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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (εφεξής Δήμος Νάξου για συντομία) και του ΕΜΠ,
με θέμα «Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σκοπό την αξιοποίησή τους
& προετοιμασία τοπικού σχεδίου διαχείρισης», όπως αυτή εγκρίθηκε από το ΔΣ του Δήμου Νάξου
με την υπ' αριθμό Αρ. Απόφ. 351/2015.

1.2.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό
και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία για τα απόβλητα
προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση τους, έτσι ώστε να γίνεται όλο και μεγαλύτερη
αξιοποίηση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβλητα και να επιτυγχάνεται βελτίωση της
περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής. Στη χώρα μας, παρά τη πρόοδο που
σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, υφίστανται ακόμα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, και ο
Δήμος της Νάξου δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην παρούσα φάση στη Νάξο λειτουργεί μόνο ένας Χώρος
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην περιοχή "Τίμιος Σταυρός", ο οποίος όμως
αναμένεται άμεσα να αποκατασταθεί με κονδύλια του ΕΣΠΑ, ενώ δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση
επεξεργασίας απορριμμάτων. Συνεπώς είναι προφανές ότι η ανάγκη για άμεση λύση της
διαχείρισης των ΑΣΑ για τον Δήμο είναι επιτακτική.
Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός
συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τον πρωτογενή διαχωρισμό των σύμμεικτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους χώρους που παράγονται, αλλά και την δημιουργία μίας ή
περισσοτέρων μονάδας/ων επεξεργασίας για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, με
τρόπο σύννομο με τα όσα ορίζονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν
άμεσα να διαμορφωθεί ένας σχεδιασμός ο οποίος:


να εδραιώνει μια κοινωνία ανακύκλωσης, βάσει των νέων στόχων που θέτει η Οδηγία
98/2008 όπως εντάχθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με τον Νόμο 4042/2012 και το νέο Εθνικό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15‐12‐2015 ‐ ΦΕΚ 174/Α/15‐12‐
15)



να οδηγεί στην κάλυψη όλων των θεσμοθετημένων στόχων των αποβλήτων συσκευασίας
και εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) όσο το δυνατόν γρηγορότερα με
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα και την αποφυγή προστίμων
που αναμένεται να επιβληθούν.
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής αλλά και ελληνικής νομοθεσίας, το ενδιαφέρον στρέφεται
στην επεξεργασία των βιοαποβλήτων αλλά και στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
γεγονός απόλυτα αναμενόμενο εφόσον αυτά τα δύο κλάσματα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό
των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν «αξιοποιήσιμα» υλικά.

1.3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ (www.uest.gr) με την μελέτη που
υποβάλλει έχει ως στόχο να αναπτύξει μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των
στερεών αποβλήτων (ΣΑ) στο Δήμο Νάξου. Στην παρούσα μελέτη, γίνεται ο σχεδιασμός ενός
ολοκληρωμένου συστήματος, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει την εδραίωση συστημάτων ΔσΠ, και
την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνολογιών διαχείρισης για τα απόβλητα υπό μελέτη, τα οποία είναι,
τα προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, τα υπόλοιπα σύμμεικτα
ΑΣΑ που μένουν μετά από τη ΔσΠ, καθώς και όποιο άλλο ρεύμα αποβλήτων προσομοιάζει σε αυτά
και μπορεί να υποβληθεί σε συνεπεξεργασία (πχ. φυτικά υπολείμματα κ.λπ.).
Με τη λειτουργία των προγραμμάτων ΔσΠ (ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα) θα επιτυγχάνονται οι
κάτωθι στόχοι:


Η εκπλήρωση υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων.



Η εκπλήρωση των στόχων ανακύκλωσης



Η εκπλήρωση υποχρεώσεων για την καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, που
προβλέπεται από τον ΕΣΔΑ

Περεταίρω, για την επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται η ανάπτυξη και εξέταση
εναλλακτικών συστημάτων και τεχνολογιών διαχείρισης, καθώς και η διαστασιολόγηση της/των
προτεινόμενης/ων μονάδας/ων επεξεργασίας των αποβλήτων υπό μελέτη.
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος του Δήμου Νάξου.

2.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Δήμος Νάξου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τη Νάξο και τα νησιά των
Μικρών Κυκλάδων, Δονούσα, Κουφονήσια, Κέρος, Σχοινούσα και Ηρακλειά. Δημιουργήθηκε με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας και
των κοινοτήτων Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας και Ηρακλειάς.
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 495,76 km2 και έδρα του είναι η Νάξος.

2.2.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά την τελευταία
απογραφή (2011), ο νόμιμος πληθυσμός (εγγεγραμμένοι δημότες) του Δήμου Νάξου και μικρών
Κυκλάδων ανέρχεται σε 22.271 κατοίκους. Τα στοιχεία ανά Δημοτική Ενότητα είναι τα εξής:


Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων 22.271



Δημοτική ενότητα Νάξου 14.858



Δημοτική Ενότητα Δονούσας 207



Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας 6.323



Δημοτική ενότητα Ηρακλείας 180



Δημοτική ενότητα Κουφονησίων 447



Δημοτική ενότητα Σχοινούσσας 256

Ο πραγματικός ‐ DE FACTO πληθυσμό ο οποίος εκτιμάται στα 19.345 άτομα ως ακολούθως (πηγή:
ΕΣΥΕ):
Πίνακας 1: Κατανομή του πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Νάξου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ

176

Δημοτική Κοινότητα Δονούσης

176

Αγία Παρασκευή,η (νησίς)
Δονούσα,η

0
150

Καλοταρίτισσα,η

2

Μάκαρες,οι (νησίς)

0

Μαχαίρες,οι (νησίς)
Μερσίνη,η

0
22

Σκυλονήσιο,το (νησίς)

0

Στρογγυλή,η (νησίς) (Δ.Κ. Δονούσης)

0

Χαραυγή,η

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Απεράθου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ
Αζάλας,ο
Απέραθος,ο

30
726

Κανάκι,το

14

Κλειδώ,η

24

Λυγαρίδια,τα

23

Μουτσούνα,η

87

Πάνερμος,ο
Δημοτική Κοινότητα Φιλοτίου

10
1.476

Καλαντός,ο

10

Φιλότιον,το

1.466

Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνος

496

Αγιασσός,η

84

Βουρβουριά,η

11

Δαμαλάς,ο
Δαμαριώνας,ο
Πυργάκι,το

31
322
48

Τοπική Κοινότητα Δανακού

109

Δανακός,ο

109

Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής

56

Κεραμωτή,η

56

Τοπική Κοινότητα Κορωνίδος
Αγιά,η
Απόλλων,ο

611
37
132

Κάμπος,ο

31

Κορωνίς,η

285

Μυρίσης,ο

57

Ταξιάρχης,ο

22

Φαρακλό,το
Χίλια Βρύση,η
Τοπική Κοινότητα Κορώνου

5
42
709

Αργοκοιλιώτισσα,η

28

Ατσιπάπη,η

16

Κόρωνος,η

564

Λιώνας,ο

101

Τοπική Κοινότητα Μέσης
Μέση,η

98
98

Τοπική Κοινότητα Μονής

215

Μονή,η

215

Σίφωνες,οι

0

Τοπική Κοινότητα Σκαδού

83

Σκαδόν,το

83

Τοπική Κοινότητα Χαλκείου

546

Ζωοδόχος Πηγή,η

178

Ράχη,η

1

Χαλκείον,το

367

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

150

Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας

150

Άγιος Γεώργιος,ο

117

Βενέτικο,το (νησίς)
Ηράκλεια,η
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ
Μεγάλος Αβελάς,ο (νησίς)
Μικρός Αβελάς,ο (νησίς)

0
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

412

Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων

412

Άγιος Ανδρέας,ο (νησίς)

0

Βούλγαρη,η (νησίς)

0

Γλαρονήσιο,το (νησίς)

0

Δασκαλιό,το (νησίς)

0

Κάτω Κουφονήσιον,το (νησίς)

0

Κέρος,η (νησίς)
Κουφονήσιον,το (νησίς)

0
398

Λάζαρος,ο (νησίς)

0

Μεγάλη Πλάκα,η (νησίς)

0

Πλακή,η (νησίς)

0

Πρασούρα,η (νησίς)

0

Τσουλούφι,το (νησίς)

0

Φοίνικας,ο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου

14
13.069
1.422

Αγία Αννα,η

186

Άγιοι Πάντες,οι

103

Άγιος Αρσένιος,ο

711

Άγιος Προκόπιος,ο

131

Μάραγκας,ο
Μαστοράκης,ο
Στελίδα,η
Δημοτική Κοινότητα Νάξου
Αγκίδια,τα
Μονή Χρυσοστόμου,η
Νάξος,η

78
5
208
7.596
295
5
7.296

Τοπική Κοινότητα Βίβλου

673

Βίβλος,η

655

Πλάκα,η
Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου

18
459

Γαλανάδον,το

459

Τοπική Κοινότητα Γαλήνης

272

Γαλήνη,η

272

Τοπική Κοινότητα Γλινάδου

576

Γλινάδον,το

576

Τοπική Κοινότητα Εγγαρών

176

Εγγαραί,αι

176

Τοπική Κοινότητα Κινιδάρου

405

Ακρωτήρι,το

52

Κινίδαρος,ο

353

Τοπική Κοινότητα Μελάνων

647

Άγιος Θαλέλαιος,ο

107

Κουρουνοχώριον,το

104

Μέλανες,οι

409

Μύλοι,οι
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ
Άνω Ποταμιά,η

Πληθυσμός
128

Κάτω Ποταμιά,η

98

Μέση Ποταμιά,η

59

Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου

558

Άνω Σαγκρίον,το

213

Κανακάριον,το
Καστράκι,το

53
164

Κάτω Σαγκρίον,το
Μικρή Βίβλα,η

28
100

Παναγία,η (νησίς)

0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

225

Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης

225

Άργιλος,η (νησίς)

0

Κλιδούρα,η (νησίς)

0

Μεσαριά,η

15

Οφειδούσσα,η (νησίς)

0

Πλάκα,η (νησίς)
Σχοινούσσα,η

0
210

Επίσης σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στο Δήμο ο αριθμός νοικοκυριών ήταν 7.036, και το
μέσο μέγεθος κάθε νοικοκυριού ήταν 2,75 άτομα (το οποίο βασίζεται στον πραγματικό ‐ DE FACTO
πληθυσμό).

2.3.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Το νησί της Νάξου ή είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, στο Αιγαίο Πέλαγος. Η έκταση της
είναι 435 km2 και το μήκος των ακτών της 91 km. Το σχήμα της είναι ελλειψοειδές και ένας ορεινός
όγκος από Βορά προς Νότο διασχίζει το νησί.
Η Νάξος βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου, στις ανατολικές Κυκλάδες έχοντας προς Β τη
Μύκονο, Α τη Δονούσα, ΝΑ την Αμοργό, προς Ν την Ίο και Δ τη Πάρο. Απέχει από το λιμάνι του
Πειραιά 103 ναυτικά μίλια και από το λιμάνι της Ραφήνας 87 ναυτικά μίλια.
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Εικόνα 1: Χάρτης του Δήμου
Δ
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Το ανάγλυφο
α
του νησιού χα
αρακτηρίζεται από το πολλυσχιδές των χαραδρώσεω
ων και το ένντονα
πολύ
ύμορφο και επικλινές
ε
τωνν εδαφών του
υ. Συνολικά εμφανίζει μορ
ρφή ημιορεινή
ή έως ορεινή
ή, στο
μέσο
ον του νησιού
ύ και με κατεύ
ύθυνση από Β προς Ν διέρ
ρχονται αλυσιδ
δωτά οι ορειννοί όγκοι Κόρ
ρωνος
με μέγιστο
μ
υψόμ
μετρο 998 m, Φανάρι 888 m και Ζευς (ΖΖας) 1.004 m.. Συνοπτικά η Νάξος μπορ
ρεί να
διακκριθεί σε τρία μεγάλα φυσιιογεωγραφικά
ά διαμερίσματτα1:




αι βαθιά χαρα
αδρωμένο, ανάλογα με το κυρίαρχο
κ
πέτρ
ρωμα και
(α) Το ορεινό, το οποίο είνα
κ
καταλαμβάνει
ι το ΒΔ, Β και Α τμήμα του νησιού.
ν
(β) Τις κλειστέές κοιλάδες σττο εσωτερικό του νησιού (λλεκανοπέδιο Τραγαίας),
Τ
πο
ου είναι σχετικκά
α
απομονωμένε
ες μεταξύ των ορεινών όγκω
ων.
(γγ) Τις κατά μή
ήκος της Δυτικκής ακτής και σε υψόμετρα
α κάτω των 20
0 m ευρείες αλλλουβιακές
κ
κοιλάδες,
οι οποίες καταλήγουν ομαλά προς
π
την θάλα
ασσα.

Η ακτογραφία της Νάξου δεεν παρουσιάζζει κολπώσειις ανεπτυγμέένες ούτε ασ
σφαλείς φυσικούς
λιμένες και εξ αυτού του λόγου οι κάτοικοι
κ
ασχολούνται πεερισσότερο μ
με γεωργικέςς και
κτηννοτροφικές ερ
ργασίες και πο
ολύ λίγο με αλιευτικές.
α
Σττο Β‐ΒΑ άκρο της νήσου υπ
πάρχει ο ορμίίσκος
του Απόλλωνα που
π
παρέχει μερική ασφά
άλεια στα πλλοία, κυρίως από ΝΔ ανέέμους. Προς Δ. η
σόνησος Στελίίς ή αλλιώς Στελίδα,
Σ
σχημ
ματίζει τον όρμο του Αγ. Προκοπίου,
Π
πρ
ρος τα βόρεια
α του
χερσ
οποίίου βρίσκεταιι η ομώνυμη πόλη Χώρα και
κ ο κύριος λιμένας
λ
της νήσου. Τα πρώ
ώτα λιμενικά έργα
ξεκίννησαν το 191
19 με την έννωση της νησ
σίδας Παλάτια
α ή Στρογγύλλης ή Βάκχου
υ. Τέλος, προ
ος Ν.
υφίσ
σταται ο ορμίσ
σκος Πάνορμο
ος που εξασφ
φαλίζει τα πλο
οία από βόρειο
ους ανέμους.

1

Πολλέμης Ηλίας, 20
010, Συμβολή στη
σ γνώση της βιοποικιλότητας
β
ς των Κυκλάδω
ων (Κεντρικό Αιγγαίο)
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2.4.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η Νάξος ανήκει γεωλογικά στο Κυκλαδικό σύμπλεγμα και χαρακτηρίζεται από έντονη μορφολογία
και υψόμετρο που φθάνει τα 1.004 μέτρα. Οι διαφοροποιημένες γεωγραφικές ενότητες της Νάξου
χαρακτηρίζονται και από το διαφορετικό ανάγλυφο του εδάφους. Η δυτική πεδινή ζώνη, που
αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής έκτασης του νησιού, το ανάγλυφο είναι ήπιο και οι κλίσεις
μικρές, της τάξης του 5%. Στο υπόλοιπο 70% της έκτασης, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του
νησιού επικρατούν στο ηπειρωτικό τμήμα κλίσεις από 10% έως 30%, που καταλήγουν στα παράλια
σε ζώνες κλίσεων 5% έως 10%. Διάσπαρτα, κύρια προς το ΒΑ άκρο, εντοπίζονται περιοχές με κλίσεις
που υπερβαίνουν το 30%.
Ως προς την σύσταση του, το έδαφος της Νάξου χαρακτηρίζεται πλούσιο σε κάλιο και φτωχό σε
οργανικές ουσίες. Γενικά, το υπέδαφος της Νάξου αποτελείται από2:
 μιγματίτη, είδος γρανιτοποιημένου σχιστόλιθου ‐ στο κεντρικό τμήμα (ως επίμηκες αντίκλινο),
 γρανίτη, διαβασικές μάζες ‐ στο δυτικό τμήμα (με επιμήκη ανάπτυξη),
 διάφορους τύπους σχιστόλιθων εναλλασσόμενους με μάρμαρα ‐ σε μορφή μανδύα γύρω από
τους παραπάνω σχηματισμούς,
 τριτογενή κροκαλοπαγή με ενστρώσεις μάργων,
 αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων,
Οι ορυκτές ύλες που έκαναν και κάνουν γνωστή τη Νάξο, είναι η σμύριδα και το μάρμαρο. Η
σμύριδα συναντάται στο ΒΑ τμήμα του νησιού στο βουνό Αμμόμαξη, στις τέως κοινότητες Κορώνου
και Απειράνθου.
Τα εδάφη της Νάξου ταξινομούνται σε ομάδες αναλόγως των μητρικών τους πετρωμάτων και του
βαθμού αποσάθρωσης τους3:


Στα ορεινά επικρατούν τα αβαθή, σκελετικά, πολύ πετρώδη έως βραχώδη εδάφη επί
ανθρακικών (μάρμαρα, δολομίτη ή ασβεστόλιθο), σχιστολιθικών (μαρμαρυγιακοί
σχιστόλιθοι και φλέβες χαλαζία) πετρωμάτων και επί γρανιτών ή/και γνεύσιων. Μόνο σε
σημεία με ευνοϊκή τοπογραφική διαμόρφωση παρατηρούνται μεσογειακά ερυθρά εδάφη
("Terra Rossa") επί ανθρακικών πετρωμάτων ή κηλίδες ορφνών μεσογειακών εδαφών επί
σχιστολιθικών και γρανιτικών πετρωμάτων.



Στις κοιλάδες διακρίνουμε εδάφη αργιλώδη επί μαρμάρων, αμμοπηλώδη και γενικά μικρού
βάθους επί μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων, εδάφη επί αμμοπηλωδών κολλουβίων και εδάφη
επί αμμωδών κολλουβίων. Στις πεδιάδες του νησιού παρατηρούνται εδάφη επί αμμωδών
και αμμοπηλοδών κολλουβίων, τα οποία είναι και τα πλέον παραγωγικά και απαντούν κατά
κύριο λόγο στη μεγάλη αλλουβιακή πεδιάδα Ν της πόλης της Νάξου.



Τέλος σε παραθαλάσσιες αμμώδεις περιοχές υπάρχουν κατά περιοχές λιγότερο ή
περισσότερο σταθεροποιημένες αμμοθίνες, αμμώδεις κηλίδες ή και αλατούχα εδάφη
αποτελούμενα από θαλάσσιες αμμώδεις έως αργιλώδεις αποθέσεις με χαρακτηριστικές
λευκές εξανθήσεις.

2
3

Παπή Ευγενία, 2003, Σχεδιασμός ανάπτυξης ΒΑ Νάξου με τη χρήση GIS – έμφαση στον περιπατητικό τουρισμό.
Πολέμης Ηλίας, 2010, Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων (Κεντρικό Αιγαίο)
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Από τεκτονική σκοπιά, η Νάξος αποτελείται από ποικίλους λιθολογικούς σχηματισμούς διαφορετικής
αντίστασης στη διάβρωση γεγονός που σε συνδυασμό με τη δράση του υδρογραφικού δικτύου έχει
δημιουργήσει εντυπωσιακές γεωμορφές.
Η διάβρωση στη Νάξο λαμβάνει χώρα, κυρίως, μέσω των ομβρίων υδάτων, τα οποία, σε συνδυασμό
με το μεταφερόμενο υλικό, διευρύνουν προϋπάρχουσες ασυνέχειες δημιουργώντας ποικιλία
γεωμορφών. Η διαφορική διάβρωση είναι εμφανής κυρίως μέσω των απότομων τοπογραφικών
κλίσεων. Με εργασία υπαίθρου και φωτοερμηνεία, χαρτογραφήθηκαν τα όρια απότομων
τοπογραφικών κάμψεων. Η συσχέτισή τους με τους γεωλογικούς και λιθολογικούς σχηματισμούς της
περιοχής έδειξε ότι τα όρια των απότομων τοπογραφικών κάμψεων εμφανίζονται, κυρίως, στην
ανατολική Νάξο, στη λιθολογική ενότητα των «Μαρμάρων‐Σχιστολίθων», αν και είναι αισθητή η
παρουσία τους και στην δυτική Νάξο και συγκεκριμένα εκατέρωθεν της μεγάλης πεδιάδας «Λιβάδι».
Επίσης, απότομες αλλαγές στην τοπογραφία παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών λιθολογικών
σχηματισμών, όπως ανάμεσα στη λιθολογική ενότητα του μιγματίτη και των μαρμάρων‐σχιστολίθων
και συνδέονται με τα ρήγματα της περιοχής4.
Πάντως, το πλήθος των τοπογραφικών κάμψεων είναι μεταξύ των μαρμάρων και των
μαρμαρυγιακών σχιστολίθων & γνευσίων, εξαιτίας της διαφορικής διάβρωσης των πετρωμάτων
αυτών, φαινόμενο το οποίο είναι έντονο σε όλη την έκτασή τους. Στο χάρτη της ακόλουθης εικόνας
φαίνονται τα όρια απότομων τοπογραφικών αλλαγών σε σχέση με τους γεωλογικούς σχηματισμούς
και τις ρηξιγενείς ζώνες της νήσου.

4

Ευελπίδου Ν, 2001, Γεωμορφολογική & Περιβαλλοντική μελέτη της νήσου Νάξου (Κυκλάδες) με τη
χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και G.I.S.
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Εικόνα 2: Όρια απότομων τοπογραφικών κάμψεων σε σχέση με τους γεωλογικούς σχηματισμούς
της νήσου και τις κυρίες ρηξιγενείς γραμμές5
Όπως φαίνεται, η ύπαρξη των απότομων αλλαγών των κλίσεων οφείλεται στη διαφορική διάβρωση
σε συνδυασμό με την τεκτονική δραστηριότητα.

5

Ευελπίδου Ν, 2001, Γεωμορφολογική & Περιβαλλοντική μελέτη της νήσου Νάξου (Κυκλάδες) με τη
χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και G.I.S.
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Οι λιθολογικές ενότητες στις οποίες ομαδοποιήθηκαν οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Νάξου
αντιστοιχούν κατά κάποιο τρόπο, και στις γεωμορφολογικές ενότητες της νήσου. Η γεωμορφολογία
της κάθε ενότητας αναφέρεται ακολούθως6:
Η γεωμορφολογική ενότητα «Μάρμαρα‐Σχιστόλιθοι» καλύπτει 330.8 km2 της επιφάνειας της νήσου,
δηλαδή το 76.98% της συνολικής έκτασης της και είναι έντονα ρηγματωμένη. Με βάση τη
μορφολογία της. μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο περιοχές:
α) σε μία περιοχή έντονης διάβρωσης στο βόρειο τμήμα του νησιού με βαθιές κοιλάδες, όπως αυτή
στην περιοχή του Απόλλωνα και
β) σε μια περιοχή λόφων στο νότιο τμήμα της Νάξου με σχετικά χαμηλό ανάγλυφο και απουσία
βαθιών κοιλάδων.
Η διαφορά των δύο περιοχών, οφείλεται στην κίνηση της νήσου προς νότο. Στη νότια περιοχή η
διάβρωση είναι πιο ασθενής και σχεδόν έχει φτάσει στο βασικό επίπεδο σε αντίθεση με το βόρειο
τμήμα. Η γεωμορφολογική ενότητα του μιγματίτη καλύπτει 30,7 km2. δηλαδή το 7.14% της
συνολικής έκτασης της νήσου και χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλες τοπογραφικές κλίσεις και
οξύληκτες κορυφές. Χαρακτηριστική είναι η αποσάθρωση και διάβρωση που λαμβάνει χώρα σε
αυτόν το σχηματισμό. Έτσι παρατηρούνται μορφές σφαιρικής αποσάθρωσης που έχουν ως σημείο
εκκίνησης τις ρηγματώσεις του πετρώματος, οι οποίες διευρυνόμενες χωρίζουν το πέτρωμα σε
τεμάχια.
Η διάβρωση που συντελείται στον μιγματίτη είναι, ηπιότερης μορφής, δεδομένου ότι δεν έχουν
απομονωθεί και αποστρογγυλωθεί τα τεμάχια, όπως συμβαίνει στον γρανίτη και γρανοδιορίτη που
θα δούμε ακολούθως. Η περιοχή του μιγματίτη χαρακτηρίζεται από τη σχεδόν ολοκληρωτική
απουσία βλάστησης, καθώς και από τα κορήματα βαρύτητας που έχουν προκύψει εξαιτίας των
διαβρωτικών διεργασιών.
Η λιθολογική ενότητα του γρανοδιορίτη. καταλαμβάνει μικρή έκταση στη νήσο (36.18 km2), δηλαδή
καλύπτει το 8.42% της συνολικής έκτασης, αλλά παρουσιάζει χαρακτηριστικές γεωμορφές. Απαντά
καθ "ολοκληρία στη δυτική Νάξο και έχει σχετικά ομαλό ανάγλυφο διακοπτόμενο από λόφους.
Χαρακτηριστική είναι η κυψελοειδής αποσάθρωση που λαμβάνει χώρα σε αυτόν το σχηματισμό,
δίνοντας ποικίλες παράκτιες γεωμορφές.
Τέλος, οι ιζηματογενείς σχηματισμοί καταλαμβάνουν μικρή έκταση στη νήσο αλλά ο ρόλος τους είναι
καθοριστικός στο ανάγλυφο της περιοχής. Είναι περιοχές εξαιρετικά χαμηλού αναγλύφου με μέση
τιμή μέσης κλίσης 8.86%. Απαντούν, κυρίως, στο δυτικό τμήμα της Νάξου, όπου δημιουργούνται οι
τρεις παράκτιες πεδιάδες που από βορρά προς νότο είναι: η πεδιάδα της Νάξου (Λιβάδια), η
πεδιάδα της Πλάκας και η πεδιάδα Πολύχνη‐Αλυκό.
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Το κλίμα της Νάξου είναι μεσογειακό με8,9 :
 ομαλές θερμοκρασίες και χαμηλό θερμομετρικό εύρος : Στα πεδινά, η μέση ετήσια θερμοκρασία
είναι 17,9 C° και το θερμομετρικό εύρος 12 οC , ενώ στα ορεινά υπάρχει διαφορά 5 οC περίπου
προς το ψυχρότερο. Ο χειμώνας είναι ήπιος και η θερμοκρασία σπάνια κατεβαίνει κάτω από τους
10 C°. Στις ορεινές περιοχές βέβαια οι θερμοκρασίες είναι μικρότερες και κάποιες φορές
παρουσιάζονται έντονες χιονοπτώσεις. Το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από
άλλες περιοχές της Ελλάδας και μικρότερες από 26 οC.
 ισχυρούς ανέμους: κυρίως βόρειους και βορειανατολικούς, με συνήθη ένταση 5‐6 Μποφόρ. Οι
άνεμοι πάνω από 4 Μποφόρ έχουν συχνότητα ανάμεσα σε 40% και 55%.
 ξηρό κλίμα: η μέση ετήσια σχετική υγρασία στα πεδινά είναι 70% (65‐75%), ενώ στα ορεινά
φθάνει και σε 85%. Γενικά οι Κυκλάδες αποτελούν μια από τις ξηρότερες περιοχές της Ελλάδας.
 χαμηλές βροχοπτώσεις: όπως και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, η μέση ετήσια βροχόπτωση τις
τελευταίες δεκαετίες στα πεδινά είναι 380 mm , ενώ στα ορεινά (και με βάση τις μετρήσεις των
τελευταίων 10 χρόνων) φθάνει τα 800mm . Οι μήνες που σημειώνονται τα μεγαλύτερα ύψη
βροχής είναι ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος, ενώ από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο οι
βροχοπτώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
 η χιονόπτωση και οι παγετοί θεωρούνται σπάνια φαινόμενα στις Κυκλάδες, με εξαίρεση τις
ορεινές περιοχές της Άνδρου και λιγότερο της Νάξου, όπου σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 600 m
έχουμε περιστατικά χιονόπτωσης και παγετών σχεδόν κάθε χειμώνα.
 εντονότατη εξάτμιση: ιδίως στην θερινή περίοδο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, μικρής σχετικά
υγρασίας αέρα, μέτριας υγρασίας εδάφους, μεγάλης ηλιοφάνειας και ισχυρών ανέμων.

2.7.

ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Το υπέδαφος της Νάξου διακρίνεται ως εξής σε σχέση με την υδρογεωλογική συμπεριφορά του9:
o Υδροπερατοί σχηματισμοί είναι τα μάρμαρα στο ανατολικό ορεινό τμήμα, που τροφοδοτούν
πηγές στην Άνω Ποταμιά, το Φλεριό, την Κόρωνο κλπ. Οι προσχώσεις των χαμηλών κοιλάδων
(Λιβάδι, Εγγαρές) και οι προσχώσεις των υψιπέδων που επικαλύπτουν σχιστολιθικά πετρώματα
(Τρίποδες, Τραγαία, Κυνίδαρος).
o Υδατοστεγείς σχηματισμοί είναι οι σχιστόλιθοι στο ανατολικό τμήμα του νησιού.
o Οι μιγματίτες στο κεντρικό τμήμα και οι γρανίτες στο δυτικό, λόγω κατακλίσεων, επιτρέπουν τη
διαμόρφωση ασυνεχών υδροφόρων οριζόντων (μικρές πηγές).

8
9

Πολέμης Ηλίας, 2010, Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων (Κεντρικό Αιγαίο)
Παπή Ευγενία, 2003, Σχεδιασμός ανάπτυξης ΒΑ Νάξου με τη χρήση GIS – έμφαση στον περιπατητικό τουρισμό.
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o Επιφανειακά νερά είναι διαθέσιμα μόνο λίγες μέρες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του xειμώνα
και οι ανάγκες σε νερό εξασφαλίζονται από τα υπόγεια νερά. Γενικά υπάρχουν 43 πηγές καθώς
και 21 χείμαρροι και 1 ποτάμι στη περιοχή του Λυώνα.
Το υδρολογικό δίκτυο της Νάξου περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό χειμάρρων και πλήθος πηγών.
Οι δέκα σημαντικότεροι χείμαρροι κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι παρακάτω10:
 Χείμαρρος Πλατύς (ή Περίτσης), ο οποίος συγκεντρώνει τα ύδατα σε μια εκτεταμένη λεκάνη
απορροής στην περιοχή της Τραγαίας, και με κατεύθυνση από Α πρός Δ εκβάλλλει Ν της Χώρας.
 Ο χείμαρρος του Κυνήδαρου, στον οποίο παροχετεύονται και τα νερά της πηγής Γαρίνου και
έχει αφετηρία το ομώνυμο χωριό με κατεύθυνση από Δ προς Α, διατρέχει την κοιλάδα
“Γαλλήνης‐Εγκαρών” ‐η μόνη όπου παρατηρείται συνεχής ροή και το καλοκαίρι‐ και εκβάλει
στον όρμο του Αμμίτη ΒΑ της Χώρας (όπου υπάρχει και τεχνητή λιμνοδεξαμενή που λειτουργεί
ως ταμιευτήρας πόσιμου νερού).
 Χείμαρρος της περιοχής Δαμαριώνα‐Φιλοτίου και Σαγκρίου, με αφετηρία την κορυφή Προφ.
Ηλίας του όρους Ζεύς κατεύθυνση από ΒΑ προς ΝΔ και εκβολή Α του ακρωτηρίου Κουρούπια.
Χείμαρρος της περιοχής Φιλοτίου, με αφετηρία την θέση Άγιος Τρύφωνας κατεύθυνση Β προς
Ν και εκβολή στον όρμο “Καλαντό”.
 Χείμαρρος της περιοχής Σκαδού‐Κορωνίδας και Μέσης, με αρχή την ψηλότερη κορυφή του
όρους Κόρωνος και εκβολή στον όρμο του Απόλλωνα.
 Χείμαρρος της περιοχής Δανακού‐Απειράνθου, που ξεκινά από το όρος Ζευς και με κατεύθυνση
από Δ προς Α εκβάλλλει στον όρμο “Κλιδό”.
 Χείμαρρος Κακόριακας, με αφετηρία την Β πλευρά του χωριού της Απειράνθου στο όρος
Φανάρι, αρχικά με κατεύθυνση ΝΔ προς ΒΔ και στη συνέχεια Δ προς Α, με εκβολή στον όρμο
Μουτσούνα.
 Το ρέμα Χειμάρρου στην περιοχή όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος πύργος, με κατεύθυνση από
Δ προς Α και εκβολή στον όρμο “Ψιλή‐άμμος”.
 Χείμαρρος περιοχής Κόρωνου και Σκαδού με κατεύθυνση από Α προς Δ και εκβολή στον όρμο
“Λιώνας”. Χείμαρρος Λαγγάδια‐Γέρακα (ρέμα “Σκοτεινό”), που ξεκινά από το όρος Ζευς με
κατεύθυνση από Δ προς Α και εκβολή 2 km Β του όρμου Ψιλή‐άμμος.
 Εκτός της λιμνοδεξαμενής στον Αμμίτη, λίγο βορειότερα κατασκευάστηκε το φράγμα
Φανερωμένης στην έξοδο της κοιλάδας του ρέματος του Σκίνου, που ξεκινά από το Σκεπόνι.
 Τέλος κατασκευάζεται ένα ακόμη μεγάλο φράγμα (Φράγμα “Τσικαλαριού”) για συλλογή των
υδάτων του χειμάρρου Ποταμιάς, ενώ ένα πλήθος μικροφραγμάτων έχουν κατασκευαστεί
επίσης στην ορεινή Νάξο για τη συγκράτηση των ομβρίων υδάτων και τον περιορισμό της
διάβρωσης.

