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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας σε µια προσπάθεια περιορισµού της υδατικής ρύπανσης και
εφαρµογής της Οδηγίας 271/91/EC έχει κατασκευασθεί ένα πλήθος εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων που φθάνουν τις 290 ΜΕΛ.
Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν ένα πληθυσµό απογραφής της τάξης του 75% του ισοδύναµου
πληθυσµού της χώρας.
Ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας των λυµάτων παράγονται σηµαντικές ποσότητες ιλύος που για
το έτος 2002 εκτιµώνται σε 92.500 tn DS. Οι παραγόµενες ποσότητες βιοστερεών για τα έτη 1996
– 2002 δίνονται στον Πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι στην Ελλάδα η διάθεση των
βιοστερεών σε χωµατερές (τις περισσότερες φορές ανεξέλεγκτες) είναι η συχνότερα
εφαρµοζόµενη µέθοδος, αφού το 98% περίπου των παραγόµενων βιοστερεών καταλήγουν σε
χωµατερές, κυρίως λόγω χαµηλού κόστους. Το ποσοστό αυτό είναι από τα µεγαλύτερα στην Ε.Ε.,
όπου ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν υπερβαίνει το 25%.
Πίνακας 1: Τρόποι διάθεσης παραγόµενων βιοστερεών από ΜΕΛ στην Ελλάδα
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ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Το 1999 η ετήσια παραγωγή βιοστερεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στους 6.8
εκατοµµύρια τόνους, από όπου 90 gr βιοστερεών κατά ξηρό βάρος και ανά ηµέρα αντιστοιχούν
σε κάθε ένα Ευρωπαίο πολίτη.

Η ποσότητα των παραγόµενων βιοστερεών αυξήθηκε περαιτέρω µε την εφαρµογή της Οδηγίας
91/271/ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων µέχρι το τέλος του 2005 από όλα σχεδόν
τα κράτη-µέλη.

Σήµερα εκτιµάται ότι η εφαρµογή της εν λόγω Οδηγίας έχει αυξήσει την παραγωγή σε 10.7
εκατοµµύρια τόνους βιοστερεών ετησίως.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η διάθεση των βιοστερεών σε ΧΥΤΑ σταδιακά µειώνεται και
επικρατεί η τάση, είτε για επαναχρησιµοποίηση των βιοστερεών, ως εδαφοβελτιωτικό σε
γεωργική γη ή για παραγωγή καύσιµης ύλης (π.χ. βιοαερίου).

Στα επόµενα γραφήµατα παρουσιάζεται αναλυτικά η τάση αυτή ανά κράτος-µέλος της ΕΕ.
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α. Με τον όρο επαναχρησιµοποίηση εννοείται η χρήση των βιοστερεών για γεωργικούς σκοπούς, πλήρωση
λατοµείων και άλλων ‘τραυµατισµένων’ τοπίων και για αποκατάσταση εδαφών
β. Με τον όρο καύση εννοείται η καύση των βιοστερών (incineration) µε σκοπό µόνο τη µείωση του όγκου του
τελικού προϊόντος.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
Κύριες πρακτικές τελικής επεξεργασίας των βιοστερεών που εφαρµόζονται από διάφορα Ευρωπαϊκά
Κράτη είναι η κοµποστοποίηση και η καύση. Κατά καιρούς αναπτύσσονται και άλλες πρακτικές
επεξεργασίας των βιοστερεών που έχουν βρει εφαρµογή µε µικρότερη όµως απήχηση.
Κοµποστοποίηση
Η µέθοδος της κοµποστοποίησης των βιοστερεών από Ευρωπαϊκές ΜΕΛ έχει βρει πολλές εφαρµογές,
που όµως στις πλείστες των περιπτώσεων η συν-κοµποστοποίηση των βιοστερεών πραγµατοποιείται
µε φυτικά υπολείµµατα και κοπριές ζώων. Οι εν λόγω εφαρµογές επικεντρώνονται στην απαλλαγή των
βιοστερεών από παθογόνους µικροοργανισµούς και στην παρακολούθηση της περιεκτικότητας του
τελικού προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά και συγκεκριµένα βαρέα µέταλλα.
Καύση
Η καύση των βιοστερεών είναι µια µέθοδος που έχει εφαρµοστεί από αναπτυγµένες χώρες, όπως η
∆ανία και η Γερµανία και που ωστόσο αποτελεί µια ιδιαίτερα ακριβή λύση, λόγω των καυσίµων, που
απαιτούνται στη διεργασία. Για αυτό το λόγο η καύση, που συχνά συνδυάζεται µε άλλες µεθόδους
επεξεργασίας, αντιπροσωπεύει µόνο το 15% του συνόλου της προς διάθεση ιλύος στην Ευρώπη.
Άλλες Πρακτικές
Άλλες πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς στην επεξεργασία της παραγόµενων
βιοστερεών είναι η αεριοποίηση (Γερµανία), η χρήση όζοντος (Βέλγιο), κα.

ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
Η τελική διάθεση των βιοστερεών επηρεάζει ως ένα βαθµό την προαπαιτούµενη επεξεργασία τους, που αφορά κυρίως
στην ελάττωση του όγκου τους και στον απαιτούµενο βαθµό σταθεροποίησης. Οι ευρέως εφαρµοζόµενες πρακτικές
διάθεσης είναι:
∆ιάθεση σε ΧΥΤΑ
Η διάθεση των Βιοστερεών σε χωµατερές αποδείχθηκε αρχικά η πιο οικονοµικά συµφέρουσα λύση. Ωστόσο,
περιορισµοί που τέθηκαν αρχικά από κράτη, όπως η Γερµανία, για τη µείωση των οργανικών σε χώρους ταφής
απορριµµάτων και που σήµερα αποτελούν στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταστούν έµµεσα απαγορευτική την
εν λόγω πρακτική διάθεση της ιλύος. Η διάθεση των Βιοστερεών χωρίς προηγούµενη επεξεργασία δηµιουργεί
πρόβληµα στις καθηµερινές εργασίες σε ένα ΧΥΤΑ, όπως είναι η συµπίεση των απορριµµάτων µε κοµπάκτορα.
Εφαρµογή στη Γεωργία
Η εφαρµογή των παραγόµενων βιοστερεών στη γεωργία, κάτω από προϋποθέσεις, που θέτει η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
είναι η κύρια πρακτική διάθεσης που ακολουθούν τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Η εφαρµογή των βιοστερεών στη
γεωργία πραγµατοποιείται είτε απευθείας, είτε ύστερα από κοµποστοποίηση των βιοστερεών µε φυτικά υπολείµµατα,
ώστε να αποκτήσει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, που την καταστούν ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό υλικό.
Υλικό Αποκατάστασης Τοπίου
Τα βιοστερεά ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αυξηθεί η συγκέντρωσή της σε στερεά ή ως προϊόν
κοµποστοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης για την αποκατάσταση κατεστραµµένων
τοπίων/περιοχών (λατοµεία, µεταλλεία, εδαφικές κοιλότητες).
Υλικό ∆ηµιουργίας Νέων Κατασκευαστικών Υλικών
Κατά την εν λόγω µέθοδο γίνεται χρήση µίγµατος βιοστερεών - τσιµέντου και άλλων υλικών, όπως ιζήµατος
ζαροσίτη/αλουνίτη (Ζ/Α) για τη δηµιουργία νέων κατασκευαστικών υλικών.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
• ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΦΟΡΕΩΝ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
• ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ.
• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
• ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

•

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

•

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•

Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

•

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΕΓΓΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ

•

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

•

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΩΦΕΛΙΜΑ – ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ

•

ΩΦΕΛΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (N, P, K, Mg, CA κλπ)

