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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 Ενότητα Α΄

– Διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας και διάθεσης της ιλύος

– Νομοθετικό πλαίσιο

– Η αναγκαιότητα της «προχωρημένης» επεξεργασίας της ιλύος 
(υγειονοποίησης)

– Η κατάσταση στην Ελλάδα

– Στόχοι νέου ΕΣΔΑ

 Ενότητα Β΄

– Παραδοχές της μελέτης περίπτωσης

– Εναλλακτικά σενάρια «προχωρημένης» επεξεργασίας της ιλύος

– Μεθοδολογία υπολογισμών

– Μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης

 Συμπεράσματα
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄



Τύποι ιλύος σε μία τυπική ΕΕΛ
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Βασικές «ιδιαιτερότητες» της 
διαχείρισης ιλύος

 Αποτελεί ~ 1% της ποσότητας των υγρών  
αποβλήτων

 Οι διεργασίες παραγωγής και επεξεργασίας της 
διαρκούν μερικές ημέρες ή και εβδομάδες (ενώ η 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων επιτελείται 
σε μερικές ώρες)

 Η επεξεργασία της απαιτεί τη χρήση πιο 
πολύπλοκου εξοπλισμού

 Το κόστος διαχείρισης της ιλύος ανέρχεται σε 
ποσοστό 40 – 50% του συνολικού κόστους μιας 
τυπικής ΕΕΛ5
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Στόχοι επεξεργασίας της ιλύος

 Μείωση της περιεκτικότητας του νερού για 
την καλύτερη και οικονομικότερη διαχείρισή 
της

 Σταθεροποίηση του τελικού προϊόντος:
● Μείωση των δυσάρεστων οσμών

● Παρεμπόδιση, μείωση ή εξάλειψη του δυναμικού 
σήψης

 Απομάκρυνση των παθογόνων
μικροοργανισμών
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Μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος
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Εναλλακτικές λύσεις τελικής διάθεσης 
των παραγόμενων βιοστερεών

 Υγειονομική ταφή
– Μόνο ιλύς

– Συνδυασμός ιλύος και λοιπών στερεών αποβλήτων

 Εφαρμογή στο έδαφος
– Γεωργικές εκτάσεις

– Βοσκότοποι

– Δημόσιοι χώροι αναψυχής, όπως γήπεδα, πάρκα, κλπ. 

– Δασικές εκτάσεις

– Διαταραγμένες εκτάσεις, όπως παλιά λατομεία, μεταλλεία, κλπ. 

– Γκαζόν και κήποι σπιτιών

– Θέσεις γης ειδικά αφιερωμένες για διάθεση

– Ρυπασμένες εκτάσεις για φυτοαποκατάσταση

 Βιομηχανική χρήση
– Καύσιμο σε ΑΗΣ και τσιμεντοβιομηχανία

– Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών (κεραμικά 
υλικά, ασφαλτικά μίγματα, κλπ.), βιο-καυσίμων, υδρογόνου, κροκιδωτικών.

– Προσροφητικά υλικά απαερίων



Μέθοδοι σταθεροποίησης και βαθμός 
ικανοποίησης των στόχων της
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Βαθμός ελέγχου

Διεργασία Παθογόνοι Σήψη Δυναμικό οσμών
Αλκαλική
σταθεροποίηση

+++ ++ ++

Αναερόβια χώνευση ++ +++ +++

Αερόβια χώνευση ++ +++ +++
Αυτοθερμαινόμενη
αερόβια χώνευση
(ATAD)

++++ +++ +++

Κομποστοποίηση ++ +++ +/++
Θερμόφιλη
κομποστοποίηση

++++ +++ +/++

+  Φτωχός ++  Μέτριος +++  Καλός ++++ Εξαιρετικός



Σχέση μεταξύ μεθόδων επεξεργασίας 
και τελικής διάθεσης τη ιλύος
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Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο 

 ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174 Α΄/15-12-2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 1373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση, 
κλπ».

 Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄/23.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

 Απόφαση 2003/33/ΕΚ (L 011/16-01-2003) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για 
τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 
1999/31/ΕΟΚ».

 Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β΄/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

 ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

 ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 B΄/07.08.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και 
αστικών λυμάτων».11
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Νομοθετικό πλαίσιο: Οι 
σημαντικότερες ευρωπαϊκές Οδηγίες

 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
– Ενθαρρύνει την ανακύκλωση των βιοστερεών με χρήση τους στα 

γεωργικά εδάφη .

– Θέτει οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο 
έδαφος και την ιλύ.

– Οι εθνικές νομοθεσίες αρκετών κρατών-μελών είναι πιο αυστηρές 
από τις απαιτήσεις της Οδηγίας 86/278, ενώ σε κάποιες από 
αυτές περιλαμβάνονται και οριακές τιμές για τους παθογόνους
μικροοργανισμούς και τους οργανικούς μικρορυπαντές.