2.8.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η κατανομή του πληθυσμού ήταν η εξής:
Πίνακας 2: Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

10

Τομέας

Απασχολούμενοι

Πρωτογενής

899

Δευτερογενής

1.420

Πολέμης Ηλίας, 2010, Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων (Κεντρικό Αιγαίο)
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2.8.1.

Τομέας

Απασχολούμενοι

Τριτογενής

4.252

Πρωτογενής τομέας

Στην πεδινή περιοχή απασχολούνται πολλές οικογένειες με πλήρη και μερική απασχόληση στη
γεωργία. Το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων στο νησί της Νάξου είναι περίπου 18.000 και των
μη αρδευόμενων είναι περίπου 126.000 στρέμματα. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις βρίσκονται σε μη αρδευόμενες περιοχές οι οποίες κυρίως βρίσκονται στην
ορεινή και ημιορεινή πλευρά του νησιού.
Για το ΔΔ Νάξου το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων είναι περίπου 7.000 και των μη
αρδευόμενων εκτάσεων είναι 14.000 στρέμματα. Οι μη αρδευόμενες είναι σχεδόν οι διπλάσιες από
τις αρδευόμενες εκτάσεις. Για το ΔΔ Δρυμαλίας το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων είναι
περίπου 11.000 και των μη αρδευόμενων είναι περίπου 110.000 στρέμματα. Μεγάλο ποσοστό των
αρδευόμενων εκτάσεων συναντάται στην Κορωνίδα. Τα υπόλοιπα ποσοστά είναι πολύ μικρά και
έχουν μοιραστεί μεταξύ των άλλων χωριών. Όσον αφορά τις μη αρδευόμενες εκτάσεις τα χωριά που
έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι της Μονής, της Κορωνίδας και του Δαμαριώνα11.
Στην ορεινή περιοχή κύρια κατεύθυνση είναι η κτηνοτροφία μικρών ζώων, η αμπελοκαλλιέργεια και
η ελαιουργία. Η κτηνοτροφία κυριαρχεί στην ανατολική Νάξο , με ποσοστά από 40% έως 45% του
συνόλου του αγροτικής (γεωργικής και κτηνοτροφικής) παραγωγής. Στις ορεινές περιοχές είναι
συγκεντρωμένα τα αιγοπρόβατα, ενώ τα βοοειδή και οι χοίροι στις πεδινές εκτάσεις. Τα τελευταία
χρόνια είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη η αγελαδοτροφεία. Το πιο χαρακτηριστικό τελικό προϊόν του
τομέα γάλακτος στη Νάξο πέραν των τοπικών τυριών είναι η γραβιέρα της Νάξου (ονομασία
προελεύσεως) από αγελαδινό γάλα, που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και είναι γνωστή σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης παράγονται τοπικά παραδοσιακά τυριά όπως κεφαλοτύρι Νάξου,
ανθότυρο, ξινόγαλα, βούτυρο και κρέμα γάλακτος.
Για τη βελτίωση της κτηνοτροφικής παραγωγής είναι ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγικότητα των
μικρών ζώων με ορθολογική οργάνωση της διατροφής των ζώων, των ποικιλιών των ζώων, τον
εμπλουτισμό ‐ βελτίωση των βοσκοτόπων, την αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών και την βελτίωση
της κτηνιατρικής περίθαλψης. Επίσης, όσο αφορά τη φυτική παραγωγή, υπάρχουν δυνατότητες
βελτίωσης της παραγωγής ελαιολάδου και της παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών διότι οι
κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την διαδικασία ωρίμανσης τους από πολύ πρώιμα
μέχρι όψιμα.

2.8.2.

Δευτερογενής τομέας

Ο τομέας της μεταποίησης είναι πολύ περιορισμένος και αφορά κυρίως την επεξεργασία της
αγροτικής παραγωγής (κυρίως τυρί και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και κρασί, ρακί και

11
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κίτρο Νάξου). Το 40% περίπου της απασχόλησης της βιοτεχνίας συγκεντρώνεται στον κλάδο
τροφίμων, ενώ ένα 10% περίπου στο κλάδο ορυκτών (σμύριδα ‐ κατεργασία μαρμάρου) καθώς και
σημαντικό μέρος στον τομέα παραγωγής προϊόντων από ξύλο.
Γενικά, όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία του
Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, παρατηρείται ένας καταμερισμός μεταξύ των επαγγελματιών,
βιοτεχνών, εμπόρων και τουριστικών επαγγελμάτων. Τέλος, οι παραδοσιακές τέχνες που
εξακολουθούν να υφίστανται στο νησί και κυρίως στη ΒΑ Νάξο, είναι η υφαντουργία, η
αγγειοπλαστική και η ξυλογλυπτική. Στο νησί είχαν διασωθεί μέχρι πρόσφατα και άλλες
παραδοσιακές τέχνες, οι οποίες όμως βρίσκονται στο στάδιο της εγκατάλειψης, όπως η
καλαθοπλεκτική, μια τέχνη που εξασκείται κυρίως από συνταξιούχους μερικών χωριών (π.χ. στην
Κεραμωτή) και η κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων στην Κόρωνο, το Φιλώτι και άλλα
χωριά12.

2.8.3.

Τριτογενής τομέας

Εκτός από τον τουρισμό (ξενοδοχεία και καταλύματα), οι συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες
αναφέρονται στην λειτουργία μαγαζιών γενικού εμπορίου και ιδιαίτερα ειδών διατροφής και
τουριστικών ειδών. Από το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται
συγκεντρωμένο στον ΔΔ Νάξου .Στα χωριά οι πλέον συνήθεις εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτές των
μικρών μαγαζιών, γενικού εμπορίου.
Όσον αφορά την τοπική παραγωγή και τις εξαγωγές του νησιού, αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα
με την σημαντικότερη συμβολή είναι η πατάτα (ως πατατόσπορος και ως πατάτα φαγητού), τα
κτηνοτροφικά προϊόντα (τυρί, γάλα, κρέας, μέλι), τα λατομικά προϊόντα (μάρμαρο) και η σμύριδα .Τα
προϊόντα αυτά καλύπτουν την τοπική αγορά και σημαντικό τμήμα τους εξάγεται ιδιαίτερα προς την
Αθήνα.
Η μεταφορά προϊόντων και η μετακίνηση ανθρώπων από και προς το νησί της Νάξου, διεξάγεται
σχεδόν αποκλειστικά με τα πλοία ενώ υπάρχει περιορισμένη αεροπορική σύνδεση. Το καλοκαίρι
τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τον αριθμό των δρομολογίων τους
για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών12.

2.9.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η διασύνδεση της Νάξου όπως και των υπολοίπων νησιωτικών συστημάτων με την Ηπειρωτική
Χώρα, δεν έχει γίνει ακόμα εφικτή για τεχνικούς κυρίως λόγους. Το έργο της διασύνδεσης των
Κυκλάδων, διαμορφώθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης επί των
νησιών και έχει χαρακτηριστεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης
σημασίας για την οικονομία της χώρας». Στην κατεύθυνση αυτή, οι νέοι υποσταθμοί επί των νησιών
έχουν οροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού, ώστε να αποφεύγεται η κατασκευή εναερίων γραμμών
μεταφορών, ενώ η διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται
12
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να γίνει με την κατασκευή υποβρύχιων καλωδιακών συνδέσεων (τον Σεπτέμβριο του 2009
χορηγήθηκε η Έγκριση Περιβαντολλογικών Όρων για το έργο).
Το νησί της Νάξου παρόλο που είναι το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, τροφοδοτείται με ρεύμα από το
γειτονικό νησί της Πάρου. Ο σταθμός αυτός εκτός από το νησί της Νάξου δίνει ηλεκτρικό ρεύμα και
στα γειτονικά νησιά Αντίπαρο, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Φολέγανδρο, Ίο και Σίκινο. Ο
τοπικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην Πάρο και περιλαμβάνει 10
θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (diesel και μαζούτ), συνολικής ισχύος 76,6 MW. Η μέγιστη
ζήτηση είναι 61,6 MW και η ετήσια ζήτηση ενέργειας είναι περίπου 14750 GWh. Εκτός όμως από την
ύπαρξη ενός θερμικού εργοστάσιου ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν και κάποιες μονάδες
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπου ολοένα αυξάνονται. Αυτές οι μονάδες είναι μικρές σε
σχέση με μέγεθος των δυνατοτήτων του νησιού. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ είναι 10,21 MW.
Από αυτήν την ισχύ τα 8,78 MW είναι από αιολικά πάρκα και τα υπόλοιπα 1,45 MW από
φωτοβολταικά πάρκα.

2.10.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Οι κυριότερες χρήσεις της νήσου είναι οι καλλιέργειες που χωρίζονται σε γεωργικές και
δεντροκαλλιέργειες, οι βοσκότοποι και οι δασικές εκτάσεις. Ένα μικρό τμήμα της νήσου καλύπτεται
από δομημένες περιοχές, ενώ μεγάλη έκταση καλύπτεται από θάμνους. Στην ακόλουθη εικόνα,
φαίνεται η έκταση και το ποσοστό που καλύπτει η κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες στη Νάξο.

Εικόνα 4: Έκταση και ποσοστό των χρήσεων γης στη Νάξο13

Στην παράκτια ζώνη της Νάξου και κυρίως νοτιοδυτικά, είναι εξαιρετικά έντονη η παρουσία
συγκρουόμενων χρήσεων γης. Στη ζώνη αυτή βρίσκονται οι δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού,
εξαιτίας του μεγάλου πλάτους τους και του πάχους της άμμου. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως είναι οι παραθεριστικές κατοικίες, τα
ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ, το αεροδρόμιο, τα εστιατόρια κτλ, βρίσκονται στη ζώνη αυτή.
Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου υπάρχουν εστιατόρια και κατοικίες που έχουν κτιστεί σε τμήμα της
ζώνης των αμμοθινών, προκαλώντας τη σταδιακή καταστροφή τους. Ειδικά, τα εστιατόρια έχουν
επεκταθεί και στην αμμουδιά. Σε όλη την δυτική ακτή νότια από τον Άγιο Γεώργιο υπάρχουν
13

Ευελπίδου Ν, 2001, Γεωμορφολογική & Περιβαλλοντική μελέτη της νήσου Νάξου (Κυκλάδες) με τη
χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και G.I.S.
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παραθεριστικές κατοικίες και γεωργικές καλλιέργειες που έχουν καταστρέψει μεγάλο τμήμα των
αμμοθινο, φαινόμενο που επεκτείνεται συνεχώς14.

2.11.
2.11.1.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χλωρίδα

Το νησιωτικό συγκρότημα των Κυκλάδων αποτελείται αποκλειστικά από χερσογενή ‐ ηπειρωτικά
νησιά, με μοναδική εξαίρεση τη Νέα Καμένη της Θήρας που θεωρείται εν μέρει θαλασσογενές ‐
ηφαιστειακό νησί, νεαρής ηλικίας. Το αρχείο των φυτικών απολιθωμάτων από τις Κυκλάδες είναι
πολύ φτωχό, καθώς υπάρχουν ευρήματα μόνο από τα υποτροπικά δάση πλατύφυλλων που
κυριάρχησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του Πλειοκαίνου, είδη τα οποία σήμερα έχουν εξαφανιστεί
πλήρως. Έτσι, η ιστορική φυτογεωγραφία αντλεί το σύνολο των δεδομένων της από τη σημερινή
παρουσία και εξάπλωση των φυτικών ειδών στα επιμέρους νησιά.
Η χλωρίδα της Νάξου που είναι πολύ πλούσια, τυπική μεσογειακή, έχει μελετηθεί εκτενώς. Ο
συνολικός αριθμός των τραχειόφυτων της Νάξου εκτιμάται σε 931 taxa, από τα οποία τα 910 είναι
σπερματόφυτα. Η φρυγανώδης ‐ θαμνώδης βλάστηση είναι και στη Νάξο κυρίαρχη, αλλά αυτή η
κυριαρχία θεωρείται ως νέο στοιχείο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καλλιέργεια σιτηρών σε
αναβαθμίδες εξέλιπε λόγω διαφόρων οικολογικών (ξηρασία), κοινωνικών και οικονομικών αιτίων.
Επιπλέον, εκτός από τα καλλιεργήσιμα φυτά όπως τα οπωροφόρα και τις ελιές που είναι σε αφθονία
θα συναντήσει κανείς πολλές συκιές, αμυγδαλιές, μουριές, αχλαδιές και μηλιές καθώς πλατάνια και
κυπαρίσσια. Οι κέδροι τα αρμυρίκια και τα κρινάκια της θάλασσας κοσμούν τις παραλίες. Στη
διαδρομή σας προς τα χωριά παντού το μάτι συναντά πικροδάφνες και ασπαρτιές.
Πιο ειδικά, ως κλιμακικό δάσος της Νάξου θεωρείται αυτό της αριάς (Quercus ilex) και σήμερα
απαντά σε μεμονωμένες συστάδες στην κοιλάδα των Εγκαρών, στον Κυνήδαρο, στον Κόρωνο και
στις Δ πλαγιές του όρους Ζευς σε υψόμετρα 750 – 1.000 m. Στη Β. Νάξο όπου υπάρχουν πηγές και
ρέματα και o μοναδικός ποταμός συνεχούς ροής του νησιού στην κοιλάδα των Εγκαρών,
σχηματίζονται αζονικά παρόχθια δάση, τα οποία συγκαταλέγονται σε αυτά με τη μικρότερη
ανθρωπογενή επίδραση και όπου κυριαρχούν τα Platanus orientalis, Alnus glutinosa και Salix alba.
Η βλάστηση των αμμωδών ακτών περιλαμβάνει τις ζώνες των αλόφυτων CACILETEA MARITIMAE, με
κυρίαρχα είδη τα Cacile maritima, Salsola kali και Polygonum maritimum. Ακολουθεί η ζώνη των
αμμόφιλων ειδών της κλάσης AMMOPHILETEA με χαρακτηριστικά είδη όπως τα Euphorbia paralias,
Medicago marina και Eryngium maritimum και σταθεροποιητικά είδη όπως τα Elymus rechingeri, E.
fractus και Ammophila arundinacea15.

14

Ευελπίδου Ν, 2001, Γεωμορφολογική & Περιβαλλοντική μελέτη της νήσου Νάξου (Κυκλάδες) με τη
χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και G.I.S.
15
Πολέμης Ηλίας, 2010, Συμβολή στη γνώση της βιοποικιλότητας των Κυκλάδων (Κεντρικό Αιγαίο)
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2.11.2.

Πανίδα

Η Νάξος έχει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται και από την ποικιλία των
οικοσυστημάτων που διαμορφώνουν διάφορους βιότοπους στους οποίους βρίσκουν καταφύγιο και
αναπτύσσονται διάφοροι ζωικοί οργανισμοί.
Στη θάλασσα εμφανίζονται δύο είδη δελφινιών, το Ρινοδέλφινο και το Ζωνοδέλφινο. Επίσης
συναντώνται σε μικρό αριθμό δυο είδη υπό εξαφάνιση στη λεκάνη της Μεσογείου, πρόκειται για τη
χελώνα caretta‐ caretta και τη φώκια monachus‐monachus.
Στα θηλαστικά της στεριάς ανήκουν το αγριοκούνελο, ο λαγός, η ατσίδα καθώς και ο σκαντζόχοιρος
που συχνά κάνουν την εμφάνισή τους. Θα συναντήσετε τρωκτικά και νυχτερίδες όπως επίσης
διάφορα έντομα και ασπόνδυλους οργανισμούς (σαλιγκάρια, σκουλήκια κ.ά.). Ο πλούσιος
υδροφόρος ορίζοντας της Νάξου δημιουργεί λίμνες και ποτάμια όπου εμφανίζονται ο
πρασινόφρυνος, ο λιμνοβάτραχος και η ποταμοχελώνα. Ακόμα υπάρχουν διάφορα είδη σαύρας
όπως η πρασινόσαυρα (χροσαφλίδα), ο κυρτοδάκτυλος, το σαμιαμίδι και ο κροκόδειλος ή αλλιώς
κασίδης για τους ντόπιους. Στα ερπετά του νησιού που επιβιώνουν ανήκουν η οχιά, ο τυφλίτης, η
δεντρογαλιά και η νεροφίδα.
Αναφορικά με τα πουλία, σημειώνεται έντονη παρουσία πολλών ειδών αφού το νησί αποτελεί
κέντρο ορνιθολογικής παρουσίας είτε μεταναστευτικών ειδών είτε μόνιμου πληθυσμού. Ξεχωρίζει
σίγουρα το επιβλητικό όρνιο Σκανιάς. Υπάρχουν πολλά γεράκια όπως ο πετρίτης, αετοί και γύπες
αλλά και κουκουβάγιες και μπούφοι.
Επίσης στα ποτάμια και τις λίμνες ερωδιοί, πάπιες, χήνες και βουτηχτάρια. Στη θάλασσα γλάροι και
διάφορα άλλα θαλασσοπούλια. Τέλος στο ηπειρωτικό τμήμα απαντώνται πέρδικες, τσίχλες και
κοτσύφια, μελισσοφάγοι, κεφαλάδες, τριπολόοι, σουσουράδες, κοντολαίμηδες ,σουσουράδες,
σκορδαλιοί (κατσουλιέρηδες) και πολλά άλλα που δηλώνουν ξεκάθαρα τη σημασία και τη
σπουδαιότητα της φύσης του νησιού.

2.12.
2.12.1.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Δίκτυο «Φύση 2000»

Η Νάξος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura από το 2000 για την προστασία των βιότοπων και των
οργανισμών που φιλοξενούνται στο νησί. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν 4 βασικές περιοχές:
1.

Όνομα: NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, KORONOS, MAVROVOUNI, ZAS, VIGLATOURI.
Κωδικός: GR4220026 ‐ Τύπος: SPA

2.

Όνομα: NISOS IRAKLEIA, NISOI MAKARES, MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA
VENETIKO IRAKLEIAS. Κωδικός: GR4220021 ‐ Τύπος: SPA
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3.

Όνομα: KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS MAVROVOUNI KAI THALASSIA
ZONI (ORMOS KARADES ‐ ORMOS MOUTSOUNAS). Κωδικός: GR4220014 ‐ Τύπος: SCI

4.

Όνομα: MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHOINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERIA KAI
THALASSIA ZONI. Κωδικός: GR4220013 ‐ Τύπος: SCI

Σημαντικό τμήμα του Δήμου Δρυμαλίας καλύπτεται από την προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου
NATURA 2000 “Νάξος: Όρη Αναθεματήστρια, Κόρωνος, Μαυροβούνι, Ζευς, Βιγλατούρι
(GR4220026)”, που ουσιαστικά βρίσκεται χωρισμένη σε τρία τμήματα (βλ. ακόλουθη εικόνα). Επίσης
ο ορεινός όγκος του όρους Ζας (Ζευς) και η παραθαλάσσια ζώνη από το Πυργάκι μέχρι τη
Μουτσούνα περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικού Ενδιαφέροντος “Κεντρική και
Νότια Νάξος: Ζευς και Βίγλα, ως Μαυροβούνι” (GR4220014).
Η ΖΕΠ GR4220021 “Νήσος Ηρακλειά, νήσοι Μάκαρες, Μικρός και Μεγάλος Αβελάς, νησίδα Βενέτικο
Ηρακλειάς” περιλαμβάνει ουσιαστικά ολόκληρα τα νησιά Ηρακλειά και Μάκαρες, ενώ ο ΤΚΣ
GR4220013 “Μικρές Κυκλάδες: Από Κέρο μέχρι Ηρακλειά” περιλαμβάνει την Ηρακλειά και τις γύρω
νησίδες.

Εικόνα 5: Περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 στο Δήμο Νάξου
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2.12.2.

Οι Σημαντικότεροι Βιότοποι για τα Πουλιά

Σε όλη την έκταση της Νάξου είναι εξαιρετικά εύκολο να παρατηρηθούν τα πουλιά στο φυσικό τους
περιβάλλον. Ορισμένοι βιότοποι ‐λόγω των χαρακτηριστικών τους‐ προσελκύουν περισσότερα είδη:
1.

Έλος Καλαντού. Ο νοτιότερος υγρότοπος του νησιού και ο πρώτος σταθμός ξεκούρασης και
διατροφής στο μακρύ ταξίδι τους από την Αφρική. Απατώνται ερωδιοί, παρυδάτια και
στρουθιόμορφα και στη θάλασσα παρατηρούνται τακτικά διερχόμενα κοπάδια Μύχων και
Αρτέμηδων.

2.

Έλος Αγιασσού. Μικρό εποχιακό έλος με καλαμιώνα, πολύτιμος σταθμός για τα
μεταναστευτικά πουλιά. Στη γειτονική παραλία φωλιάζουν Ποταμοσφυριχτές και στη γύρω
περιοχή Σιρλοτσίχλονα και Φρυγανοτσίχλονα.

3.

Έλος Ποταμίδες. Άλλο ένα μικρό έλος, ιδανικό για πουλάδες, ερωδιούς και παρυδάτια. Στη
κοντινή θάλασσα συναντώνται Αιγαιόγλαροι.

4.

Λιμνοθάλασσα Γλυφάδα. Υφάλμυρος υγρότοπος, δίπλα στο φημισμένο κεδροδάσος.
Ιδανικός βιότοπος για παρατήρηση παρυδάτιων, όπως του σπάνιου Ερημοσφυριχτή και του
λιγότερου σπάνιου Βαλτότρυγγα.

5.

Λιμνοθάλασσα Μικρής Βίγλας. Εποχιακός υγρότοπος που περιστοιχίζεται από εκτεταμένες
θίνες. Σε αυτόν φωλιάζει ο Ποταμοσφυριχτής και ο Θαλασσοσφυριχτής.

6.

Λιμνοθάλασσες Αγίου Προκοπίου. Υφάλμυρες λιμνοθάλασσες δίπλα στην ονομαστή
παραλία. Ίσως η καταλληλότερη περιοχή για να απολαύσετε πλήθος παρυδάτιων, όπως ο
Χαλικοκυλιστής και ο Αμμοσφυριχτής, από κοντινές αποστάσεις.

7.

Λιμνοθάλασσα Αλυκή. Ο μεγαλύτερος υγρότοπος των Κυκλάδων και ο πιο πλούσιος σε είδη,
όλες τις εποχές. Βαλτόπαπιες, Φοινικόπτερα και Κύκνοι εμφανίζονται τακτικότατα εδώ,
καθώς και δεκάδες άλλα είδη παπιών, ερωδιών, αρπακτικών, παρυδάτιων, γλάρων και
γλαρονιών. Ο Καλαμοκανάς και η Πετροτουρλίδα τον προτιμούν για φώλιασμα.

8.

Εκβολή Αμμίτη. Εδώ ο χείμαρρος της Πηγής Σκουληκαριάς εκβάλλει στην θάλασσα. Στις
όχθες του αναπτύσσεται ο μεγαλύτερος καλαμιώνας της Νάξου, καταφύγιο για
Μικροτσικνιάδες, Στικτοπουλάδες και Νερόκοτες.

9.

Ρεματιά χείμαρρου Ποταμού. Η πυκνή βλάστηση και το τρεχούμενο νερό δημιουργούν
ασφαλή καταφύγια για πολλά είδη, όπως για τον Τρυποφράχτη, τον Κότσυφα, τους
φυλλοσκόπους και τους μυγοχάφτες.

10. Βουνό Καλόγερος. Χαμηλού υψομέτρου βουνό, με πολλές θέσεις θέασης των
μεταναστευτικών αρπακτικών πουλιών, όταν αυτά έρχονται ή φεύγουν από το νησί.
Περιστασιακά συναντώνται ο Κόρακας και σχεδόν πάντα ο Γαλαζοκότσυφας.
11. Βουνό Κόρωνος. Βουνό με εκτεταμένους φρυγανότοπους, προσελκύει εντομοφάγα και
σποροφάγα είδη όπως την Ασπροκώλα και την Δεντροσταρήθρα. Η άσκηση της ελεύθερης
κτηνοτροφίας αιγοπροβάτων ευνοεί το πτωματοφάγο Όρνιο και την Κουρούνα.
12. Βουνό Ζας. Το ψηλότερο βουνό των Κυκλάδων διατηρεί μικρά βελανιδοδάση και ψηλούς
θαμνώνες. Στις απόμερες ορθοπλαγιές του φωλιάζει το Όρνιο, ο Σπιζαετός, η Αετογερακίνα
και το Χρυσογέρακο.
13. Ελαιώνας Τραγαίας. Τα χιλιάδες ελαιόδεντρα του «αγκαλιάζουν» τα χωριά της κεντρικής
Νάξου και συμβάλλουν στην επιβίωση δεκάδων ειδών, όπως οι τσίχλες, οι τσιροβάκοι και οι
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σπίζες. Ο Γκιώνης παρουσιάζει εδώ την μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού του στη
Νάξο, ενώ σπάνια παρατηρείται και η Λιοστριτσίδα.
14. Βουνό Αη‐Λιάς. Τυπικό μεσογειακό βουνό με μακία βλάστηση αλλά και κάθετα βράχια. Στις
πλαγιές του φωλιάζει η Νησοπέρδικα, ο Νανόμπουφος και το Γιδοβύζι, ενώ ο Πετρίτης
συνηθίζει να φωλιάζει σε απόκρημνες θέσεις.
15. Κάμπος Μπαούζη. Αγροτική περιοχή με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, φυτοφράχτες και μικρές
συστάδες δέντρων. Κατάλληλος βιότοπος για την Κουκουβάγια, τον Κατσουλιέρη, τον
Κοκκινοκεφαλά, τα χελιδόνια και τους τσιροβάκους.

2.12.3.

Περιοχές της Σύμβασης Ramsar

Η σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην
περσική πόλη Ραμσάρ (Ramsar) και άρχισε να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου του 1975. Η Ελλάδα έχει
υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ.191/74.
Οι χώρες που υπέγραψαν τη σύμβαση συμφωνούν στα εξής:


Οι υγροβιότοποι είναι φυσικοί πόροι με μεγάλη αξία (αναψυχική, οικονομική,
επιστημονική).



Οι υγροβιότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως
ορνιθοπανίδας.



Τα υδρόβια πουλιά μεταναστεύουν εποχιακά και πρέπει να προστατεύονται.



Τα οικοσυστήματα πρέπει να προστατευτούν για την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση,
εφόσον ο άνθρωπος εξαρτάται από το περιβάλλον.



Να μη γίνει μετατροπή των υγροβιοτόπων σε άλλη μορφή.



Έχουν μεγάλη περιβαλλοντική αξία λόγω της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων και της
βιοκοινότητας τους.



Οι υγρότοποι αποτελούν συνδυασμό φυσικών βιοτόπων. Είναι σύνθετα οικοσυστήματα και
παρέχουν οφέλη ως προς την αλιεία, την κτηνοτροφία, τη δασική ξυλεία, την αναψυχή και
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ένας υγροβιότοπος χαρακτηρίζεται ως Διεθνούς Σημασίας όταν
α) φιλοξενεί το 1% του μεταναστευτικού πληθυσμού ενός υδρόβιου είδους σε αριθμό τουλάχιστον
100 ατόμων.
β) αν σταματούν εκεί τουλάχιστον 10.000 πάπιες.
γ) αν υπάρχουν φυτά και ζώα που βρίσκονται σε εξαφάνιση.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 11 Υγροβιότοποι Διεθνούς Σημασίας που ανήκουν στον κατάλογο της
Σύμβασης Ραμσάρ, ενώ στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν είναι ενταγμένη κάποια περιοχή.

2.12.4.

Εθνικά Πάρκα

Ως φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές,
εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών
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και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, ιδίως βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και
αισθητικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Τα φυσικά πάρκα διακρίνονται σε
εθνικά και περιφερειακά. Πιο συγκεκριμένα, ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης
έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής
σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχα ως περιφερειακά
πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής
σπουδαιότητάς τους θεωρούνται σημαντικές σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως φυσικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής
κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας
ευρύτερων περιοχών της χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον όταν το φυσικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα
του καταλαμβάνει θαλάσσια ή δασική περιοχή, μπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο
πάρκο ή εθνικός ή περιφερειακός δρυμός, αντίστοιχα. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχει
κάποιο Πάρκο.

2.12.5.

Καταφύγια Άγριας Ζωής

Ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορίζεται η περιοχή στην οποία απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος,
με σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών
της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας.
Ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής, σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές,
αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την
προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμαση,
αναπαραγωγή ή την διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι
απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας, ή αυτοφυούς
χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου. (Παράγραφος 5 του άρθρου 57 του Ν 2637/98).
Η περιβαλλοντική αξία της έχει αναγνωρισθεί διεθνώς και η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει 7
Καταφύγια Άγριας Ζωής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Φανάρι (Φιλοτίου Νάξου) ‐ κωδ. K488, φεκ 698/21‐9‐82
Ζα (Κορώνου Νάξου) ‐ κωδ. K485, φεκ 546/Β/93
Τρούλος (Φιλοτίου Νάξου) ‐ κωδ. K499, φεκ 430/Β/87
Προφ. Ηλίας (Δαμαριωνού Νάξου) ‐ κωδ. K494, φεκ 659/7‐8‐79
Αλυκό Δήμου Νάξου ‐ κωδ. K788, φεκ 857/Β/11‐06‐04
Ράχη Πολιχνίου (Σαγκρίου Νάξου) ‐ κωδ. K495, φεκ 860/25‐11‐88
Αλυκή Δήμου Νάξου ‐ κωδ. K784, φεκ 652/Β/04‐05‐04
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Εικόνα 6: Καταφύγια Άγριας Ζωής του Δήμου Νάξου
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ)
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

3.1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα αποτελούνται από τα οικιακά και τα παρεμφερή σε αυτά αστικά
απορρίμματα και περιλαμβάνουν τα απόβλητα που παράγονται κυρίως από οικισμούς, αλλά και τα
απόβλητα άλλων δραστηριοτήτων που προσομοιάζουν με αυτά. Οι κυριότερες πηγές παραγωγής
οικιακών και παρεμφερών απορριμμάτων στερεών αποβλήτων είναι οι κατοικίες, τα εμπορικά
καταστήματα και άλλες αστικές δραστηριότητες (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κλπ). Στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και στερεά απόβλητα που παράγονται από άλλες δραστηριότητες,
αλλά προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα.
Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως δημοτικά και παρεμφερή, είναι μόνο τα απόβλητα του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20 χωρίς να
περιλαμβάνονται ορισμένα ρεύματα αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά .
Ακολούθως αναφέρονται οι κωδικοί των αποβλήτων της κατηγορίας 20 .
Πίνακας 3: Κωδικοί των αποβλήτων της κατηγορίας 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01)

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

γυαλιά

20 01 08

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 0110

ρούχα

20 0111

υφάσµατα

20 01 22

αεροζόλ

20 01 25

βρώσιµα έλαια και λίπη

20 01 28

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο σηµείο 20 01 27

20 01 30

απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 0129

20 01 32

φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 0131

20 01 34

µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 33

20 01 36

απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο
στα σηµεία 20 0121 , 20 0123 και 20 0135

20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 01 37

20 01 39

πλαστικά

20 01 40

µέταλλα

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων

20 01 99

άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως
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20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 02

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα

20 02 02

χώµατα και πέτρες

20 02 03

άλλα µη βιοαποικοδοµήσι µα απόβλητα

20 03

άλλα δηµοτικά απόβλητα

20 03 01

ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 03

υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαµενής

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

20 03 99

δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα αλλιώς

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ως βιοαπόβλητα ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και
πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής
εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις
μεταποίησης τροφίμων.

