετοχό των αρμϐδιων περιβαλλοντικών
υπηρεςιών, ακαδημαώκών ιδρυμϊτων και του ιδιωτικοϑ τομϋα, ώςτε να επιλεγοϑν τα
κατϊλληλα υλικϊ – υποψόφια προσ αποχαρακτηριςμϐ και να θεςπιςτοϑν κριτόρια
αποχαρακτηριςμοϑ αποβλότων για την Ελλϊδα, ςε αντιςτοιχύα με την εργαςύα που γύνεται ςε
Ευρωπαώκϐ Επύπεδο.
Θεωρεύται ϐτι ανϊμεςα ςτα υλικϊ που θα επιλεγοϑν (ςτο πλαύςιο τησ προώθηςησ τησ
ανακϑκλωςησ/επεξεργαςύασ των βιοαποβλότων) καλϐ εύναι να ενταχθοϑν το κομπόςτ, το
χώνευμα1 και τα δευτερογενό καύςιμα (RDF/SRF).
Σα βιοαπϐβλητα πρϋπει να αποτελοϑν διακριτϐ ρεϑμα ςτο πλαύςιο τησ ςυλλογόσ ςτοιχεύων.
Ϊμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ ςτη ςυλλογό ςτοιχεύων απϐ τη βιομηχανύα τροφύμων και τισ
ςχετικϋσ επιχειρόςεισ.
Σα υπϊρχοντα ςυμπερϊςματα ςε επύπεδο ΕΕ πρϋπει να αξιοποιηθοϑν πλόρωσ . Αναλυτικϊ η
πρϐοδοσ

τησ

ϋρευνασ

ςε

επύπεδο

ΕΕ

ςτην

Ιςτοςελύδα:

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/index.html.

3.1.3 ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ
3.1.3.1

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΒΟΛΘ & ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
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Δεδομϋνησ τησ βαρϑτητασ που λαμβϊνει ςτισ μϋρεσ μασ το διαδύκτυο ςε οποιαδόποτε
προςπϊθεια ενημϋρωςησ και προςϋγγιςησ του ευρϑτερου κοινοϑ, προτεύνεται να δημιουργηθεύ
χωριςτό ιςτοςελύδα για τα βιοαπϐβλητα, υπϐ την ομπρϋλα του ΤΠΕΚΑ, η οπούα:


Θα δύνει βαςικϋσ πληροφορύεσ για τη ςτρατηγικό του υπουργεύου ςχετικϊ με τα
βιοαπϐβλητα.



Θα περιλαμβϊνει τεχνικϋσ πληροφορύεσ για ϐςουσ ενδιαφϋρονται (νομοθεςύα, τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ μονϊδων, αποτελϋςματα μελετών και ερευνητικών προγραμμϊτων,
κ.λ.π.).



Θα περιλαμβϊνει χωριςτϐ τμόμα με παρακολοϑθηςη των εξελύξεων ςε Ευρωπαώκϐ
Επύπεδο.



Θα προβϊλει επιτυχημϋνεσ πρωτοβουλύεσ και πρακτικϋσ.



Θα προςφϋρει ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ ςυμβουλϋσ για μεύωςη των αποβλότων (π.χ.
που ςχετύζονται με τα τρϐφιμα ςτο ςπύτι και κατϊ τη διϊρκεια των αγορών), μεύωςη τησ
κατανϊλωςησ ενϋργειασ (π.χ. υπολογιςτόσ (calculator) για εκπομπϋσ φαινομϋνου του
θερμοκηπύου) και μεύωςη τησ χρόςησ νεροϑ.



Θα αποτελεύ την πϑλη επικοινωνύασ ϐςων εμπλϋκονται ςτη διαχεύριςη των
βιοαποβλότων και το χώρο ϐπου θα διεξϊγονται δικτυακϊ οι ϐποιεσ διαβουλεϑςεισ



Θα διαθϋτει βιβλιοθόκη με μελϋτεσ, εργαλεύα, ενδιαφϋρουςεσ δημοςιεϑςεισ, κ.λ.π., η
οπούα θα παρϋχει τη δυνατϐτητα δωρεϊν λόψησ (free download).

3.1.3.2

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2: ΕΘΝΙΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ ΜΕ ΣΟΧΟ
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Θ
ΠΡΑΙΝΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ Ω ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΟ ΚΙΝΘΣΡΟ

Η ϋναρξη μιασ Εθνικόσ Εκςτρατεύασ Ευαιςθητοπούηςησ με ςτϐχο νοικοκυριϊ και ςχολεύα θα ϋχει
ωσ ςτϐχο την ενημϋρωςη του κοινοϑ ςχετικϊ με την παραγωγό βιοαποβλότων και την
πρϐληψη. Η Εθνικό Εκςτρατεύα μπορεύ να χρηςιμοποιεύ πολλαπλϊ κανϊλια επικοινωνύασ: μϋςα
ςε απευθεύασ ςϑνδεςη (μϋςω διαδικτϑου), ραδιοφωνικϋσ εκπομπϋσ, κλπ.
Η Εκςτρατεύα μπορεύ να περιλαμβϊνει και Βραβεύο Πρϊςινου χολεύου ό Πρϊςινησ Κοινϐτητασ
ωσ επιπρϐςθετο κύνητρο.

3.1.3.3

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3: ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΔΘΓΩΝ ΚΑΛΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΓΙΑ ΣΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ
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Προτεύνεται να δημιουργηθοϑν Οδηγού Καλόσ Πρακτικόσ ανϊ κατηγορύα μεγϊλων
επαγγελματικών κλϊδων (εμπορικϊ καταςτόματα, ξενοδοχεύα, εςτιατϐρια, καφϋ, βιομηχανικού
κλϊδοι κλπ). τουσ Οδηγοϑσ αυτοϑσ θα περιλαμβϊνονται οδηγύεσ για την ορθολογικό διαχεύριςη
βιοαποβλότων και πληροφορύεσ για ςυνεργαςύα με ϐλα τα εγκεκριμϋνα ςυςτόματα διαχεύριςησ,
πληροφορύεσ ςχετικϊ με προγρϊμματα που μπορεύ να εκπονεύ ο δόμοσ (π.χ. φιλανθρωπικϊ
προγρϊμματα ςύτιςησ με περιςςεϑματα φαγητοϑ) και με ϊλλεσ εταιρεύεσ παρϐμοιου
αντικειμϋνου. Επύςησ θα δύνονται οι βαςικϋσ προδιαγραφϋσ επεξεργαςύασ κϊποιων ρευμϊτων
βιοαποβλότων και πληροφορύεσ για ςχετικϋσ αδειοδοτημϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ςτην περιοχό
τουσ.

3.1.3.4

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4: ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΘ ΤΛΛΟΓΘ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΦΑΓΘΣΟΤ & ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
ΚΘΠΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ, Κ.Λ.Π.

Σο πιλοτικϐ πρϐγραμμα θα εκπονηθεύ κατϐπιν πρϐςκληςησ του Τπουργεύου ςε δόμουσ, οι
οπούοι θα εκδηλώςουν ςχετικϐ ενδιαφϋρον. Σο πρϐγραμμα, λϐγω και περιοριςμών ςτο κϐςτοσ,
μπορεύ να περιοριςτεύ ςε 2-3 δόμουσ απϐ αυτοϑσ που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον, με βϊςη
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια προεπιλογόσ.
Σα κριτόρια μπορεύ να εύναι:


Η δυνατϐτητα του δόμου να υποςτηρύξει μϐνοσ του ϋνα τϋτοιο πρϐγραμμα, μετϊ την
πιλοτικό εφαρμογό



Σο μϋγεθοσ τησ επύδραςησ που μπορεύ να ϋχει η οικιακό
κομποςτοπούηςη ό η χωριςτό ςυλλογό, ςτο δόμο αυτϐ



Οι δυνατϐτητεσ διαφόμιςησ που θα προςφερθοϑν με
βϊςη π.χ. την τουριςτικό κύνηςη

Σο πιλοτικϐ μπορεύ να περιλαμβϊνει:


Φωριςμϐ

ςε

ζώνεσ

π.χ.

αςτικϋσ,

αγροτικϋσ,

τουριςτικϋσ


Επιλογό μύγματοσ τρϐπων ςυλλογόσ ανϊ ζώνη



τοχευμϋνη ςυλλογό απϐ ξενοδοχεύα, εςτιατϐρια, παραλιακϋσ ζώνεσ ςυγκϋντρωςησ
πληθυςμοϑ και τουριςτών, κ.λ.π.



Μελϋτη ςχετικϊ με τισ διαθϋςιμεσ ποςϐτητεσ βιοαποβλότων ςτουσ κλϊδουσ τησ
βιομηχανύασ τροφύμων και ποτών και ςτισ μεγϊλεσ υπεραγορϋσ και διατϑπωςη
προτϊςεων για ϐςεσ ποςϐτητεσ καταλόγουν με τα οικιακϊ απϐβλητα
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Διανομό κϊδων οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ώςτε να διαπιςτωθοϑν τα αποτελϋςματα
απϐ την εφαρμογό ενϐσ τϋτοιου προγρϊμματοσ.

Ειδικϊ για την πιλοτικό δοκιμό τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ προτεύνεται:
 Εφαρμογό πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα (1 χρϐνο) ςε
δεδομϋνο αριθμϐ νοικοκυριών, που θα πληροϑν τισ εξόσ προϒποθϋςεισ:


Αποδοχό ςυμμετοχόσ ςτο πρϐγραμμα



Δυνατϐτητα αξιοπούηςησ του παραγϐμενου υλικοϑ



Αποδοχό ενημϋρωςησ του Δόμου με απολογιςτικϊ ςτοιχεύα ώςτε να εύναι δυνατό η
αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ

 Ενημϋρωςη των δημοτών ώςτε να γνωρύζουν για το εφαρμοζϐμενο πρϐγραμμα.
 Προμόθεια των κϊδων κομποςτοπούηςησ χωρύσ επιβϊρυνςη των ςυμμετεχϐντων.
 Εφαρμογό ςυςτόματοσ επιβρϊβευςησ των ςυμμετεχϐντων η οπούα μπορεύ να γύνει με τη
διοργϊνωςη

εκδηλώςεων

πολιτιςμικοϑ

χαρακτόρα

(ςυναυλύεσ,

θεατρικϋσ

&

κινηματογραφικϋσ παραςτϊςεισ, κ.λπ), οι οπούεσ θα παρϋχονται δωρεϊν.
Σο ςυνολικϐ πιλοτικϐ πρϐγραμμα μπορεύ να δώςει πολϑ ςημαντικϊ ςυμπερϊςματα ϐπωσ:


Ση ςυμμετοχό του κοινοϑ ανϊ ζώνη



Σην καθαρϐτητα των ςυλλεχθϋντων υλικών



Σο εύδοσ των προςμύξεων



Σην επύδραςη του τρϐπου ςυλλογόσ και των ςυχνοτότων ςυλλογόσ ςτην ποςϐτητα και
την ποιϐτητα των ςυλλεχθϋντων ρευμϊτων



Σην αναμενϐμενη ποιϐτητα του κομπϐςτ (με δημιουργύα μικρών πιλοτικών μονϊδων,
π.χ. εντϐσ των ΦΤΣΑ)



Σην ποςϐτητα και ποιϐτητα του κομπϐςτ μϋςω οικιακόσ κομποςτοπούηςησ



Σην ικανοπούηςη του κοινοϑ και των προβλημϊτων που αυτϐ εντοπύζει μϋςω ενϐσ
προγρϊμματοσ χωριςτόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων, με διανομό και ςυμπλόρωςη
κατϊλληλων ερωτηματολογύων



Σισ δυνατϐτητεσ ςυλλογόσ και την ποιϐτητα των υλικών απϐ κλϊδουσ ϐπωσ ξενοδοχεύα,
βιομηχανύα τροφύμων, εςτιατϐρια, λαώκϋσ αγορϋσ, κ.λ.π.

