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 Τα απόβλητα, αντί να στέλνονται προς ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), θα πρέπει να 
ανακτώνται και να εξυπηρετούν χρήσιμους σκοπούς, αντικαθιστώντας 
άλλους πόρους της ευρείας οικονομίας.  

 

 Με εξαίρεση την Τσεχία και την Σλοβακία, όλα τα νέα Κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ποσοστό αποβλήτων που καταλήγει 
σε ΧΥΤΑ, μεγαλύτερο από 80%. Αυτό επίσης ισχύει και για δύο 
παλαιότερα Κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Ιρλανδία. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική θα επιβάλει στα Κράτη-μέλη να εκπληρώνουν 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους ΧΥΤΑ (Landfill 
Directive): να εκτρέπουν από τους ΧΥΤΑ τα βιοδιασπώμενα απόβλητα 
με βάση τους συγκεκριμένους στόχους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με 
συνδυασμό μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Aναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 
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 Η ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων τοποθετεί την πρόληψή 
ως πρώτη προτεραιότητα και την τελική διάθεση υπολειμμάτων σε 
ΧΥΤΥ ως τελευταία 

 

 Η χωριστή διαλογή και η ανακύκλωση απορριμμάτων θα πρέπει να 
έχει προτεραιότητα, όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά 
εφικτό  

 

 Τα εναπομείναντα υλικά, που δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν πλήρως, θα πρέπει να 
υποστούν την, δυνατόν φιλικότερη προς το περιβάλλον, επεξεργασία 
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 Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μειώσει, 
επιτυχώς, την εξάρτηση από τους  ΧΥΤΑ, το έχουν κάνει με 
συνδυασμό ανακύκλωσης, βιολογικής επεξεργασίας (π.χ. 
κομποστοποίηση και αναερόβια χώνεψη) και ενεργειακής 
αξιοποίησης.  

 

 Τα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν πόρο. Περίπου το 50% 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των EU-25, θάβεται σε ΧΥΤΑ. 
Στους ΧΥΤΑ θα πρέπει να θάβονται μόνο μη εκμεταλλεύσιμα 
υπολείμματα (ΧΥΤΥ) 

 

 Οι σύγχρονες τεχνολογίες Ενεργειακής Αξιοποίησης, συμβάλλουν 
σημαντικά τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ενεργειακή πολιτική 

 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Τα απορρίμματα αποτελούν χρήσιμο πόρο μέσω 
ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης 
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 Μέσα από μια διαδικασία βελτιστοποίησης του σχεδιασμού 
διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να αποφευχθούν οι 
περιορισμοί και τα προβλήματα στην ανάπτυξη της αγοράς 
ανακύκλωσης 

 

 Όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας, οι χώρες της Ευρώπης που 
εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης, εμφανίζουν 
επίσης υψηλά επίπεδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και χαμηλά 
επίπεδα εξάρτησης από τους ΧΥΤΑ 

 

(Αυτές οι επιλογές επεξεργασίας διευκολύνουν στην μείωση 
του ποσοστού αποβλήτων που θα καταλήγει σε ΧΥΤΑ) 

  

 

  

  Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση –  
Θερμική Επεξεργασία στην ΕΕ  

Πηγή:  WTERT Δρ. Κ. Αραβώσης  
Aναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 



 

 
    
 
 
 
 

Α) Οδηγία για τους ΧΥΤΑ 
       (Landfill Directive)  99/31 ΕΚ 
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 Σταδιακή εκτροπή των βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ    

 (2,7 mio to/ έτος) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Τρείς σημαντικές οδηγίες με εφαρμογή ως 
το 2020: 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Aναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 



Η Οδηγία για την Υγειονομική Ταφή 
 Εναρμόνιση Εθνικού Δικαίου με το Κοινοτικό  

με την Η.Π. 29404/3508/2002 
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 Θέσπιση προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις και την 
πρακτική της υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτροπής των ΒΑΑ, καθώς αυτά προκαλούν τις 
περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΧΥΤΑ  

 

 ΜΕΧΡΙ 16/7/2010 :  

Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 75% των ΒΑΑ που είχαν 
παραχθεί το 1995 