3.2.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΑ

Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη παραγωγή απορριμμάτων του Δήμου Νάξου για
το 2015 σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Δήμο και επεξεργάστηκαν καταλλήλως από
την ομάδα μελέτης.
Πίνακας 4: Παραγωγή ΑΣΑ στη ΔΕ Νάξου
Μήνας

Παραγωγή ΑΣΑ, τν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ

1.100

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1.500

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας 5: Παραγωγή ΑΣΑ στη ΔΕ Δρυμαλίας
Μήνας

Παραγωγή ΑΣΑ, τν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ

520
380

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

380

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ

200

470

ΣΥΝΟΛΟ

1.950

Πίνακας 6: Παραγωγή ΑΣΑ στις Μικρές Κυκλάδες
Δ.Ε.

Παραγωγή ΑΣΑ, τν

ΔΟΝΟΥΣΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

250
250

ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

200
750

ΣΥΝΟΛΟ

1.460

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο για το 2015, εκτιμάται περίπου στους 13.000
τν, νούμερο που συμβαδίζει και με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου (2008).
Επίσης, από τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να εκτιμήσουμε και μία εποχιακή κατανομή της
παραγωγής, όπως φαίνεται στα ακόλουθα διαγράμματα.
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Σχή
ήμα 1: Εποχια
ακή κατανομή
ή της παραγωγγή ΑΣΑ το 201
15, στη ΔΕ Νά
άξου

Σχήμα
α 2: Εποχιακή
ή κατανομή τη
ης παραγωγή
ή ΑΣΑ το 2015
5 στη ΔΕ Δρυμ
μαλίας
Όπω
ως παρατηρούμε από τα παραπάνω γραφήματα, η παραγωγγή μεγιστοπο
οιείται κατά τους
καλο
οκαιρινούς μή
ήνες (Ιούλιο ‐ Αύγουστο), εννώ μεγάλη πα
αραγωγή παρατηρείται καιι κατά την περ
ρίοδο
του Πάσχα, κυρίω
ως στη Δ.Ε. Νά
άξου.
Για την
τ εκτίμηση της μελλοντιικής εξέλιξης,, λαμβάνοντα
αι υπόψη στοιχεία σχετικά
ά με τη γενικό
ότερη
φυσιογνωμία του
υ Δήμου, την πληθυσμιακή
ή και τουρισττικά ανάπτυξη
η αλλά και τη
η γενικότερη μέση
παρα
αγωγή ανά κάτοικο, η οποία εμφανίζεει τάσεις μείω
ωσης, τόσο λό
όγω της εφαρμογής διαφόρων
προγγραμμάτων πολιτικής
π
πρ
ρόληψης / μείωσης / επαναχρησιμ
μοποίησης, α
αλλά κυρίωςς της
οικονομικής ύφεσ
σης που ταλαννίζει στις παρ
ρούσες συνθή
ήκες την Ελλάδ
δα.
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Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω εκτιμάται για λόγους υπέρ ασφαλείας μια ετήσια αύξηση της
παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων περίπου 1%. Σε επόμενο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν και
γενικοί στόχοι μείωσης αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Παρόλα
αυτά, στους υπολογισμούς που έπονται στις επόμενες ενότητες δεν θα ληφθεί υπόψη η μείωση των
απορριμμάτων για λόγους υπέρ ασφαλείας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη διαχρονική εξέλιξη των εκτιμώμενων
ποσοτήτων παραγόμενων ΑΣΑ, μέχρι το 2020, που σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ θεωρείται έτος‐στόχος.
Πίνακας 7: Διαχρονική εξέλιξη και ενδεικτικός καταμερισμός των εκτιμώμενων ποσοτήτων
παραγόμενων ΑΣΑ στο Δήμο Νάξου μέχρι το 2020
Έτος

Παραγωγή ΑΣΑ, τν

Νάξος

Δονούσα

Σχοινούσα

Ηρακλειά

Κουφονήσια

2015
2016
2017
2018
2019
2020

13.000
13.130
13.261
13.394
13.528
13.663

11.550
11.666
11.782
11.900
12.019
12.139

250
253
255
258
260
263

250
253
255
258
260
263

200
202
204
206
208
210

750
758
765
773
780
788

3.3.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ

Τα βασικά κλάσματα των ΑΣΑ που εκφράζουν και την ποιοτική τους σύσταση περιλαμβάνουν
συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω γενική κατηγοριοποίηση:


Βιοαπόβλητα: Περιλαμβάνονται τα βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης
όπως υπολείμματα κουζίνας και κήπου (φρούτα ‐ λαχανικά, υπολείμματα τροφών,
κλαδέματα κ.α.)



Χαρτί ‐ Χαρτόνι: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί (κυρίως
από έντυπα και υλικά συσκευασίας κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεθών.



Μέταλλα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα μέταλλα, σιδηρούχα (υλικά που
παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες) και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα (κυρίως από
αλουμίνιο) όπως κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία κ.α.



Γυαλί: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη γυαλιού σε οποιοδήποτε χρώμα
και σχήμα (μπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες κ.α.).



Πλαστικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη πλαστικών και πολυμερών
υλικών που συναντώνται στα απορρίμματα όπως φιάλες, σακούλες, υλικά συσκευασίας,
σωλήνες, συσκευασίες tetra‐pack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. Τα σύνθετα υλικά
όπως είναι το tetra‐pack μπορεί να αποτελεί και αυτόνομη κατηγορία.



Δέρμα, ξύλο, λάστιχο, υφάσματα (Δ‐Ξ‐Λ‐Υ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά μεγάλης
θερμογόνου αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα για καύση και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ξύλινες συσκευασίες,
δερμάτινα ρούχα, έπιπλα κ.α. Επίσης ανήκουν υλικά όπως ρούχα, παπούτσια κ.α.
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Διάφορα/Υπόλοιπα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε
καμία από τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα κ.α.), αδρανή
κ.λπ.

Η μέση ποσοστιαία συμμετοχή των ως άνω αναφερόμενων υλικών στα ΑΣΑ, σύμφωνα με τον Εθνικό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/24727/2003), έχει ως εξής:
Πίνακας 8: Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (ΚΥΑ 50910/2003)
ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ % Κ.Β.

Ζυμώσιμα
Χαρτί
Πλαστικά
Μέταλλα
Γυαλί
Υπόλοιπα
Σύνολο

47
20
8,5
4,5
4,5
15,5
100

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών και παράλληλα με τη μείωση του ποσοστού του οργανικού
κλάσματος στα ΑΣΑ, έχει παρατηρηθεί αρκετά σημαντική αύξηση των άλλων ρευμάτων
(χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό, ύφασμα), προσδίδοντας έτσι βαθμιαία μεγαλύτερη θερμαντική αξία
στα απορρίμματα.
Το γεγονός αυτό συνδέεται με τα συνεχώς νέα σχέδια κατανάλωσης και τις απαιτήσεις του
σύγχρονου marketing που επιτάσσουν τη δημιουργία περισσότερο συσκευασμένων προϊόντων.
Οι αλλαγές στη σύνθεση των ΑΣΑ, που επισημάνθηκαν ανωτέρω, αποτυπώνονται και στα
προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ (2011), σύμφωνα με τα οποία η μέση ποιοτική
σύσταση των ΑΣΑ στην Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
Πίνακας 9: Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (ΥΠΕΚΑ16, 2012)
ΥΛΙΚΟ
Οργανικά
Χαρτί
Πλαστικά
Μέταλλα
Γυαλί
Υπόλοιπα
Σύνολο

ΠΟΣΟΣΤΟ % Κ.Β.
40
29
14
3
3
11
100

Η προαναφερθείσα σύσταση προσεγγίζει ικανοποιητικά τη σύνθεση των ΑΣΑ της εξεταζόμενης
περιοχής. Για το λόγο αυτό υιοθετείται προς το παρόν για το σχεδιασμό του υπό μελέτη έργου.

16

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html
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Περαιτέρω ανάλυση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται στον
πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης και βάσει αναλύσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και από στοιχεία της Eurostat.
Πίνακας 10: Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ στο Δήμο Νάξου
Ποσοστό στα ΑΣΑ
(% κ.β.)
40,00 %

Υλικό
Οργανικά
Χαρτί‐Χαρτόνι

25,00 %

Χαρτί‐Χαρτόνι Συσκευασίας
Χαρτί Έντυπο
Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα)
Πλαστικά

10,00 %
9,00 %
6,00 %
14,00 %

Πλαστικά Συσκευασίας
Πλαστικά Λοιπά
Γυαλί

9,00 %
5,00 %
3,00 %

Γυαλί Συσκευασίας
Γυαλί Λοιπά
Μέταλλα

2,95 %
0,05 %
3,00 %

Μέταλλα Συσκευασίας
Μέταλλα Λοιπά
Υπόλοιπα

2,50 %
0,50 %
15,00 %

17

Ξύλο Συσκευασίας

1,50 %
2,00 %
11,5 %

Δ‐Υ‐Λ
Λοιπά18
ΣΥΝΟΛΟ

100,00 %

* Δέρμα‐Ξύλο‐Λάστιχο

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης:


Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι περίπου 65% και συμπεριλαμβάνουν τα βιοαπόβλητα
(40%) και το χαρτί / χαρτόνι (25%).



Περίπου το 43% είναι ανακυκλώσιμα.



Το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 26%.

Βάσει όλων των ανωτέρω, στον ακόλουθο πίνακα πραγματοποιείται επιμερισμός των ΑΣΑ στα
ακόλουθα διακριτά ρεύματα έως το έτος 2025:


Βιοαπόβλητα



Ανακυκλώσιμα απόβλητα



Υπόλοιπα ΑΣΑ

17

Η εκτίμηση έγινε μετά από διαχωρισμό της κατηγορίας * Δέρμα‐Ξύλο‐Ύφασμα‐Λάστιχο.
Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται κυρίως ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες
και ΜΠΕΑ.

18
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Πίνακας 5: Εκτίμηση του τελικού επιμερισμού των ΑΣΑ στo Δήμο Νάξου
Παραγόμενα
Βιοαπόβλητα, τν
Έτος

19

Παραγόμενα Ανακυκλώσιμα Απόβλητα, τν

Παραγωγή ΑΣΑ, τν

Υπόλοιπα ΑΣΑ, τν
~40% των ΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(~43% των ΑΣΑ)

Συσκευασίες
(~26% των ΑΣΑ)

Μη συσκευασίες
(~17% των ΑΣΑ19)

2015

13.000

5.200

5.525

3.374

2.152

2.275

2016

13.130

5.252

5.581

3.407

2.173

2.298

2017

13.261

5.305

5.637

3.441

2.196

2.321

2018

13.394

5.358

5.693

3.476

2.217

2.344

2019

13.528

5.411

5.749

3.510

2.239

2.367

2020

13.663

5.465

5.807

3.546

2.262

2.391

2021

13.800

5.520

5.865

3.581

2.284

2.415

2022

13.938

5.575

5.923

3.617

2.306

2.439

2023

14.077

5.631

5.983

3.653

2.330

2.463

2024

14.218

5.687

6.044

3.690

2.354

2.488

2025

14.360

5.744

6.103

3.726

2.376

2.513

Το ποσοστό αυτό αποτελείται από έντυπο χαρτί (~9%), πλαστικά‐μη συσκευασίες (~5%), Δ‐Υ‐Λ (2%) και μέταλλα‐μη συσκευασίες (~0,5%)
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3.4.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ

3.4.1.

Ενδεικτική χωρική κατανομή της παραγωγής ΑΣΑ

Ακολούθως παρουσιάζεται μία ενδεικτική χωρική κατανομή της παραγωγής ΑΣΑ του Δήμου για το
έτος 2020, με βάση τα στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού.
Πίνακας 11: Ενδεικτική χωρική κατανομή της παραγωγής ΑΣΑ
Διαμέρισμα / Κοινότητα

Πραγματικός Πληθυσμός

Ενδεικτική κατανομή
ΑΣΑ (τν)20

19.345

13.000

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

176

258

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

150

221

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

412

796

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

225

280

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

5.313

Δημοτική Κοινότητα Απεράθου

2.095
914

Αζάλας,ο

360
30

12

726

286

Κανάκι,το

14

6

Κλειδώ,η

24

9

Λυγαρίδια,τα

23

9

Μουτσούνα,η

87

34

Πάνερμος,ο

10

4

Απέραθος,ο

Δημοτική Κοινότητα Φιλοτίου

1.476

Καλαντός,ο
Φιλότιον,το
Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνος

582
10

4

1.466
496

578
196

Αγιασσός,η

84

Βουρβουριά,η

11

4

Δαμαλάς,ο

31

12

322

127

48

19

Δαμαριώνας,ο
Πυργάκι,το
Τοπική Κοινότητα Δανακού

109

Δανακός,ο
Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής

Αγιά,η
Απόλλων,ο

43
109

56

Κεραμωτή,η
Τοπική Κοινότητα Κορωνίδος

33

43
22

56
611

22
241

37

15

132

52

Κάμπος,ο

31

12

Κορωνίς,η

285

112

20

Στη Δ.Ε. Νάξου και στα μικρά νησιά έχει υπολογιστεί μεγαλύτερη ανά κάτοικο παραγωγή για να ενσωματωθεί
και η μεγάλη αύξηση λόγω της εκτεταμένης τουριστικής κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Πραγματικός Πληθυσμός

Ενδεικτική κατανομή
ΑΣΑ (τν)20

Μυρίσης,ο

57

22

Ταξιάρχης,ο

22

9

Διαμέρισμα / Κοινότητα

Φαρακλό,το
Χίλια Βρύση,η
Τοπική Κοινότητα Κορώνου

5

2

42

17

709

280

Αργοκοιλιώτισσα,η

28

11

Ατσιπάπη,η

16

6

Κόρωνος,η

564

222

Λιώνας,ο

101

40

Τοπική Κοινότητα Μέσης

98

Μέση,η
Τοπική Κοινότητα Μονής
Σίφωνες,οι
Τοπική Κοινότητα Σκαδού

85
215

85

0

0

83

Σκαδόν,το

33
83

Τοπική Κοινότητα Χαλκείου

33

546

Ζωοδόχος Πηγή,η
Ράχη,η
Χαλκείον,το

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου

39

215

Μονή,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

39
98

215
178

70

1

0

367

145

13.069

10.329
1.422

1.113

Αγία Αννα,η

186

Άγιοι Πάντες,οι

103

81

Άγιος Αρσένιος,ο

711

556

Άγιος Προκόπιος,ο

131

103

78

61

Μάραγκας,ο
Μαστοράκης,ο
Στελίδα,η
Δημοτική Κοινότητα Νάξου
Μονή Χρυσοστόμου,η
Νάξος,η
Τοπική Κοινότητα Βίβλου

5

4

208

163

7.596

Αγκίδια,τα

146

6.045
295

231

5

4

7.296
673

5.810
527

Βίβλος,η

655

513

Πλάκα,η

18

14

Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου

459

Γαλανάδον,το
Τοπική Κοινότητα Γαλήνης

272

Γαλήνη,η
Τοπική Κοινότητα Γλινάδου

272
576
176

138
317

52

Κινίδαρος,ο

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

451
138

405

Ακρωτήρι,το
Τοπική Κοινότητα Μελάνων

213
451

176

Εγγαραί,αι
Τοπική Κοινότητα Κινιδάρου

359
213

576

Γλινάδον,το
Τοπική Κοινότητα Εγγαρών

359
459

41

353
647

276
506
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Πραγματικός Πληθυσμός

Ενδεικτική κατανομή
ΑΣΑ (τν)20

Άγιος Θαλέλαιος,ο

107

84

Κουρουνοχώριον,το

104

81

Μέλανες,οι

409

320

27

21

Διαμέρισμα / Κοινότητα

Μύλοι,οι
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς

285

223

Άνω Ποταμιά,η

128

100

Κάτω Ποταμιά,η

98

77

Μέση Ποταμιά,η
Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου
Άνω Σαγκρίον,το
Κανακάριον,το
Καστράκι,το
Κάτω Σαγκρίον,το
Μικρή Βίβλα,η
Παναγία,η (νησίς)

59
558

46
437

213

167

53

41

164

128

28

22

100

78

0

0

Σε μια προσπάθεια να απεικονιστούν τα παραπάνω δεδομένα για την παραγωγή ΑΣΑ το νησί της
Νάξου, δημιουργήθηκε ο παρακάτω χάρτης, στον οποίο απεικονίζεται προσεγγιστικά η χωρική
κατανομή της παραγωγής. Στον χάρτη το μεγαλύτερο εμβαδόν ενός κύκλου αντιπροσωπεύει και την
μεγαλύτερη παραγωγή, ενώ τονίζεται πως αν και ακολουθήθηκε όσο το δυνατόν αναλογική κλίμακα,
σε περιοχές με χαμηλή παραγωγή τηρήθηκε ένα ελάχιστο εμβαδόν κύκλου ώστε να είναι εμφανής.
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Εικόνα 7: Απεικόνιση
Α
τη
ης ενδεικτικήςς χωρική κατα
ανομή της παραγωγής ΑΣΑ
Α του Δήμου

Σύμφ
φωνα και μεε την παραπ
πάνω απεικόννιση, παρατη
ηρούμε ότι η μεγαλύτερη
η παραγωγή ΑΣΑ
παρα
ατηρείται σττη Δημοτική Κοινότητα Νάξου.
Ν
Ακολλούθως βρίσκεται το κένντρο βάρουςς της
παρα
αγωγής των ΑΣΑ συνυπο
ολογίζοντας την
τ
παραγωγγή αποβλήτων και τις μέέσες χιλιομεττρικές
αποσ
στάσεις ανά Δ.Ε.
Δ
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3.4.2.

Κένττρο Βάρους παραγωγής
π
ΑΣΑ

Ως «κέντρο
«
βάρο
ους» κάθε Δ.ΕΕ. ορίζεται το
ο νοητό κέντρ
ρο παραγωγήςς αποβλήτωνν. Η ποσότητα
α των
παρα
αγόμενων απ
πορριμμάτωνν κάθε διαμεερίσματος θεωρείται ότιι συγκεντρώννεται στο κέέντρο
παρα
αγωγής. Η ρεαλιστικότητ
ρ
τα της άνω παραδοχής ενισχύεται
ε
απ
πό την επιλο
ογή των κένντρων
παρα
αγωγής ως τα
τ κέντρα πόλεων και οικισμοί,
ο
κένττρα βάρους περιοχών μεε την υψηλό
ότερη
συγκκέντρωση πλη
ηθυσμού και κατ’
κ επέκταση
η τη μέγιστη παραγωγή
π
απ
πορριμμάτων.. Επιπλέον, για τον
καθο
ορισμό των κέντρων βά
άρους λαμβά
άνεται υπόψη
η η εγγύτηττα σε οδικό άξονα ώστε να
επιτυ
υγχάνεται η βελτιστοποίησ
β
ση του κόστους μεταφορά
άς των απορριιμμάτων από το κέντρο βά
άρους
κάθεε διαμερίσματτος.

Εικκόνα 8: Χάρτη
ης με τα επιλεεγμένα κέντρα βάρους τωνν Δ.Ε. της Νάξξου

ο
χιλιομεετρικές αποσττάσεις (km) μεταξύ
μ
των επ
πί μέρους κένντρων βάρουςς των
Οι διανυόμενες οδικές
ήθηκαν αποτυ
υπώνονται σττον ακόλουθο
ο πίνακα. Επισ
σημαίνεται όττι oι χιλιομεττρικές
Δ.Ε. που διερευνή
στάσεις λήφθ
θηκαν με τη χρ
ρήση του εργα
αλείου Google
e Earth.
αποσ
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Πίνακας 12: Οδικές Χιλιομετρικές Αποστάσεις μεταξύ των επιλεγμένων επί μέρους κέντρων βάρους των Δ.Ε. (km)

Γαλήνη

Γλινάδιον

Δαμα‐
ριώνας

20,7

27,7

21,7

9,4

6,8

2,5

14,2

1,8

10

19,2

2,5

0

12

1,1

11

20,2

14,2

12

0

11,2

14,7

22,4

Απέρανθος

Βίβλος

Γαλανάδιον

Απέρανθος

0

19,7

Βίβλος

19,7

0

Γαλανάδιον

20,7

Γαλήνη

27,7

Δανα‐
κός

Κερα‐
μωτή

Κινι‐
δάριον

25

8,4

14,1

22,9

13,2
1,2

Εγγαρίων

Κορώ‐
νου

Κορω‐
νίδα

Μέλανες

Μέση

Μονή

Νάξος

Ποτα‐
μιά

Σαγκ‐
ρίου

Σκα‐
διον

Φιλο‐
τίον

15,1

9,8

16,7

18,6

14,9

12,6

25,5

15,9

15,4

11,3

7

9,8

18,2

24,2

31,1

10,7

29,4

14,6

7,9

12,4

5,2

25,8

12,6

10,7

23,9

15,5

25,2

32,1

8,4

30,4

15,6

5,5

10,2

7

26,8

13,6

11,7

21,3

10,4

22,6

29,5

4,3

27,8

14,1

7

7,7

17,9

24,2

15,9

13,9
12,7

Χαλκείον

Γλινάδιον

21,7

1,8

1,1

11,2

0

12

21,2

12,3

24,9

15,9

26,3

33,2

8,8

31,4

16,7

5,9

10,6

8,1

27,8

14,7

Δαμαριώνας

9,4

10

11

14,7

12

0

8,9

15,6

14,9

10,3

16,2

23,1

10,4

21,4

6,6

16,5

7,7

5,7

17,8

2,3

2,7

Δανακός

6,8

19,2

20,2

22,4

21,2

8,9

0

23,3

14,8

17,2

16,2

23,1

18,1

21,3

13,6

25

15,4

14,9

17,7

6,5

9,3

Εγγαρίων

25

14,1

13,2

1,2

12,3

15,6

23,3

0

20,8

9,9

22,2

29,1

3,8

27,4

13,7

8,6

7,2

17,4

23,7

15,4

13,5

Κεραμωτή

8,4

22,9

23,9

21,3

24,9

14,9

14,8

20,8

0

6,7

5,8

12,7

15,4

11

8,7

21,6

19,1

18,6

7,3

15,1

12,7

Κινιδάριον

15,1

18,2

15,5

10,4

15,9

10,3

17,2

9,9

6,7

0

12,5

19,4

9

17,7

4

15,9

14,4

14

14

10,6

8,1

Κορώνου

9,8

24,2

25,2

22,6

26,3

16,2

16,2

22,2

5,8

12,5

0

6,9

21,2

5,5

10

28,1

20,4

20

2,6

16,4

14,1

Κορωνίδα

16,7

31,1

32,1

29,5

33,2

23,1

23,1

29,1

12,7

19,4

6,9

0

28,1

8,4

16,9

35

27,3

26,9

5,3

23,3

21

Μέλανες

18,6

10,7

8,4

4,3

8,8

10,4

18,1

3,8

15,4

9

21,2

28,1

0

26,4

12,7

8,8

3,4

12,4

22,8

11,6

9,6

Μέση

14,9

29,4

30,4

27,8

31,4

21,4

21,3

27,4

11

17,7

5,5

8,4

26,4

0

15,2

33,3

25,6

32,4

3,6

21,6

19,2

Μονή

12,6

14,6

15,6

14,1

16,7

6,6

13,6

13,7

8,7

4

10

16,9

12,7

15,2

0

19,6

10,8

10,4

11,6

7

4,2

Νάξος

25,5

7,9

5,5

7

5,9

16,5

25

8,6

21,6

15,9

28,1

35

8,8

33,3

19,6

0

10,6

13,2

29,7

19,8

17,9

Ποταμιά

15,9

12,4

10,2

7,7

10,6

7,7

15,4

7,2

19,1

14,4

20,4

27,3

3,4

25,6

10,8

10,6

0

7,6

22

8,8

6,9

Σαγκρίου

15,4

5,2

7

17,9

8,1

5,7

14,9

17,4

18,6

14

20

26,9

12,4

32,4

10,4

13,2

7,6

0

21,5

8,4

6,4

Σκαδιον

11,3

25,8

26,8

24,2

27,8

17,8

17,7

23,7

7,3

14,2

2,6

5,3

22,8

3,6

11,6

29,7

22

21,5

0

18

15,6

Φιλοτίον

7

12,6

13,6

15,9

14,7

2,3

6,5

15,4

15,1

10,6

16,4

23,3

11,6

21,6

7

19,8

8,8

8,4

18

0

2,7

Χαλκείον

9,8

10,7

11,7

13,9

12,7

2,7

9,3

13,5

12,7

8,1

14,1

21

9,6

19,2

4,2

17,9

6,9

6,4

15,6

2,7

0
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Με βάση όλων των ανωτέρο (παραγωγή ΑΣΑ και χιλιομετρικές αποστάσεις), μπορεί να υπολογιστεί
το μέγεθος «Τονοχιλιόμετρο», πολλαπλασιάζοντας την εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή απορριμμάτων
(σε τόνους) επί την οδική χιλιομετρική απόσταση (km). Η περιοχή που οριοθετείται από τα
διαμερίσματα για τους οποίους αθροιστικά απαιτούνται τα λιγότερα «τονοχιλιόμετρα», αποτελεί το
κέντρο βάρους του νησιού.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 13: Υπολογισμός του μεγέθους Τονοχιλιόμετρο (km*tn)
Απέρανθος

Βίβλος

Γαλανά‐
διον

Γαλήνη

Γλινάδιον

Δαμα‐
ριώνας

Δανα‐
κός

Εγγα‐
ρίων

Κερα‐
μωτή

Κινι‐
δάριον

Κορώ‐
νου

Κορω‐
νίδα

Μέλα‐
νες

Μέση

Μονή

Νά‐
ξος

Ποτα‐
μιά

Σαγκ‐
ρίου

Σκα‐
διον

Φιλο‐
τίον

Χαλ‐
κείον

Απέρανθος

0

7.100

7.461

9.984

7.821

3.388

2.451

9.010

3.028

5.442

3.532

6.019

6.704

5.370

4.541

9.191

5.731

5.550

4.073

2.523

3.532

Βίβλος

10.377

0

1.317

7.480

948

5.267

10.114

7.427

12.063

9.587

12.747

16.382

5.636

15.486

7.691

4.161

6.532

2.739

13.590

6.637

5.636

Γαλανάδιον

7.437

898

0

4.311

395

3.952

7.257

4.742

8.586

5.568

9.053

11.532

3.018

10.921

5.604

1.976

3.664

2.515

9.628

4.886

4.203

Γαλήνη

5.897

3.023

2.555

0

2.384

3.129

4.769

255

4.535

2.214

4.811

6.280

915

5.918

3.002

1.490

1.639

3.811

5.152

3.385

2.959

Γλινάδιον

9.783

811

496

5.049

0

5.410

9.558

5.545

11.226

7.168

11.857

14.967

3.967

14.156

7.529

2.660

4.779

3.652

12.533

6.627

5.726

Δαμαριώνας

1.839

1.956

2.151

2.875

2.347

0

1.741

3.051

2.914

2.015

3.169

4.518

2.034

4.186

1.291

3.227

1.506

1.115

3.481

450

528

Δανακός

292

825

868

963

911

383

0

1.001

636

739

696

993

778

916

585

1.075

662

640

761

279

400

Εγγαρίων

3.444

1.942

1.818

165

1.694

2.149

3.210

0

2.865

1.364

3.058

4.009

523

3.774

1.887

1.185

992

2.397

3.265

2.121

1.860

Κεραμωτή

185

506

528

470

550

329

327

459

0

148

128

280

340

243

192

477

422

411

161

333

280

Κινιδάριον

4.787

5.769

4.913

3.297

5.040

3.265

5.452

3.138

2.124

0

3.962

6.150

2.853

5.611

1.268

5.040

4.565

4.438

4.438

3.360

2.568

Κορώνου

2.740

6.766

7.045

6.319

7.353

4.529

4.529

6.207

1.622

3.495

0

1.929

5.927

1.538

2.796

7.856

5.703

5.592

727

4.585

3.942

Κορωνίδα

4.024

7.493

7.734

7.108

7.999

5.566

5.566

7.011

3.060

4.674

1.662

0

6.770

2.024

4.072

8.433

6.578

6.481

1.277

5.614

5.060

Μέλανες

9.419

5.418

4.254

2.178

4.456

5.267

9.166

1.924

7.799

4.558

10.736

14.230

0

13.369

6.431

4.456

1.722

6.279

11.546

5.874

4.861

Μέση

576

1.136

1.175

1.074

1.213

827

823

1.059

425

684

213

325

1.020

0

587

1.287

989

1.252

139

835

742

Μονή

1.068

1.238

1.323

1.195

1.416

560

1.153

1.162

738

339

848

1.433

1.077

1.289

0

1.662

916

882

983

593

356

Νάξος

151.605

46.968

32.699

41.617

35.077

98.097

148.632

51.129

128.418

94.530

167.062

208.085

52.318

197.978

116.528

0

63.020

78.478

176.575

117.717

106.421

Ποταμιά

3.547

2.766

2.275

1.718

2.364

1.718

3.435

1.606

4.261

3.212

4.551

6.090

758

5.710

2.409

2.364

0

1.695

4.907

1.963

1.539

Σαγκρίου

6.726

2.271

3.057

7.818

3.538

2.489

6.507

7.599

8.123

6.114

8.735

11.748

5.416

14.150

4.542

5.765

3.319

0

9.390

3.669

2.795

Σκαδιον

370

844

877

792

910

583

579

776

239

465

85

173

746

118

380

972

720

704

0

589

511

Φιλοτίον

4.074

7.334

7.916

9.254

8.556

1.339

3.783

8.963

8.789

6.170

9.545

13.561

6.752

12.572

4.074

11.524

5.122

4.889

10.477

0

1.571

Χαλκείον

2.110

2.304

2.519

2.993

2.734

581

2.002

2.907

2.734

1.744

3.036

4.521

2.067

4.134

904

3.854

1.486

1.378

3.359

581

0

Άθροισμα

230.298

107.369

92.981

116.659

97.708

148.827

231.053

124.973

214.182

160.230

259.486

333.225

109.620

319.463

176.313

78.655

120.065

134.897

276.462

172.622

155.490

Κατάταξη

16

4

2

6

3

10

17

8

15

12

18

21

5

20

14

1

7

9

19

13

11

Από / Προς
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Από την παραπά
άνω κατάταξη, συμπεραίνο
ουμε ότι το κέντρο
κ
βάρου
υς παραγωγής ΑΣΑ του νη
ησιού
βρίσ
σκεται στην περιοχή
π
μετα
αξύ των επιμ
μέρους κέντρω
ων βάρους Νάξου,
Ν
Γαλαννάδου, Γλινα
αδίου,
Βίβλλου, Μελανες και Γαλήνης, όπως παρουσ
σιάζεται στην ακόλουθη εννδεικτική απειικόνιση.

Α του νησιο
ού της Νάξου
υ
Εικόνα 9: Κένντρο βάρους παραγωγής ΑΣΑ

ονάδων ή ΧΥΥΤΑ στην ευρ
ρύτερη αυτή περιοχή, θεεωρείται ότι είναι
Η εγγκατάσταση κεντρικών μο
τεχνοοικονομικά η πιο συμφέρ
ρουσα επιλογή
ή.
τ
ίδια διαδ
δικασία, βρίίσκουμε το κέντρο
κ
βάρο
ους παραγωγγής ΑΣΑ της Δ.Ε.
Ακολλουθώντας την
Δρυμ
μαλίας. Τα απ
ποτελέσματα παρουσιάζοντ
π
ται στον ακόλλουθο πίνακα
α.
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Πίνακας 14: Υπολογισμός του μεγέθους Τονοχιλιόμετρο (km*tn)
Από / Προς

Απέρανθος

Δαμαριώνας

Δανακός

Κεραμωτή

Κορώνου

Κορωνίδα

Μέση

Μονή

Σκαδιον

Φιλοτίον

Χαλκείον

Απέρανθος

0

3.388

2.451

3.028

3.532

6.019

5.370

4.541

4.073

2.523

3.532

Δαμαριώνας

1.839

0

1.741

2.914

3.169

4.518

4.186

1.291

3.481

450

528

Δανακός

292

383

0

636

696

993

916

585

761

279

400

Κεραμωτή

185

329

327

0

128

280

243

192

161

333

280

Κορώνου

2.740

4.529

4.529

1.622

0

1.929

1.538

2.796

727

4.585

3.942

Κορωνίδα

4.024

5.566

5.566

3.060

1.662

0

2.024

4.072

1.277

5.614

5.060

Μέση

576

827

823

425

213

325

0

587

139

835

742

Μονή

1.068

560

1.153

738

848

1.433

1.289

0

983

593

356

Σκαδιον

370

583

579

239

85

173

118

380

0

589

511

Φιλοτίον

4.074

1.339

3.783

8.789

9.545

13.561

12.572

4.074

10.477

0

1.571

Χαλκείον

2.110

581

2.002

2.734

3.036

4.521

4.134

904

3.359

581

0

Άθροισμα

17.278

18.083

22.954

24.184

22.914

33.753

32.388

19.422

25.438

16.383

16.922

Κατάταξη

3

4

7

8

6

11

10

5

9

1

2
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Από την παραπά
άνω κατάταξη
η, συμπεραίννουμε ότι το
ο κέντρο βάρ
ρους παραγω
ωγής ΑΣΑ τηςς Δ.Ε.
Δρυμ
μαλίας βρίσκκεται στην περιοχή
π
μεταξξύ των επιμέρους κέντρω
ων βάρους Φ
Φιλότη, Χάλκκειον,
Δαμα
αρίωνα και Απ
πέρανθου, όπ
πως παρουσιά
άζεται στην ακκόλουθη ενδεεικτική απεικό
όνιση.