3.2 ΤΣΘΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
3.2.1 ΤΛΛΟΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ
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Για την παρακολοϑθηςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων απαιτεύται η ςυλλογό
δεδομϋνων απϐ ϋνα δεύγμα του πληθυςμοϑ ενδιαφϋροντοσ (πληθυςμϐσ-ςτϐχοσ). Η διαδικαςύα
επιλογόσ αυτοϑ του δεύγματοσ ορύζεται ωσ δειγματοληψύα. Σα βαςικϊ βόματα για τη
δειγματοληψύα εύναι τα παρακϊτω:
1. Καθοριςμϐσ του ςτοχευϐμενου πληθυςμοϑ (πληθυςμϐσ-ςτϐχοσ) - προςδιοριςμϐσ των
ςημαντικϐτερων παραγϐντων επιλογόσ
2. Καθοριςμϐσ του τρϐπου επιλογόσ του πληθυςμοϑ δειγματοληψύασ ό ςτατικϐσ
πληθυςμϐσ (ςτρατηγικό δειγματοληψύασ)
3. Καθοριςμϐσ τησ ακρύβειασ των αποτελεςμϊτων - το μϋγεθοσ του δεύγματοσ θα
εξαρτηθεύ απϐ την ακρύβεια που θϋλουμε να επιτϑχουμε
4. χεδιαςμϐσ

του

ςυςτόματοσ

παρακολοϑθηςησ

ϋτςι

ώςτε

να

αποφευχθοϑν

δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
5. Πραγματοπούηςη του ελϋγχου και ςυλλογό ςτοιχεύων


Ο πληθυςμόσ-ςτόχοσ εύναι το ςϑνολο των υποκειμϋνων που ενδιαφϋρουν τον ερευνητό και
ςυνόθωσ ϋχουν ϋνα κοινϐ χαρακτηριςτικϐ. τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, ο ερευνητόσ
δεν μπορεύ να ϋχει πρϐςβαςη ςε ϐλα τα
υποκεύμενα του πληθυςμοϑ- ςτϐχου ώςτε
να επιλϋξει το δεύγμα.
Σο ςϑνολο των υποκειμϋνων ςτα οπούα ο
ερευνητόσ ϋχει πρϐςβαςη και απϐ τα οπούα
προκϑπτει το δεύγμα, ονομϊζεται πληθυςμόσ
δειγματοληψύασ ό ςτατιςτικόσ πληθυςμόσ
(sampled population).



Αντιπροςωπευτικότητα Δεύγματοσ
Η ακρύβεια τησ γενύκευςησ των αποτελεςμϊτων απϐ το δεύγμα ςτον πληθυςμϐ απϐ τον
οπούο προϋρχεται, εξαρτϊται απϐ την αντιπροςωπευτικϐτητα του δεύγματοσ.
Για να μποροϑν να γενικευτοϑν τα αποτελϋςματα μιασ ϋρευνασ απϐ το δεύγμα που
μελετόθηκε ςτο ςυνολικϐ πληθυςμϐ, πρϋπει να ϋχουν ακολουθηθεύ οι αρχϋσ τησ
δειγματοληψύασ .
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Η αντιπροςωπευτικϐτητα του δεύγματοσ καθορύζεται κυρύωσ απϐ δϑο ςτοιχεύα: α) τη
μϋθοδο επιλογόσ των υποκειμϋνων που θα αποτελϋςουν το δεύγμα, και β) το μϋγεθοσ του
δεύγματοσ.
Επομϋνωσ, τα βαςικϊ προβλόματα που καλεύται να αντιμετωπύςει ϋνασ ερευνητόσ ςχετικϊ με τη
δειγματοληψύα εύναι:
α) να εύναι το δεύγμα ϐςο το δυνατϐν πιο ϐμοιο με τον πληθυςμϐ ώςτε να εξαςφαλύζεται μια
ικανοποιητικϐτερη προςϋγγιςη ςτισ εκτιμόςεισ για την αληθό τιμό του πληθυςμοϑ
β) να επιλϋξει το μϋγεθοσ του δεύγματοσ ϋτςι ώςτε να εύναι εφικτό η ϋρευνϊ του (πχ. απϐ
πλευρϊσ κϐςτουσ, χρϐνου).


Δειγματοληπτικό φϊλμα
την περύπτωςη που το επιλεγμϋνο δεύγμα δεν εύναι αντιπροςωπευτικϐ του πληθυςμοϑ
απϐ τον οπούο προϋρχεται, ςτα ςυμπερϊςματα θα εμφανιςτεύ μεροληψύα ό ςφϊλμα.
Σο ςφϊλμα δειγματοληψύασ δεν εύναι απαραύτητα αποτϋλεςμα ςφαλμϊτων που ϋχουν γύνει
κατϊ τη διϊρκεια τησ δειγματοληψύασ. Αντύθετα, μπορεύ να προκϑψει και λϐγω τησ τυχαύασ
επιλογόσ διαφορετικών ατϐμων.
Σο δειγματοληπτικϐ ςφϊλμα μπορεύ να οριςτεύ ωσ η διαφορϊ ανϊμεςα ςτα αποτελϋςματα
μιασ δειγματοληψύασ και μιασ απογραφόσ (100% του ςτατιςτικοϑ πληθυςμοϑ).



Μϋθοδοι δειγματοληψύασ
Ανϊλογα με τον τϑπο/δραςτηριϐτητα παρακολοϑθηςησ που πρϐκειται να πραγματοποιηθεύ
υπϊρχουν διαφορετικϋσ κατηγορύεσ δειγματοληψύασ. τον πύνακα που ακολουθεύ
παρουςιϊζονται οριςμϋνεσ απϐ τισ διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ δειγματοληψύασ που
μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ανϊλογα τη δραςτηριϐτητα παρακολοϑθηςησ των ςυςτημϊτων
διαχεύριςησ βιοαποβλότων. Δεδομϋνου ϐτι παγκοςμύωσ υπϊρχει ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ
δειγματοληπτικών μεθϐδων, η επιλογό τησ κατϊλληλησ μεθϐδου δειγματοληψύασ και
εξαρτϊται απϐ το εύδοσ τησ ϋρευνασ.

Πίνακασ 3.2-1: Προτεινόμενεσ Δειγματοληπτικζσ Μζθοδοι ανά Δραςτηριότητα Παρακολοφθηςησ
Δραςτηριότητα Παρακολοφθηςησ
Παρακολοφθηςη τησ ςυμμετοχήσ
Παρακολοφθηςη Ρεφματοσ
Βιοαποβλήτων
Έρευνα πρόςωπο με πρόςωπο ςε
επίπεδο κατοικίασ
Τηλεφωνική Έρευνα

Προτεινόμενη Δειγματοληπτική Μζθοδοσ
Κυκλικι Δειγματολθψία (Round-based sampling)
Ομαδοποιθμζνθ Δειγματολθψία (Cluster Sampling)
Στρωματοποιθμζνθ Τυχαία Δειγματολθψία (Stratified random
sampling )
Ομαδοποιθμζνθ Δειγματολθψία (Cluster Sampling)
Στρωματοποιθμζνθ Τυχαία Δειγματολθψία (Stratified random
sampling)
Ροςοςτιαία Δειγματολθψία (Quota sampling)

3.2.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ
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Για την περύπτωςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων οι καταλληλϐτερεσ
δραςτηριϐτητεσ παρακολοϑθηςησ εύναι οι εξόσ:


Παρακολοϑθηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ, ςυμπεριφορϊσ και ικανοπούηςησ των
ςυμμετεχϐντων ωσ προσ τα ςυςτόματα διαχεύριςησ βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη τησ χρόςησ του εφαρμοζϐμενου ςυςτόματοσ και τησ ςυμμετοχόσ.



Παρακολοϑθηςη

των

ποςοςτών

μεύωςησ/ανακϑκλωςησ

και

εκτροπόσ

των

βιοαποβλότων.


Παρακολοϑθηςη των ποςοςτών ανϊκτηςησ των βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη του κϐςτουσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.



Παρακολοϑθηςη του επιπϋδου προςμύξεων ςτα ςυλλεγμϋνα βιοαπϐβλητα.



Παρακολοϑθηςη των καμπανιών ευαιςθητοπούηςησ /ενημϋρωςησ ςχετικϊ με τα
βιοαπϐβλητα.

3.2.2.1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ, ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Η ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα αφορϊ ςτον τρϐπο με τον οπούο αντιλαμβϊνονται οι
ςυμμετϋχοντεσ τα ςυςτόματα διαχεύριςησ βιοαποβλότων, την ςυμπεριφορϊ τουσ απϋναντι ςε
αυτϊ τα ςυςτόματα και τον βαθμϐ ικανοπούηςό τουσ απϐ την εφαρμογό αυτών των
ςυςτημϊτων.
Κϑριεσ μϋθοδοι για τη ςυλλογό των ςτοιχεύων εύναι οι ακϐλουθοι:
 Προςωπικϋσ υνεντεϑξεισ
 Σηλεφωνικϋσ ςυνεντεϑξεισ
 Ερωτηματολϐγια (ςε χαρτύ ό ςτο διαδύκτυο)
Η παρακολοϑθηςη τησ ςυχνϐτητασ χρόςησ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ των βιοποβλότων εύναι
μεύζονοσ ςημαςύασ για τα ςυςτόματα που εφαρμϐζουν χωριςτό ςυλλογό με κϊδουσ ςτο
πεζοδρϐμιο
Μπορεύ να βρει εφαρμογό και ςε ϊλλα ςυςτόματα, ϐπωσ αυτϊ των κεντρικών ςημεύων
ςυλλογόσ ό των ςυςτημϊτων ςυλλογόσ κατϐπιν κλόςησ τησ υπηρεςύασ
Βαςικϋσ παρϊμετροι που πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ την παρακολούθηςη :
 Η επιλογό του δεύγματοσ του πληθυςμοϑ και τησ περιοχόσ απ’ ϐπου θα αντληθεύ η
πληροφορύα.
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Η επιλογό του δεύγματοσ και τησ περιοχόσ πρϋπει να γύνει ϋτςι ώςτε να εύναι ξεκϊθαρα:
α. ο πληθυςμϐσ-ςτϐχοσ, β. περιοχό ενδιαφϋροντοσ, γ. το μϋγεθοσ και τα χαρακτηριςτικϊ
του δεύγματοσ που προϋρχεται απϐ τον πληθυςμϐ-ςτϐχο.
 Η Φρονικό περύοδοσ κατϊ την οπούα πραγματοποιεύται η ϋρευνα. υνόθωσ,
πραγματοποιοϑνται δϑο ϋρευνεσ- μύα πριν την εφαρμογό των δρϊςεων και μια μετϊ.
Οι ϋρευνεσ θα πρϋπει να προςανατολύζονται ςτην παρακολοϑθηςη:


τησ επαρκόσ ενημϋρωςησ των πολιτών για τα εφαρμοζϐμενα προγρϊμματα .



τησ ςυμπεριφορϊσ των ςυμμετεχόντων απϋναντι ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ βιοαποβλότων.
Π.χ. «Γιατύ κϊποιοι από τουσ ςυμμετϋχοντεσ δεν χρηςιμοποιούν τισ παρεχόμενεσ
υπηρεςύεσ»;



του βαθμού ικανοπούηςησ των ςυμμετεχόντων από την εφαρμογό των ςυςτημϊτων
διαχεύριςησ βιοαποβλότων.