 ΜΕΧΡΙ 16/7/2013 :  

Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 50% των ΒΑΑ που είχαν 
παραχθεί το 1995 

 ΜΕΧΡΙ 16/7/2020 :  

Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που είχαν 
παραχθεί το 1995 

 ως το 2010 → 1,1 mio to/ έτος  

 ως το 2013 → 1,9 mio to/ έτος 

 

Σ ΚΚΚΚΣ   

ΚΚΣ ΚΚΚΚΚΚ 

Σ ΚΚΚΚI 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Β) Οδηγία πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα  
     (Waste Framework Directive) 2008/98 ΕΚ  
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 Ευθύνη του Παραγωγού:  Oι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην 
αγορά, αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες που 
αφορούν την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ή άλλες 
μορφές ανάκτησης για τα απόβλητα που παράγονται από τη χρήση των 
προϊόντων τους. Επίσης, οφείλουν να πληροφορούν το κοινό για το βαθμό 
στον οποίο το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. 

 
 Βασικά σημεία: 
1. Τίθεται στόχος ανακύκλωσης 50% μέχρι το 2020 
2. Θεσμοθετείται  διακριτή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (χωριστή 

συλλογή στην πηγή των οργανικών) 
3. Τίθενται κριτήρια τέλους ζωής των αποβλήτων (Τίθενται κριτήρια για το τι 

είναι απόβλητο)  
4. Ιεραρχείται η ενεργειακή αξιοποίηση πριν την ταφή (θερμική ή αναερόβια 

επεξεργασία)  
5. Ορισμός για την αποτέφρωση με βάση την ενεργειακή απόδοση(>0,65 για 

νέες εγκαταστάσεις). 

 

 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Aναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 
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 Τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν: 

• τον σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον ώστε να 
μειώνονται οι αρνητικές συνέπειές τους στο περιβάλλον 
και η δημιουργία αποβλήτων κατά τη διαδικασία 
παραγωγής και χρήσης τους, 

• την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων που 
είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από 
τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, 
κατάλληλα για ορθή και ασφαλή ανάκτηση και διάθεση 
συμβατή με το περιβάλλον. 

 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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• Ιεραρχεί τις μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων ως εξής:  

α) πρόληψη, 

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,  

γ) ανακύκλωση,  

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και  

ε) διάθεση. 

 

• Απαιτεί από τα κράτη-μέλη:  

α) να επιλέγουν μεθόδους διαχείρισης που επιφέρουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντικής απόψεως, όπως 
μεθόδους επεξεργασίας που συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά 
ανάκτησης υλικών ή ενέργειας,  

β) να καταρτίζουν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, 
τα οποία να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των υλικών. 

 
Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Χωριστή Συλλογή 
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 Χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, 
γυαλί έως το 2015 

• Όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό 

• Όπου αυτό είναι ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία 
ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς 

 Ο διαχωρισμός του ξηρού κλάσματος από τα λοιπά ρεύματα 
κρίνεται απαραίτητος  

• Τα ανακυκλώσιμα θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό κάδο 
από τα οργανικά σε όλη την Ελλάδα 

 Συλλογή του ξηρού κλάσματος σε ένα κάδο; 

• Απαιτείται τεκμηρίωση και εξαρτάται από την απόδοση του 
συστήματος διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

 

 

 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Γ) Νέα Οδηγία  για την Κυκλική Οικονομία  

Σήμερα κυρίως 
γραμμική 

οικονομία : 
“πάρε – 

κατασκεύασε - 
χρησιμοποίησε-

διάθεσε”  

Κυκλική Οικονομία 
 

Μια στρατηγική ανάπτυξης που επιτρέπει την 
οικονομική ανάπτυξη στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση 
της αλυσίδας κατανάλωσης βιολογικών και τεχνικών 
υλών. 

Μια μεταμόρφωση σε βάθος των αλυσίδων 
παραγωγής και των μοντέλων κατανάλωσης, έχει σαν 
στόχο την διατήρηση της κυκλοφορίας των υλικών στην 
οικονομία για μεγαλύτερο διάστημα, ξανα-σχεδιάζοντας 
τα βιομηχανικά συστήματα και ενθαρρύνοντας την χρήση 
των πλεοναζόντων υλικών και αποβλήτων. 