 Οδηγία 99/31/ΕΚ

2010 2013 2020

Μείωση βιοαποικοδομήσιμων αστικών 

αποβλήτων σε ΧΥΤΑ σε σχέση με 1995

25% 50% 65%

ΚΥΑ 80568/4225/1991

Κ.Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 



Σχέδιο αναθεώρησης της Οδηγίας 
86/278

 Αυστηρότερα όρια για τα βαρέα μέταλλα

 Περιορισμοί για την παρουσία παθογόνων 
μικροοργανισμών

 Οριακές τιμές για τοξικές οργανικές ενώσεις

 Εισαγωγή των εννοιών «Συμβατική (Conventional)» 
και «Προχωρημένη (Advanced)» επεξεργασία της 
ιλύος.

Παραδείγματα μεθόδων «προχωρημένης» 
επεξεργασίας (υγειονοποίησης):
– Θερμική ξήρανση με θερμοκρασία > 80 oC και υγρασία < 10%

– Θερμοφιλική αερόβια σταθεροποίηση σε ελάχιστη θερμοκρασία 55 
C για 20 h

– Επεξεργασία με ασβέστη με επίτευξη pH ≥12 ή, σε 
θερμοκρασία ≥ 55 C για 2 h.13



«Συμβατική» VS «Προχωρημένη» 
επεξεργασία (1/2)
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Επεξεργασία 
ιλύος

Συμβατική

«Περιορισμένη» 
επωφελής 
χρήση στο 

έδαφος

Προχωρημένη

«Απεριόριστη» 
επωφελής 
χρήση στο 

έδαφος



«Συμβατική» VS «Προχωρημένη» 
επεξεργασία (2/2)
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Είδος εφαρμογής στο έδαφος
Ιλύς «Προχωρημένης» 

επεξεργασίας

Ιλύς «Συμβατικής» επεξεργασίας / 

Πρόσθετοι περιορισμοί

Λειμώνες Ναι

Ναι, εφαρμογή σε βάθος και 

απαγόρευση βοσκής για τις επόμενες 6 

εβδομάδες 

Καλλιέργεια προϊόντων που 

προορίζονται για ζωοτροφές
Ναι

Ναι, απαγόρευση συγκομιδής για 6 

εβδομάδες μετά την εφαρμογή

Αροτριέες εκτάσεις Ναι
Ναι, εφαρμογή σε βάθος ή άμεσο 

όργωμα

Καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών 

που έρχονται σε επαφή με το έδαφος 
Ναι

Όχι, απαγόρευση συγκομιδής για 12 

μήνες μετά την εφαρμογή

Καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών 

που έρχονται σε επαφή με το έδαφος 

και καταναλώνονται ωμά 

Ναι
Όχι, απαγόρευση συγκομιδής για 30 

μήνες μετά την εφαρμογή

Οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, 

αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις
Ναι

Ναι, εφαρμογή σε βάθος και 

απαγόρευση της πρόσβασης του κοινού 

για 10 μήνες μετά την εφαρμογή

Πάρκα, περιοχές πρασίνου, αστικές 

περιοχές προσβάσιμες στο κοινό, 

αστικοί κήποι

Ναι, πολύ καλά 

σταθεροποιημένη και άοσμη 

ιλύς

Όχι 

Δάση Όχι Όχι 

Εδαφοβελτίωση (αποκατάσταση 

λατομείων, κλπ) 
Ναι

Ναι, απαγόρευση της πρόσβασης του 

κοινού για 10 μήνες μετά την εφαρμογή 



Οδηγία 2008/98/ΕΚ: Ιεραρχική προτεραιότητα 
δράσεων διαχείρισης αποβλήτων

16 Καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται !

Ποιους αφορά ;; Μη απόβλητο

ΑπόβλητοΝ. 4042/2012, άρθρο 29
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Ταξινόμηση κρατών ως προς τη 
διαχείριση ιλύος κατά φθίνουσα 
«πράσινη» σειρά (2005)
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Η «αλλαγή πλεύσης» στην Ελλάδα

Ελλάδα

 2010

38,5%

12,5%

2,8%
0,8%0,3%

45,1%

Εντός της ΕΕΛ

Γεωργία και εδάφη

Κομποστοποίηση

Δασικές εκτάσεις

Αξιοποίηση

ΧΥΤΑ

Θερμική ξήρανση 

στο ΚΕΛ 

Ψυττάλειας

Θερμική ξήρανση 

στην ΕΕΛ 

Θεσ/νίκης1,3%1%

1,2%
0,4%

96,1%
Εντός της ΕΕΛ

Γεωργία

Κομποστοποίηση

Δασικές εκτάσεις

ΧΥΤΑ

2002

Ελλάδα

 2015

58,0%

37,4%

0,2%

2,9% 0,9%

0,6%

Εντός της ΕΕΛ

Γεωργία και εδάφη

Κομποστοποίηση

Δασικές εκτάσεις

Αξιοποίηση

ΧΥΤΑ



Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ): ΠΥΣ 49/2015

 Υφιστάμενη κατάσταση (2011)
Από τις συνολικά 260 ΕΕΛ:

– Σε 13 πραγματοποιείται γεωργική αξιοποίηση της 
ιλύος

– 2 εφαρμόζουν ηλιακή ξήρανση

 Στόχοι ΕΣΔΑ για το 2020
– Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ

– 95% Ανάκτηση (R)

– 5% Διάθεση19

Ιλύς αστικού τύπου: «Πόρος – πηγή οργανικής ουσίας για χρήση 

επ’ ωφελεία της γεωργίας ή για την ανάκτηση ενέργειας»



Ειδικότεροι μέθοδοι επίτευξης 
στόχων ΕΣΔΑ

20
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
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Βασικά χαρακτηριστικά case study

 Μελέτη της διαχείρισης ιλύος σε μια τυπική 
ΕΕΛ μεσαίου μεγέθους στην Ελλάδα:
– 100.000 ι.κ.