•

ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η,
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ κλπ)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται σε µια έννοια που είναι γνωστή ως ιεραρχία διαχείρισης
αποβλήτων, µε βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων
χαρακτηρίζονται από ″βέλτιστες″ ως ″χείριστες″ από περιβαλλοντικής σκοπιάς.
Οι επιλογές αυτές είναι :
• Πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων
• Επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος
• Ανακύκλωση ή λιπασµατοποίηση του προϊόντος
• Ανάκτηση της ενέργειας µέσω αποτέφρωσης
• ∆ιάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής
Ο κύριος στόχος της στρατηγικής είναι να µετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία της ανακύκλωσης, η
οποία να επιδιώκει να προλάβει τη δηµιουργία αποβλήτων και στις περιπτώσεις που δεν µπορεί, να τα
χρησιµοποιεί ως πόρο.
Πιο συγκεκριµένα, η θεµατική στρατηγική αποβλέπει στα ακόλουθα:
• Στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Στην προώθηση της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων
• Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης
• Στον εκσυγχρονισµό και στην υλοποίηση της νοµοθεσίας για τα απόβλητα
• Στη βελτίωση της εφαρµογής των νοµοθετικών πράξεων

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
1. ΚΥΑ 80568/4225/1991 - 6641/Β/7.8.1991 - Οδηγία 86/278/ΕΕ «Χρησιµοποίηση της ιλύος
καθαρισµού λυµάτων στην γεωργία
2. ΚΥΑ 114214/97 - 1016/Β/17.12.1997 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
3. ΚΥΑ 29407/3508/2002 - 1572/Β/16.12.2002 - Οδηγία 1999/31/ΕΕ «Μέτρα και όροι για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων
4. Οδηγία 2003/33/ΕΕ «Καθορισµός κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής αποβλήτων στους
ΧΥΤΑ»
5. ΚΥΑ 37591/2031/2003 - 1419/Β/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
από υγειονοµικές µονάδες
6. ΚΥΑ 50910/2727/2003 - 1909/Β/22.12.2003 - Οδηγία 91/156/ΕΕ και Οδηγία 2001/118/ΕΕ
«Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός –
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων»
7. ΚΥΑ 22912/1117/2005 - 759/Β/06.06.2005 - Οδηγία 2000/76/ΕΕ «Αποτέφρωση
αποβλήτων»
8. ΚΥΑ 13588/725/2006 - 383/Β/28.03.2006 - Οδηγία 91/689/ΕΕ «Μέτρα και όροι για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Απαιτούµενες περιβαλλοντικές µελέτες και αδειοδοτήσεις, που σχετίζονται µε έργα επεξεργασίας
και διάθεσης βιοστερεών Βιολογικών Καθαρισµών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και είναι
σύµφωνες µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία (ΚΥΑ 11014/703/Φ.104/2003 – ΦΕΚ 332/Β/5.8.03 &
ΚΥΑ 15393/2332//2002 – ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02).
Πίνακας 3: Αδειοδοτήσεις για έργα διαχείρισης βιοστερεών
Κατηγορία Πρώτη

Κατηγορία ∆εύτερη

Έργο - ∆ραστηριότητα
Υποκατηγ. 1

Υποκατηγ. 2

Μεµονωµένοι
χώροι
επεξεργασίας
και
εναπόθεσης βιοστερεών
από ΜΕΛ

Αφορούν
ΜΕΛ
≥100.000 ι.π.

Αφορούν
ΜΕΛ
<100.000 ι.π.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης µη
επικίνδυνων αποβλήτων
µε θερµική επεξεργασία

Το σύνολο

Υγειονοµική Ταφή µη
επικίνδυνων στερεών
Αποβλήτων

≥ 200.000 ι.π.

<200.000 ι.π.

Υποκατηγ. 3

Υποκατηγ. 4

Μεµονωµένες
εγκαταστάσεις µηχανικής
διαλογής στερεών
αποβλήτων
Μεµονωµένες
εγκαταστάσεις παρασκευής
εδαφοβελτιωτικών από µη
επικίνδυνα στερεά
απόβλητα

≥ 30.000 ι.π.

≥ 200.000 ι.π.

< 30.000 ι.π.

<200.000 ι.π.