Στοχεύει στην διατήρηση της αξίας των υλικών και της 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
προϊόντων της αλυσίδας αξιών για το μεγαλύτερο 
δυνατό διάστημα, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα όσο 
και την χρήση των πώρων. 

Προλαμβάνοντας την πτώση της αξίας των ροών 
υλικών, δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες και 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα πλαίσια της 
αειφορίας. 



Νέα Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυκλική Οικονομία (2018)  

 Κοινός Ευρωπαϊκός στόχος για ανακύκλωση του 65% των αστικών 
απορριμμάτων έως το 2030 

 Κοινός Ευρωπαϊκός στόχος για ανακύκλωση του 75% των υλικών 
συσκευασίας έως το 2030 

 Δεσμευτικός στόχος για την μείωση στο 10% των αστικών 
απορριμμάτων που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ έως το 2030 

 Απαγόρευση στην διάθεση διαχωρισμένων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ 

 Προώθηση οικονομικών εργαλείων με σκοπό την αποτροπή διάθεσης 
απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ 

 Απλοποίηση και βελτιστοποίηση των ορισμών και εναρμόνιση των 
υπολογιστικών μεθόδων για τα ποσοστά ανακύκλωσης σε όλη την ΕΕ 
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Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Νέα Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυκλική Οικονομία (2018)  

 Συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης  και την 
ενθάρρυνση της βιομηχανικής συμβίωσης – μετατροπή των υποπροϊόντων 
μιας βιομηχανίας σε πρώτες ύλες κάποιας άλλης βιομηχανίας.  

 Οικονομικά κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να τοποθετούν φιλικότερα 
προς το περιβάλλον προϊόντα στην αγορά και να υποστηρίζουν  τα 
συστήματα ανάκτησης και ανακύκλωσης (πχ συσκευασίας, μπαταριών, 
ΑΗΗΕ, οχημάτων) 

 Η νέα νομοθεσία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των 
αποβλήτων  και θα εισαγάγει σημαντικούς στόχους , όπως η μείωση κατά 
50% των αποβλήτων  τροφίμων στην ΕΕ καθώς και η μείωση των 
θαλάσσιων αποβλήτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων 
Εθνών για τις περιοχές αυτές, σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη.  
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Μια επιτυχημένη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί 

δράση σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξιών: 

 

 Από την εξαγωγή πρώτων υλών 

 

 στον σχεδιασμό υλικών και προϊόντων  

 

 την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση αγαθών 

 

 τον σχεδιασμό επισκευής, ανακατασκευής και 

επαναχρησιμοποίησης  

 

 ως την διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση. 

Κυκλική Οικονομία  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Κυκλική Οικονομία 

Ενδεικτικά  βήματα για τα κατασκευασμένα προϊόντα και υλικά (‘τεχνικά παράγωγα’): 
 Συντήρηση και επισκευή των προϊόντων, ώστε να διατηρηθούν το δυνατόν 

περισσότερο σε κυκλοφορία, με την μεγαλύτερη δυνατή αξία. 
 
 Η επαναχρησιμοποίηση και ανα-διανομή αγαθών, συμπεριλαμβανομένης και 

της αγοράς προϊόντων «δεύτερο χέρι», οδηγεί σε ελαχιστοποίηση 
απωλειών, συνεισφέροντας θετικά στην κυκλική οικονομία. 

 
 Η ανακαίνιση  και  ανακατασκευή  αγαθών   περιλαμβάνει επισκευή και 

αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών και μερών. Ωστόσο το παραγόμενο αγαθό 
θα έχει μικρότερη διάρκεια ζωής από ότι το καινούριο. Όταν ένα προϊόν επανα-
κατασκευάζεται, τα εξαρτήματά του αφαιρούνται και χρησιμοποιούνται  σε 
νέα προϊόντα.  Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν  ποιοτικούς ελέγχους για την 
διασφάλιση παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων (με εγγύηση). 