Βαςικού Δεύκτεσ:
Πύνακασ 3.2-2: Δεύκτεσ παρακολούθηςησ τησ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςε ςυςτόματα
διαχεύριςησ ΒΑ (π.χ. οικιακό κομποςτοπούηςη, ΔςΠ, κ.λ.π.)
ΔΕΙΚΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΕΙΚΣΗ

υμμετοχό των πολιτών ςε
προγρϊμματα Οικιακόσ
Κομποςτοπούηςησ

υνολικϊ υμμϋτεχοντα νοικοκυριϊ/υνολο
ςυμμετοχόσ των νοικοκυριών του ςτϐχου /Ϊτοσ



Αριθμόσ πολιτών που
γνωρύζουν την ύπαρξη του
προγρϊμματοσ

Αριθμϐσ ατϐμων που απϊντηςαν ϐτι γνωρύζουη\ν
την ϑπαρξη ςυςτόματοσ, ςτο ςϑνολο του
δεύγματοσ



Αριθμόσ πολιτών που
γνωρύζουν την ύπαρξη του
προγρϊμματοσ αλλϊ δεν
ςυμμετϋχουν

Αριθμϐσ πολιτών που απϊντηςαν «δεν
ςυμμετϋχω» ςτο ςϑνολο του δεύγματοσ



Αριθμόσ ςυμμετεχόντων που
εξϋφραςαν παρϊπονα

Αριθμϐσ πολιτών που εξϋφραςαν παρϊπονα ςτο
ςϑνολο των ςυμμετεχϐντων (εντϐσ του δεύγματοσ)



3.2.2.2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ ΧΡΘΘ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Παρακολούθηςη τησ Φρόςησ του υςτόματοσ Διαλογόσ ςτην Πηγό (ΔςΠ) Βιαποβλότων
Γενικϊ, η παρακολοϑθηςη των ςυςτημϊτων ςυλλογόσ χρηςιμεϑει:


Όταν ϋχει πραγματοποιηθεύ αλλαγό ςτο ςϑςτημα ςυλλογόσ, ανεξϊρτητα απϐ το ρεϑμα
αποβλότων,
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Όταν ϋχει πραγματοποιηθεύ πρϐγραμμα ευαιςθητοπούηςησ του κοινοϑ για ςυμμετοχό
ςε ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα, και αναμϋνεται να διαπιςτωθοϑν τα αποτελϋςματϊ τησ,



ε περιοχϋσ ϐπου τα ςυςτόματα ςυλλογόσ δεν ϋχουν επιφϋρει τα επιθυμητϊ
αποτελϋςματα, και για αυτϐ το λϐγο παρακολουθεύται η απϐδοςό τουσ, προκειμϋνου να
διαπιςτωθοϑν και να επιλυθοϑν οι αδυναμύεσ τουσ.

Η

παρακολοϑθηςη

πραγματοποιεύται

παρακολουθώντασ

ϋνα

ςυγκεκριμϋνο

αριθμϐ

νοικοκυριών, τα οπούα εξυπηρετοϑνται απϐ το ςϑςτημα ςυλλογόσ, για καθοριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα και διευκολϑνεται απϐ το ϐτι η ςυλλογό των βιοαποβλότων πραγματοποιεύται απϐ
ξεχωριςτϐ κϊδο / περιϋκτη.
Μϋςω τησ παρακολοϑθηςησ και των ςτοιχεύων που θα ςυλλεχθοϑν, μπορεύ να υπολογιςτεύ μύα
μϋςη παραγόμενη ποςότητα βιοαποβλότων για κϊθε νοικοκυριό, μϋγεθοσ το οπούο μπορεύ
να αποτελϋςει και ςχεδιαςτικό παρϊμετρο για επϐμενα προγρϊμματα.
Παρϊ την ευκολύα ςτη χρόςη που παρουςιϊζει ο ςυγκεκριμϋνοσ «τύποσ παρακολούθηςησ»,
δεν ενδεύκνυται για ςυςτόματα ςυλλογόσ με πολύ μεγϊλη ςυμμετοχό του κοινού.
Βαςικού Δεύκτεσ:
Πύνακασ 3.2-3: Βαςικού Δεύκτεσ παρακολούθηςησ του βαθμού χρόςησ ενόσ ςυςτόματοσ ΔςΠ
βιοαποβλότων
ΔΕΙΚΣΗ
Δεύκτησ Επιμϋρουσ υμμετοχόσ,
%

ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
(Αριθμόσ
νοικοκυριών
για
τα
οπούα
πραγματοποιεύται κϋνωςη των κϊδων κϊθε
φορϊ που πραγματοποιεύται η υπηρεςύα
ςυλλογόσ)

ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΕΙΚΣΗ



÷
Δεύκτησ υμμετοχόσ, %

(Αριθμόσ των νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν
ςτην παρακολούθηςη)
(Αριθμόσ νοικοκυριών που ςυμμετεύχαν ςτο
πρόγραμμα ςυλλογόσ τουλϊχιςτον μύα φορϊ για
το διϊςτημα παρακολούθηςησ)



÷
(Αριθμόσ των νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν
ςτην παρακολούθηςη)

 Για την εξαγωγό των δεικτών, απαιτοϑνται τα αποτελϋςματα τριών διαδοχικών
ςυλλογών, ανεξϊρτητα από το εϊν οι ςυλλογϋσ πραγματοποιούνται εβδομαδιαύα ό
κϊθε δεκαπενθόμερο.
 Αν οι ςυλλογϋσ πραγματοποιοϑνται μηνιαύωσ, τα αποτελϋςματα μποροϑν να προκϑψουν
και απϐ δϑο διαδοχικϋσ ςυλλογϋσ.
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 Οι δεύκτεσ προκϑπτουν απϐ την καταγραφό των αποτελεςμϊτων απϐ τισ «επιςκϋψεισ»
ςυλλογόσ, και χρειϊζεται καταγραφό δεδομϋνων ανϊ νοικοκυριϐ, προκειμϋνου να εύναι
γνωςτϐ εϊν το εκϊςτοτε παρακολουθοϑμενο νοικοκυριϐ ςυμμετϋχει ςτο ςϑςτημα ό ϐχι.
Παρακολούθηςη τησ Φρόςησ του υςτόματοσ Οικιακόσ Κομποςτοπούηςησ
 Δεύκτησ υμμετοχόσ (%):

3.2.2.3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΠΟΟΣΩΝ ΜΕΙΩΘ/ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ &
ΕΚΣΡΟΠΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Παρϊμετροι που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ αφοροϑν:


τον αριθμϐ των κατοικιών που πραγματοποιοϑν οικιακό κομποςτοπούηςη



την ποςϐτητα των βιοαποβλότων που κομποςτοποιεύται (ςε επύπεδο κατοικύασ και ςε
κεντρικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ)



την ποςϐτητα των βιοαποβλότων που εκτρϋπονται απϐ τα ςυςτόματα ςυλλογόσ ΑΑ
και τη ςχετικό μεύωςη τουσ κϐςτουσ διαχεύριςησ ΑΑ, κ.λ.π.

Οι δεύκτεσ που δϑναται να χρηςιμοποιηθοϑν για την αξιολϐγηςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ
βιοαποβλότων ϐςον αφορϊ τα ποςοςτϊ μεύωςησ και εκτροπόσ βιοαποβλότων που
επιτυγχϊνονται εύναι οι ακϐλουθοι:
 Αριθμόσ κατοικιών που εφαρμόζουν οικιακό κομποςτοπούηςη

(αριθμϐσ κϊδων

κομποςτοπούηςησ που λειτουργοϑν)
 Αριθμόσ κατοικιών που ςταμϊτηςαν να εφαρμόζουν οικιακό κομποςτοπούηςη (αριθμϐσ
κϊδων κομποςτοπούηςησ που δε λειτουργοϑν)
 Ποςότητεσ βιοαποβλότων που επεξεργϊζονται ςε κεντρικϊ ςυςτόματα επεξεργαςύασ
 Ποςότητεσ βιοαποβλότων που ςυλλϋγονται από τα ςυςτόματα ΔςΠ
 Ποςοςτό Ανϊκτηςησ ΒΑ: υλλεγϐμενη Ετόςια ποςϐτητα ΒΑ (tn) x 100 / Παραγϐμενη
Ετόςια ποςϐτητα ΒΑ (tn)
 Ποςοςτό Εκτροπόσ ΒΑ: Ποςϐτητεσ ΒΑ που εκτρϋπονται απϐ την Σαφό (tn) x 100 /
υνολικό ποςϐτητα ΑΑ (tn)
Σα ςτοιχεύα ποςοτότων βιοαποβλότων μποροϑν να προϋλθουν απϐ τισ ακϐλουθεσ πηγϋσ:
 τοιχεύα ποςοτότων που διαθϋτουν οι αρμϐδιεσ αρχϋσ
 Προςδιοριςμϐσ ποςοτότων με βϊςη των αριθμϐ των ςυμμετεχϐντων κατοικιών (π.χ
αριθμϐσ κατοικιών που εφαρμϐζουν οικιακό κομποςτοπούηςη)
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 Δεδομϋνα ποςοτότων που ςυνδϋονται με τον αριθμϐ και τη ςυχνϐτητα των
δρομολογύων ςυλλογόσ. Σα εν λϐγω δεδομϋνα βοηθοϑν ςημαντικϊ ςτον ϋλεγχο των
επιδϐςεων των διαφορετικών περιοχών ϐπου εφαρμϐζονται τα ςυςτόματα ςυλλογόσ
και επεξεργαςύασ βιοαποβλότων.
 Επιτϐπου δεδομϋνα απϐ φορεύσ που λειτουργοϑν κεντρικϊ ςυςτόματα επεξεργαςύασ
Προτεινόμενοι Δεύκτεσ:

Πύνακασ 3.2-4: Προτεινόμενοι Δεύκτεσ για την παρακολούθηςη των ποςοςτών μεύωςησ,
ανακύκλωςησ και εκτροπόσ των ΒΑ
ΔΕΙΚΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Ποςότητα ΒΑ που υφύςταται οικιακό
Κομποςτοπούηςη
Ποςοςτό Εκτροπόσ ΒΑ μϋςω οικιακόσ
κομποςτοπούηςησ
Ποςοςτό Ανϊκτηςησ ΒΑ
οικιακόσ κομποςτοπούηςησ

μϋςω

Ποςότητα
ΒΑ
που
υφύςταται
Κομποςτοπούηςη
ςε
Κεντρικϋσ
Μονϊδεσ Επεξεργαςύασ
Ποςοςτό Εκτροπόσ ΒΑ μϋςω
κεντρικών ςυςτημϊτων
επεξεργαςύασ
Ποςοςτό Ανϊκτηςησ ΒΑ μϋςω
κεντρικών ςυςτημϊτων
επεξεργαςύασ
υνολικό Ποςοςτό Ανϊκτηςησ ΒΑ

3.2.2.4

ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΕΙΚΣΗ

Ποςϐτητα ΒΑ (tn) που υφύςταται οικιακό
κομποςτοπούηςη ςε ετόςια βϊςη
Ποςϐτητα
ΒΑ
που
υφύςταται
οικιακό
κομποςτοπούηςη (tn) / Παραγϐμενη Ετόςια
ποςϐτητα ΑΑ (tn)
Ποςϐτητεσ ΒΑ που ανακτώνται απϐ τα
εξυπηρετοϑμενα νοικοκυριϊ (tn) / υνολικϋσ
παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ ΒΑ (tn)
Ποςϐτητα ΒΑ (tn) που υφύςταται Κομποςτοπούηςη
ςε Κεντρικϋσ Μονϊδεσ Επεξεργαςύασ ςε ετόςια
βϊςη
Ποςϐτητα ΒΑ που υφύςταται κομποςτοπούηςη ςε
Κεντρικϊ υςτόματα Επεξεργαςύασ (tn) /
Παραγϐμενη Ετόςια ποςϐτητα ΑΑ (tn)
Ποςϐτητα ΒΑ που υφύςταται επεξεργαςύα (tn) /
Παραγϐμενη Ετόςια ποςϐτητα ΒΑ (tn)




(Ποςϐτητεσ ΒΑ που ανακτώνται απϐ κεντρικϋσ
μονϊδεσ επεξεργαςύασ ΒΑ (tn)+ Ποςϐτητεσ ΒΑ που
ανακτώνται απϐ τα εξυπηρετοϑμενα νοικοκυριϊ
(tn))/υνολικϋσ παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ ΒΑ (tn)








ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΠΟΟΣΩΝ ΤΛΛΟΓΘ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Καταρχόν κρύνεται ςκϐπιμο να απαντηθοϑν οριςμϋνεσ ερωτόςεισ – κλειδιϊ, ϐπωσ οι ακϐλουθεσ:
-

Απϐ τα εξυπηρετοϑμενα απϐ την υπηρεςύα νοικοκυριϊ, τι ποςοςτϐ τησ ςυνολικόσ
ποςϐτητασ των βιοαποβλότων ςυλλϋγεται απϐ το ςϑςτημα διαλογόσ ςτην πηγό (ΔςΠ);

-

Ποιο εύναι το (μϋςο) ποςοςτϐ επύ τησ ςυνολικόσ ποςϐτητασ του κϊθε βιοαποβλότου
(απϐβλητα κόπου, απϐβλητα τροφών/τροφύμων), που κϊθε νοικοκυριϐ αποθϋτει ςτο
κϊδο διακριτόσ ςυλλογόσ;
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Η απϊντηςη και ςτισ δϑο ερωτόςεισ προκϑπτει απϐ το ποςοςτϐ ςυλλογόσ των βιοαποβλότων,
και η παρακολοϑθηςη αυτοϑ του ποςοςτοϑ δύνει ςημαντικϋσ απαντόςεισ για το αν εύναι
επιτυχημϋνη η λειτουργύα του ςυςτόματοσ ό ϐχι.
Δεύκτησ υλλογόσ (capture) Βιοαποβλότων:

Παρϊδειγμα:
Πύνακασ 3.2-5: Παρϊδειγμα εξαγωγόσ Δεύκτη υλλογόσ ΒΑ

Τλικό - τόχοσ

Ποςότητα από
ΔςΠ (tn)
(Α)

Απόβλητα κόπου
Απόβλητα τροφών / τροφύμων

6.000
4.200

υνολικό
Παραγόμενη
Ποςότητα (tn)
(Β)
31.500
17.000

Δεύκτησ υλλογόσ
Βιοαποβλότων
(Α/Β)
(6.000/31.500)=19,04%
(4.200/17.000)=24,71%

Η παρακολοϑθηςη των ποςοςτών ανϊκτηςησ ενδεύκνυται για ςυςτόματα που εκτελοϑν
ςυλλογό ανϊ δϑο εβδομϊδεσ και για ςυςτόματα ΔςΠ με ευρεύα ςυμμετοχό του κοινοϑ.
ημαντικϐσ Δεύκτησ για χρόςη ςτη διαςταςιολϐγηςη μελλοντικών ςυςτημϊτων εύναι και ο
δεύκτησ ςυλλογόσ ανϊ κϊτοικο:

3.2.2.5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

Πύνακασ 3.2-6: Προτεινόμενοι Δεύκτεσ για την παρακολούθηςη του κόςτουσ διαχεύριςησ των ΒΑ
ΔΕΙΚΣΗ
Κόςτουσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων
Κόςτουσ διαχεύριςησ ΒΑ
Διαφοράσ ςυνολικοφ κόςτουσ
διαχείριςησ **
Οικονομικόσ αποδοτικότητασ
Εςόδων υπηρεςύασ
Κόςτοσ αποκομιδόσ ΒΑ ανϊ ϊτομο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ΣΡΟΠΟ

ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΔΕΙΚΣΗ

Ροςό που δαπανάται για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία
και διάκεςθ των ςφμμικτων απορριμμάτων
Ροςό που δαπανάται για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία
και διάκεςθ των βιοαποβλιτων



(Κϐςτοσ διαχεύριςησ ςϑμμεικτων+Κϐςτοσ
Διαχεύριςησ ΒΑ)/ Κϐςτοσ Διαχεύριςησ ΑΑ πριν τη
ΔςΠ ΒΑ

<1

Δαπϊνεσ για επενδϑςεισ εξοπλιςμοϑ ΒΑ, €/ ϑνολο
δαπανών υπηρεςύασ €
Ειςπραχθϋντα ϋςοδα απϐ τϋλη, προώϐντα, κ.λ.π.
ςχετικών με τα ΒΑ*, €/ ϑνολο εςϐδων Τπηρεςύασ
€
Ϊξοδα αποκομιδόσ ΒΑ, € / ϑνολο κατούκων
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* π.χ. πώληςη κομπϐςτ
** Εύναι επιθυμητϐ ο δεύκτησ αυτϐσ να εύναι μικρϐτεροσ τησ μονϊδασ, δηλαδό το ςυνολικϐ κϐςτοσ διαχεύριςησ μετϊ
την ειςαγωγό ςυςτόματοσ διαχεύριςησ των ΒΑ να εύναι μικρϐτερο απϐ το κϐςτοσ τησ «ςυμβατικόσ» διαχεύριςησ
ςϑμμεικτων αποβλότων (χωρύσ ΔςΠ και επεξεργαςύα ΒΑ)

3.2.2.6

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΠΡΟΜΙΞΕΩΝ ΣΑ ΤΛΛΕΓΜΕΝΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ

Ϊχοντασ υπϐψη ϐτι τα οδηγοϑμενα προσ επεξεργαςύα βιοαπϐβλητα πρϋπει να εύναι καλόσ
ποιϐτητασ, η παρακολοϑθηςη του επιπϋδου προςμύξεων κατϊ τη ςυλλογό βιοαποβλότων
κρύνεται ωσ επιτακτικό.
Η παρακολοϑθηςη μπορεύ να λαμβϊνει χώρα τϐςο ςε ςυςτόματα διαλογόσ ςτην πηγό
ϐςο και ςε κεντρικϊ ςημεύα ϋπεξεργαςύασ.
Σα επύπεδα προςμύξεων μποροϑν να μειωθοϑν:


εύτε επαναςχεδιϊζοντασ το ςϑςτημα και τισ υπηρεςύεσ ςυλλογόσ,



εύτε αλλϊζοντασ τον τρϐπο εργαςύασ,



εύτε παρϋχοντασ καλϑτερη πληροφϐρηςη ςτουσ εξυπηρετοϑμενουσ πολύτεσ ςχετικϊ με
το τι μποροϑν να αποθϋτουν ςτο ςϑςτημα ςυλλογόσ, επεξηγώντασ ταυτϐχρονα γιατύ
οριςμϋνα υλικϊ δε γύνονται αποδεκτϊ.
Οι κυριϐτερεσ τεχνικϋσ παρακολοϑθηςησ επικεντρώνονται ςτη ςυλλογό με ΔςΠ,
επειδό ςε αυτό τη μϋθοδο παρουςιϊζονται τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ προςμύξεων,
κυρύωσ λϐγω τησ ευκολύασ χρόςησ τουσ και τησ εκτεταμϋνησ εφαρμογόσ τουσ.

Ενδεικτικϊ οι προςμύξεισ μπορεύ να εύναι:


Προςμύξεισ που δεν εμπεριϋχονται ςτο ςτϐχο ςυλλογόσ (οτιδόποτε ϊλλο πϋραν των
αποβλότων τροφών / τροφύμων και των αποβλότων κόπου),



Προςμύξεισ που περιϋχονται ςτο ςτϐχο ςυλλογόσ αλλϊ δεν ϋχουν τοποθετηθεύ ςτον
κατϊλληλο – αντύςτοιχο κϊδο / περιϋκτη (π.χ. ςε περιϋκτη για απϐβλητα τροφών /
τροφύμων να περιϋχονται και απϐβλητα κόπου)



Προςμύξεισ που να καλϑπτονται και απϐ τισ δϑο προαναφερθεύςεσ κατηγορύεσ.

Τπϊρχουν δύο κύριεσ προςεγγύςεισ για την εκτύμηςη των προςμύξεων:
1. Η οπτικό παρακολοϑθηςη: Η οπτικό παρακολοϑθηςη μπορεύ να διαπιςτώςει τουσ
τϑπουσ των προςμύξεων που εύναι ορατού ςτουσ περιϋκτεσ/ κϊδουσ, δύνοντασ
ταυτϐχρονα και μύα εικϐνα τησ ςυχνϐτητασ εμφϊνιςησ των προςμύξεων ςτα υλικϊ
ςτϐχουσ.
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2. Η ανϊλυςη των αποβλότων: Η ανϊλυςη των αποβλότων παρϋχει δεδομϋνα τϐςο για την
ποςϐτητα ϐςο και για τον τϑπο των προςμύξεων, προςφϋροντασ τη δυνατϐτητα
ποςοτικοπούηςησ των προςμύξεων.
 Η οπτικό προςϋγγιςη μπορεύ να διαπιςτώςει ϐτι εύναι εμφανϋσ ςτην επιφϊνεια, χωρύσ
ωςτϐςο να παρϋχει ποςοτικϊ δεδομϋνα (% ποςοςτϐ προςμύξεων κατϊ βϊροσ),
 Η ανϊλυςη των αποβλότων θα διαπιςτώςει την παρουςύα ϐλων των προςμύξεων, θα
δώςει ποςοτικϊ αποτελϋςματα, αλλϊ εύναι πιο χρονοβόρα και πιο δαπανηρό.
 Αν οι αποθϋςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ χϑδην ςε κϊδουσ/περιϋκτεσ, η οπτικό
παρακολοϑθηςη ενδϋχεται να αρκεύ και μπορεύ να πραγματοποιεύται ακϐμη και απϐ το
προςωπικϐ ςυλλογόσ.
 Αν οι αποθϋςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςε κλειςτοϑσ περιϋκτεσ πρϋπει να διενεργεύται
ανϊλυςη των αποβλότων.
 Και ςτισ δϑο περιπτώςεισ πρϋπει να πραγματοποιεύται καταγραφό των δεδομϋνων
Δεύκτεσ:

□ Δεύκτησ παρακολοϑθηςησ ϑπαρξησ προςμύξεων:
[(αριθμϐσ παρακολουθοϑμενων νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα και
εμφϊνιςαν προςμύξεισ ςτα φορτύα τουσ) / (ςυνολικϐ αριθμϐ των νοικοκυριών που
ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα) ] x 100%

□ Δεύκτησ παρακολοϑθηςησ εμφϊνιςησ πρϐςμιξησ:
[(αριθμϐσ που εμφανύζεται η ςυγκεκριμϋνη πρϐςμιξη) / (ςυνολικϐ αριθμϐ φορτύων που
εμφανύζουν προςμύξεισ) ] x 100%

□ Ποςοςτϐ προςμύξεων (ποςοτικϊ δεδομϋνα απϐ ανϊλυςη):
(Ποςϐτητα προςμύξεων ςε τϐνουσ) / (Ποςϐτητα υλλεχθϋντων ΒΑ)
Παρϊδειγμα υπολογιςμών δεικτών παρακολούθηςησ προςμύξεων (οπτικϊ):
Πύνακασ 3.2-7: Παρϊδειγμα εξαγωγόσ δεικτών παρακολούθηςησ προςμύξεων ςε φορτύα
βιοαποβλότων που ϋχουν προκύψει από Διαλογό ςτην Πηγό
Παρακολουθούμενη
Οικύα

υμμετοχό
ςτο
πρόγραμμα

Οικύα 1
Οικύα 2

1
0

Ύπαρξη
Προςμύξεων

Απόβλητα κόπου
ςε περιϋκτη
αποβλότων
τροφών

Απόβλητα κόπου
ςε περιϋκτη
αποβλότων
τροφών

Προςμύξεισ που
δεν εύναι
βιοαπόβλητα

1

1

1

1
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Παρακολουθούμενη
Οικύα

υμμετοχό
ςτο
πρόγραμμα

Οικύα 3
Οικύα 4
Οικύα 5
Οικύα 6
Οικύα 7
Οικύα 8

1
1
0
0
1
1

Ύπαρξη
Προςμύξεων

Απόβλητα κόπου
ςε περιϋκτη
αποβλότων
τροφών

0
1

Απόβλητα κόπου
ςε περιϋκτη
αποβλότων
τροφών

Προςμύξεισ που
δεν εύναι
βιοαπόβλητα

1

1
0

1

Με ϋνα (1) ςημειώνονται οι καταφατικϋσ απαντόςεισ ενώ με μηδϋν (0) οι αρνητικϋσ

Ο ανωτϋρω πύνακασ μπορεύ να αποτελϋςει ερϋθιςμα για την ανϊπτυξη ενόσ εντύπου
καταγραφόσ των δεδομϋνων που προκύπτουν από πρόγραμμα ςυλλογόσ βιοαποβλότων με
ΔςΠ.

 Δεύκτησ παρακολοϑθηςησ ϑπαρξησ πρϐςμιξησ αποβλότων τροφών / τροφύμων ςε
περιϋκτη αποβλότων κόπου: (2/3)= 66,7%

 Δεύκτησ παρακολοϑθηςησ ϑπαρξησ πρϐςμιξησ αποβλότων κόπου ςε περιϋκτη
αποβλότων τροφών / τροφύμων: (2/3)=66,7%

 Δεύκτησ παρακολοϑθηςησ ϑπαρξησ ϊλλων προςμύξεων που δεν εύναι βιοαπϐβλητα:
(1/3)= 33,3%.

3.2.2.7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ /
ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ

Για τον ϋλεγχο του προγρϊμματοσ ενημϋρωςησ θα πρϋπει να τεθοϑν ςτϐχοι ειςροών,
ενδιϊμεςων αποτελεςμϊτων και τελικών επιδρϊςεων.