Επεξηγήσεις:
Υποκατηγορία 1:
Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγηση
Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων
Αρµόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΥΠΕ)
Υποκατηγορία 2
Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγηση
Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων
Αρµόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Περιβάλλοντος Οικείας Περιφέρειας εκτός αν το έργο ή η δραστηριότητα πραγµατοποιείται εντός των
ορίων περιοχής Natura
Υποκατηγορία 3
Εκπόνηση Π.Π.Ε. → έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγηση
Εκπόνηση Μ.Π.Ε. → έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων
Αρµόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Περιβάλλοντος Οικείας Περιφέρειας
Υποκατηγορία 4
∆υνατότητα µερικής ή ολικής απαλλαγής από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Αρµόδια Υπηρεσία: Υπηρεσία Περιβάλλοντος οικείας Νοµαρχίας

Οι απαιτούµενες ενέργειες για την διάθεση επεξεργασµένων βιοστερεών στην γεωργία, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ 80568/4225/1991), παρουσιάζονται διαγραµµατικά στο επόµενο Σχήµα:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤ & ΧΥΤΥ
Η εφαρµογή ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει σαν αποτέλεσµα την
εµφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήµατα διαχείρισης, τα οποία πλέον δεν είναι δυνατό να
βασίζονται στην αξιολόγηση µίας µεµονωµένης τεχνολογίας, αλλά στο συνδυασµό διαφόρων
τεχνολογιών, λαµβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών
αποβλήτων. Ακόµη όµως και στα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης, ο ρόλος των χώρων
υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤ) παραµένει σηµαντικός, καθότι συνεχίζει να αποτελεί το καταληκτικό σηµείο
της διαχείρισης, αλλά πλέον όχι ως χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), αλλά ως χώρος
υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ).
Μια τέτοια κατάσταση µπορεί να είναι αποδεκτή µόνο αν επιβάλλεται µια άλλη αντιµετώπιση του
θέµατος, που είναι γνωστή ως «αειφορική ταφή»:
• Το περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος διαχείρισης ενός ΧΥΤ θα πρέπει να καλύπτεται από
τους χρήστες του και δεν πρέπει να µεταβιβάζεται στις επόµενες γενιές.
• Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΧΥΤ θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός της
διάρκειας ζωής των υλικών, από τα οποία είναι κατασκευασµένος.
• Με το πέρας της χρονικής διάρκειας της µεταφροντίδας η απόθεση θα πρέπει να είναι σε
τέτοια κατάσταση, που να συνιστά αµελητέο ρίσκο για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.

Β. ΧΥΤ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Οι µεταβολές, που θα µπορούσαν να αναφερθούν και ως πλεονεκτήµατα, που προσφέρει η διάθεση
επεξεργασµένων στερεών αποβλήτων, σε σχέση µε τη διάθεση ανεπεξέργαστων, αναµφίβολα είναι πάρα πολλές.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγµατα:
• Η βιολογική επεξεργασία των απορριµµάτων οδηγεί σε µείωση των εκποµπών, που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου
• Η µάζα των επεξεργασµένων απορριµµάτων µειώνεται από 20 - 40%
• Τέλος, η ποιότητα των εκποµπών από ένα ΧΥΤ, που δέχεται
επεξεργασµένα απόβλητα, βελτιώνεται σηµαντικά
• Η ποσότητα του βιοαερίου, που εκπέµπεται κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το πέρας της λειτουργίας ενός ΧΥΤ, που
δέχεται απορρίµµατα, που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, ανέρχεται στα 150 m3/Mg, ενώ στην περίπτωση ΧΥΤ,
που δέχεται επεξεργασµένα, µειώνεται µόλις στα 20 m3/Mg.