Source: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (2013). Opportunities for a 

circular economy in the 

Netherlands 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



 Η ανακύκλωση  περιλαμβάνει  ανάκτηση υλικών τα οποία μπορούν να επανα-
τοποθετηθούν σε μια ή περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες. Παρότι διατηρείται 
η αξία των πρώτων υλών, η προστιθέμενη αξία του αρχικού προϊόντος (σε μορφή 
ενέργειας, εργατικών και κεφαλαίου) θα χαθεί. Προφανώς τα βιοτικά παράγωγα 
δεν μπορούν να διατηρούνται στην κυκλοφορία με τον ίδιο τρόπο όπως τα τεχνητά 
παράγωγα. 

  

 Γίνεται δεκτό ότι η βιομάζα και τα βιοτικά ρεύματα αποβλήτων θα 
επιστραφούν τελικά στο έδαφος ως βελτιωτικά, αφού πρώτα έχουν 
χρησιμοποιηθεί το δυνατόν περισσότερο (μέσω διαδικασιών όπως βιο-διύλιση, 
αναερόβια χώνευση κλπ.) 

 Μελλοντικά θα πρέπει να καταστεί δυνατό να χρησιμοποιούνται όλα τα βιοτικά 
παράγωγα  σα μη-τοξικά συστατικά στα εδαφοβελτιωτικά.  
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Source: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) (2013). Opportunities for a 

circular economy in the 

Netherlands 

Κυκλική Οικονομία  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία   
 
 
 
 Οι φυσικοί πόροι συχνά χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο 

τρόπο σε όλο τον πλανήτη, εξαντλώντας τα ακόμη 
περισσότερο και προκαλώντας υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και απειλές προς τα οικοσυστήματα. Αυτή 
η τάση ενδέχεται να αυξηθεί καθώς μεγαλώνει ο 
παγκόσμιος πληθυσμός και αλλάζουν τα μοντέλα 
οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur η τρέχουσα  
‘ωφέλιμη’ διάρκεια ζωής των αγαθών είναι μόνο 4 έτη μετά 
τα οποία, μόνο το 40% όλων των υλικών επανα-χρησιμοποιείται 
ή ανακυκλώνεται , διατηρώντας μόνο το 3% της αρχικής 
τους αξίας. 
Χρειαζόμαστε νέα πρότυπα για τα υλικά, δευτερεύουσες 
αγορές υλικών και αναβαθμισμένο σύστημα ανακύκλωσης. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται  ώστε να έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να επαναχρησιμοποιούνται, να 
επισκευάζονται και να ανακυκλώνονται. 

 

Soummermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska  
“Closing the circle and opening the conversation”) 

By 2030 
five billion 
people will 

live in 
cities 

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 



 Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα για τις πηγές 
αυξάνεται. 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι  “πλούσια σε ικανότητες 
αλλά πτωχή σε πόρους”. 

 

 Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί χρειαζόμαστε μια 
δυνατότερη και αποτελεσματικότερη βάση πόρων. 

 

 Προχωρώντας σε μια πιο κυκλική οικονομία, η Ευρώπη 
θα αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη 
και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

  Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 
διαστάσεις θα πηγαίνουν χέρι-χέρι. 

 

  
 

Source: European Environmental Bureau 

(EEB) (2013) “Advancing Resource 

Efficiency in Europe” 
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    Έχει την δυνατότητα να παρέχει στους καταναλωτές  καινοτόμα προϊόντα με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  που τους εξοικονομούν χρήματα βελτιώνοντας την  
ποιότητα ζωής τους.  

 
  Η πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η 

επαναχρησιμοποίηση και άλλα παρόμοια μέτρα, θα μπορούσαν να φέρουν 
καθαρή εξοικονόμηση ύψους 600 δις € ή 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις 
επιχειρήσεις στην ΕΕ, ενώ η μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου προβλέπεται να είναι μεταξύ του 2% και του 4%.  