Οι ςτόχοι ειςροών αφοροϑν ςτο τι πρϋπει να πραγματοποιηθεύ κατϊ το πρϐγραμμα
ευαιςθητοπούηςησ. Συπικϊ παραδεύγματα αποτελοϑν ο αριθμϐσ – ςτϐχοσ των
ενημερωτικών φυλλαδύων που πρϋπει να μοιραςτοϑν κατϊ τη διενϋργεια τησ
καμπϊνιασ, ο αριθμϐσ των ευκαιριών που δημιουργόθηκαν ώςτε το κοινϐ – ςτϐχοσ να
ακοϑςει ό να δει τα μηνϑματα του προγρϊμματοσ, η ποςοτικοπούηςη τησ
αναγνωςιμϐτητασ του λογοτϑπου τησ εταιρεύασ που παρϋχει την υπηρεςύα πριν τη
διενϋργεια του προγρϊμματοσ, κ.α..



Οι ςτόχοι ενδιϊμεςων αποτελεςμϊτων περιγρϊφουν την αλλαγό που αναμϋνεται να
πραγματοποιηθεύ ωσ αποτϋλεςμα των προγραμμϊτων ευαιςθητοπούηςησ. Συπικϊ
παραδεύγματα αποτελοϑν ο βαθμϐσ επύγνωςησ των εξυπηρετοϑμενων πολιτών, για το
ποια υλικϊ πρϋπει να ςυλλϋγονται διακριτϊ ςτην πηγό, αξιολϐγηςη – απϐ τουσ πολύτεσ –
τησ προςφερϐμενησ υπηρεςύασ πριν και μετϊ το πρϐγραμμα ευαιςθητοπούηςησ, η
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αναγνωριςιμϐτητα του λογοτϑπου τησ εταιρεύασ που παρϋχει την υπηρεςύα μετϊ τη
διενϋργεια του προγρϊμματοσ, κ.λπ..



Οι ςτόχοι τελικών επιδρϊςεων καθορύζουν ποια πρϋπει να εύναι τα τελικϊ και απώτερα
αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ. Ψσ παραδεύγματα μποροϑν να
δοθοϑν οι τιμϋσ τησ ανϊκτηςησ των υλικών ςτϐχων για την παρακολουθοϑμενη περιοχό
πριν και μετϊ απϐ ςυγκεκριμϋνο διϊςτημα – ςτϐχο απϐ τη διενϋργεια του προγρϊμματοσ
ευαιςθητοπούηςησ, εϊν ϋχουν μειωθεύ τα επύπεδα προςμύξεων, κλπ.

Δεύκτεσ Παρακολούθηςησ:



Αριθμϐσ πραγματοποιημϋνων προγραμμϊτων, καμπϊνιεσ κλπ/ϋτοσ



Αριθμϐσ Υυλλαδύων που διανεμόθηκαν το ϋτοσ x



Μεταβολό του ποςοςτοϑ υμμετοχόσ των πολιτών ςε πρϐγραμμα ΔςΠ για τα ΒΑ



Μεταβολό τησ ποςϐτητασ των ΒΑ που εκτρϋπεται απϐ προγρϊμματα ΔςΠ ό/και
Οικιακόσ Κομποςτοπούηςησ

Παρϊδειγμα:
Πύνακασ 3.2-8: Παρϊδειγμα παρακολούθηςησ επιτυχύασ καμπϊνιασ ευαιςθητοπούηςησ για ϋνα
αςτικό δόμο
τόχοσ καμπϊνιασ ευαιςθητοπούηςησ

Σύποσ ςτόχου

Διανομό 10.000 φυλλαδύων για τη ΔςΠ
των βιοαποβλότων ςε επύπεδο Δόμου
ϋωσ το Δεκϋμβριο του 2012

Ειςερχϐμενοσ

Αϑξηςη
του
αριθμοϑ
των
ςυμμετεχϐντων ςτο πρϐγραμμα ΔςΠ των
βιοαποβλότων απϐ 0% ςε 10% μϋςα ςτο
πρώτο εξϊμηνο το 2013
Αϑξηςη
τησ
ποςϐτητασ
των
βιοαποβλότων που εκτρϋπονται απϐ τη
ςϑμμικτη ςυλλογό ϋωσ το τϋλοσ του 2013
απϐ 0% ςε 20%

Εξερχϐμενοσ

Επύδραςησ

χετικό
αντικεύμενο
παρακολούθηςησ
Να υπϊρχει καταγραφό του
αριθμοϑ των φυλλαδύων που
διανεμόθηκαν ϋωσ το Δεκϋμβριο
του 2012
Να καταγρϊφεται ο αριθμϐσ των
νοικοκυριών που ςυμμετϋχουν ςτο
πρϐγραμμα καθ’ ϐλο το πρώτο
εξϊμηνο του 2013
Να μετρώνται οι ποςϐτητεσ των
βιοαποβλότων που ςυλλϋγονται
απϐ τα προγρϊμματα διαλογόσ ςτην
πηγό μϋχρι το τϋλοσ του 2013

3.2.3 ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΔΡΑΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζονται δεύκτεσ αξιολϐγηςησ τησ ςυνδυαςτικόσ δρϊςησ
των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ ΒΑ, δηλαδό δεύκτεσ αξιολϐγηςησ τησ επύδραςησ που ϋχουν τα
ςυςτόματα αυτϊ ςτο ςυνολικϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ Α..Α.
Πύνακασ 3.2-9: Δεύκτεσ Παρακολούθηςησ τησ υνδυαςτικόσ Δρϊςησ των υςτημϊτων
Διαχεύριςησ ΒΑ
Δεύκτησ

Οριςμόσ Δεύκτη

τόχοσ
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Δεύκτησ

Οριςμόσ Δεύκτη

Παραγωγό Α..Α
Μονϊδα: τον/ϋτοσ

Η ποςϐτητα των αςτικών
ςτερεών αποβλότων που
παρϊγεται ετηςύωσ ςε (tn)

Παραγωγό ΒΑΑ
Μονϊδα: τον/ϋτοσ

Η ποςϐτητα των ΒΑΑ που
παρϊγεται ετηςύωσ ςε (tn)

Παραγωγό ΒΑ
Μονϊδα: τον/ϋτοσ

Η ποςϐτητα των ΒΑ που
παρϊγεται ετηςύωσ ςε (tn)

Παραγωγό ΒΑ ανϊ κατϊ
κεφαλό ΑΕΠ
Μονϊδα: τον/κατϊ
κεφαλόν ΑΕΠ

Η ετόςια ποςϐτητα των ΒΑ
προσ την κατϊ κεφαλό ΑΕΠ

Ημερόςια Παραγωγό ΒΑ
ανϊ κϊτοικο
.
Μονϊδα: τον/κϊτοικο
ημϋρα

Η ημερόςια ποςϐτητα των ΒΑ
ανϊ κϊτοικο, ςϑμφωνα με τα
πληθυςμιακϊ δεδομϋνα τησ
απογραφόσ του 2011

Δεύκτησ εκτροπόσ των ΒΑ
από την ταφό
Μονϊδα: % κ.β.
Ποςοςτό Ανϊκτηςησ ΒΑ
Μονϊδα: % κ.β. των ΒΑ

Ποςοςτϐ κ.β.των ΒΑ που
εκτρϋπονται απϐ την τελικό
διϊθεςη προσ το ςϑνολο των
ΒΑ
Ποςοςτϐ κ.β. των ΒΑ που
ανακτώνται προσ το ςϑνολο
των ΒΑ.

τόχοσ
Ύπαρξη δεδομϋνων αναφορϊσ για
την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη
του ςυςτόματοσ.
Παρακολοϑθηςη του ςτϐχου για
«μεύωςη τησ παραγωγόσ
αποβλότων»
Ύπαρξη δεδομϋνων αναφορϊσ για
την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη
του ςυςτόματοσ.
Παρακολοϑθηςη του ςτϐχου για
«μεύωςη τησ παραγωγόσ ΒΑΑ»
Ύπαρξη δεδομϋνων αναφορϊσ για
την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη
του ςυςτόματοσ.
Παρακολοϑθηςη του ςτϐχου για
«μεύωςη τησ παραγωγόσ ΒΑ»
Παρακολοϑθηςη τησ ςχϋςησ μεταξϑ
παραγωγόσ ΒΑ & καταναλωτικών
ςυνηθειών – (προςδιοριςμϐσ τησ
ςχϋςησ: «παραγωγό ΒΑ – εξϋλιξη
Α.Ε.Π.»)
Ύπαρξη δεδομϋνων αναφορϊσ για
την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη
του ςυςτόματοσ.
Παρακολοϑθηςη του ςτϐχου για
«μεύωςη τησ παραγωγόσ ΒΑ»
-

-

τον επϐμενο πύνακα παρουςιϊζεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα ςϑμφωνα με τα
υπϊρχοντα δεδομϋνα. Οι τιμϋσ του πύνακα αυτοϑ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ τιμϋσαναφορϊσ με τισ οπούεσ θα ςυγκρύνονται κϊθε φορϊ οι δεύκτεσ που παρακολουθοϑνται.
Πύνακασ 3.2-10: Τφιςτϊμενη Κατϊςταςη για τον Ελλαδικό Φώρο
ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Μϐνιμοσ Πληθυςμϐσ

2011
11.347.393

Ϊκταςη (km2)

131.957
ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

2011

Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ετόςιασ ποςϐτητασ ΑΑ (tn)

5.756.385

Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ποςϐτητασ ΑΑ/ημϋρα (tn)

15.771

Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ετόςιασ Ποςϐτητασ BAΑ(tn)

3.872.297

Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ποςϐτητασ BAΑ/ημϋρα (tn)

10.609

Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ετόςιασ Ποςϐτητασ BA(tn)

2.536.109
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Εκτύμηςη Παραγϐμενησ Ποςϐτητασ BA/ημϋρα (tn)
ΜΟΝΑΔΕ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

6948
2011

Ποςϐτητα Κϐμποςτ απϐ το ΕΜΑΚ Φανύων (tn/yr)

-

Ποςϐτητα Κϐμποςτ απϐ το ΕΜΑΚ Ωνω Λιοςύων (tn/yr)

-

Ποςϐτητα Κϐμποςτ απϐ το Εργοςτϊςιο Λιπαςματοπούηςησ Καλαμϊτασ
(tn/yr)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

-

Ποςϐτητα ΒΑ απϐ προγρϊμματα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ (tn)

2011
14.757

*Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι η ϋλλειψη πραγματικών ςτοιχεύων εκτύμηςησ κϊποιων παραμϋτρων οδόγηςε ςτην υιοθϋτηςη
προεπιλεγμϋνων τιμών

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ

Π1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ & ΟΡΙΜΟΙ
Π2: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΜΠΟΣ
Π3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ & ΟΡΙΜΟΙ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΒΑ)
τα βιοαποδομόςιμα απόβλητα κόπων και πϊρκων, τα απόβλητα τροφών μαγειρεύων και
νοικοκυριών, εςτιατορύων, μονϊδων εςτύαςησ και καταςτημϊτων λιανικόσ πώληςησ και παρεμφερό
απόβλητα εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ τροφύμων

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΒΑΑ)
αποτελούν μϋροσ των Αςτικών Αποβλότων (ΑΑ) & ςύμφωνα με την οδηγύα περύ υγειονομικόσ
ταφόσ (99/31/EC), ορύζονται ωσ “κϊθε απόβλητο που εύναι ςε θϋςη να υποςτεύ αναερόβια ό αερόβια
αποςύνθεςη”, όπωσ εύναι τα απόβλητα τροφών & κηπουρικόσ, το χαρτύ-χαρτόνι & το ξύλο.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΠ)
εννοεύται η διαδικαςύα με την οπούα γύνεται διαχωριςμόσ των απορριμμϊτων ςε επιμϋρουσ υλικϊ ό
ομοιογενεύσ κατηγορύεσ ςυςτατικών με ςκοπό την ανϊκτηςη χρόςιμων υλικών πριν αυτϊ
αναμειχθούν με την υπόλοιπη μϊζα των απορριμμϊτων.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ
εύναι η φυςικό διαδικαςύα κατϊ την οπούα τα απόβλητα τροφών & τροφύμων (φρούτα, λαχανικϊ κλπ)
και τα απόβλητα κόπου (φύλλα, κλαδϋματα κ.α.) μετατρϋπονται ςε ϋνα πλούςιο οργανικό μύγμα που
λειτουργεύ ωσ εδαφοβελτιωτικό (κόμποςτ)
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ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΦΩΝΕΤΗ (ΑΦ)
ορύζεται η ελεγχόμενη βιολογικό αποδόμηςη των οργανικών αποβλότων απουςύα οξυγόνου

ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ (ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ)
ορύζεται η αερόβια βιολογικό (οξειδωτικό) διαδικαςύα αποικοδόμηςησ και ςταθεροπούηςησ των
οργανικών υλικών, που πραγματοποιεύται υπό τισ φυςικϋσ και χημικϋσ εκεύνεσ ςυνθόκεσ που
ευνοοϑν τη διαδοχό ςυγκεκριμϋνων θερμϐφιλων, θερμοϊντοχων και μεςϐφιλων μικροβιακών
πληθυςμών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ2
3.2.4 ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΚΟΜΠΟΣ/ΧΩΝΕΤΜΑΣΟ

 Κριτόρια Αποχαρακτηριςμού Κομπόςτ/Φωνεύματοσ
Σα προώϐντα που προκϑπτουν απϐ την αερϐβια ό αναερϐβια επεξεργαςύα αποτελοϑν
αντικεύμενο μελετών και ευρεύασ διαβοϑλευςησ ςε επύπεδο ΕΕ λϐγω των ςημαντικών
επιπτώςεων που μπορεύ να προκϑψουν ςτην υγεύα, απϐ τη χρόςη ςτη γεωργύα υλικών που δεν
πληροϑν τισ κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ.
Η τϊςη ςτην ΕΕ εύναι ο διαχωριςμϐσ των προώϐντων τησ αερ’οβιασ και τησ αναερϐβιασ
επεξεργαςύασ (ϋννοιεσ κομπϐςτ και χώνευμα):


Κόμποςτ: το κϐμποςτ εύναι το ςτερεϐ υλικϐ, το οπούο αποτελεύ αποτϋλεςμα τησ
κομποςτοπούηςησ

και το

οπούο

ϋχει

αποςτειρωθεύ

και ςταθεροποιηθεύ.

Η

κομποςτοπούηςη εύναι μια διαδικαςύα αποςϑνθεςησ των βιοδιαςπϊςιμων υλικών υπϐ
ελεγχϐμενεσ ςυνθόκεσ , οι οπούεσ εύναι κυρύωσ αερϐβιεσ και επιτρϋπουν την δρϊςη
θερμϐφιλων βακτηρύων ςε κατϊλληλεσ θερμοκραςύεσ που αναπτϑςςονται εξαιτύασ των
εξώθερμων βιολογικών αντιδρϊςεων


Φώνευμα: το χώνευμα εύναι το ημιςτερεϐ ό υγρϐ προώϐν τησ αναερϐβιασ χώνευςησ
βιοδιαςπϊςιμων υλικών. Μπορεύ να εύναι ενιαύο (υγρϐ και ςτερεϐ) ό να διαχωρύζεται ςε
υγρό φϊςη και ινώδη, ημιςτερεϊ φϊςη. Η Αναερϐβια Φώνευςη εύναι μια διεργαςύα
ελεγχϐμενησ αποδϐμηςησ υπϐ κυρύωσ αναερϐβιεσ ςυνθόκεσ ςε θερμοκραςύεσ
κατϊλληλεσ για την ανϊπτυξη μεςϐφιλων ό θερμϐφιλων βακτηρύων

Η πρώτη ςυνϊντηςη τησ Σεχνικόσ Ομϊδασ Εργαςύασ για τη θϋςπιςη κριτηρύων για τον
αποχαρακτηριςμϐ του compost και του προώϐντοσ αναερϐβιασ χώνευςησ (digestate) ωσ
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αποβλότων, πραγματοποιόθηκε ςτισ 2
ςυνϊντηςη εξετϊςτηκε το θϋμα
κριτηρύων
αποχαρακτηριςμοϑ
οργανικών αποβλότων ςε ςχϋςη με
ιςχϑουςα νομοθεςύα.

Μαρτύου του 2011 ςτη εβύλλη τησ Ιςπανύασ. τη
των
των
Σα ςυμπερϊςματα ςτη εβύλλη καταλόγουν ϐτι
την
η αερϐβια κομποςτοπούηςη και η αναερϐβια

Βϊςει τησ κοινοτικόσ οδηγύασ 2008/98/EC
(Waste Framework Directive –WFD) ϋνα υλικϐ
παϑει να αποτελεύ απϐβλητο ϐταν υποςτεύ
διεργαςύα ανϊκτηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ ανακϑκλωςησ, και πληρού ςυγκεκριμϋνα
κριτόρια ςϑμφωνα με τισ παρακϊτω
προϒποθϋςεισ:

χώνευςη αποτελοϑν διεργαςύεσ ανϊκτηςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ οδηγύασ
2008/98/EC. Σα προώϐντα αυτών των
διεργαςιών πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ τησ εν
λϐγω οδηγύασ ώςτε να μη θεωροϑνται
απϐβλητα.

 Σο υλικϐ ό αντικεύμενο ϋχει ςυγκεκριμϋνη και ευρϋωσ διαδεδομϋνη χρόςη.
 Να υπϊρχει ανεπτυγμϋνη αγορϊ ό/ και ζότηςη για το ςυγκεκριμϋνο υλικϐ ό αντικεύμενο.
 Σο υλικϐ ό αντικεύμενο να πληρού τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τισ χρόςεισ για τισ οπούεσ
προορύζεται και ικανοποιεύ τα πρϐτυπα που ορύζονται απϐ τη νομοθεςύα για τα αντύςτοιχα
προώϐντα.
 Η χρόςη του υλικοϑ ό αντικειμϋνου δε θα ϋχει δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον και
την ανθρώπινη υγεύα.
 Σο κομπϐςτ χρηςιμοποιεύται ωσ βελτιωτικϐ εδϊφουσ, οργανικϐ λύπαςμα και ωσ ςυςτατικϐ
μϋςων καλλιϋργειασ ενώ το προώϐν τησ αναερϐβιασ χώνευςησ χρηςιμοποιεύται κυρύωσ ωσ
οργανικϐ λύπαςμα.
Σο Ευρωπαώκό Δύκτυο Compost (ECN) πρόςφατα καθιϋρωςε ϋνα εθελοντικό ςύςτημα
διαςφϊλιςησ ποιότητασ (Quality Assurance Scheme – CEN-QAS) που περιλαμβϊνει
προδιαγραφϋσ για το προώόν αλλϊ και τισ διεργαςύεσ κομποςτοπούηςησ. Σο ςύςτημα αυτό
αναμϋνεται να ςυμπεριλϊβει και τα προώόντα αναερόβιασ χώνευςησ ϋωσ το 2012.
Προτεινόμενεσ προδιαγραφϋσ διεργαςιών παραγωγόσ
Οι προδιαγραφϋσ αφοροϑν τη θερμοκραςύα τησ διεργαςύασ ςε ςυνδυαςμϐ με το ςυνολικϐ χρϐνο
τησ διεργαςύασ. Ϊτςι διακρύνονται τρεισ κατηγορύεσ:


Διεργαςύα ςτουσ 65ο C και χρϐνο παραμονόσ 5 ημερών



Διεργαςύα ςτουσ 60ο C και χρϐνο παραμονόσ 7 ημερών



Διεργαςύα ςτουσ 55ο C και χρϐνο παραμονόσ 14 ημερώ

Προτεινόμενα κριτόρια ποιότητασ
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Πύνακασ 1: Προτεινόμενα κριτόρια χαρακτηριςμού κόμποςτ (Πηγό: Draft report of Joint
Research Centre “Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) – Seville 2011)
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ
Κατ’ ελϊχιςτον περιεκτικϐτητα ςε οργανικό
ουςύα
Ελϊχιςτη βιοςταθεροπούηςη
Απουςύα παθογϐνων μικροοργανιςμών
Μϋγιςτη περιεκτικϐτητα ζιζανύων
Μϋγιςτη περιεκτικϐτητα ακαθαρςιών
Μϋγιςτη περιεκτικϐτητα βαρϋων μετϊλλων

ΣΙΜΗ
20% κ.β.
Τπϐ εξϋταςη
Απουςύα ςαλμονϋλασ ςε δεύγμα 50 g
Τπϐ εξϋταςη
0,5% κ.β. τησ ξηρόσ μϊζασ
1 mg/kg (ξηρόσ μϊζασ)

Zn

400

Cu

100

Ni

50

Cd

1.5

Pb

120

Hg

1

Cr

100

Σελίδα 162

Οδηγός εθαρμογής προγραμμάηων ΔζΠ & ζσζηημάηων διατείριζης ηων βιοαποβλήηων

 Αναθεώρηςη τησ Οδηγύασ 86/278/ΕΟΚ για τη λϊςπη εγκαταςτϊςεων
επεξεργαςύασ λυμϊτων
Η Οδηγύα 86/278/ΕΟΚ εγκρύθηκε πριν 20 χρϐνια με ςκοπϐ να ενθαρρϑνει τη χρόςη τησ ιλϑοσ
καθαριςμοϑ λυμϊτων ςτη γεωργύα και να θεςπύςει κανϐνεσ για τη χρόςη τησ, ϋτςι ώςτε να

Η προϋλευςη των κομπϐςτ και των χωνευμϊτων αποτελεύ ϋνα απϐ τα βαςικϊ ςημεύα ϋρευνασ
ςε επύπεδο ΕΕ.





«Αρνητικόσ Λύςτα», = αποκλειςμϐσ ςυγκεκριμϋνων υλικών που μπορεύ να επιφϋρουν
ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα ό το περιβϊλλον (π.χ. αποκλειςμϐσ ιλϑοσ
βιολογικών καθαριςμών).
«Θετικό Λύςτα» = δημιουργύα μύασ λύςτασ υλικών κατϊλληλων για την παραγωγό
κομπϐςτ/χωνεϑματοσ που θα πληρού τα κριτόρια ποιϐτητασ

Μϋχρι τώρα μϊλλον προτιμϊται η δεϑτερη προςϋγγιςη (Θετικό λύςτα): μόνο καθαρϊ,
βιοαποδομόςιμα απόβλητα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την παραγωγό
κομπόςτ/χωνεύματοσ που θα μπορεύ να πληρού τα κριτόρια αποχαρακτηριςμού. Μϊλιςτα,
εϊν το κομπϐςτ πωλεύται ςτην αγορϊ, πρϋπει ςτη ςυςκευαςύα του να αναγρϊφονται ξεκϊθαρα
τα υλικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν για την παραγωγό του
Σα πιο επύμαχα υλικϊ ειςϐδου εύναι το οργανικϐ κλϊςμα απϐ μηχανικϐ διαχωριςμϐ των
μικτών απορριμμϊτων (ΜΒΣ compost) και οι ιλϑεσ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ λυμϊτων

αποκλεύονται οι επιβλαβεύσ επιπτώςεισ ςτο ϋδαφοσ, τη βλϊςτηςη, τα ζώα και τον ϊνθρωπο.
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό θεωρώντασ την οδηγύα αυτό εντελώσ ξεπεραςμϋνη, κύνηςε διαδικαςύα
διαβοϑλευςησ για την αναθεώρηςό τησ το επτϋμβριο του 2010. Ϊνα χαρακτηριςτικϐ
παρϊδειγμα που χρόζει αναθεώρηςησ, εύναι οι οριακϋσ τιμϋσ περιεκτικϐτητασ ςε βαρϋα
μϋταλλα.
Η Επιτροπό πρϐτεινε τη θϋςπιςη ενϐσ ςυςτόματοσ τριών βαθμύδων για να αντιμετωπιςτεύ το
ζότημα των προδιαγραφών των βιοαποδομόςιμων αςτικών αποβλότων που μετϊ απϐ
επεξεργαςύα χρηςιμοποιοϑνται ςτο ϋδαφοσ:
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 Διακριτϋσ ποιϐτητεσ προώϐντων λιπαςματοπούηςησ και χώνευςησ - τα οπούα θα
μποροϑςαν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτο ϋδαφοσ χωρύσ περαιτϋρω ϋλεγχο.