Εικόνα 10: Κέντρο
Κ
βάρου
υς παραγωγής ΑΣΑ του Δ.ΕΕ. Δρυμαλίας
ονάδων ή ΣΜ
ΜΑ στην ευρ
ρύτερη αυτή περιοχή, θεεωρείται ότι είναι
Η εγγκατάσταση κεντρικών μο
τεχνοοικονομικά η πιο συμφέρ
ρουσα επιλογή
ή.

3.5..

ΛΟΙΠΑ
Α ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α

Εκτό
ός από τα ΑΣΑ
Α, στο Δήμο πα
αράγονται σε σημαντικές ποσότητες
π
καιι τα παρακάτω
ω απόβλητα:


Φύκια: περίπου
π
200 τόνοι / έτος



Λυματολλάσπη: περίπο
ου 2.500 τόνο
οι / έτος



Κτηνοτρο
οφικά: τουλάχχιστον 500 τόνοι / έτος

Οι δύο
δ πρώτες ροές
ρ
(φύκια και
κ λυματολάσπη) θα μπορούν υπό πρ
ροϋποθέσεις ννα επεξεργασ
στούν
βιολλογικά (π.χ. μεε αναερόβια χώνευση η λυματολάσπη και κομποστο
οποίηση ή ανναερόβια χώννευση
τα φύκια).
φ
Εναλλα
ακτικά μπορούν να επεξεργγαστούν θερμ
μικά.
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Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα, η διαχείριση τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό για τα ζωικά
υποπροϊόντα (Κανονισμού (ΕΚ) 1069/200921), ο οποίος τον Μάρτιο 2011, αντικατέστησε τον
Κανονισμό 1774/2002 και μια σειρά άλλων νομοθετικών πράξεων. Με τον κανονισμό αυτόν
καθορίζονται ουσιαστικά οι κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση με τα
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους. Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριοποιούνται σε
3 ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και
την υγεία των ζώων.
Επίσης, τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες της συγκεκριμένης κατηγορίας ζωικών
υποπροϊόντων από τα οποία παράγονται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό ή
προβλέπεται τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα οποία μπορούν να ορίζουν τους
όρους υπό τους οποίους παράγωγα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ανωτέρω κανόνες που
θεσπίζονται από την Επιτροπή.
Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 1), τα υλικά της κατηγορίας 1
εν γένει (με αντίστοιχες εξαιρέσεις όπου αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο):
1. Απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης:


απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή



έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή και
αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο.

2. Ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 είναι
απόβλητα:


απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή



έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και
αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο.

3. Χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση ή
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 (απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 2), τα υλικά της κατηγορίας 2:
1. Απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης:
 απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή
 έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και
αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο
2. Ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 2 είναι
απόβλητα:
 απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή
 έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και
αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο
3. Απορρίπτονται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση με
αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο

21

Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)»
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4. Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους προς
διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32 έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό
πίεση, εφόσον απαιτείται, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο
5. Λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο:
 έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει
επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο, ή
 εάν πρόκειται για κόπρο, πεπτικό σύστημα και το περιεχόμενό του, γάλα, προϊόντα με
βάση το γάλα, πρωτόγαλα, αυγά και προϊόντα αυγών εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι
δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο μετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής μεταδοτικής νόσου, με ή
χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση
6. Διασπείρονται στο έδαφος χωρίς μεταποίηση, εάν πρόκειται για κόπρο, περιεχόμενο του
πεπτικού συστήματος που έχει αποχωριστεί από το πεπτικό σύστημα, γάλα, προϊόντα με βάση
το γάλα και πρωτόγαλα, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο
μετάδοσης οιασδήποτε σοβαρής μεταδοτικής νόσου
7. Εάν πρόκειται για υλικό που προέρχεται από υδρόβια ζώα, ενσιρώνονται, λιπασματοποιούνται
ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο
8. Χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση
9. Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παράγωγων προϊόντων μνεία των οποίων γίνεται
στα άρθρα 33, 34 και 36 και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.
Σύμφωνα με το Άρθρο 14 (απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 3), τα υλικά της κατηγορίας 3
εν γένει (με αντίστοιχες εξαιρέσεις όπου αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο):
1. Απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση
2. Ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση,
εάν τα υλικά της κατηγορίας 3 είναι απόβλητα
3. Απορρίπτονται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση
4. Μεταποιούνται, εκτός εάν πρόκειται για υλικά της κατηγορίας 3 που έχουν αλλάξει λόγω
αποσύνθεσης ή αλλοίωσης τόσο ώστε να παρουσιάζουν μέσω του μεταποιημένου προϊόντος
απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, και μεταξύ άλλων
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους, προς
διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32
5. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, η οποία
είναι προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 35
6. Λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο
7. Χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση.
Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 32 (Διάθεση στην αγορά και χρήση), τα οργανικά λιπάσματα και τα
βελτιωτικά εδάφους μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται εφόσον:
1.

προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2 ή της κατηγορίας 3

2.

έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους όρους για την αποστείρωση υπό πίεση ή υπό άλλους
όρους για την αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζονται για τη δημόσια υγεία και την
υγεία των ζώων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 και τυχόν μέτρων τα οποία
έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο (παράγραφο 3)
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3.

προέρχονται από εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες σε μητρώα εγκαταστάσεις ή μονάδες,
ανάλογα με την περίπτωση και

4.

στην περίπτωση κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων που παράγονται από υλικό της κατηγορίας
2 και μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά
λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους έχουν αναμιχθεί με συστατικό για να αποκλείεται η χρήση
του μείγματος ως ζωοτροφής στη συνέχεια και φέρουν σήμανση, οσάκις απαιτείται, από τα
μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 3.

Επιπλέον, τα κατάλοιπα διάσπασης από μετασχηματισμό σε βιοαέριο ή το λίπασμα μπορούν να
διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους.
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
Στις ακόλουθες παραγράφους, παρουσιάζεται η υφιστάμενη διαχείριση ΑΣΑ στο Δήμο Νάξου.

4.1.

ΣΥΛΛΟΓΗ ‐ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΑ

Για τις ανάγκες συλλογής των ΑΣΑ, ο Δήμος έχει στη διάθεση του 14 απορριμματοφόρα
χωρητικότητας από 2 έως 12m3. Επίσης ο Δήμος διαθέτει και 3 φορτηγά που φέρουν γάντζο, για την
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από ειδικούς κάδους.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τα
απορριμματοφόρα.
Πίνακας 15: Απορριμματοφόρα Δήμου Νάξου & μικρών Κυκλάδων
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Απορριμματοφόρο
Φορτηγό‐ γατζ.
Φορτηγό‐ γεραν.
Φορτηγό γεραν.

(m³)
6
8
10
12
12
10
10
10
10
8
8
2
10
4
16
16
16

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Νάξος
Νάξος
Νάξος
Νάξος
Νάξος
Νάξος
Δρυμαλία
Δρυμαλία
Δρυμαλία
Κουφονήσι
Κουφονήσι
Κουφονήσι
Ηρακλειά
Δονούσα
Νάξος
Νάξος
Νάξος

Επίσης ο Δήμος διαθέτει 4 πρέσες χωρητικότητας 8 m3 η κάθε μία για την συμπίεση των
απορριμμάτων (βλ. ακόλουθες εικόνες).
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Εικόνα 11:: Πρέσες συμπ
πίεσης ΑΣΑ
Ο αρ
ριθμός κάδωνν ανά ΔΕ, καθ
θώς και το πρ
ρόγραμμα απο
οκομιδής σε κάθε
κ
Δ.Ε. παρ
ρουσιάζεται στους
σ
ακόλλουθους πίνα
ακες:

Π
Πίνακας
16: Αριθμός
Α
των κάδων
κ
απορριμμάτων και βασικό πρόγρ
ραμμα αποκο
ομιδής στη Δ.Ε.
ΝΑΞΟΥ
A//A

ΔΙΑ
ΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ
ΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΟΡΩΝ

ΚΑΔΟΙ

1

ΧΩΡΑ –ΒΡΑΧΟ ‐ΠΑΡΑ
ΑΔΕΙΣΙΑ‐ ΑΓΓΙΔΙΑ
Α

126

2

ΧΩΡΑ ‐ΠΟΤΑΜΙΑ

127

3

ΓΑΛΑΝ
ΝΑΔΟ – ΣΑΓΚΡΙ‐‐ΤΡΙΠΟΔΕΣ – ΓΛ
ΛΙΝΑΔΟ – ΒΙΓΛΑ
Α – ΚΑΣΤΡΑΚΙ‐ ΑΛΥΚΟ
Α

121

4

ΓΑΛΗΝ
ΝΗ‐ΕΓΓΑΡΕΣ‐ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ‐ΜΕΛΑ
ΑΝΕΣ‐ΑΓ.ΘΑΛΕΛ
ΛΑΙΟΣ‐ΑΓ.ΑΡΣΕΕΝΙΟΣ‐
ΣΥΝΕΡ
ΡΓΕΙΑ‐ΛΟΥΚΑΚΗ
Η

5

ΓΑΛΗΝ
ΝΗ‐ΕΓΓΑΡΕΣ‐ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ‐ΜΕΛΑ
ΑΝΕΣ‐ΑΓ.ΘΑΛΕΛ
ΛΑΙΟΣ‐ΑΓ.ΑΡΣΕΕΝΙΟΣ‐
ΣΥΝΕΡ
ΡΓΕΙΑ‐ΛΟΥΚΑΚΗ
Η‐ΦΑΝΕΡΩΜΕΝ
ΝΗ
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A/A

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΔΟΙ

6

ΑΓ. ΑΝΝΑ‐ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΗΣ‐ΠΛΑΚΑ‐ΣΤΕΛΙΔΑ‐ΓΑΛΗΝΗ‐ΕΓΓΑΡΕΣ‐ΚΥΝΙΔΑΡΟ‐

159

ΜΕΛΑΝΕΣ‐ΑΓ.ΘΑΛΕΛΑΙΟΣ‐ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ –ΛΟΥΚΑΚΗ
7

ΣΤΕΝΑ ΧΩΡΑΣ‐ΦΛΟΙΣΒΟ‐ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ‐ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ‐ΣΤΕΛΙΔΑ‐

131

ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΗΣ‐ΑΓ.ΑΝΝΑ‐ΠΛΑΚΑ‐ΑΓ.ΑΡΣΕΝ.‐ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
8

ΣΤΕΝΑ ΧΩΡΑΣ‐ΣΤΕΛΙΔΑ‐ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ‐ΑΓ.ΑΝΝΑ‐ΠΛΑΚΑ‐ΑΓ.ΑΡΣΕΝ.‐

148

ΓΛΙΝΑΔΟ‐ΤΡΙΠΟΔΕΣ‐ΓΑΛΑΝΑΔΟ‐ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ

987

Πίνακας 17: Αριθμός των κάδων απορριμμάτων και βασικό πρόγραμμα αποκομιδής στη Δ.Ε.
Δρυμαλίας
Α/Α
1

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΔΟΙ

ΦΙΛΟΤΙ–ΑΠΕΙΡ/ΝΘΟΣ‐ΚΕΡΑΜΙ‐ΧΑΔΑ‐ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ‐ΧΑΛΚΙ‐ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ‐

99

ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ‐ΚΡΟΝΟΣ‐ΧΑΔΑ‐ (ΜΠΑΟΥΖΙ)
2

ΜΟΝΗ‐ΚΕΡΑΜΩΤΗ‐ΛΙΩΝΑΣ‐ΚΟΡΩΝΟΣ‐ΣΚΑΔΟ‐ΚΩΜΙΑΚΗ‐ΜΕΣΗ‐ΑΓΙΑ‐ΑΜΠΡΑΜ‐

49

ΚΑΜΠΟΣ‐ΧΑΔΑ
3

ΦΙΛΟΤΙ‐ΑΠΕΙΡ/ΝΘΟΣ‐ΔΑΝΑΚΟΣ‐ΚΕΡΑΜΙ‐ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ‐ΧΑΛΚΙ‐ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ‐

97

ΔΑΜΑΛΑΣ‐ΧΑΔΑ
4

ΜΟΥΤΣΟΥΝ‐ΛΥΓΑΡΙΔΙΑ‐ΚΑΝΑΚΗ‐ΚΛΕΙΔΟΣ‐ΑΖΑΛΑΣ‐(ΜΠΑΟΥΖΙ‐ΑΓΙΑΣΣΟ‐ΠΥΡΓΑΚΙ‐

63

ΧΑΔΑ)
5

ΚΑΛΑΝΤΟΣ‐ΦΙΛΟΤΙ‐ΑΠΕΙΡ/ΝΘΟΣ‐ΧΑΔΑ‐ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ‐ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ‐ΚΕΡΑΜΙ‐

109

ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ‐ΧΑΛΚΙ‐ΧΑΔΑ
6

ΜΟΝΗ‐ΚΟΡΩΝΟΣ‐ΣΚΑΔΟ‐ΚΩΜΙΑΚΗ‐ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ‐ΑΓΙΑ‐ΑΜΠΡΑΜ‐ΚΑΜΠΟΣ‐ΧΙΛΙΑ

55

ΒΡΥΣΗ‐ΧΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ

472

Πίνακας 18: Αριθμός των κάδων απορριμμάτων και βασικό πρόγραμμα αποκομιδής στις Μικρές
Κυκλάδες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ
1.200 lt
25

770 lt
0

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
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600 lt

360 lt

0

0

250 lt

3
0

48

36

0

100 lt

95
15

20

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΡ/ΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΔΩΝ

1

πρέσα

25

1

φορτηγό

98

1

πρέσα

51

3

1 πρέσα,
1 μύλος,
1
φορτηγάκι

68
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4.2..

ΑΝΑΚ
ΚΥΚΛΩΣΗ

Στο Νησί της Νάξου
Ν
στην παρούσα φά
άση υπάρχουν 23 σημεεία ανακύκλω
ωσης. Τα ση
ημεία
συμπ
περιλαμβάνουν 3 ξεχωρισττούς κάδους χωρητικότητα
ας 2,5 m3 έκα
αστος για ανα
ακυκλώσιμα υλικά
υ
ήτοι γυαλί, χαρτί και ένα κάδο για λοιπά υλιικά (μέταλλα και πλαστικά).
Τα σημεία
σ
ανακύκκλωσης στο Δήμο
Δ
Νάξου κα
αθώς και οι κά
άδοι φαίνονται στις ακόλουθες εικόνες..

Εικόννα 12: Σημεία
α ανακύκλωση
ης στο Δήμο Νάξου
Ν

Εικόννα 13: Σύστημ
μα κάδων στα
α σημεία ανακκύκλωσης στο
ο Δήμο Νάξου
υ (1/2)

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 59 απ
πό 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης τω
ων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου
Δ
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

Εικόννα 14: Σύστημ
μα κάδων στα
α σημεία ανακκύκλωσης στο
ο Δήμο Νάξου
υ (2/2)

π
αποθέέτουν τα από
όβλητα συσκεευασίας στου
υς συγκεκριμέένους κάδουςς μέχρι να γίίνει η
Οι πολίτες
συλλλογή τους από τα απορριμματοφ
α
φόρα. Τα ανακυκλώσιμ
α
α συλλέγοννται από ειδικά
ε
απορ
ρριμματοφόρ
ρα με αρπάγη
η, και τα υλλικά μεταφέρονται στο χώ
ώρο του ΧΑΔ
ΔΑ για προσω
ωρινή
αποθ
θήκευση.
μα μεταφέροννται σε Κέντρ
ρο Διαλογής Ανακυκλώσιμ
Α
μων Υλικών (Κ
ΚΔΑΥ)
Στη συνέχεια τα ανακυκλώσιμ
Ε
Ετα
αιρείας Αξιοπο
οίησης Ανακύ
ύκλωσης στην Αττική.
της Ελληνικής

4.3..

ΕΠΕΞΕΕΡΓΑΣΙΑ ‐ ΔΙΑΘΕΣΗ

Στηνν παρούσα φά
άση στη Νάξο
ο λειτουργεί μόνο
μ
ένας Χώ
ώρος Ανεξέλεγγκτης Διάθεσ
σης Απορριμμ
μάτων
στηνν περιοχή "Τίίμιος Σταυρό
ός" (βλ. ακόλλουθες εικόνεες), ο οποίοςς όμως αναμ
μένεται άμεσ
σα να
αποκκατασταθεί με
μ κονδύλια του ΕΣΠΑ, ενώ δεν λειττουργεί καμίία εγκατάστα
αση επεξεργα
ασίας
απορ
ρριμμάτων. Παράλληλα
Π
λεειτουργούν 4 ΧΑΔΑ σε κάθε ΔΔ (Δονούσ
σα, Σχοινούσα
α, Κουφονήσια και
Ηρακλειά).
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Εικόνα 15: Απεικόνισ
ση των 5 ενερ
ργών ΧΑΔΑ σττο Δήμο.

α 16: Άποψη από τον ΧΑΔΑ
Α στο Τίμιο Στταυρό.
Εικόνα
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Η παρουσία ΧΑΔΑ δεν είναι ένα φαινόμενο που συναντάται μόνο στη Νάξο. Γενικά, η τρέχουσα
εικόνα του Προγράμματος παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην Ελλάδα, έχει ως εξής:



οι ενεργοί ΧΑΔΑ μειώθηκαν στους 39 (από 70 τον Ιούνιο 2014),
οι ανενεργοί μειώθηκαν στους 206 (από 223 τον Ιούνιο 2014)

Από τους 39 ενεργούς ΧΑΔΑ, οι 21, δηλαδή το 54% του συνόλου των ενεργών ΧΑΔΑ, βρίσκονται σε
νησιά 5 περιφερειών της χώρας και εξυπηρετούν συνολικά περίπου 60.000 κατοίκους δηλαδή μόλις
το 0,56% του πληθυσμού της χώρας και ποσότητα απορριμμάτων της τάξης των 30.000 τον/έτος.
Συγκεκριμένα, οι ενεργοί ΧΑΔΑ στις Περιφέρειες Ιονίων Νησιών, Αττικής, του Βορείου Αιγαίου και
της Κρήτης βρίσκονται σε μικρά νησιά, δηλαδή στα Διαπόντια της Κέρκυρας, την Ύδρα, τα Κύθηρα,
Αντικύθηρα και στη Γαύδο, ενώ στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν μεγάλα νησιά όπως η Σαντορίνη αλλά
και πολλά μικρότερα νησιά όπως Κάλυμνος, Κάσος, Σίκινος κλπ. με ενεργό ΧΑΔΑ. Οι υπόλοιποι 18
ενεργοί ΧΑΔΑ (46%) εντοπίζονται στην Πελοπόννησο, Δράμα και Νότια Εύβοια.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης
διάθεσης είναι να λειτουργεί δίκτυο υποδομών ώστε κάθε Δήμος να έχει πρόσβαση σε νόμιμη
εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων
ΠΕΣΔΑ προωθείται, με βάση τις προτάσεις των οικείων ΟΤΑ, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:
 η μεταφορά των απορριμμάτων σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης γειτονικών
περιοχών,
 η λειτουργία προσωρινών έργων διαχείρισης, όπως π.χ. μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής
διαλογής στερεών αστικών αποβλήτων, συστήματα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
οργανικών ή διαχωρισμένων στερεών αστικών αποβλήτων, δεματοποιητές υπολειμμάτων και
χώροι προσωρινής αποθήκευσης, και
 η εντατικοποίηση της Διαλογής στην Πηγή και της ανακύκλωσης.

4.4.

ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος Νάξου κατέθεσε τεχνικό δελτίο για την αποκατάσταση των 5
ενεργών και 6 ανενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και την υλοποίηση έργων
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
Αναφορικά με τους ΧΑΔΑ, με βάση το έργο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν:
1. Μελέτες Αποκατάστασης και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
2. Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ:
ΔΕ Νάξου
• Αυλιά
• Τίμιος Σταυρός
ΔΕ Δρυμαλίας
• Διώδι
• Παντελούδες
• Σελάδι
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• Ρείκες
• Μπαμπακιές
Μικρά Νησιά
• Δονούσα (Λαγκάδι)
• Ηρακλειά (Ρυκιά)
• Κουφονήσια (Καψάλια)
• Σχοινούσσα (Κάτεργο)
Γενικά, οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν διαμόρφωση αναγλύφου, τελική κάλυψη,
διαχείριση ομβρίων – στραγγισμάτων‐ βιοαερίου, έργα πρασίνου.
Επιπλέον το έργο θα συμπεριλαμβάνει:
3. Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Πιο αναλυτικά, θα δημιουργηθούν 5 ΣΜΑ (1 ΣΜΑ σε κάθε μικρό νησί και 1 ΣΜΑ στη Νάξο).
Στις μικρές Κυκλάδες θα εγκατασταθούν από ένα τριαξονικό όχημα μικτού φορτίου 26 τ, μεταφοράς
απορριμματοφόρων χωρητικότητας 22 m3 με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης και μηχανισμού
βαρέου τύπου ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 5 m3 στο οπίσθιο μέρος καθώς και
προμήθεια 10 απορριματοκιβωτίων βαρέως τύπου χωρητικότητας 5 m3. Όλοι αυτοί οι σταθμοί
κρίνονται απαραίτητοι για την μεταφορά των ΑΣΑ στο νησί της Νάξου για περαιτέρω επεξεργασία.
Στην Νάξο μελετάται να εγκατασταθεί ένας τράκορας και δύο ημιρυμουλκούμενα με αυτόνομο
σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 46 m3 και μηχανισμού βαρέου τύπου ανύψωσης
απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 5 m3. Η χωροθέτηση του ΣΜΑ αναφέρεται σε επόμενο
υποκεφάλαιο εκτενώς.
4. Προμήθεια κάδων Οικιακής κομποστοποίησης
Ο Δήμος θα προμηθευτεί και θα διανείμει 600 κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες (30
κάδοι σε κάθε ένα μικρό νησί και 480 στη νήσο της Νάξου).
5. Δράσεις ευαισθητοποίησης & δημοσιότητας. Συνολικά αναμένεται να διοργανωθούν 2 ημερίδες,
εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα, ενημερωτικό φυλλάδιο και
προβολή στα τοπικά ραδιοφωνικά μέσα και στον γραπτό τύπο.

Επιπλέον, στην περιοχή 'Κορφή Ξύδη' του Δήμου κατασκευάζεται νέος ΧΥΤΑ σε γήπεδο έκτασης
170.081,75 m2, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου. Κύρια χαρακτηριστικά του έργου
είναι:
1. Επιφάνεια γηπέδου έργου: 170 στρέμματα (170.081,75 τ.μ.)
2. Όγκος ΧΥΤΑ (τουλάχιστον): 463.500 m3 συμπεριλαμβανομένου του υλικου περιοδικής
επικάλυψης
3. Μέση ετήσια δυναμικότητα : 15.450 t/y ΑΣΑ
4. Χρονική διάρκεια λειτουργίας ΧΥΤΑ : 20 έτη τουλάχιστον
5. Ελάχιστο πάχος τεχνητού γεωλογικού φραγμού: 0,50 m
6. Ελάχιστο πάχος συνθετικής γεωμεμβράνης: 1,5mm
7. Ελάχιστο πάχος στρώσης αποστράγγισης πυθμένα: 0,50m
8. Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος αγωγών δικτύου συλλογής στραγγισμάτων: 150 mm
9. Ελάχιστη διάμετρος αγωγών συλλογής βιοαεριου: 110 mm
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Μέσα στο ίδιο γήπεδο και πλησίον του ΧΥΤΑ προβλέπεται χώρος στον οποίο θα αποθηκευονται
προσωρινά τα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και χώρος που μελλοντικά θα μπορεί να φιλοξενήσει
μικρή μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.
Η γενική διάταξη του έργου φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 17: Γενική διάταξη του έργου ΧΥΤΑ

Αναφορικά με τους κάδους οικιακής κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων, θα είναι
κατάλληλοι για πάρκα, πλατείες, κατοικίες και χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών και δέχονται
οργανικά απόβλητα όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα,
κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κλπ., τα οποία δεν θα χρειάζεται πλέον να αποκομίζονται.
Οι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα περίπου 300 λίτρων και θα αποτελούνται από
α) το κυρίως σώμα (κορμό),
β) την αποσπώμενη βάση,
γ)τον εσωτερικό κώνο,
δ) το άνω καπάκι και πλαϊνό πορτάκι.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την οικιακή κομποστοποίηση συμπεριλαμβάνουν:
 Μείωση των μεταφορών και του περιβαλλοντικού κινδύνου
 Διασφάλιση της αειφορίας
 Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση
των απορριμμάτων
 Αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων
 Εκτροπή του συγκεκριμένου κλάσματος από την ταφή
 Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης/ αξιοποίησης αποβλήτων
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4.5.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην παρούσα φάση, τα λοιπά απόβλητα (όπως φύκια, λυματολάσπη, απόβλητα εκσκαφών
κατασκευών & κατεδαφίσεων ‐ ΑΕΚΚ κ.λπ.), καταλήγουν όλα στο εν ενεργεία ΧΑΔΑ. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην συνέχεια θα εξεταστεί η δυνατότητα τα οργανικά απόβλητα
(π.χ. φύκια) να συνεπεξεργάζονται με τα οικιακά βιοαποβλητα.
Αναφορικά όμως με τα ΑΕΚΚ, ο Δήμος αντιμετωπίζει ένα σοβαρότητα πρόβλημα διαχείρισης.

Εικόνα 18: Άποψη χώρου με κάδους για τα ΑΣΑ, που κατά παρέκκλιση καταλήγουν και ΑΕΚΚ

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ σε επίπεδο Δήμου κρίνεται απαραίτητη
λόγω:
 του μεγάλου όγκου των αδρανών, η ποσότητα των οποίων σε βάρος πιθανώς να υπερβαίνει
την ποσότητα των παραγόμενων ΑΣΑ
 του θεσμικού πλαισίου που επιβάλει την οργανωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ, την επίτευξη
ποσοτικών στόχων αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων
υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ (30% στις αρχές του 2012, 50% στις αρχές του
2015 και 70% στις αρχές του 2020).
 του υφιστάμενου προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόρριψης
 της ανάγκης επαναχρησιμοποίησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού αυτών των
αποβλήτων.
Με γνώμονα την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και μπορεί να
λειτουργήσει αυτόνομα σαν εργαλείο για την οργάνωση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, και δεδομένου
δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ στο Δήμο
προτείνεται η δημιουργία ενός ΧΥΤ Αδρανών, ο οποίος θα δέχεται τα ΑΕΚΚ τα οποία θα πρέπει να
μεταφέρονται εκεί με ευθύνη του παραγωγού τους.
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5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ
5.1.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων
της παρούσας γενιάς χωρίς αυτό να επηρεάσει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η στρατηγική προσδιορίζει παράγοντες – κλειδιά για τη
διασφάλιση της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την αύξηση του μεριδίου
συμμετοχής των χωρών της Ε.Ε. στην οικονομική αγορά που αφορά στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες
και τις οικο‐καινοτομίες.
Η στρατηγική προβλέπει τη μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων μέσω χρήσης
ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ειδικότερα, το πέμπτο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη να τροποποιηθούν ταυτόχρονα οι
μέθοδοι παραγωγής και ανάπτυξης, καθώς και η συμπεριφορά των καταναλωτών αποσκοπώντας
στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων με εφαρμογή
της συλλογιστικής του κύκλου ζωής (Life Cycle Thinking), δηλαδή την πρόληψη της δημιουργίας των
αποβλήτων με βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων και προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωση22.
Ιστορικά, στην Ευρώπη και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα απόβλητα αποτέλεσαν την πρώτη
προσπάθεια στην ανάπτυξη μιας ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής, καθώς η
προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της επονομαζόμενης αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών επίτευξής της. Η
πρώτη οδηγία – πλαίσιο για τα απόβλητα, το 1975, ήταν συγχρόνως και ένα από τα πρώτα θεσμικά
εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις ημέρες μας η
στρατηγική της Ε.Ε. επικεντρώνεται, πλέον της πρόληψης, στην επαναχρησιμοποίηση‐ανακύκλωση,
καθώς και στην αξιοποίηση αποβλήτων για τη δημιουργία άλλων προϊόντων και παράλληλα στην
εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και πυραμίδα ιεράρχησης στόχων ΔΣΑ
Με τη Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) προβλέπεται για το 2020 ο φιλόδοξος στόχος το 50%
κ.β. των αποβλήτων των οικιακών και όσων προσομοιάζουν με αυτά να οδηγούνται προς
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση, καθώς και το 70% κ.β. των αποβλήτων που
παράγονται από οικοδομές/κατασκευές υποδομών. Επίσης, αυτή η Οδηγία θέτει σαφέστατα ως
υποχρέωση πλέον των κρατών μελών την ιεράρχηση που δίνεται ακολούθως. Πρώτος στόχος της
ιεράρχησης είναι να περιοριστούν τα απόβλητα μέσω πρόληψης, που σημαίνει π.χ. αλλαγές στη
συσκευασία.

22

Institute for European Environmental Policy, 2006
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Σ
Σχήμα
3: Η Πυ
υραμίδα Ιερά
άρχησης Στόχω
ων Διαχείριση
ης Στερεών Απ
ποβλήτων σύ
ύμφωνα με τη
ην
Οδηγία 20
008/98/ΕΚ (Άρ
ρθρο 4, §1).

Από τα παραπάνω
ω είναι σαφέές ότι η Τελική
ή Διάθεση (ΧΥΥΤΑ/Υ) είναι η λιγότερο επ
πιθυμητή επιλλογή.
Από την άλλη πλεευρά, η χρησιιμοποίηση τω
ων αποβλήτωνν ως δευτερογγενή πηγή πρ
ρώτων υλών, μέσω
ανακκύκλωσης καιι επαναχρησιμ
μοποίησης, μεεταξύ άλλων, προσφέρει23:


μείωση της ανάγκης
α
για χρ
ρήση και εκμεετάλλευση φυ
υσικού μη ανα
ανεώσιμου κεεφαλαίου,



αποφεύγονται οι περιβαλλλοντικές επιπ
πτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας π.χχ. από την εξό
όρυξη
πρωτογενώνν πρώτων υλλών, καθώς και από τη μεταποίηση των πρώτωνν υλών κατά
ά την
παραγωγική διαδικασία,



μείωση της ποσότητας των
τ
απορριπ
πτόμενων υλιικών και καττά συνέπεια περιορισμόςς των
αναγκαίων χώρων
χ
εναπόθεσής των κα
αι των περιβα
αλλοντικών επιπτώσεων π
που συνεπάγο
ονται,
καθώς και



μείωση του κόστους καττασκευής νέω
ων προϊόντωνν λόγω χαμηλλού ή μηδενικού κόστουςς των
στερεών απο
οβλήτων.

Άλλα οφέλη που προκύπτουν από την ανακκύκλωση είναι:


ρακα,
παράγεται λιιγότερο διοξείδιο του άνθρ



δημιουργούννται νέες θέσεεις εργασίας.

Αναφ
φορικά με το
ους υφιστάμ
μενους χώρου
υς διάθεσης των απορριμ
μμάτων που δεν πληρού
ύν τις
προϋ
ϋποθέσεις για τη μετεξξέλιξή τους σε οργανω
ωμένους ΧΥΤΤΑ/Υ, τότε α
αυτοί πρέπει να
αποκκατασταθούνν με γνώμονα:


τη δρασττική μείωση τω
ων περιβαλλο
οντικών επιπτώσεων



τη δημιο
ουργία προϋποθέσεων γιια τη φυσική
ή επανένταξή
ή τους στο γειτονικό φυ
υσικό
περιβάλλλον.