– Συμβατικό σύστημα επεξεργασίας ενεργού ιλύος 
με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία.

– Βασική γραμμή επεξεργασίας της ιλύος:
 Παραγωγή μικτής ιλύος.

 Βαρυτική πάχυνση.

 Αναερόβια χώνευση σε διβάθμιο σύστημα.

 Χημική βελτίωση με πολυηλεκτρολύτες.

 Μηχανική αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσες.
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Εναλλακτικά σενάρια προχωρημένης 
επεξεργασίας των παραγόμενων 
βιοστερεών

 Σενάριο «1»: Κομποστοποίηση σε κλειστό σύστημα 
οριζόντιου τύπου.

– Ανάμιξη ιλύος με πράσινα υπολείμματα σε αναλογία 2:1.

– Παραμονή του μίγματος στον αντιδραστήρα για 3 εβδομάδες και 
ωρίμανση σε σωρούς για 1 μήνα.

– Αξιοποίηση του τελικού προϊόντος στη γεωργία κατά 60% (40% 
ΧΥΤΑ).

 Σενάριο «2»: Αλκαλική σταθεροποίηση με άσβεστο σε 
αναλογία 10% κ.β.

– Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος σε σωρούς για 3 μήνες.

– Χρήση για ανάπλαση εδαφών σε ποσοστό 3% (97% ΧΥΤΑ).

 Σενάριο «3»: Θερμική ξήρανση με τελικό προϊόν 90% DS.



Διάγραμμα ροής της επεξεργασίας 
ιλύος

24



Υπολογισμοί του βασικού σεναρίου 
επεξεργασίας

25
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Συγκριτικά στοιχεία των 3 σεναρίων

Διαχειριστικό Σενάριο / 

Παράμετρος
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Κόστος εγκατάστασης (€) 1.327.945 (1.215.556) 863.087 (759.068) 1.212.600

Κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης (€/d)
1.289 1.250 1.872

Ενεργειακή κατανάλωση 

(kwh/d)
2.000 2.500 15.295

Απαιτούμενη έκταση (m2) 3.746,3 3.467,3 500

Μεταβολή όγκου τελικού 

προϊόντος (%)
+ 31,2 + 18 - 67,3

Δυνατότητα αξιοποίησης 

τελικού προϊόντος

Λίπασμα

3.435 στρ. σιτηρών / 3 έτη

916 στρ. εσπεριδ / 3 έτη

Ανάπλαση εδαφών

241 στρ / έτος

Καύσιμο σε ΑΗΣ

182,78 kW
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Συν-αξιολόγηση των εναλλακτικών 
σεναρίων με πολυκριτηριακή ανάλυση 

 Βασική αξιολόγηση

– Κριτήρια αξιολόγησης (οικονομικά, τεχνικά, χωροταξικά, 

νομοθετικά, χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, 

περιβαλλοντικά) με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

– Οι βαθμολογίες προέρχονται από υπολογισμούς, 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, γνώμες ειδικών.

 Ανάλυση ευαισθησίας 1

– Απόλυτες βαθμολογίες χωρίς συντελεστές βαρύτητας.

 Ανάλυση ευαισθησίας 2

– Ισοδύναμη στάθμιση των ομάδων κριτηρίων.
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Κλίμακα βαθμών 1 - 5

1 = πολύ χαμηλός βαθμός 

5 = άριστος βαθμός

Ανάλυση ευαισθησίας 1 Βασική αξιολόγηση Ανάλυση ευαισθησίας 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Αποτελέσματα αξιολόγησης
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Συμπεράσματα

 Η κομποστοποίηση (κλειστό σύστημα), ασβεστοποίηση και 
θερμική ξήρανση αποτελούν 3 ρεαλιστικά σενάρια 
υγειονοποίησης της ιλύος, για μια τυπική ΕΕΛ μεσαίου 
μεγέθους.

 Η πολυκριτηριακή ανάλυση με κριτήρια περιβαλλοντικά, 
οικονομικά, νομοθετικά, κλπ, προκρίνει ως βέλτιστη μέθοδο την 
κομποστοποίηση, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες.

 Η ασβεστοποίηση και η θερμική ξήρανση εμφανίζονται σχεδόν 
ισοδύναμες όσον αφορά τις σταθμισμένες βαθμολογίες τους, με 
ελαφρά υπεροχή της ασβεστοποίησης.

 Με ανάλυση ευαισθησίας υπερτερεί η ξήρανση, με ελάχιστη 
έως αρκετή διαφορά.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