 Eλϊχιςτα πρϐτυπα για τη χρόςη βιοαποβλότων ςε γεωργικϊ εδϊφη με τρϐπο
ανϊλογο με τα ιςχϑοντα πρϐτυπα χρόςησ τησ ιλϑοσ απϐ βιολογικοϑσ
καθαριςμοϑσ ςτη γεωργύα.

 Η χρόςη των προώϐντων επεξεργαςύασ βιοαποβλότων χαμηλϐτερησ ποιϐτητασ
και λϊςπησ βιολογικών καθαριςμών, θα περιοριςτεύ ςε μη καλλιεργοϑμενεσ
εκτϊςεισ και θα ρυθμύζεται απϐ την εκϊςτοτε εθνικό νομοθεςύα.
Οι τρεισ κατηγορύεσ που προτεύνονται απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό παρουςιϊζονται ςτον
παρακϊτω πύνακα:
Πίνακασ 2: Κατηγοριοποίηςη των χρήςεων του κόμποςτ
"ΠΡΟΪΟΝ" ΠΟΙΟΣΘΣΑ
COMPOST/DIGESTATE
(ΑΠΟΧΑΡΑΚΣΘΡΙΜΕΝΟ)

ΚΑΛΤΨΘ ΕΛΑΧΙΣΩΝ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ
ΙΛΤΟ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ

ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΣΘΣΑ

Ειςερχόμενο
υλικό

Απόβλθτα διαχωριςμζνα
ςτθν πθγι

*Πλα τα βιοαποδομιςιμα
απόβλθτα
(ςυμπεριλαμβανομζνων
ςφμμεικτων αςτικϊν
απορριμμάτων και ιλφοσ
βιολογικοφ κακαριςμοφ)

*Πλα τα βιοαποδομιςιμα
απόβλθτα

Χρήςη

Κανζνασ περιοριςμόσ

Επιτρζπεται θ χριςθ ςτθ
γεωργία αλλά όχι ςε εδάφθ
με υψθλό κίνδυνο μόλυνςθσ

Απαγορεφεται θ χριςθ
ςτθ γεωργία. Ρικανζσ
χριςεισ ςε μθ
καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ
για αποκατάςταςθ
εδαφϊν ι ςτθν καταςκευι
ζργων

Παρακολοφθηςη

Μόνο ςτθ φάςθ
παραγωγισ

Ζλεγχοσ κατά τθν παραγωγι
και τθν εφαρμογι ςτο
ζδαφοσ. Επίςθσ περιοδικοί
ζλεγχοι των εδαφϊν

φκμιςθ κανονιςμϊν ςε
επίπεδο κράτουσ μζλουσ
και όχι ςε επίπεδο ΕΕ

Νομοθετικό –
ρυθμιςτικό
πλαίςιο

Κανονιςμόσ για τον
αποχαρακτθριςμό των
αποβλιτων

Ανακεωρθμζνθ Κοινοτικι
Οδθγία για τθν ιλφ
βιολογικϊν κακαριςμϊν

φκμιςθ κανονιςμϊν ςε
επίπεδο κράτουσ μζλουσ
και όχι ςε επίπεδο ΕΕ

* Θα πρϋπει να εξαςφαλιςτεύ ότι από την ιλύ και τα βιοαπόβλητα προερχόμενα από ςύμμεικτα αςτικϊ
απόβλητα ϋχουν αφαιρεθεύ κατϊ το μϋγιςτο δυνατό βαθμό μη οργανικϊ υλικϊ (π.χ. μϋταλλα, πλαςτικϊ, γυαλύ)

Πρακτικϊ το υψηλόσ ποιϐτητασ υλικϐ θα ελϋγχεται αυςτηρϊ ςτη φϊςη παραγωγόσ αλλϊ δεν
προτεύνεται κϊποιοσ ϋλεγχοσ κατϊ τη χρόςη του. Αντύθετα για τη χρόςη ιλϑοσ και βιοαποβλότων
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ςτη γεωργύα θα απαιτεύται αδειοδϐτηςη, θα εφαρμϐζονται ϋλεγχοι του εδϊφουσ και τακτικό
παρακολοϑθηςη, θα υπϊρχουν ϐρια ςτην περιεκτικϐτητα προςμύξεων ςτο υλικϐ, ενώ θα
υπϊρχουν και μϋγιςτα ϐρια ρϑπων ςτο ϋδαφοσ υπολογιζϐμενων ςε περύοδο τριών ετών.

 Aναθεώρηςη τησ οδηγύασ 2003/2003/ΕΚ για τα λιπϊςματα
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτισ αρχϋσ του 2011 εκκύνηςε εργαςύεσ για την καταγραφό των
υφιςτϊμενων κανονιςμών ςτα κρϊτη μϋλη που ρυθμύζουν τη χρόςη των λιπαςμϊτων.
Σα αποτελϋςματα τησ διαβοϑλευςησ θα αποτελϋςουν βϊςη για την προετοιμαςύα μιασ
Αναφορϊσ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (Impact Assessment Report – IAR) των επιλογών για
τον εναρμονιςμϐ τησ Ευρωπαώκόσ αγορϊσ λιπαςμϊτων. Οι πιθανϋσ επιλογϋσ θα αξιολογηθοϑν
ωσ προσ την επύτευξη των ςτϐχων (αςφαλό προώϐντα, αγρονομικό αποτελεςματικϐτητα και
μεύωςη του διοικητικοϑ φϐρτου για τισ αρχϋσ και τη βιομηχανύα). Επιπλϋον υπϊρχει μια ςαφόσ
εντολό να ςυμπεριλϊβει και τα προώϐντα λιπαςματοπούηςησ καθώσ και την επύδραςη των
κριτηρύων αποχαρακτηριςμοϑ αποβλότων. Η Αναφορϊ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων ( IAR) θα
ςυνοδεϑςει ϋνα ςχϋδιο κανονιςμοϑ για τα λιπϊςματα που θα προετοιμαςτεύ απϐ τεχνικϋσ
ομϊδεσ εργαςύασ το 2012.

 Εθνικό Νομοθεςύα-ύγκριςη με Ecolabel/Draft Biowaste Dir.
Μια ςϑγκριςη των απαιτόςεων ποιϐτητασ που περιλαμβϊνονται ςτην KYA 114218 ε τισ
αποφϊςεισ για το Ecolabel, αλλϊ και το χϋδιο Οδηγύασ για τα Βιοαπϐβλητα (η ϋκδοςη τησ
οπούασ ϋχει εγκαταλειφθεύ, αλλϊ εξακολουθεύ να αποτελεύ πηγό αναφορϊσ), φαύνεται ςτον
παρακϊτω πύνακα:
Πύνακασ 3: Κριτόρια ποιότητασ ςε επύπεδο ΕΕ και Εθνικό Νομοθεςύα.

Παρϊμετροσ

32

Εδαφοβελτιωτικϊ/
Λιπϊςματα,
(Αποφϊςεισ 2006/799 &
2007/64 για το
32
Ecolabel)

nd

χϋδιο Οδηγύασ για τα Βιοαπόβλητα (2 draft)
(τιμϋσ κανονικοποιημϋνεσ για περιεχόμενη οργανικό
ουςύα 30%)

ΚΤΑ 114218

Τα προϊόντα δεν επιτρζπεται να περιζχουν λυματολάςπθ. Ζνα προϊόν πρζπει να εξετάηεται για τθν απονομι του οικολογικοφ

ςιματοσ, μόνο εφόςον δεν περιζχει τφρφθ και θ οργανικι φλθ του προζρχεται από τθν επεξεργαςία ι / και
επαναχρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων
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Κλϊςη 1

Κλϊςη 2

ταθεροποιημϋνα
Βιοαπόβλητα

Cd (mg/kg dm)

1

0,7

1,5

5

10

Cr (mg/kg dm)

100

100

150

600

510

Cu (mg/kg dm)

100

100

150

600

500

Hg (mg/kg dm)

1

0,5

1

5

5

Ni (mg/kg dm)

50

50

75

150

200

Pb (mg/kg dm)

100

100

150

500

500

Zn (mg/kg dm)

300

200

400

1500

2000

As (mg/kg dm)
Μο (mg/kg dm)
Se (mg/kg dm)
F (mg/kg dm)

10
2
1,5
200

-

Δεσ παρακϊτω ςχετικϊ

15
-

Salmonella

Απουςύα ςτα 25g

Helminth Ova
E. Coli (MPN)

Απουςύα ςτα 1,5g
<1000/g

-

PCB’s (mg/kg)

-

-

0,4

PAHs (mg/kg)

-

-

3

<0,5% *

<0,5%

<3%

Υυςικού
ρυπαντϋσ
2mm (ξ.β.)

>

Πϋτρεσ, χαλύκι
> 5mm
Πλαςτικϐ (%
ξ.β.)
Γυαλύ (% ξ.β.)
Τγραςύα (%)
Οργανικό
Ουςύα ((% ξ.β.)
Total Ν ( %)
Electrical
Conductivity,
dS/m

-

με παραρτ.ΙΙ του εγγρϊφου

<5%

-

<5%

0

<0,3

<75

-

-

<0,5
<40

20

-

-

-

3 (organic Ν  80%)
<1,5
(applies to growing
media)

-

-

-

Κοκκομετρικό
διαβϊθμιςη
για το 90%
κατϊ βϊροσ

<10 mm

* πλαςτικϐ, γυαλύ, μϋταλλο, ξ.β.

Προδιαγραφϋσ Φρόςησ βϊςει χεδύου Οδηγύασ για τα Βιοαπόβλητα:


Σο κόμποςτ και τα προώϐντα χώνευςησ 1ησ κλϊςησ χρηςιμοποιοϑνται για τη βϋλτιςτη
αγρονομικό πρακτικό, ενώ αυτϊ που κατατϊςςονται ςτην 2η κλϊςη δεν πρϋπει να
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χρηςιμοποιοϑνται ςε ποςϐτητα μεγαλϑτερη των 3 τόνων ξηρόσ ύλησ ανϊ ςτρϋμμα και ανϊ
τριετύα.


Σα ςταθεροποιημϋνα βιοαπόβλητα που πληροϑν τισ προδιαγραφϋσ του παραπϊνω πύνακα,
μποροϑν να χρηςιμοποιοϑνται ωσ ςυςτατικϊ τεχνητών εδαφών ό ςε εφαρμογϋσ ςτη γη
που δεν προορύζονται για παραγωγό τροφών ό ζωοτροφών (τελικϐ κϊλυμμα προσ
αποκατϊςταςη χώρων ανεξϋλεγκτησ διϊθεςησ και ΦΤΣΑ, αποκατϊςταςη λατομεύων και
ορυχεύων, αντιθορυβικϊ φρϊγματα, ϋργα οδοποιύασ, γόπεδα golf και ποδοςφαύρου κλπ.)
Για διαςπορϊ τουσ ςε γη και ςε περιοχϋσ, ϐπου ενδϋχεται να υπϊρχει ϊμεςη επαφό με το
γενικό κοινό, θα πρϋπει να πληροϑν και τισ παρακϊτω υγειονομικϋσ προδιαγραφϋσ
(περιϋχονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ του εγγρϊφου). Παρϊλληλα η χρόςη τουσ δεν θα πρϋπει να
επαναλμβϊνεται ςτην ύδια περιοχό για τουλϊχιςτον 10 χρόνια, ενώ η χρηςιμοποιοϑμενη
ςυνολικό ποςϐτητα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τουσ 20 τόνουσ ξηρόσ ουςύασ ανϊ ςτρϋμμα.

Οι
υγειονομικϋσ
προδιαγραφϋσ
του
Παραρτόματοσ
κομποςτοπούηςησ/αναερόβιασ χώνευςησ, ϋχουν ωσ εξόσ:


ΙΙ

για

τισ

μονϊδεσ

Επύτευξη θερμοκραςύασ  550 C για διϊςτημα δύο βδομϊδων κατϊ την κομποςτοπούηςη
ςε ςειρϊδια, με 5 αναμεύξεισ ςτο διϊςτημα αυτϐ. Εναλλακτικϊ, επύτευξη θερμοκραςύασ 
650 C για διϊςτημα μύασ εβδομϊδασ κατϊ την κομποςτοπούηςη ςε ςειρϊδια, με 2
αναμεύξεισ.