Ωστό
όσο, η ιεράρ
ρχηση των αποβλήτων
α
δ πρέπει να αντιμετωπ
δεν
πίζεται ως απ
πόλυτος κανό
όνας,
δεδο
ομένου ιδίωςς ότι διαφορετικές μέθο
οδοι επεξεργγασίας των αποβλήτων
α
μ
μπορεί να έχουν
έ

23

Κεεχαγιά Φωτεινή
ή, Τσώχος Γεώ
ώργιος, Η χρήσ
ση των βιομηχα
ανικών παραπρ
ροϊόντων στηνν κατασκευή οδ
δικών
έργω
ων: ένα βήμα πρ
ρος την αειφόρο ανάπτυξη, Heeleco ’05, ΤΕΕ, Αθήνα,
Α
3‐6 Φεβ
βρουαρίου 200
05
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διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, αν κάποια εναλλακτική επιλογή διαχείρισης
αποβλήτων, που βρίσκεται κανονικά σε χαμηλότερη θέση της ιεράρχησης, προκαλεί λιγότερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει και να εφαρμόζεται. Η
εισαγωγή της νέας έννοιας του «κύκλου ζωής» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι επιλέγεται η
βέλτιστη από περιβαλλοντικής άποψης εναλλακτική επιλογή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Γενικά όμως, οι βασικοί στόχοι που τίθενται κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής διαχείρισης
αποβλήτων, αφορούν:


ποσοτική μείωση των αποβλήτων,



ποιοτική βελτίωση της περιεκτικότητας των αποβλήτων μέσω της μείωσης των
περιεχόμενων επικίνδυνων ουσιών,



αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα μέσω της ανακύκλωσης και της
ανάκτησης ενέργειας,



προκειμένου για απόβλητα που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και για τα
υπολείμματα της επεξεργασίας, διάθεση αυτών κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό,



διακίνηση των αποβλήτων με βάση την αρχή της γειτνίασης, δηλαδή, είναι επιθυμητό η
διάθεσή τους να γίνεται στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις.

Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης
Η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η προώθηση της
ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης των στερών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική,
έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήματα διαχείρισης, τα οποία πλέον
δεν είναι δυνατό να βασίζονται σε μία μεμονωμένη τεχνολογία ή μέθοδο, αλλά στο συνδυασμό
διαφόρων τεχνολογιών, μεθόδων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. Η προσέγγιση αυτή της ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) απαιτεί:


ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων,



αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη σημειακή και διάχυτη διάθεση αποβλήτων
και τη διακοπή των απορρίψεων,



εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και
περιορισμό των οχλήσεων,



διαλογή σε επίπεδο ΟΤΑ και επαναχρησιμοποίηση ειδικών κλασμάτων,



διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσματος,



αξιοποίηση κλάσματος ογκωδών και αδρανών από τα ΑΣΑ,



ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης μέσα από ισχυρές και μόνιμες
δράσεις δημοσιότητας και εκπαίδευσης,

Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, άλλες να δρομολογηθούν. Βέβαια,
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδομένου ότι διαφορετικές μέθοδοι
επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
λαμβανομένου υπόψη και των νέων συνθηκών της κλιματικής κρίσης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
των τοπικών συνθηκών. Έτσι, αν κάποια εναλλακτική επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκεται
κανονικά σε χαμηλότερη θέση της ιεράρχησης, προκαλεί λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε
κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει και να εφαρμόζεται.
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Ευθύνη του παραγωγού
Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής
διαχείρισης των ΑΣΑ, είναι η ευθύνη του παραγωγού ενός προϊόντος. Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος
για ζητήματα που αφορούν το προϊόν και είναι:


ο σχεδιασμός,



η χρήση ειδικών υλικών,



η σύνθεση,



η εμπορία.

Συνεπώς, ο παραγωγός πρέπει να κατασκευάζει κάθε προϊόν με κριτήριο αυτό να είναι συμβατό με
τη μετέπειτα επαναχρησιμοποίηση και ανάκτησή του. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο παραγωγός
πρέπει να παρακινείται από πρόσφορα κίνητρα θεσπιζόμενα από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, καθίσταται σαφές ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου, σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί άμεση
προτεραιότητα με διαστάσεις περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και προστασίας της δημόσιας υγείας.

5.2.
5.2.1.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Νόμος 4042/2012, ΦΕΚ 24Α/2012 13.02.2012

«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.»
Με τον εν λόγω νόμο ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Όπως
προαναφέρθηκε, θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των
απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη
θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014 επιβάλλοντας πλέον
ειδικό πρόστιμο ταφής. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς
ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05
06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβαρύνονται από 1/1/201424 με 35
ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται ετησίως 5 ευρώ έως του ποσού των 60 ευρώ.
Επίσης προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί
από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το
γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά

24

μεταφέρθηκε για 1/1/2016
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είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% ως
προς το συνολικό βάρος.
Ειδικά για τα βιοαπόβλητα, με το Άρθρο 41, έως το 2015, αναφέρει ότι το ποσοστό χωριστής
συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον στο 5% του συνολικού
βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους
των βιολογικών αποβλήτων.
Οι στόχοι αυτοί βέβαια, αναπροσαρμόστηκαν από το νέο ΕΣΔΑ (2015), όπως παρουσιάζεται σε
επόμενη παράγραφο.

5.2.2.

ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572Β/2002 16.12.2002

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική Οδηγία
99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («περί υγειονομικής
ταφής αποβλήτων»), η οποία:


δεσμεύει την χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων,



θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α.,



εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών,



απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης,



απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι και πιο
ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα (standards) και σταδιακά, όπου είναι
δυνατό, να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την
Ελλάδα περιλαμβάνουν:
1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο
από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς
υγειονομική ταφή. Ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι σε χώρους ταφής οδηγούνται προς
διάθεση μόνο τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους
τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους δίνει περιθώριο 2 ετών. Σημειώνεται ότι ως
υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ η αυτοί για τους
οποίους έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Με βάση τον ορισμό που δίνεται στην «επεξεργασία» των
αστικών στερεών αποβλήτων, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:


Τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων οικιακών
κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις
επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων υλικών



Τη μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους)
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Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο
και διευκολύνει την διακίνηση)



Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και οι συνδυασμοί
τους

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής. Οι
στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 είναι :


Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για
χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των
βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995



Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για
χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των
βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995



Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για
χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των
βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995

Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην προώθηση της
αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, λιπασματοποίηση ή παραγωγή
βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 21 Παράρτημα IV.Β της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727).
3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην αδειοδότηση
και στην λειτουργία των ΧΥΤΑ.
4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση των
αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και:


Το

κόστος

της

χρηματοοικονομικής

ή

ισοδύναμης

εγγύησης,

προκειμένου

να

εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών
της παύσης λειτουργίας


5.2.3.

Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών

ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ 1909Β/22‐12‐03

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης»
Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία που
αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως τελικά
κωδικοποιήθηκε με την 2008/98/ΕΚ. Ειδικότερα, τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να
ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα
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η οποία στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση
αυτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες
αρχές:
α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων
γ) Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν, να
οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης,
με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό της διαχείρισης
Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο οποίος καταρτίζεται στο
πλαίσιο της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ιεραρχούνται τα παραπάνω ως ακολούθως:
1.

Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της
περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).

2.

Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση της
ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.

3.

Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των
υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό,
στοχεύοντας στην αειφορία.

Επίσης, επαναλαμβάνονται οι εθνικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να
οδηγείται σε χώρους ταφής., όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ 29407/3508

5.2.4.

Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν. 3854/2010
Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και
άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η οδηγία 94/62/ΕΚ25 στο Εθνικό Δίκαιο, και
καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης/
αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά κ.α.), θέτοντας
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά
Προεδρικά Διατάγματα καθορίζουν τους επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των
ξεχωριστών ρευμάτων. Αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά μέσω
του προγράμματος διαλογής που οργανώνει και υλοποιεί ο αρμόδιος φορέας, έχουν τεθεί οι
παρακάτω ποσοτικοί στόχοι:

25 Η Οδηγία τροποποιήθηκε από την 2004/12/ΕΚ και η ενσωμάτωση των νέων στόχων στο Εθνικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε
με την Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των
συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του
νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες»
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α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται26 σε
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος
των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι μεταξύ 25%
τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με ελάχιστο
ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας.
β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 60% τουλάχιστον κατά βάρος
των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών θα πρέπει να είναι μεταξύ 55%
τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με επίτευξη
των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης:
i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά27,
v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία (Παράρτημα IV Β της KYA 50910/2727/2003) συμπεριλαμβάνει εργασίες ανακύκλωσης ή
και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα. Επιπλέον τονίζεται ότι, η έννοια «αξιοποίηση»
στην Οδηγία 98/2008 έχει αντικατασταθεί με την έννοια «ανάκτηση».

5.2.5.

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015) ‐ ΚΥΑ 51373/4684/2015

Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΥΑ
51373/4684/2015 ‐ Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων), οι γενικοί στόχοι είναι οι παρακάτω:
1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.
2) Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή με σκοπό στην συνέχεια να
οδηγηθούν σε – αποκεντρωμένες – υποδομές διαχείρισης, έναντι της διαχείρισής τους σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ.
3) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων
Σημείων –ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.
4) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που
διατίθενται για υγειονομική ταφή.
5) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη
ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020.
6) Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με
εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.

26
27

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (2015) η αποτέφρωση δεν είναι πλέον προτιμητέα μέθοδος επεξεργασίας
λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά
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7) Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου
είδους ανάκτησης
8) Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης
των αποβλήτων ‐ Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015,
το οποίο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.
9) Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των
αποβλήτων.
10) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία
θα προκαθορίσει ομάδες‐στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων
επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης).
11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως τον
Φεβρουάριο 2016. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης
των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη –επαναχρησιμοποίηση αλλά και την
οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση,
σε άμεση συνεργασία με τους δημότες – ανακυκλωτές.
12) Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους
Δήμους, το αργότερο μέχρι τον Μάιο 2016.
13) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών
αποβλήτων έως το 2018.
14) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των
σχετικών προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη του
πρώτου εξαμήνου του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συμμόρφωσης η
διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα
ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος 2016, λαμβάνοντας
υπόψη κριτήρια όπως κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.
15) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή μέσα από αποκεντρωμένες υποδομές,
έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων
ΑΣΑ
16) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.
Πιο συγκεκριμένα, για τα αστικά στερεά απόβλητα ορίζεται:
Πίνακας 19 Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ.
Ρεύμα αποβλήτου

Βιοαποδομήσιμα Αστικά
Απόβλητα

Έτος

Περιγραφή στόχου

2020

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε
υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα
επίπεδα παραγωγής του 1997 (εκτιμάται σε
περίπου 23,7% της τρέχουσας παραγωγής).

2015

5% του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή.

2020

40% του
συλλογή.

Βιοαπόβλητα

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016
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2015

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για
τα ανακυκλώσιμα χαρτί, γυαλί, μέταλλα και
πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε λιγότερα
ρεύματα υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται
μόνο εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική. Για τα
Πράσινα Σημεία τα ρεύματα αποβλήτων θα
είναι περισσότερα.

2020

65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση τουλάχιστον για χαρτί,
μέταλλα, πλαστικό και γυαλί.

Προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση /
ανακύκλωση με χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων ‐ βιοαποβλήτων

2020

50% του συνόλου των ΑΣΑ,

Ταφή σύμμεικτων ΑΣΑ

2020

Κατά μέγιστο 30% της τρέχουσας παραγωγής

Ανακυκλώσιμα υλικά

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στον ΕΣΔΑ ανακυκλώσιμα χαρτιά θεωρούνται τα χαρτιά ‐
χαρτόνια συσκευασίας και το έντυπο χαρτί.
Επιπλέον, ο ΕΣΔΑ ορίζει ως έτος για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων απορριμμάτων που θα
καταλήξουν σε ΧΥΤΑ, το 1997 και όχι το 1995, όπως ο ΠΕΣΔΑ του 2008. Αναφορικά με τα απόβλητα
συσκευασίας και το έντυπο χαρτί, ο ΕΣΔΑ 2015 ορίζει τους κάτωθι επί μέρους στόχους:
Πίνακας 20 Στόχοι ΔσΠ και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και έντυπου χαρτιού
ΥΑ 9268/469/2007
Ανάκτηση
min 60%

5.3.

Ανακύκλωση
min 55%

Στόχοι Σχεδιασμού 2020

max 80%

Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης:

70% κ.β. για το έντυπο χαρτί

60% κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες

92% κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες

60% κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες

70% κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες

50% κ.β. για τις μεταλλικές συσκευασίες

70% κ.β. για τις μεταλλικές συσκευασίες

22,5% κ.β. για τις πλαστικές συσκευασίες

70% κ.β. για τις πλαστικές συσκευασίες

15% κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες

80% κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαχείριση των υπόλοιπων αποβλήτων περιλαμβάνει
επιγραμματικά τα ακόλουθα νομοθετήματα:

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016
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Πίνακας 21 Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση λοιπών αποβλήτων
Απόβλητο

Νομοθεσία

Περιγραφή


Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική

και συσσωρευτών

41624.2057.Ε103/2010
Φορητών

των

χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών

ΚΥΑ
Απόβλητα

διαχείριση

(ΦΕΚ 1625Β/11‐10‐2010).

Ηλεκτρικών Στηλών και



Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά



Πρόγραμμα εναλλακτικής Διαχείρισης
Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ

Συσσωρευτών (ΦΗΣ & Σ)


Εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/66/ΕΚ,
2008/103/ΕΚ

Κανονισμός

(ΕΕ)

αρ.

493/2012

Ν.

4067/2012

(νέος

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 )
και Ν. 4030/2001 (αρ. 40)
από

Εκσκαφές,

Κατασκευές

και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

υπολογισμού

της

απόδοσης

ανακύκλωσης των αποβλήτων ΦΗΣ & Σ

οικοδομικός κανονισμός)

Απόβλητα

Κανονισμός

Εφαρμογή Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σε όλες
τις εργασίες δόμησης

Τα λατομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
χώροι εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ
και για την ανάκτηση ΑΕΚΚ με επίχωση.
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση

ΚΥΑ

1312Β/

αποβλήτων

από

εκσκαφές,

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ

των

24‐08‐

2010).

Εξειδίκευση

Όρων

και

Προϋποθέσεων

–

καθορισμός στόχων εναλλακτικής διαχείρισης
Ο στόχος για το 2020 δεν διαφοροποιείται από τον
αντίστοιχο του άρθρου 27, Ν.4042/2012
Προδιαγραφές αδρανών υλικών για χρήση σε

ΚΥΑ 5328/122/2007

δομικά έργα
«Αντικατάσταση

ΠΔ

82/2004

(ΦΕΚ

64/2.3.04)

Α

της

98012/2001/

ΚΥΑ

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40)»
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση

των

Αποβλήτων

των

Λιπαντικών

Ελαίων»

Απόβλητα Έλαια

Για το σύνολο των κατηγοριών ΑΛΕ, θεωρούμενων
ως επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν δηλαδή ΑΛΕ
ΚΥΑ 13588/725/2006

που ανάλογα με την προέλευση και τις εργασίες
διαχείρισης τους υπόκεινται στην εναλλακτική
διαχείριση ή/και στις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ.

ΚΥΑ 7589/731/2000

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016
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Απόβλητο

Νομοθεσία

Μεταχειρισμένα

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α

ελαστικά οχημάτων

75/5.3.04)

Περιγραφή
«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών

Οχήματα στο τέλος του
κύκλου

ζωής

τους

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α

τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών

81/5.3.04)

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος

(ΟΤΚΖ)

του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000»
ΚΥΑ
15540/548/Ε103/2012

Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18
του ΠΔ 116/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ .
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α
82/5.3.04)
Απόβλητα

ειδών

ηλεκτρικού

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών

είδη

ειδών

ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά
με

και

σε

τα

απόβλητα

ειδών

ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της

ηλεκτρονικού

27ης Ιανουαρίου 2003»

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
«Τροποποίηση

του

Προεδρικού

Διατάγματος

117/2004 (Α΄ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/

της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της

3.2.06)

οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»
του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003

Υ.Α. 133480/2011

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004

Οι στόχοι που αναφέρονται στη νομοθεσία (και συνοψίζονται στον ΕΣΔΑ), σχετικά με τα υπόλοιπα
απόβλητα, αναφέρονται ακολούθως:
1. Ιλύες Αστικού Τύπου


Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ.



Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020:

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016



Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας.



Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας.
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Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος.



Ενημέρωση‐ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες
ορθής διαχείρισης.

2. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα


Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ.
ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα.



Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με
έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας



Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών
φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.



Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά.

3. Βιομηχανικά Απόβλητα


Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων



Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων
στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.



Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας
μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων.



Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων
κατά προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης



Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου
είδους ανάκτησης



Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των
βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης.



Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων
υλικών και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης.

4. Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης/συνάθροισης κοινού κ.λπ.


Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που
υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης
κοινού



Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού
ρεύματος.



Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην
εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.



Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων,
σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.
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5. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)


Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ.



Υλοποίηση έργων υποδομής.



Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες
από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.

6. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ.



Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε
απόβλητα εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαμπτήρων
φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6
του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ).



Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων
των συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται.



Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή είναι:


Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ
οικιακής προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η
μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως,
είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που
συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία.



Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και
υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία
συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου
ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία
προηγούμενα έτη στη χώρα.



Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου
ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την
προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται
ανά βάρος.



Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση
υλικών και ενέργειας.

7. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)


Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές.



Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς μερών οχημάτων
(συνεργεία, μάντρες μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών)



Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και
ενέργειας.



Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ.



Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι
ποσοτικοί στόχοι:
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επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.

8. Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)


Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους
οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία.



Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή
κατάλοιπα.



Άρση τυχόν περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων.



Οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων,
χρήζουν αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς
και του ποσοστού αναγέννησης.

9. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών:


Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων
Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ.



Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών
ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.



Ποσοτικός στόχος συλλογής: μέχρι 26‐9‐2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β.,
εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος
όρος της τελευταίας τριετίας).

β) Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας:


Συλλογή του συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

γ) Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες:


ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο
δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.



ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο
δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και



ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.

10. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων


Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών.



Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες
κατηγορίες ελαστικών.

11. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)


Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ.

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 80 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3



Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, με την
προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται.



Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών.



Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία
εξαιρούνται από τους στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος που
προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών
που προέρχονται από τα δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά
καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να
περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα
πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων έργων, όπως
προκήρυξη, συμβάσεις κλπ.



Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ.



Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που
οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και
είναι οι εξής:


Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015.



Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020.



Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική
διαλογή και μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα.



Να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.

12. Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)


Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ.



Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή).

5.4.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Οι δήμοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Των σύμμεικτων
στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομένου του μπλε κάδου σε κάποιο ΚΔΑΥ. Οι ποσότητες
που διαχειρίζονται οι δήμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των παραγόμενων
ΑΣΑ. Πλέον, οι αρμοδιότητες των δήμων προσδιορίζονται ως εξής:


Στο Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα όλων των
κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των
αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης
και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.»



στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: ‐ πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. «Η
διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης,
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών
εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και
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αποκατάστασης

υφιστάμενων

χώρων

εναπόθεσης

(Χ.Α.Δ.Α.).

Η

διαχείριση

πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την
Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186παρ. ΣΤ' αριθμ. 29 του παρόντος
νόμου.»
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6. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΡΟΠHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΞΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι εκτροπής και ανακύκλωσης των
ΑΣΑ, που θα πρέπει να πετυχαίνει ο Δήμος Νάξου, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης
νομοθεσίας. Οι εν λόγω στόχοι, θα αποτελέσουν την βάση του στρατηγικού σχεδιασμού που θα
διαμορφωθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

6.1.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι εξειδικευμένοι ποιοτικοί στόχοι για το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου είναι οι ίδιοι για κάθε Περιφέρεια
της χώρας και αναφέρονται:


Στην δημιουργία ή στον εκσυγχρονισμό δικτύου συλλογής, μεταφοράς και ασφαλούς
τελικής διάθεσης των αποβλήτων.



Στην αξιοποίηση όλων των υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα με έμφαση στη
Διαλογή στην Πηγή των ανακυκλώσιμων και των βιοαποβλήτων.



Στην συνεχή προσπάθεια, πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων των
συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

6.2.
6.2.1.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι ΔσΠ ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Οι στόχοι που θέτει η κείμενη νομοθεσία είναι:


Εδραίωση ξεχωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και
μετάλλου τουλάχιστον μέχρι το 2015.



Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση συσκευασιών από 70% έως 92% των παραγόμενων
ποσοτήτων, ανάλογα με το υλικό μέχρι το 2020.



Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των
παραγόμενων ποσοτήτων.



Συνολική διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση 65% (τουλάχιστον) των ανακυκλώσιμων
ΑΣΑ μέχρι το 2020.

Τονίζεται ότι:
1. Τα ανακυκλώσιμα, αποτελούν περίπου το 43% των ΑΣΑ
2. Οι συσκευασίες, αποτελούν περίπου το 26% των ΑΣΑ
3. Το έντυπο χαρτί αποτελεί περίπου το 9% των ΑΣΑ
Το συνολικό ποσοστό ΔσΠ και ανακύκλωσης όλων των ανακυκλώσιμων μπορεί να φτάσει το 65%,
εάν επιτευχθούν τα συνολικά επιμέρους ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών (από 70% έως
92% των παραγόμενων ποσοτήτων, ανάλογα με το υλικό), καθώς και ένα μέσο ποσοστό 35% για τα
λοιπά ανακυκλώσιμα (μη συσκευασίες).
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6.2.2.

Στόχοι ΔσΠ βιοαποβλήτων

Επιπλέον για τα βιοαπόβλητα στον ΕΣΔΑ τίθεται έως το 2020, ποσοστό χωριστής συλλογής των
βιολογικών αποβλήτων κατ’ ελάχιστον 40% του συνολικού βάρους των παραγόμενων βιολογικών
αποβλήτων.
Οι εν λόγω ποσοτικοποιημένοι στόχοι, θα αποτελέσουν την βάση του γενικού στρατηγικού σχεδίου
αλλά και των προτάσεων διαχείρισης που θα διαμορφωθούν σε επόμενο κεφάλαιο.

6.2.3.

Συνολικοί Στόχοι ΔσΠ

Βάσει των παραπάνω, παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής με ΔσΠ, για το
Δήμο.

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 84 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

Πίνακας 22: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής αποβλήτων, για το Δήμο Νάξου
Παραγόμενα
Έτος

Παραγωγή ΑΣΑ,

βιοαπόβλητα, τν

Βιοαπόβλητα προς εκτροπή

τν

Παραγόμενα Απόβλητα
ανακυκλώσιμων, τν

Ανακυκλώσιμα απόβλητα προς εκτροπή

40% των ΑΣΑ

Ποσότητες

% επί των
παραγόμενων

43% των ΑΣΑ

Ποσότητες

% επί των
παραγόμενων

2016

13.130

5.252

263

5%

5.581

837

15%

2017

13.261

5.305

531

10%

5.637

1.127

20%

2018

13.394

5.358

1.072

20%

5.693

1.708

30%

2019

13.528

5.411

1.623

30%

5.749

2.587

45%

2020

13.663

5.465

2.186

40%

5.807

3.775

65%

2021

13.800

5.520

2.208

40%

5.865

3.812

65%

2022

13.938

5.575

2.230

40%

5.923

3.850

65%

2023

14.077

5.631

2.252

40%

5.983

3.889

65%

2024

14.218

5.687

2.275

40%

6.044

3.928

65%

2025

14.360

5.744

2.298

40%

6.103

3.967

65%
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7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάποιες γενικές μέθοδοι
επεξεργασίας αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα μετατρέπονται με φυσικούς τρόπους ή με τη χρήση
τεχνικών μεθόδων σε άλλη στερεά, υγρή ή αέρια μορφή. Η τελική μορφή τους μετά από μια
επεξεργασία, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην προξενεί πέραν ορισμένων αποδεκτών ορίων
ρύπανση στον αέρα, τα νερά και το έδαφος. Κάθε μέθοδος διαφέρει ως προς τις επιπτώσεις που
μπορεί να προξενήσει στο περιβάλλον, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, τη δυνατότητα
ανάκτησης ή εξοικονόμησης ενέργειας, τη δυνατότητα ανάκτησης χρήσιμων υλικών και την
ελάττωση του όγκου των αποβλήτων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η σπουδαιότητα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων για τη χώρα μας, που ευτυχώς έχει ξεκινήσει στον τομέα αυτό με αρκετά καλές
προοπτικές.

7.2.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ‐ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΒΕ)

Οι συνδυασμένες μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) έχουν τη δυνατότητα
επεξεργασίας τόσο σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όσο και επιλεγμένων ρευμάτων για
παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης να δώσουν ως τελικό
προϊόν δευτερογενή καύσιμα (Refuse derived fuel ‐ RDF ή solid recovered fuel ‐ SRF) ή υλικό τύπου
κόμποστ (compost like output). Τα τρία στάδια των Μονάδων Μηχανικής ‐ Βιολογικής Επεξεργασίας
είναι28:


Διαχωρισμός υλικών – Μηχανικός διαχωρισμός υλικών .



Βιολογική (ή και φυσικής) επεξεργασία – Σταθεροποίηση, μείωση του όγκου των
αποβλήτων.



Παραγωγή προϊόντων – Υλικά επικάλυψης ΧΥΤΑ, SRF, ανακυκλώσιμα, pellets κ.λπ.

Η βιολογική επεξεργασία όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δύναται να είναι αερόβια,
αναερόβια, βιοξήρανσης ή άλλου είδους ξήρανση των αποβλήτων.
Κατά τη μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος αρχικά διαχωρίζονται
μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα
οδηγείται για αερόβια κομποστοποίηση (παραγωγή τύπου κομπόστ), ενώ από μέρος των
υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered Derived
Fuel). Το τελικό προϊόν της διεργασίας τύπου κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό προϋποθέσεις
ενώ το δευτερογενές καύσιμο RDF, SRF κ.λπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας
28
Ελληνικής Εταιρείας
http://www.eedsa.gr/
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(θερμικής ή ηλεκτρικής) με πολλαπλά οφέλη κοινωνικό/οικονομικό επίπεδο. Άλλα δευτερογενή
προϊόντα όπως είναι τα pellets δύναται εκτός των ανωτέρω να χρησιμοποιηθούν και για την
παραγωγή νέων υλικών.
Στη μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με ή χωρίς μετα‐κομποστοποίηση του οργανικού
κλάσματος, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου ανακτώνται
ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αναερόβια χώνευση (παραγωγή βιοαερίου)
με το χωνευμένο υλικό (digestate) που μένει να οδηγείται για μετακομποστοποίηση (παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού – compost). Από μέρος των υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται
δευτερογενές καύσιμο RDF. Σε αυτήν την περίπτωση διακρίνονται τρία προϊόντα, τα δύο εκ των
οποίων (Βιοαέριο, RDF) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ
το κόμποστ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό
πρόσθετο στο χώμα.
Στη Μηχανική διαλογή και Βιολογική ξήρανση, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των
αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα υπολείμματα που περιέχουν και το
οργανικό κλάσμα οδηγούνται για βιολογική ξήρανση, με σκοπό την παραγωγή ενός δευτερογενούς
καυσίμου SRF (Solid Recovered Fuel), το οποίο και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, σε συστήματα Μηχανικής Διαλογής και ξήρανσης μπορεί να γίνει διαχωρισμός των
ανακυκλώσιμων υλικών και του οργανικού κλάσματος,

το οποίο μετά την απομάκρυνση της

υγρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ή να οδηγηθεί σε βιολογική επεξεργασία. Το υλικό
αυτό μπορεί να έχει υποστεί και κάποια μορφή αποστείρωσης μέσω διαφόρων φυσικοχημικών
διεργασιών.
Τα βασικά είδη εγκαταστάσεων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και κατά συνέπεια τα
παραγόμενα προϊόντα από την επεξεργασία των αποβλήτων συνοψίζονται ακολούθως.
Πίνακας 23: Τύπος μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και αντίστοιχο παραγόμενο προϊόν
Τύπος Μονάδας

Παραγόμενο Προϊόν

Μηχανική επεξεργασία και

Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί κ.α.), RDF, Βιοστεθαροποιημένο

αερόβια κομποστοποίηση

υλικό τύπου compost, κάλυψη ΧΥΤΑ κ.λπ

Μηχανική επεξεργασία και
αναερόβια χώνευση
Μηχανική επεξεργασία
αναερόβια χώνευση
αερόβια κομποστοποίηση

Ανακυκλώσιμα, RDF, βιοαέριο, βιο‐σταθεροποιημένο υλικό

Ανακυκλώσιμα, RDF,
βιοαέριο, βιοσταθεροποιημένο υλικό

Μηχανική επεξεργασία

Ανακυκλώσιμα (μέταλλα)

Βιολογική ξήρανση

SRF

Μηχανική επεξεργασία και ξήρανση
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Στην αγορά υπάρχει σημαντικός αριθμός ΜΒΕ. Αυτά τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί περισσότερο
από μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, όπως είναι η πυρόλυση και η αεριοποίηση, μέθοδοι που
βασίζονται στο πλάσμα και άλλα καινοτόμα συστήματα, τα οποία, υφίστανται στην αγορά ως νέες
προσεγγίσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων.
Compost‐Like Output
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι από την μηχανική διαλογή σύμμεικτων ΑΣΑ δεν παράγεται
κομπόστ αλλά ένα υλικό τύπου‐κομπόστ (Compost‐like Output). Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει
ότι το υλικό αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εδαφοβελτιωτικό και είτε καταλήγει να θάβεται σε ΧΥΤΑ είτε χρησιμοποιείται για εργασίες
επικάλυψης (Environmental Agency UK, 2010 και European Commission – JRC, 2011)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην Αγγλία η νομοθεσία δεν επιτρέπει την χρήση κομποστ
που προκύπτει από σύμμεικτα απορρίμματα στην γεωργία (European Commission – JRC, 2011),
δεδομένου ότι κατά την Αγγλική Υπηρεσία περιβάλλοντος η χρήση τύπου κομπόστ από σύμμεικτα
ΑΣΑ (CLO) στα εδάφη μπορεί να κρύβει κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και την ανθρώπινη υγεία1
(Environmental Agency UK, 2009). Στην Πορτογαλία δε οι αρχές έχουν στόχο μέχρι το 2016 να
ελαχιστοποιήσουν την κομποστοποίηση υλικού που προκύπτει από σύμμεικτα ΑΣΑ (Environmental
Agency UK, 2009)
Επίσης βάσει της Οδηγίας 98/2008 επισημαίνεται ότι η χρήση τύπου‐κομπόστ για χωματουργικές
εργασίας και επικαλύψεις ΧΥΤΑ δεν θεωρείται ανακύκλωση (Οδηγία 98/2008/ΕΚ) και δεν
προσμετράται στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

7.2.1.