Γ. ΧΥΤ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, που προκύπτουν για ένα ΧΥΤ, που δέχεται απόβλητα, τα οποία έχουν
υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία, είναι:
• Η µείωση του µεγέθους του ΧΥΤ µέχρι και 90% σε σύγκριση πάντα µε χώρους που δέχονται ανεπεξέργαστα
απορρίµµατα.
• Η εκµηδένιση των εκποµπών βιοαερίου κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά το πέρας της λειτουργίας.
• Οι καθιζήσεις, που πραγµατοποιούνται σε έναν ΧΥΤ, που δέχεται υπολείµµατα θερµικής επεξεργασίας, είναι πολύ
µικρές, λόγω των µεγάλων ποσοστών συµπίεσης που επιτυγχάνονται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
1. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
2. ΠΑΧΥΝΣΗ (µε βαρύτητα – µε µηχανικά µέσα – επίπλευση µε διάχυση αέρα)
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ (Χηµική <ανόργανη – οργανική>, Θερµική)
4. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ (Αναερόβια χώνευση – αερόβια χώνευση – επεξεργασία
µε Νιτρώδη ιόντα – Παστερίωση)
5. ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗ (κλίνες ξήρανσης – φυγοκέντρηση – ταινιοφιλτρόπρεσσα
φιλτρόπρεσσα)
6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (Χλώριο – UV)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ η συγκεκριµένη επεξεργασία συνίσταται στην προσθήκη ασβέστη (άνυδρου, CaO ή
σβησµένου, Ca(OH)2), στην ιλύ, µε σκοπό να αυξηθεί το pΗ στο 12, καταστρέφοντας ή αναστέλλοντας
έτσι την δράση της βιοµάζας, που είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση των οργανικών συστατικών της ιλύος.
Παράλληλα µε την σταθεροποίηση, επιτυγχάνεται απολύµανση της ιλύος και αυξάνεται η περιεκτικότητα
σε ξηρά ουσία, µε αποτέλεσµα η διαχείριση του τελικού προϊόντος να είναι ευκολότερη.
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ είναι η ελεγχόµενη βιο-οξείδωση ετερογενών οργανικών υλικών, από ετερογενείς
και κυρίως ετερότροφους οργανισµούς (βακτήρια, ακτινοµύκητες και µύκητες). Στον ορισµό αυτό, ο όρος
βιο-οξείδωση υποδηλώνει αερόβιες διεργασίες, εποµένως το στερεό υπόλειµµα της αναερόβιας
χώνευσης δεν ονοµάζεται compost, εκτός αν υποστεί ένα δεύτερο στάδιο αερόβιας χώνευσης.
ΘΕΡΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ είναι µια φυσική διεργασία, κατά την οποία επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση της
υγρασίας των στερεών της ιλύος µε εξάτµιση. Η περιεκτικότητα της ξηρής ιλύος σε στερεά ανέρχεται
περίπου στο 90-95% µε συνθήκες, που είναι ευνοϊκές για την αποτελεσµατική θερµική ξήρανση των
στερεών της ιλύος.
ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Η πυρόλυση είναι µία θερµική επεξεργασία που συντελείται απουσία
οξυγόνου. Αποτελείται από µια σειρά πολύπλοκων χηµικών αντιδράσεων, οι οποίες διασπούν την
οργανική ύλη. Η αεριοποίηση είναι µια θερµική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα καύσιµο
υλικό (χωνευµένη ή µη χωνευµένη ιλύς) µετατρέπεται, µέσω του αέρα ή του οξυγόνου, σε εύφλεκτο
αέριο (αέριο σύνθεσης: CO, H2, CO2, N2) και αδρανές υπόλειµµα (υαλώδες υπόλειµµα).
ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ επιτυγχάνει σηµαντική µείωση του όγκου των Βιοστερεών (αύξησης του στερεού
κλάσµατος), αποκλειστικά µέσω της ηλιακής ενέργειας, χωρίς τη χρήση προσθέτων υλικών. Η ηλιακή
ξήρανση µπορεί να εφαρµοσθεί, είτε σε παχυµένη ιλύς (περιεκτικότητα σε στερεά 2-5%), είτε σε
αφυδατωµένη ιλύς (περιεκτικότητα σε στερεά έως 45%).