Καθημερινό παρακολούθηςη των κρύςιμων παραμϋτρων (θερμοκραςύα, υγραςύα,
ςυχνϐτητα

ανϊμιξησ)

κατϊ

την

ωσ

ϊνω

φϊςη

εξυγύανςησ

τησ

διαδικαςύασ

κομποςτοπούηςησ.


Απουςύα ςαλμονϋλλασ ςε δεύγμα 25 g προώϐντοσ, απουςύα Clostridium perfringens ςε 1 g
προώϐντοσ. Λιγϐτεροι απϐ 3 ςπϐροι ζιζανύων ανϊ λύτρο προώϐντοσ.

Προδιαγραφϋσ Φρόςησ βϊςει ΚΤΑ 114218
Η χρόςη του κομπϐςτ βϊςει τησ Ελληνικόσ νομοθεςύασ, καθορύζεται ςτην ΚΤΑ114218, ϋμμεςα,
ςϑμφωνα με τισ οριακϋσ τιμϋσ για τισ ποςϐτητεσ βαρϋων μετϊλλων που μποροϑν να ειςϊγονται
κατ' ϋτοσ ςτα καλλιεργημϋνα εδϊφη (με βϊςη ϋνα μϋςο ϐρο 10 ετών (kg / εκτϊριο / ϋτοσ):
Παρϊμετροι

Οριακϋσ τιμϋσ,
kg / εκτϊριο / ϋτοσ

Κϊδμιο

0,15

Φαλκϐσ

12

Νικϋλιο

3

Μϐλυβδοσ

15

Χευδϊργυροσ

30
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Φρώμιο

5

Τδρϊργυροσ

0,1

 ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΚΟΜΠΟΣ
Εύναι πλϋον καλϊ τεκμηριωμϋνο ϐτι η προςθόκη κομπϐςτ ςτο ϋδαφοσ μπορεύ να ϋχει θετικό
επύδραςη ςε μύα μακρϊ ςειρϊ χημικών, φυςικών και βιολογικών χαρακτόρων του . Η γεωργύα
και οι διϊφορεσ ςυναφεύσ δραςτηριϐτητεσ ςυνιςτοϑν την κυριϐτερη οδϐ αξιοπούηςησ των
διαφϐρων υλικών κομπϐςτ.
Για την εδαφικό εφαρμογό του κομπόςτ ςτη γεωργύα, πρϋπει να λαμβϊνονται υπ’ ϐψη και να
διενεργοϑνται λεπτομερεύσ ϋλεγχοι ςχετικϊ με τισ ακϐλουθεσ παραμϋτρουσ, και ανϊλογα με τισ
διϊφορεσ χρόςεισ και κατηγορύεσ ποιϐτητασ του κομπϐςτ: ποςϐτητα εφαρμογόσ,
περιεκτικϐτητα ςε θρεπτικϊ, ιχνοςτοιχεύα, βαρϋα μϋταλλα, επιβλαβεύσ οργανικϋσ ενώςεισ,
παθογϐνα κλπ., επύπεδο ωρύμανςησ κομπϐςτ (φρϋςκο ό ώριμο κομπϐςτ), χρονικό περύοδοσ
εφαρμογόσ, ςυχνϐτητα εφαρμογόσ, βϊθοσ ενςωμϊτωςησ ςτο ϋδαφοσ, τϑποσ εδϊφουσ και
χαρακτόρεσ αυτοϑ κ.ϊ.
Οι ενδεικνυϐμενεσ χρόςεισ του κομπϐςτ, εξαρτώνται απϐ τα ποιοτικϊ του χαρακτηριςτικϊ και
ποικύλουν απϐ τη χρόςη ςε βιολογικϊ καλλιεργοϑμενα τρϐφιμα, και γενικϐτερα καλλιϋργειεσ
παραγωγόσ τροφόσ και ζωοτροφών, ϋωσ τη χρόςη για αποκατϊςταςη εδαφών και ωσ κϊλυψη
ςε ΦΤΣΑ.

ε πολλϋσ περιπτώςεισ ϐπωσ παρουςιϊςτηκε προηγοϑμενα, υπϊρχουν νομοθετικού περιοριςμού
για τισ επιτρεπϐμενεσ χρόςεισ με ςτϐχο την προςταςύα τησ υγεύασ και του περιβϊλλοντοσ.
ε αυτό το πλαύςιο παρατύθεται ϋνασ ενδεικτικόσ οδηγόσ χρόςεων κομπόςτ :
•

Υυτϊ μεγϊλησ καλλιϋργειασ, απαιτητικϊ ςε χουμικϊ ςυςτατικϊ, με κατϊλληλη
αμειψιςπορϊσ, προκειμϋνου να ενιςχυθεύ το ιςοζϑγιο χουμικών ςυςτατικών ςτα
καλλιεργοϑμενα εδϊφη π.χ. τεϑτλα, πατϊτεσ αλλϊ και διϊφορα λαχανικϊ αγροϑ, ςε
ποςϐτητα 4-10 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα κϊθε 2-4 χρϐνια.

•

ιτηρϊ, ςε ποςϐτητα 2-6 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα, κϊθε 2-4 χρϐνια.

•

Λειβαδικϋσ εκτϊςεισ, ςε ποςϐτητα 2-5 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα, κϊθε 2-4
χρϐνια. Σο κομπϐςτ πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνο απϐ ξϋνα ςώματα, που μπορεύ να
προκαλϋςουν προβλόματα ςτα βϐςκοντα ζώα.

•

Δενδρώδεισ καλλιϋργειεσ, μηλοειδό, πυρηνϐκαρπα, εςπεριδοειδό, ςυκιϋσ κλπ. ε
ποςϐτητα 10-20 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα, κϊθε 3 χρϐνια.

•

Αμπϋλια, ςε ποςϐτητα 10-25 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα (φρϋςκο κομπϐςτ ςε
βαριϊ εδϊφη) ό 10 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα (ώριμο κομπϐςτ ςε ελαφρϊ
εδϊφη), κϊθε 3-4 χρϐνια. ε περύπτωςη επικλινών εκτϊςεων, ςυνιςτώνται
μεγαλϑτερεσ δϐςεισ, 20-30 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα. (φρϋςκο κομπϐςτ).
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Ψσ χρϐνοσ εφαρμογόσ ςυνιςτϊται η περύοδοσ μεταξϑ του τρυγητοϑ και τησ ϋναρξησ
τησ βλϊςτηςησ.
•

Θερμοκηπιακϋσ καλλιϋργειεσ, ςε ποςϐτητα 1-1,5 kg/m2 νωποϑ υλικοϑ, κϊθε 2-4
χρϐνια.

•

Δαςικϊ φυτώρια, ςε ποςϐτητα 15-20 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα ςτην αρχό
και ϋπειτα 3-4 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα κϊθε 2 χρϐνια.

•

Ανθοκομικϋσ καλλιϋργειεσ, ςε ποςϐτητα 10-25 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα ό
για τη παραςκευό υποςτρωμϊτων ςε πρϐςμιξη μϋχρι 20%.

•

Διαμϐρφωςη περιβϊλλοντοσ και επιφανειών πραςύνου ςε αςτικϋσ περιοχϋσ, πϊρκα,
αθλητικϊ πεδύα, αποτροπό φαινομϋνων διϊβρωςησ ςε επικλινεύσ επιφϊνειεσ,
ςυγκρϊτηςη πρανών, χλοηφορύα ςε ταρϊτςεσ, ςε θαμνοςυςτϊδεσ ςε δρϐμουσ,
αντικατϊςταςη μητρικοϑ εδϊφουσ για την αποκατϊςταςη λατομεύων, και ΦΑΔΑ/
ΦΤΣΑ, ςε δϐςεισ των 10-30 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα ςτην αρχό και ϋπειτα
2-3 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα κϊθε 2 χρϐνια.

•

Αναδαςώςεισ, με ενςωμϊτωςη ϋωσ 150 τϐνων νωποϑ υλικοϑ ανϊ ςτρϋμμα.

•

Ψσ υλικϐ βιοφύλτρου για την απορρϐφηςη δυςϊρεςτων οςμών απϐ βιομηχανικϋσ
εγκαταςτϊςεισ με δϑςοςμα απαϋρια, εξαεριςμών ςε εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ
αςτικών λυμϊτων, κομποςτοπούηςησ, μαζικόσ διατόρηςησ ζώων, κ.λ.π. τισ
περιπτώςεισ αυτϋσ ςυνιςτώνται δϐςεισ 1 τϐνου νωποϑ υλικοϑ ανϊ m2 επιφϊνειασ
βιοφύλτρου, κϊθε 4 χρϐνια, για ποςϐτητα απαερύων 50-100 m3 ανϊ ώρα και ανϊ m2.

•

Ψσ υλικϐ ηχομϐνωςησ για την προςταςύα απϐ θορϑβουσ ςε αυτοκινητοδρϐμουσ
κοντϊ ςε αςτικϋσ περιοχϋσ κ.λ.π.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ταθεροπούηςη = μεύωςη των ιδιοτότων αποδϐμηςησ των
βιοαποβλότων ςε τϋτοιο βαθμϐ που οι ενοχλητικϋσ οςμϋσ
ελαχιςτοποιοϑνται και η Διαδικαςύα Διαπνοόσ μετϊ απϐ 4 ημϋρεσ (AT4)
εύναι κϊτω των 10 mg O2/g dm, ό ο Δεύκτησ Δυναμικόσ Διαπνοόσ (Dynamic
Respiration Index – DRI) εύναι κϊτω των 1.000 mg O2/kg VS/h(*);
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Ο παρών «Οδηγόσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των
βιοαποβλότων» ϋγινε με χρηματοδϐτηςη του ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορϊ τη ςϑμβαςη παροχόσ
υπηρεςύασ για το ϋργο: «Κατϊρτιςη οδηγού για την εφαρμογό τησ διαλογόσ ςτη πηγό των
βιοαποβλότων, επεξεργαςύα του θεςμικού πλαιςύου και τυποπούηςη ελεγκτικών
μηχανιςμών». Σο ϋργο περιελϊμβανε ςυνολικϊ τα παρακϊτω παραδοτϋα:
1: Αναςκϐπηςη και ανϊλυςη θεςμικοϑ πλαιςύου & ςχετικών πολιτικών.
2: Τπϊρχουςα κατϊςταςη διαχεύριςησ, ςυλλογό ςτοιχεύων, υπολογιςμού & εκτύμηςη των
ποςοτότων βιοαποβλότων ςτην ελληνικό επικρϊτεια.
3. Διερεϑνηςη & αξιολϐγηςη ςυςτημϊτων ςυλλογόσ & διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.
4: Διερεϑνηςη τησ καταλληλϐτητασ εφαρμογόσ προγραμμϊτων διαχεύριςησ βιοαποβλότων
ανϊ γεωγραφικό ενϐτητα.
5. Ανϊπτυξη εργαλεύων ενύςχυςησ των αρμϐδιων φορϋων για την ανϊπτυξη προγραμμϊτων
ΔςΠ και εφαρμογό ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.
6. Ανϊπτυξη εργαλεύων ενεργοπούηςησ & διευκϐλυνςησ τησ λειτουργύασ των ελεγκτικών
μηχανιςμών για τη βελτύωςη τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βιοαποβλότων.
7. Οδηγϐσ εφαρμογόσ προγραμμϊτων ΔςΠ & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των βιοαποβλότων.

Κφριοσ του ζργου είναι το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ και ο
ζλεγχοσ τθσ ποιοτικισ επάρκειασ και πλθρότθτασ του ζργου ζγινε από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη», μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Επίβλεψθσ, θ
οποία ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό και αποτελοφνταν από τουσ Βαςίλειο Στοϊλόπουλο, Γεωλόγο
(πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Επίβλεψθσ του Ζργου), Παναγιώτη Ρωμανϊ, Φημικϐ, Φριςτύνα
τουραϏτη, Δρ. Γεωλϐγο.
Η εκπϐνηςη του οδηγοϑ πραγματοποιόθηκε απϐ την ϋνωςη των εταιρειών ΕΠΕΜ και Ι.
Υραντζόσ & υνεργϊτεσ ΕΠΕ, ςτο πλαύςιο τησ με αρ. Πρωτ. 184492/24-12-2010 Απϐφαςησ
ανϊθεςησ του Γεν. Γραμματϋα ΤΠΕΚΑ.
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