Μηχανική Διαλογή

Προκειμένου για ΑΣΑ, οι απαιτούμενες διεργασίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα
συλλογής. Σε περίπτωση συλλογής σύμμεικτων ΑΣΑ, απαιτούνται πολύπλοκες εγκαταστάσεις
μηχανικής διαλογής, για το διαχωρισμό τους κατά είδος με τη βοήθεια μηχανικών και φυσικών
μεθόδων. Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα μηχανικής ανάκτησης υλικών από τα ΑΣΑ δεν έχουν
δοκιμασθεί αρκετά στην πράξη. Τέτοια συστήματα απαιτούν προχωρημένη τεχνολογία προκειμένου
να δώσουν καθαρά προϊόντα29.
Στην περίπτωση που το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά, με διαλογή στην πηγή,
απαιτείται πάλι μια προεπεξεργασία ο βαθμός της οποίας εξαρτάται από την καθαρότητα του
συλλεγόμενου υλικού και κατά συνέπεια από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα
χωριστής διαλογής. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για
άλλο ρεύμα των ΑΣΑ (π.χ. υλικά συσκευασίας), η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι δεν παρατηρείται
βελτίωση στην ποιότητα του οργανικού κλάσματος ενώ απαιτούνται περίπου οι ίδιες πολύπλοκες
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας όπως και στην περίπτωση συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων. Πιο

29

Γιδαράκος Ε., Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, 2006
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συγκεκριμένα, κατά τη μηχανική διαλογή τα απορρίμματα διαχωρίζονται κατά είδος με μια σειρά
μηχανικών και φυσικών μεθόδων.
Τα συστήματα ανάκτησης σιδηρούχων υλικών είναι βασισμένα στο μαγνητικό διαχωρισμό. Τα
απορρίμματα που περιέχουν τα σιδηρούχα υλικά (scrap) περνούν από μαγνητικούς διαχωριστές, των
οποίων οι πιο κοινοί είναι:
 Ένας ακίνητος ηλεκτρομαγνήτης γύρω από τον οποίο προσαρμόζεται ένας κινούμενος ιμάντας.
 Μαγνητικές τροχαλίες και τύμπανα. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως δεύτερο στάδιο διαχωρισμού,
για να συλλέξουν μικρές ποσότητες σιδηρούχων υλικών που ξέφυγαν από το πρώτο στάδιο.
Η απλότητα της αρχής λειτουργίας των συστημάτων μαγνητικού διαχωρισμού, η εύκολη προσθήκη
τους στις εγκαταστάσεις κατεργασίας απορριμμάτων, καθώς και η εύκολη σχετικά διοχέτευση του
σιδηρούχου scrap στην αγορά, έχουν συντελέσει ώστε τα συστήματα αυτά να έχουν δοκιμαστεί
αρκετά και επιτυχώς στην πράξη, σε σύγκριση με τα συστήματα μηχανικής ανάκτησης άλλων υλικών.
Οι μαγνητικοί διαχωριστές μπορούν εύκολα να προστεθούν στις εγκαταστάσεις όλων των μεθόδων
κατεργασίας ή καύσης των απορριμμάτων. Ακόμα εναέρια μαγνητικά συστήματα (διαδικασία
scalping) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, για την εξαγωγή
σιδηρούχων υλικών πριν τον τεμαχισμό.
Τα αλουμίνια μπορούν να διαχωριστούν σχεδόν πλήρως με ρεύματα Eddy (Eddy Current), ενώ ως
προς τα υπόλοιπα υλικά ο βαθμός απόδοσης των μηχανικών συστημάτων εξαρτάται από το
σχεδιασμό τους. Υπάρχουν συστήματα με πολύ χαμηλές αποδόσεις αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν
συστήματα με αρκετά ικανοποιητικές αποδόσεις.
Τα κυριότερα στάδια μιας τέτοιας προεπεξεργασίας είναι τα παρακάτω30:


Κονιορτοποίηση ή τεμαχισμός (pulverisation ή shredding). Αποτελεί συνήθως το πρώτο στάδιο
επεξεργασίας.

Οι

περισσότεροι

από

τους

διαμορφωμένοι σφυρόμυλοι από ορυχεία

τεμαχιστές

που

χρησιμοποιούνται

είναι

και λατομεία και έχουν τη δυνατότητα να

μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ποσοστό 85% σε διαστάσεις κάτω από 50 mm.


Διαχωρισμός με αέρα (air separation). Ο διαχωρισμός με αέρα χρησιμοποιείται για να
διαχωριστεί το ελαφρύ οργανικό μέρος (light fraction) από το βαρύ ανόργανο τμήμα (heavy
fraction). Πιο πρακτικά, επιτυγχάνεται η συλλογή προσμίξεων όπως χαρτιά, πλαστικά και άλλα
υλικά από ένα ρεύμα τεμαχισμένων απορριμμάτων.



Κοσκίνισμα (screening). Η μέθοδος αυτή είναι εναλλακτική της κονιορτοποίησης (ως αρχική
κατεργασία) και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στην ανάκτηση υλικών. Με τη
διαδικασία αυτή, τα απορρίμματα μπορούν να διαχωριστούν κατά μεγέθη, με μικρό κόστος
ενέργειας και χωρίς τις αναγκαίες επιδιορθώσεις και συχνές αντικαταστάσεις σφυριών που
απαιτούν οι τεμαχιστές. Τα υλικά των απορριμμάτων, κατά το κοσκίνισμα, δεν υποβαθμίζονται
σε τέτοια έκταση όσο όταν κονιορτοποιούνται στους σφυρόμυλους και έτσι οι πιθανότητες για
πιο αποδοτική ανάκτηση αυξάνονται.
Η μέθοδος του κοσκινίσματος είναι απαραίτητη όταν εφαρμόζεται χειροδιαλογή. Οι διαστάσεις
των οπών των κόσκινων εξαρτώνται από την ακολουθούμενη μέθοδο ανάκτησης. Οι πιο

30

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα / Η περίπτωση της Αττικής, 2006
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συνηθισμένοι τύποι κόσκινου είναι τα δονητικά και τα περιστρεφόμενα τύμπανα. Αν και τα
επίπεδα δονητικά κόσκινα χρησιμοποιούνται συχνότερα, η απόδοσή τους δεν είναι και τόσο
ικανοποιητική λόγω της τάσης που έχουν τα ινώδη υλικά να προσκολλώνται στην επιφάνειά
τους. Έτσι όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται τα περιστροφικά κόσκινα, τα οποία
παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού.
Επίσης υπάρχουν συστήματα Μηχανικής Διαλογής τα οποία χρησιμοποιούν ειδικό ηλεκτρονικό
εξοπλισμό για το διαχωρισμό των υλικών, αλλά υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό μονάδων. Όπως
προαναφέρθηκε στις περιπτώσεις αυτές μετά την μηχανική διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, το
υπόλειμμα που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη μπορεί να οδηγηθεί σε περεταίρω φυσική
επεξεργασία για την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων με διάφορες χρήσεις.

7.2.2.

Αερόβια Βιοσταθεροποίηση
(Κομποστοποίηση)

Οργανικού

Κλάσματος

Απορριμμάτων

O όρος κομποστοποίηση αναφέρεται στη βιολογική δράση κάτω από ελεγχόμενες βιοοξειδωτικές
συνθήκες (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού), παρουσία αέρα και μικροοργανισμών κατά την
οποία τα οργανικά στερεά απόβλητα βιοαποδομούνται για την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα,
νερού και σταθεροποιημένης οργανικής ύλης.
Κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης συγκεκριμένες ομάδες μικροοργανισμών (βακτήρια,
μύκητες κ.α) χρησιμοποιούν τις οργανικές ουσίες σαν τροφή και με την παρουσία οξυγόνου και
υγρασίας τις μετατρέπουν αρχικά σε απλούστερες χημικές ενώσεις και στη συνέχεια στην παραγωγή
ενός σταθεροποιημένου υλικού (κομπόστ ή υλικό τύπου κομπόστ), το οποίο δύναται να
χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή πρόσθετο για τη ρύθμιση των εδαφών. Kατάλληλες
πρώτες ύλες για κομποστοποίηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι παρακάτω:


Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (υπολείμματα καλλιεργειών, στερεά και υγρά
απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) κ.ά.



Οργανικά απόβλητα και απόβλητα αστικών δραστηριοτήτων (ιλύς αστικών λυμάτων,
οργανικό κλάσμα στερεών αστικών αποβλήτων, φυτικά απορρίμματα) κ.ά.



Βιομηχανικά απόβλητα ζωικής προέλευσης (υπολείμματα σφαγείων, πτηνοτροφείων)



Βιομηχανικά απόβλητα μεικτής προέλευσης (υπολείμματα κονσερβοποιείων, απορρίμματα
ζωοτροφών).



Άλλα διάφορα υπολείμματα, απορρίμματα, απόβλητα (απόβλητα χαρτοβιομηχανίας, άλγη‐
φύκια, πριονίδια, λάσπη καθαρισμού καναλιών).

Εκτός από τα παραπάνω υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση υπάρχουν και υλικά
τα οποία χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για την κομποστοποίηση και είναι:


Ανόργανα υλικά (πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά, γυαλί)



Τυπωμένο χαρτί, υπολείμματα τροφών που περιέχουν υλικά καθαρισμού, απορρυπαντικά
κλπ.
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Συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση πευκοβελόνων και άλλων πευκωδών σε μεγάλες
ποσότητες γιατί μειώνουν τη δυναμικότητα της συγκράτησης της υγρασίας στα προς
κομποστοποίηση υλικά.

Η αερόβια βιοσταθεροποίηση (κομποστοποίηση) είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βιολογική
αποδόμηση και σταθεροποίηση οργανικών κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη
θερμοκρασιών στη θερμοφιλική περιοχή (50‐600C). Κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης
διακρίνονται οι παρακάτω φάσεις:
1.

Αρχικά, οι μεσόφιλοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται και η θερμοκρασία φτάνει τους 50οC
περίπου.

2.

Στη συνέχεια αυξάνεται η θερμοκρασία μέχρι τους 65οC περίπου και επικρατούν
θερμόφιλοι οργανισμοί. Η φάση αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη αποθεμάτων οξυγόνου και
για αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αερισμού της οργανικής μάζας. Επίσης, χρειάζονται
μέτρα απομάκρυνσης της παραγόμενης θερμότητας (π.χ. με συχνή ανάδευση ή πρόσθετο
αερισμό), γιατί η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αδρανοποίηση ή και θερμικό
θάνατο των μικροοργανισμών, και συνεπώς επιβράδυνση της διεργασίας. Κατά τη διάρκεια
της φάσης αυτής σχεδόν όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί καταστρέφονται και το
παραγόμενο

προϊόν

που

χαρακτηρίζεται

ως

"φρέσκο

κομπόστ"

θεωρείται

ως

αποστειρωμένο. Το φρέσκο κομπόστ έχει μερικώς μόνο αποδομηθεί και δεν έχει ακόμα
σταθεροποιηθεί.
3.

Στη συνέχεια, η οργανική μάζα σταθεροποιείται, η θερμοκρασία κατέρχεται βαθμιαία ενώ η
δραστηριότητα των μικροοργανισμών σταματά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πτώση της
θερμοκρασίας από μόνη της, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη σταθεροποίησης του
υλικού, καθώς η μικροβιακή δραστηριότητα μπορεί να παρεμποδιστεί από πλήθος άλλων
παραγόντων, με συχνότερο τη χαμηλή υγρασία,

δίνοντας μια

ψευδή εικόνα

σταθεροποίησης. Σε αυτή τη φάση, το παραγόμενο σταθεροποιημένο υλικό βρίσκεται στην
πορεία της χουμοποίησης, δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας και είναι κατάλληλο να
χρησιμοποιηθεί στο έδαφος.
4.

Τέλος, το υλικό υποβάλλεται σε μια μεγάλη περίοδο χουμοποίησης και ωριμάζει. Το "ώριμο
κομπόστ" είναι χρήσιμο υλικό για την παρασκευή τεχνητού υποστρώματος που έρχεται σε
επαφή με τις ρίζες μεταφυτευμένων φυτών. Υγειονομικά είναι ασφαλές και η χρησιμότητα
του στα φυτώρια, για την καλλιέργεια λουλουδιών και την εντατική καλλιέργεια, μπορεί να
συγκριθεί μόνο με αυτήν του φυσικού χούμου.

Οι τρεις πρώτες φάσεις λαμβάνουν χώρα εντός μικρών χρονικών διαστημάτων (2‐8 εβδομάδων
ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συστήματος), ενώ η ωρίμανση απαιτεί μήνες (περίπου
3 ‐ 6 μήνες). Τα τελικά προϊόντα που προκύπτουν από τη διαδικασία της κομποστοποίησης
απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα, και είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το νερό (H2O) και η
σταθεροποιημένη οργανική ύλη (κόμποστ) πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία31 , 32.
31

Λοϊζίδου Μ., Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΕΜΠ, 2009
Λάλας Δ., Γεωργοπούλου Ε., Γιδαράκος Ε., Γκέκας Ρ., Λαζαρίδη Α., Μαυρόπουλος Α., Μοιρασγεντής Σ., Σελλάς Ν., Τελική
Έκθεση για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2007), Εκτίμηση των γενικευμένων επιπτώσεων και κόστους Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων

32
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Σχήμα 4: Τελικά προϊόντα της διεργασίας της κομποστοποίησης

Οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης είναι τόσο
βιολογικοί όσο και χημικοί. Οι σπουδαιότεροι είναι:


Η διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων



Η σχέση άνθρακα / αζώτου (C/N)



Το ποσοστό υγρασίας



Το pH



Η θερμοκρασία



Ο αερισμός



Η παρουσία τοξικών (π.χ. τοξικά μέταλλα)

Αναλυτικότερα για τις παραπάνω παραμέτρους αναφέρονται τα εξής:
1. Διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων
Προκειμένου να γίνει σωστά η διεργασία της κομποστοποίησης, οι μικροοργανισμοί πρέπει να
τροφοδοτηθούν με τα απαραίτητα θρεπτικά σε κατάλληλη αναλογία. Τα βασικότερα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί σε μεγάλες ποσότητες είναι κατά σειρά
προτεραιότητας ο άνθρακας (C), το άζωτο (N), ο φώσφορος (P), και το κάλιο (K). Έλλειψη ή περίσσεια
τους επιβραδύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών και κατά συνέπεια μειώνεται ο ρυθμός με τον
οποίο γίνεται η βιοαποδόμηση της οργανικής ύλης. Ο άνθρακας χρησιμοποιείται ως βασική πηγή
ενέργειας από τους μικροοργανισμούς αλλά και για να συνθέσουν τις πρωτεΐνες σε συνδυασμό με το
άζωτο, να σχηματίσουν τα κύτταρα και να εξασφαλίσουν την αναπαραγωγή τους.
Το κάλιο και ο φώσφορος είναι βασικά συστατικά για την κυτταρική διαίρεση και το μεταβολισμό. Σε
ένα σύστημα κομποστοποίησης ο άνθρακας ή το άζωτο είναι συνήθως οι περιοριστικοί παράγοντες
για μια αποτελεσματική αποσύνθεση. Αν το άζωτο γίνει περιοριστικός παράγοντας κατά τη διάρκεια
της κομποστοποίησης, η διαδικασία της αποσύνθεσης θα επιβραδυνθεί. Αντίθετα αν υπάρχει
περίσσια αζώτου, συχνά χάνεται από το σύστημα ως αμμωνία (σε μορφή αερίου) ή άλλες αζωτούχες
ενώσεις.
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Oι μικροοργανισμοί επίσης χρειάζονται ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, μαγνήσιο, μολυβδένιο, σελήνιο,
νάτριο, ψευδάργυρο κ.λπ.. Ενώ αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι βασικά για τη διατήρηση της ζωής,
συγκεντρώσεις έστω λίγο μεγαλύτερες από τις ενδεικνυόμενες μπορεί να είναι τοξικές για τους
μικροοργανισμούς. Aκόμα και αν υπάρχουν τα απαραίτητα θρεπτικά σε επαρκείς ποσότητες, η
χημική τους σύσταση μπορεί να μην τα καθιστά διαθέσιμα σε ορισμένους ή όλους τους
μικροοργανισμούς. Η ικανότητα της χρησιμοποίησης των οργανικών ενώσεων εξαρτάται από τα
ένζυμα του κάθε μικροοργανισμού.
2. Σχέση άνθρακα / αζώτου (C/N)
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διεργασίας της κομποστοποίησης ο λόγος C/N πρέπει να είναι
περίπου 30:1 (έχουν ωστόσο αναφερθεί και ιδανικές αναλογίες κοντά στο 15:1). Μεγάλες
διαφοροποιήσεις ως προς το λόγο αυτό επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη της μεθόδου. Για
παράδειγμα αν η αναλογία C/N είναι μεγαλύτερη από 35:1 τότε προκαλείται μια αργή αποσύνθεση
που ευνοεί μεγαλύτερες απώλειες αζώτου. Σ’ αυτή την περίπτωση οι μικροοργανισμοί
αναπτύσσονται σε διαδοχικούς βιολογικούς κύκλους, οξειδώνοντας αργά το πλεόνασμα του
άνθρακα μέχρι να φέρουν το λόγο σε ευνοϊκές συνθήκες για το μεταβολισμό τους. Αν σε αντίθετη
περίπτωση το αρχικό οργανικό υλικό παρουσιάζει πάρα πολύ χαμηλές τιμές C/N ευνοούνται
απώλειες αζώτου λόγω πτητικότητας της αμμωνίας.
3.Υγρασία
Η παρουσία του νερού παίζει σημαντικό ρόλο στην κομποστοποίηση. Όταν το ποσοστό υγρασίας
είναι χαμηλό επιβραδύνονται οι βιολογικές διεργασίες, φαινόμενο που είναι εντονότερο στις
περιπτώσεις που συνοδεύονται από πτώση της θερμοκρασίας. Η υπερβολική υγρασία μειώνει τη
διάχυση του οξυγόνου στη μάζα του υλικού. Η υγρασία προσροφάται αφενός στα σωματίδια λόγω
των υδρόφιλων χαρακτηριστικών τους αλλά επίσης γεμίζει λόγω τριχοειδών φαινομένων τους
μικρότερους πόρους δημιουργώντας έτσι ζώνες αναερόβιες. Μια επακόλουθη επίπτωση της μεγάλης
υγρασίας είναι η δημιουργία οσμών λόγω της επικράτησης αναερόβιων συνθηκών σε μεγάλο τμήμα
της μάζας των απορριμμάτων. Παρόλο που οι περισσότερο ενοχλητικές οσμές παράγονται από την
αναερόβια δράση, και η ζύμωση παράγει διάφορες οσμές. Για τους λόγους αυτούς, τα προς
κομποστοποίηση υλικά θα πρέπει να περιέχουν το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας. Το βέλτιστο
ποσοστό υγρασίας, για τη διεργασία της κομποστοποίησης, κυμαίνεται μεταξύ 45‐55%.
4. pH
Οι τιμές του pH επηρεάζουν σημαντικά τις διεργασίες της κομποστοποίησης, αφού από τις τιμές
αυτές εξαρτάται το είδος των μικροοργανισμών που θα αναπτυχθούν. Για παράδειγμα τα βακτήρια
δραστηριοποιούνται σε ουδέτερο ή αλκαλικό περιβάλλον υπό αερόβιες συνθήκες (π.χ γένη Bacillus)
και υπό αναερόβιες (π.χ γένη Clostridium). Αντίθετα σε pH<5,5 η διάσπαση των κυτταρινών,
ημικυτταρινών κλπ. γίνεται κυρίως από μύκητες και ακτινομύκητες (π.χ γένη Aspergillus). Τα συνήθη
υλικά που οδηγούνται στην κομποστοποίηση παρουσιάζουν γενικά χαμηλό pH ενώ για τη
βελτιστοποίηση της διεργασίας το pH πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,0 και 8,5. Στα αρχικά στάδια
της κομποστοποίησης σχηματίζονται οργανικά οξέα και το υπόστρωμα γίνεται όξινο, με pH γύρω
στην τιμή 5. Σε αυτό το σημείο οι μύκητες που αντέχουν το όξινο περιβάλλον παίζουν ένα σημαντικό
ρόλο στην αποσύνθεση. Οι μικροοργανισμοί στη συνέχεια διασπούν τα οξέα και η τιμή του pH
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αυξάνεται σταδιακά προς ουδέτερο εύρος, γύρω στο 7, ή ακόμα υψηλότερα σε αλκαλικό περιβάλλον
λαμβάνοντας τιμές έως 8,5. Όσο η τιμή του pH αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και ο ρόλος των
βακτηρίων στην κομποστοποίηση. Αν η τιμή του pH παραμείνει σε όξινα επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι
το κόμποστ δεν είναι ακόμα ώριμο.
5. Θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θεωρείται ίσως η σημαντικότερη παράμετρος για τη διεργασία της
κομποστοποίησης. Η μικροβιακή δραστηριότητα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας η οποία πολλές
φορές ξεπερνά τους 60οC, οπότε γίνεται ανεπιθύμητη και λαμβάνονται μέτρα για την ελάττωση της
(ύγρανση των υλικών, βελτίωση του αερισμού, ανάδευση του κ.λπ.). Σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες
αναστέλλεται η δραστηριότητα των περισσότερων μικροοργανισμών. Μία θερμοκρασία γύρω στους
50‐60οC είναι επιθυμητή για ένα χρονικό διάστημα επειδή οδηγεί σε μερική αποστείρωση του
υλικού. Σε αυτή τη θερμοκρασιακή περιοχή καταστρέφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που
ενδεχομένως υπάρχουν στα υλικά. Κατά την εξέλιξη της διεργασίας η βέλτιστη θερμοκρασία
κομποστοποίησης στη μεσόφιλη περιοχή κυμαίνεται ανάμεσα στους 35‐45οC ενώ αν πέσει κάτω απ’
τους 20οC η αποδόμηση επιβραδύνεται.
6. Αερισμός
Η σημασία της παρουσίας του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της διεργασίας της κομποστοποίησης
είναι εύκολο να αναγνωριστεί καθώς πρόκειται για μια αερόβια διεργασία και οι μικροοργανισμοί
που δρουν χρειάζονται οξυγόνο για τη διάσπαση των οργανικών ουσιών. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει στο
υπόστρωμα να παρέχεται οξυγόνο είτε μέσω ανάδευσης του υλικού είτε χρησιμοποιώντας δυναμικά
συστήματα αερισμού. Ο αερισμός έχει πολλές λειτουργίες κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης:
•

παρέχει οξυγόνο και βοηθά τον αερόβιο μεταβολισμό

•

ελέγχει τη θερμοκρασία

•

απομακρύνει την υγρασία και αέρια προϊόντα του μικροβιακού μεταβολισμού όπως το CO2
και άλλα.

7. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την κομποστοποίηση
Το μέγεθος των οργανικών υλικών: όταν τα οργανικά υλικά που πρόκειται να κομποστοποιηθούν
είναι τεμαχισμένα σε μικρότερα κομμάτια τότε προσφέρεται μεγαλύτερη επιφάνεια στους
μικροοργανισμούς να δράσουν και επίσης το οξυγόνο διαχέεται ευκολότερα σε όλη τη μάζα της
οργανικής ύλης. Έτσι ευνοείται η αποσύνθεση και αποφεύγεται η ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών.
Φυσικά το μέγεθος των υλικών δεν μπορεί να είναι πολύ μικρό, γιατί τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο
να έχει το σύστημα το απαραίτητο πορώδες. Το μέγεθος για κάθε υλικό εξαρτάται από την ικανότητά
του να αποσυντίθεται. Για το μεγαλύτερο μέρος των λαχανικών και φρούτων το κατάλληλο μέγεθος
ξεκινά από 2in (50mm) και ανάλογα με την ικανότητα αποσύνθεσης φτάνει μέχρι 6in (0,15m) ή και
μεγαλύτερο.
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Σχήμα 5: Η επίδραση του πορώδους στον αερισμό

Οι καιρικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, ο άνεμος και η βροχή μπορούν να επηρεάσουν τη
διεργασία της κομποστοποίησης. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τα συστήματα κομποστοποίησης
που χρησιμοποιούνται (κλειστού, ανοιχτού τύπου).
Συστήματα κομποστοποίησης
Η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή, για το δήμο, την κοινότητα ή τον
οικισμό. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι οικιακοί κομποστοποιητές, όπου κάθε σπίτι
διαχειρίζεται το οργανικό του απόβλητο και μπορεί έτσι να παραχθεί χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό
(κόμποστ) για τον κήπο ή τις γλάστρες.
Τα κεντρικά συστήματα μπορούν να διαχειριστούν από μικρές ποσότητες (μερικών τόνων) μέχρι
πολύ μεγάλες (εκατοντάδες t) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ο βασικός τεχνικός στόχος
κατά την ανάπτυξη μεθόδων βιοσταθεροποίησης είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί το
ευνοϊκό κλίμα που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των
μικροοργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία βιοσταθεροποίησης, ώστε η βιολογική
διεργασία να επιταχυνθεί σε σχέση με το ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιείται στη φύση. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι να εξασφαλισθούν, τόσο επαρκής ποσότητα υγρασίας στο υλικό (η οποία χρειάζεται
για το μεταβολισμό των μικροοργανισμών) όσο και διαρκής παροχή αέρα (οξυγόνου) και απαγωγή
του διοξειδίου του άνθρακα. Με βάση τα στοιχεία αυτά και ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων
/ πρώτων υλών που πρόκειται να βιοσταθεροποιηθούν, έχει διαμορφωθεί και η εφαρμογή
διαφορετικών μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών, στις οποίες περιλαμβάνονται από απλά και
χαμηλού κόστους ανοικτά συστήματα έως πλήρως βιομηχανοποιημένα και αυτοματοποιημένα
κλειστά συστήματα.
Η ταξινόμηση των συστημάτων κομποστοποίησης γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια. Η πιο βασική
διάκριση μεταξύ των συστημάτων κομποστοποίησης είναι το αν το υλικό περιέχεται σε έναν
αντιδραστήρα ή όχι. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν αντιδραστήρα είναι τα κλειστά συστήματα,
ενώ αυτά που δεν χρησιμοποιούν είναι τα ανοιχτά συστήματα. Υπάρχουν και τα μικτά συστήματα
στα οποία γίνεται συνδυασμός των ανοιχτών και κλειστών συστημάτων.
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Μια αδρομερής ταξινόμηση είναι η παρακάτω:
Α. Ανοιχτά συστήματα (Οpen systems).
Β. Κλειστά συστήματα (Reactor or enclosed systems or container composting, or mechanical systems).
Γ. Μικτά συστήματα (Συνδυασμός ανοιχτών και κλειστών συστημάτων).
Α. Ανοικτά συστήματα κομποστοποίησης
Στα ανοιχτά συστήματα, η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς τη χρήση
σοβαρού μηχανολογικού εξοπλισμού. Στα ανοιχτά συστήματα συγκαταλέγονται τα σειράδια και οι
σταθεροί αεριζόμενοι σωροί. Οι βασικοί μηχανισμοί που ακολουθούνται και στα δύο συστήματα
είναι παρόμοιοι, ο εξοπλισμός όμως που χρησιμοποιείται διαφέρει σημαντικά. Στην περίπτωση των
σειραδίων το οξυγόνο εισέρχεται στη μάζα του υλικού με φυσικό αερισμό κατά το γύρισμά τους, ενώ
στην περίπτωση των σταθερών σωρών γίνεται εμφύσηση ή αναρρόφηση αέρα με μηχανικούς
αεριστήρες ή φυσητήρες.
Β. Κλειστά συστήματα κομποστοποίησης.
Στα συστήματα αυτά η κομποστοποίηση πραγματοποιείται μέσα σε κλειστούς αντιδραστήρες,
κατακόρυφους οριζόντιους ή περιστρεφόμενου τυμπάνου, όπου υπάρχει η δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου της παροχής αέρα, της θερμοκρασίας, του pH και της υγρασίας.
Οι κατακόρυφοι αντιδραστήρες έχουν συνήθως ύψος 4.0 m ή μεγαλύτερο και κατασκευάζονται με
τη μορφή σιλό. Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται από την κορυφή μέσω ενός μηχανισμού
τροφοδοσίας (ταινιόδρομος, κοχλιωτή αντλία). Στη συνέχεια, το υλικό κινείται με βαρύτητα προς τον
πυθμένα του σιλό και εκφορτώνεται με ένα αντίστοιχο μηχανισμό.
Ο έλεγχος της διαδικασίας γίνεται μέσω της εμφύσησης αέρα κατ’ αντιρροή προς τα απορρίμματα.
Εναλλακτικά ο αερισμός επιτυγχάνεται επίσης με την πτώση από το ένα επίπεδο στο άλλο, είτε με τη
συνεχή ανάμιξη από ειδικούς αναμοχλευτήρες.
Λόγω του μεγάλου ύψους των αντιδραστήρων είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι βέλτιστες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας σε όλα τα σημεία της κατακόρυφης στήλης. Επιπλέον, η είσοδος του
αέρα γίνεται από τον πυθμένα, όπου βρίσκονται τα απορρίμματα που έχουν υποστεί ήδη σημαντικό
βαθμό σταθεροποίησης και άρα οι απαιτήσεις για οξυγόνο είναι μικρότερες. Αντίθετα στην κορυφή
όπου οι ανάγκες σε οξυγόνο είναι μεγαλύτερες, φθάνει συχνά πολύ μικρή ποσότητα οξυγόνου. Για
το λόγο αυτό συχνά εφαρμόζεται οριζόντιος αερισμός μέσω δικτύου σωλήνων εισόδου και εξόδου.
Γενικά, οι κατακόρυφοι αντιδραστήρες βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στη σταθεροποίηση της ιλύος
όπου με τη χρήση κάποιου πρόσθετου υλικού μπορεί να επιτευχθεί μια σχετικά ομοιογενής μάζα.
Οι οριζόντιοι αντιδραστήρες επιτυγχάνουν μια πιο ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας, υγρασίας
και οξυγόνου. Η εμφύσηση αέρα γίνεται και στην περίπτωση αυτή από δίκτυο σωληνώσεων
τοποθετημένων στον πυθμένα, αλλά η διαδρομή του αέρα είναι πολύ πιο σύντομη, ενώ μπορεί να
διαφοροποιηθεί η παροχή του κατά μήκος του αντιδραστήρα.
Διακρίνονται δύο τύποι αντιδραστήρων οι στατικοί, όπου η φόρτωση και εκφόρτωση του υλικού
απαιτούν ένα μηχανισμό, π.χ. bulldozer και οι αναδευόμενοι όπου ένας μηχανισμός αναμόχλευσης
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ωθεί το υλικό συνεχώς από το ένα άκρο προς το άλλο. Εκτός από τον αέρα, συχνά ρυθμίζεται στα
συστήματα αυτά η υγρασία και η θερμοκρασία.
Εξαιτίας του μεγάλου κόστους των κλειστών συστημάτων κομποστοποίησης, ο χρόνος παραμονής
των απορριμμάτων είναι μικρός, <5ήμερες, με αποτέλεσμα να μην παράγεται ένα σταθεροποιημένο
τελικό προϊόν. Έτσι απαιτείται συνήθως συμπληρωματική σταθεροποίηση σε σωρούς. Στην ουσία οι
κλειστοί

αντιδραστήρες

χρησιμοποιούνται

για

να

επιτελέσουν

το

πρώτο

στάδιο

της

κομποστοποίησης κατά το οποίο παράγονται οι περισσότερες οσμές και ο έλεγχος της διεργασίας
είναι κρίσιμος.
Περιβαλλοντικά θέματα
Τα κυριότερα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την κομποστοποίηση αφορούν στις αέριες
εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των οσμών, κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, την πιθανή
ρύπανση των υδάτων από τα στραγγίσματα της διεργασίας, την πιθανή ρύπανση του εδάφους κατά
τη χρήση του κομπόστ, το θόρυβο, τη διάδοση παθογόνων μικροοργανισμών και την κατανάλωση
ενέργειας33.
Αέρας
Οι αέριες εκπομπές της κομποστοποίησης δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το είδος του
υποστρώματος (π.χ. πράσινα απόβλητα, διαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα ή εμπλουτισμένο
οργανικό κλάσμα μετά από μηχανική διαλογή). Αντίθετα, επηρεάζονται σημαντικά από τον τύπο της
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, με τα ανοικτά συστήματα να παρουσιάζουν περισσότερες
εκπομπές, που δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Τα κυριότερα προβλήματα εστιάζονται στις εκπομπές
βιοαερολυμάτων (bioaerosols), πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), οσμών και σκόνης. Τα
βιοαερολύματα είναι αιωρούμενα στον αέρα σωματίδια, βιολογικής προέλευσης και αποτελούνται
από ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς, ή τμήματά τους. Βιοαερολύματα παράγονται από όλες
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή και ασθένειες
του αναπνευστικού συστήματος, κυρίως στους εργαζόμενους. Οι εκπομπές βιοαερολυμάτων είναι
πιο έντονες κατά τη φάση αναστροφής των σειραδιών σε ανοικτά ή στεγαζόμενα συστήματα και
είναι σημαντικά χαμηλότερες όταν χρησιμοποιούνται συστήματα βιοαντιδραστήρων.
Οι οσμές είναι το πρόβλημα που προκαλεί τις περισσότερες διαμαρτυρίες για τις εγκαταστάσεις
κομποστοποίησης, ενώ δεν είναι λίγες οι μονάδες που αναγκάστηκαν σε προσωρινή ή και μόνιμη
παύση λειτουργίας λόγω των οσμών. Οι οσμές μπορούν να περιοριστούν με πρακτικές καλού
χειρισμού της διεργασίας έτσι, ώστε να μην αναπτύσσονται έντονες αναερόβιες συνθήκες στη μάζα
του υλικού (η αναερόβια αποδόμηση δημιουργεί πολύ εντονότερες οσμές από την αερόβια).
Ωστόσο, ακόμη και στην καλύτερα διαχειριζόμενη διεργασία κομποστοποίησης κατά διαστήματα
παράγονται έντονες οσμές, οι οποίες, σε κάποιες τεχνολογίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
ικανοποιητικά (π.χ. κατά την αναστροφή ανοικτών σειραδιών). Αντίθετα, τα κλειστά συστήματα,
όπως και οι στατικοί αεριζόμενοι σωροί με απορρόφηση αέρα, επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων

33
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
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για την επεξεργασία των οσμών από τα απαέρια της διεργασίας με χρήση βιόφιλτρων ή
φυσικοχημικών επεξεργασιών.
Νερά
Η απορροή του νερού της βροχής σε ανοικτά συστήματα καθώς και τα στραγγίσματα που πιθανόν να
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης μπορούν να ρυπάνουν επιφανειακά και
υπόγεια νερά, αν διαφύγουν στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι
σημαντικό και μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά μέτρα κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία της
εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, τα στραγγίσματα που παράγονται – συνήθως σε περιορισμένες
ποσότητες – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαβροχή των αποβλήτων στα διάφορα στάδια της
διεργασίας όπου απαιτείται προσθήκη νερού, για την αποφυγή της πρώιμης ξήρανσης του υλικού
και τη συνεπαγόμενη παρεμπόδιση των βιολογικών διεργασιών. Όλες οι εγκαταστάσεις
κομποστοποίησης (με εξαίρεση πολύ μικρές μονάδες επεξεργασίας πράσινων αποβλήτων) θα πρέπει
να διαθέτουν μια αδιαπέραστη επιφάνεια, από σκυρόδεμα ή άσφαλτο, πάνω στην οποία εκτελείται
η κομποστοποίηση. Η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κλίση και συστήματα για τη
συλλογή της απορροής, τα οποία θα πρέπει κατόπιν να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία
(συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης τους για διαβροχή των αποβλήτων).
Έδαφος
Η πιθανή ρύπανση του εδάφους από ρυπαντές και προσμίξεις που μπορεί να υπάρχουν στο κομπόστ
αποτελεί σημαντικό θέμα, για το οποίο υπάρχουν προβλέψεις στην εθνική νομοθεσία όλων των
κρατών‐μελών της ΕΕ καθώς επίσης και στη θεματική Στρατηγική για το Έδαφος το 2005. Οι
προβλέψεις αυτές έχουν τη μορφή προδιαγραφών που θεσπίζουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για
ανεπιθύμητες ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα, κάποιες οργανικές ενώσεις και ξένες προσμίξεις όπως
το γυαλί και το πλαστικό, καθώς και κατώτατα όρια για κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως η
οργανική ουσία.
Οι προδιαγραφές ποιότητας του κομπόστ διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το
βαθμό υιοθέτησης της «αρχή της προφύλαξης» και τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της χώρας.
Για παράδειγμα τείνουν να είναι πιο ανεκτικές στις ΗΠΑ, όπου ακολουθείται η προσέγγιση της
εκτίμησης του κινδύνου με βάση την υπάρχουσα επιστημονική γνώση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ,
όπου κυριαρχεί η προσέγγιση της προφύλαξης ενός πολυτίμου πόρου όπως το έδαφος. Ανάμεσα
στις χώρες μέλη της ΕΕ, ακολουθείται μια πιο αυστηρή προσέγγιση στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη,
όπου τα εδάφη είναι πλούσια σε οργανική ουσία, ενώ στη νότια Ευρώπη τείνει να αξιολογείται ως
σχετικά σημαντικότερη η συνεισφορά του κομπόστ στην καταπολέμηση της ερημοποίησης με
αποτέλεσμα να ισχύουν πιο χαλαρά όρια για τα βαρέα μέταλλα. Ωστόσο, η απουσία ενιαίων
προδιαγραφών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιθανό να μη διατηρηθεί για πολύ ακόμη, καθώς
συζητείται στην ΕΕ μια νέα πρόταση Οδηγίας για την ποιότητα του κομπόστ.
Η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και προσμίξεων στο κομπόστ εξαρτάται άμεσα από το αρχικό
υλικό που χρησιμοποιείται ενώ δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη διαδικασία. Έτσι, το κομπόστ που
προέρχεται από πράσινα απόβλητα έχει συνήθως πολύ χαμηλές προσμείξεις και ρύπους, ενώ
χαμηλές είναι και οι συγκεντρώσεις στο κομπόστ που παράγεται με διαλογή στην πηγή του
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βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, κυρίως ως προς την καθαρότητα των αποβλήτων και τηρούνται οι
ποιοτικές προδιαγραφές, η εδαφική εφαρμογή του κομπόστ προσφέρει καθαρά περιβαλλοντικά
οφέλη, τα οποία όμως είναι σχετικά δύσκολο να αποτιμηθούν ποσοτικά. Πιο συγκεκριμένα, είναι
καλά τεκμηριωμένο ότι η οργανική ουσία από το κόμποστ βελτιώνει την υδατοικανότητα και τη δομή
του εδάφους, αυξάνει τη μικροβιακή του δραστηριότητα, ενισχύει τη δράση των χημικών
λιπασμάτων καθώς μειώνει την έκπλυσή τους, καταστέλλει τα φυτοπαθογόνα και αυξάνει την
παραγωγικότητα του εδάφους, ενώ συνολικά συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ερημοποίησης.
Οι ιδιότητες αυτές έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις Μεσογειακές χώρες σε σχέση με την κεντρική
και βόρεια Ευρώπη, καθώς τα Μεσογειακά εδάφη είναι πολύ φτωχότερα σε οργανική ουσία και
ευάλωτα στην ερημοποίηση. Ωστόσο, απαιτείται πού περισσότερη έρευνα προκειμένου να
ποσοτικοποιηθούν τα παραπάνω οφέλη, έτσι ώστε να μπορούν να συνυπολογιστούν σε απλά
εργαλεία λήψης αποφάσεων.
Θόρυβος
Υπάρχουν δύο βασικές πηγές θορύβου στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης: οι θρυμματιστές και το
προειδοποιητικό σήμα οπισθοκίνησης των φορτωτών. Ο θόρυβος από τους θρυμματιστές μπορεί να
φτάσει τα 90 dB, επίπεδο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ανοικτά συστήματα, μπορεί
όμως να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη χωροθέτηση του θρυμματιστή στην εγκατάσταση και χρήση
των σειραδιών ως ηχοπετασμάτων. Το προειδοποιητικό σήμα οπισθοκίνησης για τους φορτωτές
συνδέεται άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο και δεν πρέπει να
αδρανοποιείται, μπορούν όμως να επιλεχθούν λιγότερο ενοχλητικοί ήχοι.
Παθογόνοι μικροοργανισμοί
Η παρουσία παθογόνων είναι ένα σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας που ρυθμίζει τις δυνατότητες
χρήσης του κομπόστ και γι’ αυτό όλες οι χώρες έχουν συμπεριλάβει υγειονομικά κριτήρια ποιότητας
του κομπόστ, τόσο για παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο, όσο και για τα ζώα και τα
φυτά. Βέβαια, η κομποστοποίηση ως θερμόφιλη διαδικασία οδηγεί στη θερμική καταστροφή των
περισσότερων παθογόνων, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως λειτουργούν και άλλοι μηχανισμοί
καταστροφής (σχέσεις ανταγωνισμού, παραγωγή αντιβιοτικών από τη μικροχλωρίδα του κομπόστ,
σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος κλπ). Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, τα
κριτήρια ποιότητας αναφέρονται στο προϊόν, στη διεργασία ή και στα δύο. Τα κριτήρια που
αναφέρονται στο προϊόν απαιτούν απουσία σαλμονέλας, και απουσία ή πολύ χαμηλές τιμές
εντεροβακτηρίων και περιττωματικών στρεπτόκοκκων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται
απουσία νηματοειδών, κυστοειδών και άλλων φυτοπαθογόνων.
Επίσης τίθενται όρια στον αριθμό των ικανών προς βλάστηση σπορών παρασιτικών φυτών και
κριτήρια φυτοτοξικότητας για το κομπόστ. Σε άλλες περιπτώσεις η υγιειονοποίηση του κομπόστ
εξασφαλίζεται μέσα από την εφαρμοζόμενη διεργασία, με την απαίτηση να έχει παραμείνει το υλικό
πάνω από κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως
κυμαίνεται από απαίτηση για παραμονή σε θερμοκρασία άνω των 55οC για τρεις ημέρες, έως
παραμονή σε θερμοκρασία άνω των 50οC για πέντε ημέρες. Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται
συνήθως σε συστήματα αναστρεφόμενων σειραδιών, όπου η έκθεση του υλικού στις υψηλές
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θερμοκρασίες δεν είναι ομοιόμορφη, καθυστερώντας έτσι την υγιεινοποίηση. Τα αστικά απόβλητα
κομποστοποιούνται συνήθως σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες, που παρέχουν καλύτερο έλεγχο και
ομοιογένεια της θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας καλύτερη και ταχύτερη καταστροφή των
παθογόνων. Βέβαια το εύρος των πιθανών παθογόνων στα ΑΣΑ είναι μεγάλο και θα πρέπει να
τηρούνται σχολαστικά οι απαραίτητες προφυλάξεις.
Ισοζύγιο μάζας και Προϊόντα
Οι μονάδες αερόβιας ΜΒΕ επεξεργάζονται σύμμεικτα απόβλητα με στόχο το διαχωρισμό του
οργανικού κλάσματος και την ακόλουθη σταθεροποίηση του μέσω αερόβιας επεξεργασίας. Το τελικό
προϊόν της βιολογική επεξεργασίας χαρακτηρίζεται ως υλικό τύπου κομπόστ (CLO – compost like
output). Παράλληλα, κατά το στάδιο της μηχανικής διαλογής είναι δυνατή η ανάκτηση
ανακυκλώσιμων υλικών, όπως Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμίνιο, Πλαστικό, Χαρτί και Γυαλί. Επίσης,
αποτελεί συνήθη πρακτική να γίνεται και ανάκτηση RDF (refuse derived fuel), δηλαδή καύσιμου
υλικού που απαρτίζεται κυρίως από χαρτί, χαρτόνι και πλαστικά. Το είδος των προϊόντων μιας
μονάδας ΜΒΕ και ο βαθμός στον οποίο επιχειρείται η ανάκτηση τους εξαρτάται κυρίως από την
εύρεση τελικού αποδέκτη για την αξιοποίηση τους. Ακολούθως, παρουσιάζεται ένα γενικευμένο
διάγραμμα μιας αερόβιας ΜΒΕ34 35.

Σχήμα 6: Γενικό διάγραμμα ροής και ισοζύγιο μάζας αερόβιας ΜΒΕ

34

Γιδαράκος Ε., Διαχείριση και επεξεργασία αστικών απορριμάτων: Κομποστοποίηση (Λιπασματοποίηση), 2007
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
35
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Το ποσοστό του RDF μπορεί να φτάσει από 5‐50% ενώ αν επιχειρηθεί εξ ολοκλήρου ανάκτηση
ανακυκλώσιμων υλικών τότε μπορεί να εκτραπεί ποσοστό 3‐25% από το ΧΥΤΥ στη μορφή πλαστικού,
μετάλλων και χαρτιού. Κατά γενικό κανόνα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση ανάκτηση
μετάλλων, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3% ενώ το χαρτί και πλαστικό
μετατρέπονται είτε σε RDF είτε ανακτώνται ως ανακυκλώσιμα υλικά χωρίς να αποκλείεται ο
συνδυασμός και των δύο πρακτικών.
Προϊόντα
Γενικά, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του κομπόστ ποικίλουν ανάλογα με την αρχική ύλη που
διατέθηκε για κομποστοποίηση, τις συνθήκες οι οποίες επικράτησαν κατά τη διαδικασία και την
έκταση της αποδόμησης. Το κόμποστ έχει σκούρο χρώμα, εύθραυστη, χωμάτινη υφή και οσμή που
μοιάζουν με αυτές του εδάφους. Το τελικό προϊόν δεν έχει καμία σχέση, όσον αφορά τη φυσική
μορφή, με αυτή του αρχικού οργανικού υλικού από το οποίο παράχθηκε.
Το καλής ποιότητας κόμποστ έχει απαλλαγεί από ζιζάνια και παθογόνα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, στη κηπουρική‐φυτοκομική, στην αποκατάσταση κατεστραμμένων‐
καταπονημένων εδαφών (τεχνητές λίμνες εργοστασίων, ανενεργά λατομεία, αλατούχα εδάφη), σε
αναδασώσεις, σε τεχνητά βοσκοτόπια και καλλιέργειες.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το κόμποστ από άλλα οργανικά υλικά είναι:
•

το χρώμα του, το οποίο ποικίλλει από σκούρο καφέ έως μαύρο

•

ο χαμηλός λόγος C/Ν σε σχέση με άλλα οργανικά υλικά

•

η συνεχώς μεταβαλλόμενη σύνθεσή του, εξαιτίας της δράσης των μικροοργανισμών, ακόμα
και μετά το στάδιο της ωρίμανσης

•

η υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και προσρόφησης νερού

Η καθαρή πρώτη ύλη που συλλέγεται μέσω της διαλογής στην πηγή είναι πιο πιθανό να
ικανοποιήσει τις προδιαγραφές για το κομπόστ ώστε να είναι κατάλληλο για πώληση ή χρήση,
επιφέροντας και περιβαλλοντικά οφέλη. Η χρήση του κομπόστ μειώνει τις απαιτήσεις για χρήση
άλλων βελτιωτικών εδάφους, όπως η τύρφη, για αγροτικές ή κηπευτικές δραστηριότητες36 37.
Οικονομικά στοιχεία
Στα ενδεικτικά κόστη που παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα, περιλαμβάνεται φορτωτής
για την μεταφορά των υλικών, μηχανή ανάδευσης των σωρών (αυτοκινούμενο όχημα),
γεφυροπλάστιγγα και φυλάκιο εισόδου καθώς και κτίριο διοίκησης 70 τ.μ. καθώς και λοιπά έργα
υποδομής (φωτισμός, περίφραξη, δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων, κ.λπ.).

36

Γιδαράκος Ε., Διαχείριση και επεξεργασία αστικών απορριμάτων: Κομποστοποίηση (Λιπασματοποίηση), 2007
Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
37
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Κόστος (€)

Δυναμικότητα (τν)
Σχήμα 7: Ενδεικτικό κόστος μονάδων κομποστοποίησης με ανοικτούς σωρούς (ΕΠΠΕΡΑΑ, 201238)

Κόστος (€)

Δυναμικότητα (τν)
Σχήμα 8: Ενδεικτικό κόστος μονάδων κομποστοποίησης με καλυμμένους σωρούς (ΕΠΠΕΡΑΑ,
201238)

7.2.3.

Αναερόβια Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων

Κατά την αναερόβια επεξεργασία, το βιοαποδομήσιμο κλάσμα μετατρέπεται σε μεθάνιο (CH4),
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O) μέσω της μικροβιακής ζύμωσης απουσία αέρα,
αφήνοντας ένα μερικώς σταθεροποιημένο οργανικό υλικό39.

38
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Η αναερόβια επεξεργασία απαιτεί μικρότερες ποσότητες ενέργειας από ότι η αερόβια και αντίστοιχα
η παραγωγή θερμότητας κατά τις διεργασίες είναι επίσης μικρότερη κατά την αναερόβια
επεξεργασία. Επιπλέον θερμότητα είναι πιθανό να απαιτείται κατά την αναερόβια διεργασία
προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα για την ανάπτυξη των
μικροοργανισμών. Κατά την αναερόβια επεξεργασία οι παραγόμενες ποσότητες του βιοαερίου
(διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο) μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά για παραγωγή
ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας.
Το υλικό που απομένει μετά την αναερόβια επεξεργασία αποτελείται από αιωρούμενα στερεά των
μη διασπώμενων υλικών, ανθεκτικά οργανικά, βιομάζα και διάφορα υπολείμματα αποσύνθεσης
μικροοργανισμών. Αυτό το υγρό, μερικώς σταθεροποιημένο μίγμα ονομάζεται ‘digestate’. Είναι
εφικτή η ξήρανση του μίγματος αυτού. Δεδομένου ότι πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, το
ξηρό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος ως εδαφοβελτιωτικό είτε απευθείας είτε
μετά από αερόβια επεξεργασία. Το υγρό υπόλειμμα μπορεί να ανακυκλοφορήσει στον
αντιδραστήρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγρασία του υλικού ή να χρησιμοποιηθεί ως υγρό
λίπασμα δεδομένου ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναερόβιας ζύμωσης πραγματοποιείται αποσύνθεση των
οργανικών ουσιών με απόλυτη έλλειψη οξυγόνου μέσα σε κλειστό χωνευτήρα. Στην αναερόβια
αποσύνθεση των απορριμμάτων, μπορούμε να διακρίνουμε δύο στάδια, την οξυδογενή και τη
μεθανογενή ζύμωση, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα
βασικά προϊόντα των δύο σταδίων της αναερόβιας ζύμωσης.
Στη διάρκεια του σταδίου της μεθανογένεσης, η μετατροπή της οργανικής ύλης είναι ανάλογη με την
παραγωγή μεθανίου. Υπάρχουν τουλάχιστον δέκα διαφορετικά είδη βακτηριδίων που παίζουν
μεγάλο ρόλο στη μεθανογένεση. Το καθένα από αυτά έχει περιορισμένη επίδραση σε ορισμένες
μόνο οργανικές ουσίες. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές πολύπλοκες οργανικές ουσίες για τις οποίες
απαιτείται η συνεργασία πολλών διαφορετικών βακτηριδίων για να παραχθεί τελικά το μεθάνιο.
Τέλος, μια κρίσιμη παράμετρος είναι το γεγονός ότι το ποσοστό αναπαραγωγής των μεθανογενών
βακτηριδίων είναι μικρότερο από αυτό των οξυγενών. Κατά συνέπεια, αν για κάποιο λόγο διακοπεί η
μεθανογένεση είναι αρκετά δύσκολο να ξαναρχίσει.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την αναερόβια χώνευση η μηχανική διαλογή μπορεί
να γίνει με την χρήση νερού, όπου τα διάφορα υλικά διαχωρίζονται ανάλογα με την πυκνότητά τους.
Γενικά, για την αναερόβια χώνευση, διακρίνονται δύο κατηγορίες:
 χαμηλής συγκέντρωσης σε στερεά (low‐ solids) (4 ‐ 8%)
 υψηλής συγκέντρωσης σε στερεά (high‐solids) (22% ή περισσότερο)

39

Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
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Στην περίπτωση εφαρμογής της αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των οικιακών
απορριμμάτων, το κλάσμα αυτό όπως ακριβώς και στην περίπτωση της αερόβιας επεξεργασίας, θα
πρέπει να έχει διαχωριστεί από τα υπόλοιπα απορρίμματα (με διαλογή στην πηγή ή με μηχανική
διαλογή). Στη συνέχεια ακολουθεί προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών, ανάμειξη, ρύθμιση του pH
(περίπου στο 6.8) και θέρμανση σε 55 ‐ 600C. Η προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών γίνεται συνήθως
με την προσθήκη λάσπης από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή κοπριάς. Μετά την
ολοκλήρωση της ζύμωσης το παραγόμενο βιοαέριο συλλέγεται (πολλές φορές το μεθάνιο
διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά) και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά. Επίσης είναι
αναγκαία η αφύγρανση και διάθεση του στερεού υπολείμματος, το οποίο μπορεί με την κατάλληλη
επεξεργασία να μετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό (compost). Στην περίπτωση της αναερόβιας
επεξεργασίας υψηλής συγκέντρωσης σε στερεά η αφύγρανση είναι απλούστερη. Στο ακόλουθο
σχήμα παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα ροής αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού
κλάσματος.

Σχήμα 9: Τυπική διάταξη μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας οργανικού κλάσματος
απορριμμάτων.

Όπως και στην αερόβια επεξεργασία, έτσι και στην αναερόβια, ο λόγος C/N διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στο αποτέλεσμα των διεργασιών. Για ταχέως έως μετρίως βιοαποδομήσιμα υποστρώματα, ο
βέλτιστος λόγος κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 (φαγητά, χαρτί) ενώ για βραδέως βιοαποδομήσιμα
υποστρώματα (π.χ. ξύλα), ο λόγος αυτός μπορεί και να ανέρχεται στο 40. Χαμηλές τιμές C/N γενικά
έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εκπομπή αζώτου σαν αέρια αμμωνία, η συγκέντρωση της
οποίας μπορεί να αποβεί τοξική για το μικροβιακό πληθυσμό. Οι βέλτιστες τιμές C/N επιτυγχάνονται
με την κατάλληλη μίξη συστατικών των αποβλήτων, κάτι το οποίο – όσο και αν είναι προφανές και
τεχνικά σχετικά εύκολο – δεν υλοποιείται στην πράξη σε μεγάλο βαθμό.
Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας
Οι εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης σχεδιάζονται με σκοπό το συνεχή έλεγχο και τη
βελτιστοποίηση της βιολογικής χώνευσης των ΒΑΑ και την παραγωγή βιοαερίου. Τα συστήματα
αναερόβιας χώνευσης είναι από τη φύση τους κλειστά συστήματα αποτελούμενα από οριζόντιους
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ή/και κατακόρυφους αντιδραστήρες, συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δίκτυο αγωγών. Οι
αντιδραστήρες αυτοί αναδεύονται με διάφορους τρόπους40.
Ο χρόνος παραμονής στα συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας διαρκεί περίπου 2‐3 εβδομάδες,
αναλόγως με την ευκολία με την οποία παράγεται το βιοαέριο αλλά και την τεχνολογία που
χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, τα απορρίμματα από ξύλο παρουσιάζουν υψηλότερη αντοχή στην
παραγωγή βιοαερίου με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής προκειμένου να
παραχθεί το απαιτούμενο βιοαέριο.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων αναερόβιας χώνευσης: τα υγρά και τα ξηρά συστήματα. Στα
υγρά συστήματα επεξεργάζονται απόβλητα με μεγάλη περιεκτικότητα υγρασίας (μεγαλύτερη από
85%) ενώ στα ξηρά συστήματα τα απόβλητα που επεξεργάζονται έχουν χαμηλότερη υγρασία
(μικρότερη από 80%).
Υγρά συστήματα
Στα συστήματα αυτά η διαδικασία της χώνευσης πραγματοποιείται σε κλειστά κατακόρυφα
αντιδραστήρια στα οποία το υλικό συνεχώς αναδεύεται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια
επαφής μεταξύ των μικροοργανισμών και των αποβλήτων. Η ανάμιξη επιτυγχάνεται με τη χρήση
μηχανικών μέσων, ή την ανακυκλοφορία βιοαερίου ή αποβλήτων. Η μεταφορά των αποβλήτων από
τον ένα αντιδραστήρα, στον άλλον επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλιών.
Ξηρά συστήματα
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν αντιδραστήρες συνεχής φόρτισης. Περιλαμβάνει την προσθήκη
φρέσκου νερού ή/και ποσότητα μερικώς «ζυμωμένων» αποβλήτων, από τη μία μεριά του
αντιδραστήρα, και την παραλαβή πλήρως χωνεμένου υλικού από την άλλη μεριά. Τα συστήματα
αυτά περιλαμβάνουν είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια αντιδραστήρια. Στους κατακόρυφους
αντιδραστήρες η κίνηση του υλικού γίνεται με βαρύτητα ενώ στους οριζόντιους με έλασμα ή πρέσα.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ξηρών συστημάτων είναι η μεγάλη τους αντοχή σε απόβλητα με
πολύ υψηλή περιεκτικότητα ρυπαντικών ουσιών.
Θερμοκρασίες λειτουργίας
Οι τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης λειτουργούν σε μέτριες θερμοκρασίες (30 – 40°C) ή σε υψηλές
θερμοκρασίες (50 – 60°C). Στις υψηλότερες λειτουργούν τα ξηρά συστήματα, λόγω της υψηλότερης
περιεκτικότητας σε στερεά και της παραγωγής περισσότερης θερμότητα. Από την άλλη τα υγρά
συστήματα λειτουργούν και στα δύο εύρη θερμοκρασιών αλλά κυρίως συναντώνται σε μέτριες
θερμοκρασίες.
Βιοαέριο
Το βιοαέριο που παράγεται κατά την αναερόβια επεξεργασία αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (50‐
75%) και διοξείδιο του άνθρακα. Η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται κατά την αναερόβια
επεξεργασία, διαφοροποιείται αναλόγως με το σχεδιασμό της μονάδας, το χρόνο παραμονής και τη
40
Οικονομόπουλος, Α. Π. ,Διαμόρφωση και συγκριτική αξιολόγηση εθνικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων”
2009
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Σχήμα 10:: Τυπική διάτα
αξη μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας ‐ βιοσταθερ
ροποίησης.
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Περιβαλλοντικά θέματα
Αέρας
Από τη στιγμή που η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης διενεργείται σε κλειστούς χώρους και το
παραγόμενο αέριο συλλέγεται προς επεξεργασία και αξιοποίηση, οι εκπομπές αερίων ρύπων είναι
πολύ μικρές. Αέριες εκπομπές παρατηρούνται κατά την καύση του βιοαερίου και αφορούν κυρίως
σε οξείδια του αζώτου και του θείου και δευτερευόντως σε άλλα προϊόντα της καύσης. Οι εκπομπές
αυτές είναι παρόμοιες με τις εκπομπές από την καύση φυσικού αερίου. Η επικινδυνότητα των
αέριων αυτών εκπομπών είναι σχετικά περιορισμένη και για το λόγο αυτό στις περισσότερες
περιπτώσεις τέτοιων μονάδων ο έλεγχος τους είναι περιορισμένος. Στην περίπτωση που πριν την
αναερόβια χώνευση δεν έχει προηγηθεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, υπάρχει το ενδεχόμενο να
υπάρχουν ουσίες υψηλότερης τοξικότητας στο βιοαέριο λόγω της πιθανής παρουσίας διαλυτών και
άλλων επικίνδυνων ουσιών στο υπόστρωμα41.
Ο εκτενής έλεγχος των αποβλήτων κατά την είσοδο τους στη μονάδα επιτυγχάνει επαρκή
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Κατά την αναερόβια χώνευση οσμές παράγονται μόνο κατά την
προετοιμασία του ρεύματος τροφοδοσίας και την επεξεργασία της χωνεμένης ιλύος, οι οποίες
λαμβάνουν χώρα εκτός του βιοαντιδραστήρα. Ωστόσο, και αυτές οι διεργασίες πραγματοποιούνται
εντός κτιρίων και ο αέρας υφίσταται επεξεργασία με βιόφιλτρα ή χημική έκπλυση, με αποτέλεσμα οι
οσμές που απελευθερώνονται στο περιβάλλον να είναι πολύ χαμηλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
πολλές περιπτώσεις, μονάδες αναερόβιας χώνευσης είναι χωροθετημένες σε βιομηχανικές περιοχές,
σε απόσταση μικρή από άλλα κτίρια χωρίς να γίνονται παράπονα για όχληση.
Νερά
Κατά την αναερόβια χώνευση υπάρχει περίσσεια νερού, το οποίο μπορεί να ανακυκλοφορεί εντός
της διεργασίας. Στην περίπτωση της μη ανακυκλοφορίας του, το υγρό αυτό απόβλητο πρέπει να
επεξεργάζεται σε κατάλληλη μονάδα είτε εντός της εγκατάστασης είτε εκτός αυτής. Οι ποσότητες
των υγρών αυτών αποβλήτων υπολογίζονται σε 100 – 300 m3 ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων.
Οι μονάδες που επεξεργάζονται οργανικά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή τείνουν να
παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες υγρών αποβλήτων, καθώς η υγρασία του ρεύματος τροφοδοσίας
τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα σύμμεικτα ΑΣΑ.
Έδαφος
Οι επιπτώσεις στο έδαφος έχουν σχέση με την εφαρμογή του παραγόμενου υλικού τύπου κομπόστ
στο έδαφος, στην περίπτωση που τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές για εδαφική του διάθεση.
Συνεπώς οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι ίδιες με αυτές της αερόβιας επεξεργασίας.
Ακουστικό περιβάλλον
Από τη στιγμή που η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης διενεργείται σε κλειστούς χώρους οι
επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι πολύ μικρές. Ωστόσο, αρκετές εγκαταστάσεις δέχονται
παράπονα για θόρυβο, κυρίως από τη λειτουργία των ανεμιστήρων και των αντλιών κατά τη
41

Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008
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διάρκεια της νύχτας. Επίσης, σε περίπτωση παραγωγής ηλεκτρισμού από το βιοαέριο στην ίδια την
εγκατάσταση όχληση προκαλούν και οι γεννήτριες, οι οποίες συχνά προκαλούν θόρυβο.
Ισοζύγια μάζας και Προϊόντα
Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αναερόβιας ΜΒΕ εξαρτάται από τον τύπο και τη σύνθεση των
υλικών τροφοδοσίας, τα επιθυμητά προϊόντα ανάκτησης και την τεχνογνωσία του κατασκευαστή. Το
παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το διάγραμμα ροής μιας τυπικής εγκατάστασης, η οποία
περιλαμβάνει μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, πλαστικών και μετάλλων),
ακολουθούμενη από μονάδα «ξηρής» αναερόβιας χώνευσης του οργανικού κλάσματος42.

Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής τυπικής μονάδας μηχανικής και αναερόβιας επεξεργασίας

Αντί μονάδας ανάκτησης υλικών μπορεί να υπάρχει μονάδα ανάκτησης RDF, όπως και στην
περίπτωση της αερόβιας ΜΒΕ. Μπορεί επίσης να υπάρχει και σύστημα προσθήκης βιολογικής ιλύος
ή/ και γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων σε ορισμένες αναλογίες για συνεπεξεργασία με το
οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ.
Προϊόντα
Πέραν του RDF και των ανακυκλώσιμων υλικών, τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης συνίστανται
σε κομπόστ και βιοάεριο. Το κομπόστ περιγράφηκε στην αντίστοιχη παράγραφο της αερόβιας
επεξεργασίας. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο καύσιμο που αποτελείται από μεθάνιο, διοξείδιο του
άνθρακα και από μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ιχνοστοιχείων.
Σε μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων ο συνηθέστερος τρόπος αξιοποίησης του βιοαερίου
περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία είναι η τυπική μέθοδος
αξιοποίησης του βιοαερίου σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες και θεωρείται ως μια πολύ αποδοτική
χρήση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας42.