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ.
 ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ
 ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ




ΧΡΗΣΗ ΣΕ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 ΛΗΨΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (Ο∆ΗΓΙΕΣ Ε.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
Σχετικά µε τις επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων, στην ΚΥΑ 80568/4224/1991 καθώς και στην
ΚΥΑ 114218/1016/1997 καθορίζονται οριακές τιµές συγκέντρωσής τους στο έδαφος και στα βιοστερεά, που
χρησιµοποιείται στη γεωργία, καθώς επίσης και οριακές τιµές για την ποσότητα βαρέων µετάλλων , που
µπορούν να εισάγονται στα καλλιεργήσιµα εδάφη (µε βάση τον µέσο όρο δέκα ετών).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
Γενικά, η εφαρµογή των βιοστερεών στο έδαφος µπορεί να γίνει σε δύο περιόδους: µετά την συγκοµιδή ή
πριν το όργωµα και την σπορά. Σε συνεκτικά εδάφη καλό είναι η εφαρµογή των επεξεργασµένων
βιοστερεών να πραγµατοποιείται την περίοδο µεταξύ Απριλίου – Οκτωβρίου. Για καλά στραγγιζόµενα
εδάφη η εφαρµογή µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή, εκτός µετά από έντονες
βροχοπτώσεις. Γενικά, συνίσταται ο χρήστης να µην εφαρµόζει στο έδαφος βιοστερά σε απόσταση:
• Μικρότερη των 200 µέτρων από υφιστάµενες κατοικίες και οικισµένες εκτάσεις, ποταµούς συνεχούς
ροής και δίκτυα ύδρευσης.
• Μικρότερη των 15 µέτρων από ρυάκια ή χειµάρρους ή άλλες ανοικτές υδατοσυλλογές περιορισµένης
έκτασης.
• Μικρότερη των 1000 µέτρων από θαλάσσιες ακτές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΑ∆Α
 ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
oΤα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προς διάθεση βιοστερεών,
o Η διαθεσιµότητα των αποδεκτών (πχ. αγροτικές εκτάσεις, βιοµηχανία, κτλ.),
o Η απαιτούµενη κατά περίπτωση επεξεργασία βιοστερεών για την άρση των αρνητικών επιπτώσεων,
o Τα έργα και µέσα που είναι αναγκαία για την τυχόν αποθήκευση, µεταφορά, κτλ. των παραπροϊόντων επεξεργασίας,
o Οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις τόσο του παραγωγού βιοστερεών, όσο και του
καταναλωτή του τελικού προϊόντος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος επένδυσης, οι ετήσιες δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση, καθώς επίσης
και τα τυχόν έσοδα από την επαναχρησιµοποίηση των παραπροϊόντων επεξεργασίας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Σκόπιµο είναι η διάθεση των παραπροϊόντων επεξεργασίας να υλοποιείται σε επίπεδο Νοµού. Με τον τρόπο αυτό και
διαθεσιµότητα αποδεκτών µπορεί να προκύψει, αλλά και οικονοµία κλίµακας, µε την κατασκευή ενιαίων µονάδων
επεξεργασίας ιλύος, που θα εξυπηρετούν µία ευρύτερη περιοχή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
 ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ,
 ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Π.Χ. Ο ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΥΤΑ
Ή ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΚΤΛ.),
 Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ (Π.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ),
 Η ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ,
 ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΣΤΗ (Π.Χ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΤΛ.).

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 7.500 ΤΟΝΩΝ
ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΣΟ
ΜΕ 30 ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆Ε ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(M2)

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
(€)

ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(€/TON)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(KWH/ΕΤΟΣ)

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠ
ΟΙΗΣΗ

3.000

2.000.000

55 (18)*

340.000

23%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙ
ΗΣΗ
(∆ΟΣΗ
6%)

500

400.000

30 (12)

25.000

5%

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ,
ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ
ΣΕ
Ε∆ΑΦΗ
ΧΑΜΗΛΟΥ PH

ΗΛΙΑΚΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ

4.500

2.200.000

28 (18)

140.000

70%

Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩ
ΤΙΚΟ/
ΚΑΥΣΙΜΟ,
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΕ
ΧΥΤΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ

500

4.500.000

88 (79)

5.000.000

75%

Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩ
ΤΙΚΟ/ΚΑΥΣΙΜ
Ο, ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΧΥΤΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ
+
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

800

10.000.000

49 (42)

125.000

80%

∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΕ
ΧΥΤΑ ΚΑΤ.Β/ Η
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΟΓΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ:
ΑΠΟ:

 ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΕΥΑ
 ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ
 ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
 ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