 

 Οι προοπτικές για το 2030, προβλέπουν μείωση των εκπομπών άνθρακα έως και 
48%, έναντι 31%, που προβλεπόταν από την σημερινή πορεία, και μείωση 83% 
μέχρι το 2050, έναντι 61%, συγκρινόμενο με τα επίπεδα του 2012. Περισσότεροι 
από 600 εκατομμύρια τόνοι αερίου του θερμοκηπίου δεν θα εκλυθούν στην 
ατμόσφαιρα, μεταξύ της χρονικής περιόδου 2015-2030 

Source: European Environmental Bureau (EEB) (2013) “Advancing Resource Efficiency in Europe” 
Frans Timmermans, Jyrki Katainen, Karmenu Vella, Elzbieta Bienkowska “Closing the circle and opening the conversation”) Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Στην Ελλάδα σήμερα… 

 H Ελλάδα κατευθύνει προς ταφή το 88,4% από το σύνολο των 
αποβλήτων που παράγει.  

 Είναι πέμπτη από το τέλος σε μια λίστα 33 χωρών και τρίτη από το 
τέλος στην Ευρώπη των 28.  

 Προηγείται στην λίστα με τις 33 χώρες, της Ρουμανίας (91,8%), της 
Σερβίας (97,3%), της Βουλγαρίας (97,9%) και της FYROM (98,7%).  

 Όλες οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, 
καταλήγουν να θάψουν ένα μικρότερο ποσοστό από το σύνολο 
των απόβλητων που παράγουν λόγο των μεθόδων ανακύκλωσης 
και ανάκτησης που εφαρμόζουν.  

 Ο Ευρωπαϊκός (EU28) μέσος όρος του ποσοστού αυτού είναι 
43,6%.  

 Δηλαδή η Ελλάδα απέχει σχεδόν σαράντα πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες (45%) από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία  
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ΙΙ. Εθνικοί στόχοι ΕΕ με βάση ΕΣΔΑ 

 

  ΕΣΔΑ Υφιστάμενη κατάσταση 

ΧΥΤΑ 26% το 2020 82% 

Ανακύκλωση ΑΑ 80,2% το 2020 25% 

Ανακύκλωση Συσκευασιών 

(2030) 

75% το 2020 

Ξύλο: - 

Χαρτί: 69% 

Πλαστικό: 78% 

Αλουμίνιο: - 

Μέταλλο: 92% 

Γυαλί: 81% 

  

Βιοαπόβλητα 40% το 2020 <1% 
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Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων  
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(Kαρέλλας, Αγρανιώτης, 2013) 
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Αναερόβια Χώνευση μέσω Μηχανικής 
Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) 
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Παραγωγή Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων (μέσω 
Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας και ΚΔΑΥ) 
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(Kαρέλλας, Αγρανιώτης, 2013) Δρ. Κ. Αραβώσης  
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Ενεργειακή Αξιοποίηση  
στην τσιμεντοβιομηχανία  
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 Οι ποσότητες οργανικών αποβλήτων 
και βιομάζας (~63:37) [που 
χρησιμοποιούνται στην 
τσιμεντοβιομηχανία τετραπλασιάστηκαν 
μέσα σε 15 έτη (1990-2005), από 3 σε 
12 εκατ. τόνους / έτος (στοιχεία CSI, 

CEMBUREAU) με την ΕΕ να απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.  
 Το 50%του θερμικού φορτίου της 
Γερμανικής τσιμεντοβιομηχανίας μόνο 
καλύπτεται από οργανικά απόβλητα και 
βιομάζα.  
 Περίπου 2 εκατ. τόνοι SRF 
απορροφώνται στην 
τσιμεντοβιομηχανία στη Γερμανία 
ετησίως.  

 Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών συνιστά η 
έλλειψη προτυποποίησης, η απουσία μακροπρόθεσμων συμβολαίων, το θεσμικό πλαίσιο και οι 
τοπικές αντιδράσεις (δοκιμές έχουν υλοποιηθεί τόσο στην ΑΓΕΤ όσο και στον ΤΙΤΑΝΑ.  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
Aναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 



Συμπεράσματα - Προοπτικές 
29 

 Ενώ συζητούσαμε, ως πρόσφατα, στην Ελλάδα για το πώς θα κλείσουμε 
τις χωματερές και θα τις αντικαταστήσουμε με χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποδεικνύεται ότι ήδη η φιλοσοφία της ΕΕ έχει 
προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ιεράρχησης της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, με την ταφή των απορριμμάτων να βρίσκεται τελευταία 
στην λίστα και στόχο να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των αποβλήτων ως Πόροι 
και Ενέργεια.  
 Οι άλλες προηγμένες χώρες της Ε.Ε. ήδη προπορεύονται, τουλάχιστον μια 
δεκαετία. 
  Στόχος είναι το κλείσιμο και των ΧΥΤΥ ως το 2030 (μόνο 10% θα καταλήγει 
εκεί) 
 Η πρόληψη δεν έχει αρχίσει να μας απασχολεί παρά μόνο ως ρητορική, η 
ανακύκλωση προχωρά, αλλά υπολείπεται των στόχων, ενώ η επεξεργασία 
των απορριμμάτων έχει «κολλήσει».  
 Μια σύγχρονη τάση είναι όχι η αντιπαράθεση των εναλλακτικών 
μεθόδων, αλλά ο συνδυασμός τους.  

 
 
 

  

Δρ. Κ. Αραβώσης  
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 Θα πρέπει να επιδιωχθεί η εντατικοποίηση της ανακύκλωσης με έμφαση 
στην διαλογή στην πηγή. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για πράσινες 
πόλεις.  

 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι έξυπνες εφαρμογές διασύνδεσης και 
πληροφόρησης των Πολιτών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 

 Παράλληλα θα πρέπει να επιδιωχθεί  η μεγιστοποίηση της συλλογής 
προ-διαλεγμένων οργανικών  στην πηγή και η κομποστοποίηση σε ειδικές 
μικρότερες μονάδες αερόβιας και αναερόβιας χώνευσης.  

 Η υπολειπόμενη ποσότητα θα κατευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας 
που θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες με βάση την βέλτιστη 
τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική λύση με την όσο το δυνατόν ευρύτερη 
κοινωνική αποδοχή 

 Η Κυκλική Οικονομία αν υλοποιηθεί στην πράξη, μπορεί να 
ενεργοποιήσει κεφάλαια άνω των 3 δισ. την επόμενη τριετία. 
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 Οι εξελίξεις (και οι νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ) καθιστούν επιτακτική, 
πλέον, την ανάγκη να προχωρήσουν τα απαιτούμενα έργα για εργοστάσια 
αξιοποίησης των απορριμμάτων την Διαχείριση των απορριμμάτων στην 
χώρα μας, με βάση έναν νέο εθνικό σχεδιασμό, έτσι να επιτευχθούν άμεσα 
οι στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τους ΧΥΤΑ. (Στόχος 2013 ήδη πολύ 
μακριά: εκτροπή  50% των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων).  Διαφορετικά, 
νέα εξοντωτικά πρόστιμα (αντίστοιχα αυτών για τις ανεξέλεγκτες ανοικτές 
χωματερές - ΧΑΔΑ) μας περιμένουν από την ΕΕ.  

 Τα απόβλητα θα πρέπει να λογίζονται ως πόροι πρώτων υλών και 
ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση τους να αποτελεί μια από τις 
βασικές αξιολογούμενες παραμέτρους των σχεδιασμών. Ή σωστή 
διαχείριση τους στα πλαίσια των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι η 
λύση στην κλιματική αλλαγή και ο δρόμοσ προς μια αειφόρο έξυπνη 
Πόλη. 

 
 Δρ. Κ. Αραβώσης  
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 Ο τομέας του Περιβάλλοντος και η Κυκλική Οικονομία μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό μοχλό Ανάπτυξης, να συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας και να ενεργοποιηθούν σημαντικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί 
πόροι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινες έξυπνες πόλεις όταν δεν έχουμε 
λύσει το θέμα των απορριμμάτων και της αξιοποίησησ του (με την βοήθεια και 
των σύγχρονων Τεχνολογιών) 

 Απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 6-8 δις. Ευρώ για την επόμενη πενταετία 
για να εναρμονιστεί και η χώρα μας με τις νομοθετικές απαιτήσεις και 
περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η ΕΕ στα πλαίσια των αρχών της Κυκλικής 
Οικονομίας  και των οποίων υπολειπόμαστε κατά πολύ με κίνδυνο να μας 
επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για την μη προσαρμογή μας. 

 Είναι μεγάλη η πρόκληση ,αλλά και πολύ μεγάλες οι ευκαιρίες που ανοίγονται 
και για την χώρα μας αν κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. 
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