42

Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ‐ Ανάλυση και εξέταση των διαθέσιμων
τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010
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Αξιοποίηση Βιοαερίου
Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χρήσεις που χρησιμοποιείται και το φυσικό αέριο.
Η απαιτούμενη ποιότητα του βιοαερίου εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται.
1. Θέρμανση
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο σε λέβητες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, δεν
απαιτείται να έχει ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Η πίεση του βιοαερίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8
και 25 mbar. Συνίσταται η μείωση της συγκέντρωσης του H2S στο βιοαέριο σε τιμές < 1.000 ppm
καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση του σημείου δρόσου του περίπου στους
150οC. Το θειώδες οξύ που σχηματίζεται στο συμπύκνωμα είναι ισχυρά διαβρωτικό. Για αυτό το λόγο
συνίσταται η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα ή πλαστικών ανθεκτικών σε υψηλές θερμοκρασίες στις
καμινάδες. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους λέβητες διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας από
αυτοκόλλητα φύλλα μπρούτζου και κασσίτερου, οι οποίοι διαβρώνονται ακόμη ταχύτερα και από τις
σιδερένιες καμινάδες. Όπου είναι δυνατό, συνίσταται η χρήση εναλλακτών θερμότητας από
χυτοσίδηρο. Επίσης, συνίσταται η συμπύκνωση του ατμού του νερού με το βιοαέριο. Ο ατμός του
νερού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ακροφύσια του βιοαερίου. Με την απομάκρυνση του
νερού απομακρύνεται και ένα μεγάλο ποσοστό του περιεχόμενου H2S και με αυτόν τον τρόπο
μειώνονται και τα προβλήματα με τη διάβρωση και το σημείο δρόσου του βιοαερίου.
2. Μηχανές εσωτερικής καύσης
Η αξιοποίηση του βιοαερίου σε μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται από πολύ παλιά και
αποτελεί μια τεχνολογία εξαιρετικά αξιόπιστη. Χιλιάδες μηχανές λειτουργούν σε βιολογικούς
καθαρισμούς και σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χρησιμοποιώντας το παραγόμενο
βιοαέριο. Το μέγεθος των μηχανών κυμαίνεται μεταξύ 45 kW σε μικρούς σταθμούς και μπορεί να
φθάσει και σε μερικά MW σε μεγάλης κλίμακας σταθμούς. Οι απαιτήσεις της ποιότητας του
βιοαερίου που χρησιμοποιείται σε μηχανές εσωτερικής καύσης είναι παραπλήσιες με αυτές για τη
χρησιμοποίηση του βιοαερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας εκτός από τη συγκέντρωση του H2S,
η οποία πρέπει να είναι μικρότερη στις μηχανές εσωτερικής καύσης προκειμένου αυτές να
λειτουργήσουν σωστά. Οι μηχανές αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με
βενζίνη, είναι πολύ πιο ευάλωτες στο H2S από ότι οι μηχανές ντίζελ. Η παρουσία οργανικών
πυριτικών ενώσεων στο βιοαέριο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία προβλημάτων τριβής και για
αυτό το λόγο εάν ανιχνευτούν τέτοιες ενώσεις θα πρέπει να απομακρύνονται. Μια μηχανή ντίζελ
μπορεί να μετασκευαστεί σε μηχανή με ανάφλεξη σπινθήρα ή σε μηχανή διπλού καυσίμου, όπου
περίπου το 8 ‐10% του ντίζελ εμψεκάζεται μέσω ακροφυσίου.
Και οι δύο τύποι μηχανών είναι κοινές. Οι μηχανές διπλού καυσίμου έχουν υψηλότερη ηλεκτρική
απόδοση. Οι απαιτήσεις για αναβάθμιση του βιοαερίου είναι οι ίδιες. Οι μικρές μηχανές εσωτερικής
καύσης (< 45 kWel) επιτυγχάνουν στην πράξη ηλεκτρικές αποδόσεις της τάξης του 29% (μηχανές με
ανάφλεξη σπινθήρα) και 31% (μηχανές διπλού καυσίμου). Οι μεγαλύτερες μηχανές μπορούν να
επιτύχουν αποδόσεις της τάξης του 38%. Στις μηχανές βιοαερίου, οι εκπομπές ΝΟx είναι συνήθως
χαμηλές εξαιτίας της παρουσίας του CO2 στο βιοαέριο. Σύνηθες πρόβλημα αποτελούν οι
συγκεντρώσεις του CO. Η μείωση της συγκέντρωσης του CO είναι δύσκολο να επιτευχθεί από τους
καταλύτες λόγω της παρουσίας του H2S στο βιοαέριο. Ωστόσο, από περιβαλλοντική σκοπιά η
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παρουσία του CO αποτελεί πολύ μικρότερο πρόβλημα από ότι η παρουσία του ΝΟx, γιατί
οξειδώνεται αμέσως σε CO2 το οποίο αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου ζωής του άνθρακα.
3. Καύσιμα οχημάτων
Για την αξιοποίηση του βιοαερίου ως καύσιμο οχημάτων χρησιμοποιούνται οι ίδιες μηχανές και η
ίδια διαμόρφωση του οχήματος, όπως και στο φυσικό αέριο. Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν πάνω
από 1 εκ. οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, οπότε προκύπτει ότι η διαμόρφωση του
οχήματος ή της μηχανής δεν αποτελεί πρόβλημα για την αξιοποίηση του βιοαερίου ως καυσίμου
οχημάτων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για την ποιότητα του βιοαερίου είναι αυστηρές και για να
επιτευχθούν το βιοαέριο που παράγεται από ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή από
ένα χωνευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Με την αναβάθμιση του βιοαερίου επιτυγχάνεται αέριο το
οποίο:
•

Έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη, ώστε να μπορεί να καλυφθεί μεγαλύτερη απόσταση
από το όχημα

•

Έχει σταθερή, συνηθισμένη ποιότητα φυσικού αερίου, ώστε να είναι ασφαλής η χρήση του

•

Δεν ενισχύει τη διάβρωση, λόγω του ότι μειώνονται οι αρχικά υψηλές συγκεντρώσεις H2S,
αμμωνίας και νερού

•

Δεν περιέχει σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στις μηχανές

•

Δεν προκαλεί εμφράξεις λόγω του μειωμένου ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας

•

Έχει εγγυημένη ποιότητα

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το CO2, το H2S, η αμμωνία, το νερό και τα σωματίδια (ακόμη και σε ίχνη)
πρέπει να απομακρύνονται, ώστε το παραγόμενο βιοαέριο προκειμένου να αξιοποιηθεί ως καύσιμο
οχήματος, να περιέχει μεθάνιο 95% κ.ο. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές για χρήση του βιοαερίου
ως καύσιμο οχημάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Τονίζεται ότι το αναβαθμισμένο βιοαέριο αποτελεί το καθαρότερο καύσιμο οχήματος, όσον αφορά
στο περιβάλλον, στο κλίμα και στην ανθρώπινη υγεία. Έκθεση της Σουηδίας το 1995 σχετικά με
εναλλακτικές μορφές καυσίμου κατατάσσει το βιοαέριο στην κορυφή.
4. Συσσωρευτές Καυσίμου
Οι συσσωρευτές καυσίμου αποτελούν συστήματα παραγωγής συνεχούς ρεύματος που
χρησιμοποιούν καύσιμο και οξυγόνο του αέρα σε μια ηλεκτροχημική αντίδραση. Στη διεργασία αυτή
δεν περιλαμβάνεται και ενδιάμεσο στάδιο μετατροπής του καυσίμου σε μηχανική ενέργεια και
θερμική ενέργεια. Η αντίδραση είναι παρόμοια με αυτή των μπαταριών, ωστόσο οι συσσωρευτές
καυσίμου δεν αποθηκεύουν την ενέργεια μέσω χημικών ουσιών εσωτερικά. Στην αντίδραση αυτή
καταρχήν το καύσιμο μετατρέπεται σε υδρογόνο μέσω καταλυτών και ακολούθως το υδρογόνο
μετατρέπεται σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.
Οικονομικά στοιχεία
Στα ενδεικτικά κόστη που παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα, περιλαμβάνεται φορτωτής για
την μεταφορά των υλικών, μηχανή ανάδευσης των σωρών κατά την ωρίμανση (αυτοκινούμενο
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όχημα), γεφυροπλάστιγγα και φυλάκιο εισόδου καθώς και κτίριο διοίκησης 70 τμ καθώς και λοιπά
έργα υποδομής (φωτισμός, περίφραξη, σακόφιλτρο και βιόφιλτρο κλπ).

Κόστος (€)

Δυναμικότητα (τν)
Σχήμα 12: Ενδεικτικό κόστος μονάδων αναερόβιας χώνευσης (ΕΠΠΕΡΑΑ, 201243)

7.2.4.

Βιολογική Ξήρανση / Ξήρανση

Η ξήρανση, ενώ ανήκει στην οικογένεια των τεχνολογιών ΜΒΕ λόγω των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται. Η ξήρανση αποτελεί μέθοδο προεπεξεργασίας και έχει ως βασικό σκοπό την
αναβάθμιση των ΑΣΑ έτσι, ώστε να καταστούν καταλληλότερα για θερμική αξιοποίηση ή βιολογική
επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, επειδή τα ΑΣΑ περιέχουν αυξημένη υγρασία και το θερμικό τους
περιεχόμενο είναι χαμηλό, με τη βιολογική ξήρανση επιδιώκεται44:


Μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ στο 15 ‐ 20% κατά βάρος



Διαχωρισμός ανακυκλώσιμων



Παραγωγή ενός υλικού κατάλληλου για θερμική αξιοποίηση, με κατώτερη θερμογόνο
δύναμη περίπου 15 MJ/kg.

Η ξήρανση επιτυγχάνεται με την ενέργεια που παράγει η αερόβια αποδόμηση ενός περιορισμένου
ποσοστού από τα οργανικά υλικά. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

43
44



Χώρο υποδοχής προσωρινής αποθήκευσης και τροφοδοσίας.



Πρωτοβάθμιο λειοτεμαχισμό και ομογενοποίηση των εισερχόμενων αποβλήτων



Διαχωρισμός προσμίξεων

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el‐GR
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, 2012
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Ξήρανση σε βιοαντιδραστήρα. Η διαδικασία της ξήρανσης παρακολουθείται
ηλεκτρονικά έτσι, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και
ανακυκλοφορία του αέρα, δίχως την παρουσία χειριστών στο χώρο της
βιοαποδόμησης.



Εξευγενισμό/σταθεροποίηση του προϊόντος, όπου το ξηρό υλικό διέρχεται από
κόσκινα για να απαλλαγεί από τα άχρηστα υλικά, περνάει από μαγνητικούς
διαχωριστές για ανάκτηση μετάλλων και το υπόλειμμα υποβάλλεται σε
δευτεροβάθμιο τεμαχισμό.

Περιβαλλοντικά θέματα
Αέρας
Οι αέριες εκπομπές περιλαμβάνουν:
• Σκόνη κατά την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων
• Σκόνη κατά τις εργασίες κοσκινίσματος, αλέσματος, ανάδευσης, κ.λπ., τόσο κατά τον τεμαχισμό
πριν το στάδιο της βιοξήρανσης όσο και κατά το στάδιο της μηχανικής μετε‐ επεξεργασίας
• Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs από το στάδιο της βιολογικής
ξήρανσης
• Βιοαερολύματα σε όλες τις φάσεις (υποδοχή, ξήρανση, μηχανική μετε‐επεξεργασία) Εξαιτίας του
γεγονότος ότι όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως κλειστές και ελεγχόμενες δεν έχουν
αναφερθεί οχλήσεις από κατοίκους εξαιτίας οσμών και σκόνης παρόλο που συχνά τέτοιες μονάδες
εγκαθίστανται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τα
κατάλληλα μέσα αποκονίωσης και απόσμησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο στάδιο της
μηχανικής μετέπειτα επεξεργασίας οι οσμές και τα βιοαερολύματα είναι αρκετά περιορισμένα
εξαιτίας της υγειονοποίησης του υλικού45.
Νερό
Στις μονάδες αυτές υγρά απόβλητα παράγονται μόνο από το στάδιο της βιοξήρανσης και
βιβλιογραφικές αναφορές υποδεικνύουν ποσότητες όχι ανώτερες του 3% της ποσότητας εισόδου
των αποβλήτων.

Θόρυβος
Καθώς η βιολογική ξήρανση λαμβάνει χώρα σε κλειστά κτίρια μειώνονται και οι εκπομπές θορύβου
από τον τεμαχισμό και την επεξεργασία των αποβλήτων. Ωστόσο, όλες οι εγκαταστάσεις φέρουν
κατάλληλη ηχητική προστασία προκειμένου να αποκλείονται τυχόν προβλήματα.
Παθογόνοι μικροοργανισμοί
Σχετικά με τους παθογόνους μικροοργανισμούς ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενως. Οι
εξώθερμες αντιδράσεις (~55οC) που επικρατούν κατά τη βιοξήρανση και η σχετικά μεγάλοι χρόνοι

45
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
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Λοϊϊζίδου Μ., Μελέτη
η για το Στρατηγιικό Σχέδιο Διαχείίρισης των Στερεώ
ών Αποβλήτων σττην Κύπρο, 2002

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 113 απ
πό 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

 Η αποτέφρωση μπορεί να γίνει είτε με την απαιτούμενη στοιχειομετρική αναλογία αέρα
(stoichiometric combustion) είτε με περίσσεια αέρα (excess ‐ air combustion).
 Η πυρόλυση προϋποθέτει την απουσία οξυγόνου για να γίνει η θερμική διάσπαση των στερεών
αποβλήτων.
 Η αεριοποίηση απαιτεί την τήρηση αυστηρών αναλογιών μεταξύ αποβλήτων και αέρα, έτσι ώστε
να επιτευχθεί ατελής καύση των αποβλήτων και να παραχθεί αέριο αποτελούμενο από CO, H2 και
αέριους υδρογονάνθρακες (το οποίο με τη σειρά του είναι καύσιμο).
 Η τεχνική του πλάσματος χρησιμοποιεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πολύ υψηλότερες από
εκείνες των συμβατικών θερμικών τεχνολογιών) σε περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου, οπότε το
εισερχόμενο προς επεξεργασία ρεύμα αποβλήτων μετατρέπεται σε πολύ απλές ενώσεις που
μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά.

7.3.1.

Αποτέφρωση

Η αποτέφρωση (ή καύση) των απορριμμάτων είναι η οξείδωση, δηλαδή η ένωση των χημικών
στοιχείων των στερεών αποβλήτων με το οξυγόνο. Η αποτέφρωση είναι μία τεχνολογία που κατέχει
σε πολλές χώρες (Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία κλπ). ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της διάθεσης των
απορριμμάτων, ενώ σε ορισμένες χώρες είναι η κυρίαρχη τεχνολογία (π.χ. Δανία, Ελβετία).
Σκοπός της καύσης είναι η ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων με ταυτόχρονη μετατροπή
μεγάλου μέρους τους σε αδρανή υλικά και η κατά το δυνατόν εκμετάλλευση της ευρισκόμενης στα
απορρίμματα ενέργειας για διάφορους σκοπούς π.χ. θέρμανση, παραγωγή ατμού, παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος διάθεσης των απορριμμάτων και εφαρμόζεται
κυρίως σε χώρες ή περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χώρου γης.
Τα απορρίμματα, λόγω της ανομοιογένειάς τους, δεν αποτελούν ιδανικό καύσιμο υλικό. Το βάρος, ο
όγκος, η θερμογόνος δύναμη και η σύσταση των απορριμμάτων εμφανίζουν σοβαρές διακυμάνσεις.
Τα απορρίμματα καίγονται αυτόνομα, χωρίς δηλαδή την ανάγκη υποβοήθησης με άλλο καύσιμο,
όταν με βάση τη σύστασή τους βρίσκονται στην περιοχή αυτόνομης καύσης του διαγράμματος
TANNER.
Για να συμβαίνει αυτό πρέπει:
 η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε υγρασία να μην ξεπερνά το 50%
 η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε μη καύσιμα υλικά να μην ξεπερνά το 69%
 η περιεκτικότητα σε καύσιμο υλικό να είναι τουλάχιστον 25%
 η κατώτερη θερμογόνος δύναμη (ΚΘΔ) των απορριμμάτων να είναι τουλάχιστον 3.350 KJ/Kg.
Κατά την καύση λαμβάνουν χώρα οι εξής φυσικές και χημικές διεργασίες.

1. Ξήρανση
2. Θερμική διάσπαση των οργανικών ενώσεων.

48

Moustakas, K. & Loizidou, M., Solid Waste Management through the application of Thermal Methods, Waste Management
(2010), Er Sunil Kumar (Ed.), ISBN: 978‐953‐7619‐84‐8, INTECH, Available at: http://sciyo.com/articles/show/title/solid‐waste‐
management‐through‐the‐application‐of‐thermal‐methods
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3. Απαέρωση
4. Κύρια καύση
Η ξήρανση των απορριμμάτων επιτυγχάνεται με την έκθεσή τους σε θερμοκρασία 100 oC περίπου. Η
απαιτούμενη για την ξήρανση θερμότητα εξαρτάται από τη σύνθεση των απορριμμάτων και φυσικά
από την περιεκτικότητα σε υγρασία. Η θερμική διάσπαση των οργανικών ενώσεων επιτυγχάνεται
στους 250 ‐ 900oC. Κατά τη θερμική διάσπαση απομακρύνονται τα πτητικά υλικά.
Η απαέρωση περιλαμβάνει τη μετατροπή των ανθρακούχων υλικών, κάτω από υψηλές
θερμοκρασίες, σε αέριο καύσιμο υλικό. Η θερμοκρασία σε αυτή τη ζώνη είναι 800 ‐ 1.150 oC και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 1.150 βαθμούς. Όταν γίνεται υπέρβαση της
θερμοκρασίας αυτής, δημιουργείται πρόβλημα από την τήξη της τέφρας και το κόλλημα των
εσχαρών. Η κύρια καύση περιλαμβάνει την πλήρη οξείδωση των αποβλήτων σε νερό (H2O), διοξείδιο
του άνθρακα (CO2), οξείδια του θείου και του αζώτου (SOx, NOx) και νερό.
Κατά την πλήρη καύση λαμβάνουν χώρα οι εξής αντιδράσεις:
C + O2  CO2 + 39830 KJ/Kg
H2 + 0,5 O2  H2O + 119620 KJ/Kg
S + O2  SO2 + 9250 KJ/Kg
Κατά την ατελή καύση, οι κύριες αντιδράσεις είναι:
C + 0,5 O2  CO + 10460 KJ/Kg
CO + 0,5 O2  CO2 + 23370 KJ/Kg
Μία βασική παράμετρος στην αποτέφρωση είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης που για τα
απορρίμματα, συνήθως, κυμαίνεται γύρω στους 400oC.
Για να επιτευχθεί πλήρης καύση των στερεών αποβλήτων είναι απαραίτητες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) αρκετό καύσιμο υλικό και οξειδωτικό μέσο (Ο2) στην εστία καύσης.
β) εφικτή (από τα συγκεκριμένα κάθε φορά μέσα) θερμοκρασία ανάφλεξης
γ ) σωστή αναλογία μίγματος (καύσιμης ύλης ‐ οξυγόνου)
δ) συνεχής απομάκρυνση των αερίων, τα οποία παράγονται κατά την καύση
ε) συνεχής απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης (άκαυστα υλικά)
στ) διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας στον κλίβανο
ζ) τυρβώδης ροή των αερίων
η) επαρκής χρόνος παραμονής των αποβλήτων στην περιοχή καύσης
θ ) δημιουργία τύρβης και ανακίνηση των απορριμμάτων
Η ταχύτητα της διαδικασίας της οξείδωσης επηρεάζεται από την ειδική επιφάνεια (δηλαδή την
ανοιγμένη ανά τόνο ή κυβικό μέτρο απορριμμάτων επιφάνεια που έρχεται σε απευθείας επαφή με
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το οξυγόνο) και τη θερμική αγωγιμότητα των αποβλήτων. Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των
παραμέτρων των απορριμμάτων δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η σχέση μεταξύ ταχύτητας ‐
ειδικής επιφάνειας και θερμικής αγωγιμότητας. Ο προσδιορισμός της τελευταίας μπορεί να γίνει
από το διάγραμμα ΤΑΝΝΕR, με γνωστά στοιχεία τη σύσταση των απορριμμάτων σε καύσιμο υλικό,
υγρασία και σε άκαυστα υλικά.
Τα προϊόντα της διαδικασίας αποτέφρωσης είναι τα ακόλουθα:


Τα απαέρια (με υδρατμούς) που μετά τον καθαρισμό τους είναι κατάλληλα για διάθεση στην
ατμόσφαιρα.



Μία ανόργανη τέφρα, από την οποία, με περαιτέρω επεξεργασία, μπορεί να γίνει ανάκτηση
υλικών. Το scrap που είναι δυνατό να ανακτηθεί είναι περίπου το 2,5% της ποσότητας των
τροφοδοτούμενων απορριμμάτων. Η τελικά προκύπτουσα τέφρα χρησιμοποιείται ως αδρανές
υλικό για δομικές χρήσεις (π.χ. οδοποιία, τσιμεντοβιομηχανία), είτε οδεύει προς υγειονομική
ταφή.



Ένα υγρό απόβλητο, αποτέλεσμα των διαδικασιών σβέσης της τέφρας και ψύξης των αερίων



Θερμότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω, τα ισοζύγια μάζας σε μία μονάδα καύσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις
κατηγορίες.
1. Ισοζύγιο στερεών: Απορρίμματα ‐ Υπολείμματα καύσης ‐ Σκόνη
2. Ισοζύγιο αερίων: Αέρας ‐ απαέρια
3. Ισοζύγιο υγρών: Νερό ‐ Ατμός ‐ Υγρά απόβλητα.
Συστήματα αποτέφρωσης
Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο τύποι συμβατικών μονάδων αποτέφρωσης: οι μονάδες που
απαιτούν ελάχιστη προεπεξεργασία των απορριμμάτων (μονάδες τύπου mass‐fired) και οι μονάδες
που λειτουργούν με επεξεργασμένο RDF (refuse ‐ derived fuel) ως καύσιμο.
Οι μονάδες τύπου mass‐fired είναι και η πλειοψηφία των εγκατεστημένων μονάδων. Το μεγάλο
λειτουργικό τους πλεονέκτημα είναι ότι τα απορρίμματα εισάγονται χωρίς ιδιαίτερη προεπεξεργασία
στη μονάδα καύσης, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται να συμπεριλαμβάνει η μονάδα
ολοκληρωμένο σύστημα μηχανικής διαλογής. Βέβαια αυτό εγκυμονεί και κινδύνους για τη
λειτουργία της μονάδας (π.χ. εισαγωγή ογκωδών ή ιδιαίτερα επικινδύνων αποβλήτων), που
αντιμετωπίζονται με την αυστηρή επίβλεψη των εισαγομένων απορριμμάτων και με τη δυνατότητα
διακοπής της εισαγωγής απορριμμάτων, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον επιβλέποντα.
Είναι φανερό ότι οι διακυμάνσεις του ενεργειακού περιεχομένου των απορριμμάτων είναι πολύ
σημαντικές σε μονάδες τύπου mass‐fired, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει εποχιακή διακύμανση
της σύστασης των αποβλήτων κλπ. Κατά συνέπεια, οι μονάδες τύπου mass‐fired εντάσσονται με
σχετική δυσκολία σε ένα σύστημα ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η δεύτερη κατηγορία μονάδων είναι οι μονάδες τύπου RDF/SRF/pellets. Οι μονάδες τέτοιου τύπου
παρουσιάζουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις μονάδες mass‐fired:
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Εντάσσονται ευκολότερα σε δίκτυο ανάκτησης και διανομής ενέργειας γιατί το RDF έχει
μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη (σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα απορρίμματα) και πολύ
μικρότερες διακυμάνσεις στο ενεργειακό περιεχόμενο.



Ο έλεγχος μιας μονάδας RDF/SRF/pellets‐fired είναι πιο εύκολος.



Οι απαιτήσεις γης είναι λιγότερες, σε σχέση με μια μονάδα mass‐fired.



Τέλος, η προεπεξεργασία των απορριμμάτων για την παραγωγή RDF δίνει τη δυνατότητα
απομάκρυνσης μιας σειράς κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα πλαστικά, τα μέταλλα κ.α. τα
οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία επικίνδυνων ρύπων που μεταφέρονται με τα αέρια της
μονάδας αποτέφρωσης.

Οι μονάδες τύπου RDF/SRF/pellets‐fired είναι σαφώς λιγότερες από τις μονάδες τύπου mass‐fired
και ο λόγος είναι ότι προϋποθέτουν μονάδα παραγωγής RDF/SRF/pellet.

Σχήμα 14: Τυπική διατομή μονάδας τύπου RDF‐fired

Εναλλακτικά στους προαναφερθέντες συμβατικούς τύπους μονάδων αποτέφρωσης, απαντώνται και
οι μονάδες ρευστοποιημένης κλίνης (fluidized bed combustion ή FBC). Μια τέτοια μονάδα
παρουσιάζεται στην αντίστοιχη εικόνα. Στην απλούστερη μορφή της, μια μονάδα FBC αποτελείται
από έναν κάθετο κύλινδρο από ανοξείδωτο χάλυβα, εντός του οποίου βρίσκεται μια κλίνη άμμου,
πάνω από ένα σύστημα αερίων διαχυτών, γνωστών και ως tyeres. Τα απορρίμματα τοποθετούνται
πάνω στην κλίνη, κατακερματισμένα σε μικρά τεμάχια. Όταν ο αέρας εισέρχεται με πίεση στην κλίνη,
ο όγκος της δονείται όπως το νερό κατά τη διαδικασία του βρασμού και τελικά διπλασιάζεται με
αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ καλή ανάμιξη των απορριμμάτων με τον αέρα και να δημιουργούνται
συνθήκες τυρβώδους ροής, που όπως αναφέρθηκε είναι απαραίτητη.
Ταυτόχρονα ο αέρας μεταφέρει και θερμότητα στο βοηθητικό καύσιμο που συνήθως
χρησιμοποιείται και μπορεί να είναι RDF ή κάρβουνο. Αφού επιτευχθεί η έναρξη της αποτέφρωσης
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των στερεών αποβλήτων, το βοηθητικό καύσιμο δεν είναι απαραίτητο. Οι αντιδραστήρες τύπου FBC
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καύση πολλών κατηγοριών αποβλήτων (απορρίμματα,
λάσπες, χημικά κ.α.).

Σχήμα 15: Μονάδα αποτέφρωσης τύπου ρευστοποιημένης κλίνης

Περιβαλλοντικά θέματα
Από τη διαδικασία αποτέφρωσης των απορριμμάτων προκύπτουν τριών ειδών απόβλητα: αέρια,
υγρά και στερεά. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος των αερίων αποβλήτων, για τον καθαρισμό των οποίων
απαιτείται ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε με
λεπτομέρεια στη σύσταση και τις ιδιότητες των αποβλήτων της αποτέφρωσης.
Αέρια
Τα αέρια που παράγονται από την καύση περιέχουν άζωτο και περίσσεια οξυγόνου, σωματίδια
σκόνης, τα τυπικά προϊόντα της καύσης (CO, CO2, H2O, NOx, SO2) και μία σειρά άλλων ουσιών, η
οποία εξαρτάται από τη σύνθεση των απορριμμάτων. Κυριότερα από αυτά είναι το HCl, HF, τα βαρέα
μέταλλα και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες (διοξίνες, φουράνια). Πολύ σημαντική παράμετρος,
με ιδιαίτερη σημασία για τα συστήματα καθαρισμού των απαερίων είναι επίσης το περιεχόμενο των
αερίων αποβλήτων σε ιπτάμενη τέφρα και αιωρούμενα στερεά.
Κατά την αποτέφρωση προκύπτουν περίπου 4.000 ‐ 5.000 m3 καυσαερίων ανά τόνο απορριμμάτων.
Τα καυσαέρια αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία περίπου 1.000oC. Η θερμοκρασία των καυσαερίων
πέφτει απότομα στους 350 oC, κατά την πρώτη φάση καθαρισμού των απαερίων και η θερμότητα
που προκύπτει από την ψύξη μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις.
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Οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων ρύπων που προέρχονται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών
απορριμμάτων αναγόμενες σε συνθήκες θερμοκρασίας 273 Κ, πίεσης 101,3 Kpa, 11% οξυγόνου η 9%
CO2 ξηρού αερίου, καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (89/369/ΕΟΚ).
Η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/m3 (στις
προαναφερθείσες συνθήκες) ενώ οι οργανικές ενώσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 20 mg/m3,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (89/369/ΕΟΚ). Τέλος, καθορίζεται ότι τα καυσαέρια θα
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να φέρονται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 850οC, για δύο τουλάχιστον
δευτερόλεπτα και παρουσία οξυγόνου τουλάχιστον 6%.
Από τους πιο επικίνδυνους ρύπους των καυσαερίων είναι οι διοξίνες, γνωστές και ως
πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), οι οποίες αποτελούνται από δύο αρωματικούς
δακτυλίους ενωμένους με ένα ζεύγος ατόμων οξυγόνου. Εξίσου επικίνδυνοι ρύποι είναι και τα
φουράνια (PCDF), τα οποία διαφέρουν από τις διοξίνες μόνο στο ότι οι δύο αρωματικοί δακτύλιοι
συνδέονται με ένα άτομο οξυγόνου. Η επικινδυνότητα και τοξικότητα των παραπάνω ουσιών
συμβαδίζει με ενδείξεις, όχι όμως αποδείξεις, για τη συμβολή τους σε διαδικασίες καρκινογένεσης
σε ανθρώπους.
Οι διοξίνες και τα φουράνια παράγονται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες καύσης, σε μικρές
ποσότητες. Η δημιουργία των διοξινών και φουρανίων λαμβάνει χώρα στην αέρια φάση. Είναι
γνωστό από εργαστηριακές δοκιμές ότι μια θερμοκρασία δημιουργίας τους είναι οι 3000 C. Δύο
αντίθετες αντιδράσεις δύνανται να συμβούν σε αυτήν τη θερμοκρασία (σχηματισμός‐ αποσύνθεση).
Η δημιουργία διοξινών και φουρανίων ενθαρρύνεται με την αύξηση στην περιεκτικότητα του
οξυγόνου. Βασική πηγή τους, κατά την αποτέφρωση των απορριμμάτων, θεωρείται η παρουσία
χλωριωμένων οργανικών ενώσεων στα απορρίμματα, ιδιαίτερα στις συσκευασίες.
Οι διοξίνες και τα φουράνια είναι δυνατό να κατέβουν σε 0,1‐0,2 νανογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
με κατάλληλες μεθόδους καύσεως. Αυτό σημαίνει ότι ένα (1) γραμμάριο διοξίνης εκπέμπεται σε 10
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίων που περνάνε από την καμινάδα, ποσότητα η οποία μπορέι να
θεωρηθεί αμελητέα. Βασισμένοι στη γνώση που υπάρχει από τη μελέτη διαφόρων αντιδράσεων,
συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα για τη μείωση των διοξινών και φουρανίων:
Α) Βασικά μέτρα


Βελτίωση της καύσης των απορριμμάτων και των αιωρουμένων (προϊόντων ατελούς
καύσης).



Βελτιστοποίηση της απαίτησης σε οξυγόνο.



Βελτίωση των θερμικών συστημάτων ελέγχου για να βεβαιώνεται ο έλεγχος του αέρα
καύσης



Η χρησιμοποίηση βελτιωμένων συστημάτων εσχαρών.



Προσαρμογή κατάλληλων συστημάτων εσχαρών λόγω αλλαγής της σύνθεσης των
απορριμμάτων (π.χ. στη θερμογόνο δύναμη).

Β) Δευτερεύοντα μέτρα
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Βελτίωση στον καθαρισμό των λεβήτων ατμού (συνεχής καθαρισμός).



Προκαταρκτική συλλογή των αιωρουμένων πριν τη φάση της ψύξεως (με υψηλή θερμοκρασία
απομάκρυνση των αιωρουμένων).



Επίδραση στη θερμοκρασία λειτουργίας των ηλεκτροστατικών φίλτρων για τη μείωση του
σχηματισμού διοξινών.



Βελτίωση των συστημάτων καθαρισμού των αερίων σχετικά με την καλυτέρευση συλλογής των
αιωρουμένων και των ρύπων.



Απομάκρυνση των PPDD/PCDF με προσρόφηση ενεργού άνθρακα.

Υγρά
Κατά την αποτέφρωση, νερό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε τέσσερα σημεία:
 Σβέση τέφρας (0,1 κ.μ. νερού / τόνο απορριμμάτων)
 Ψύξη αερίων (2 κ.μ. νερού /τόνο απορριμμάτων)
 Πύργοι υγρής απορρόφησης (2κ.μ. νερού /τόνο απορριμμάτων)
 Σε μερικούς ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για απομάκρυνση των σωματιδίων από τα σημεία
συλλογής.
Τα υγρά απόβλητα περιέχει αιωρούμενα σωματίδια, όπως επίσης ανόργανα και οργανικά σε
διάλυση. Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πριν την απόρριψη του στην αποχέτευση απαιτείται συχνά
επεξεργασία του. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι η
καθίζηση και κατόπιν η ρύθμιση του pH.
Στερεά
Τα στερεά κατάλοιπα από την καύση των απορριμμάτων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:


Fly ash (ιπτάμενη τέφρα). Η τέφρα αυτή αποτελείται από το ελαφρύτερο μέρος της τέφρας, το
οποίο παρασύρεται από τα καυσαέρια και συλλέγεται από ειδικά φίλτρα. Η τέφρα αυτή έχει
υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.



Bottom ash (τέφρα βάσης). Πρόκειται για το υπόλειμμα που μαζεύεται στο κάτω μέρος του
κλιβάνου.



Boiler ash (τέφρα από τους λέβητες).



Filter dust (κονιορτός από τα φίλτρα καθαρισμού).



Στερεά κατάλοιπα από τη διαδικασία καθαρισμού των απαερίων.

Εάν οι τέφρες βάσης δεν χρησιμοποιηθούν μπορούν να διατεθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες που
διατίθενται τα οικιακά απορρίμματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μια συνηθισμένη πρακτική που
ακολουθούν οι μονάδες αποτέφρωσης είναι η ανάμιξη της ιπτάμενης τέφρας με την τέφρα βάσης
και η δημιουργία μιας μικτής τέφρας. Στις ΗΠΑ, αλλά και στην ΕΕ, η παραγόμενη μικτή τέφρα δεν
χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύστημα
αδρανοποίησης της τέφρας που τη μετατρέπει σε υλικό χρήσιμο για οδοποιία, δομικές εφαρμογές
κλπ. Η χρήση της τέφρας στην οδοποιία ‐ οδοστρωσία είναι πολύ συνηθισμένη στην Ευρώπη.
Για την επεξεργασία της σκόνης των φίλτρων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα όπως θερμικά
(με υψηλή θερμοκρασία). Ο σκοπός των επεξεργασιών σε υψηλές θερμοκρασίες είναι να λειώνουν
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τις σκόνες των φίλτρων και να τις μετατρέπουν σε υλικό που βρίσκεται σε υαλώδη κατάσταση, το
οποίο μπορεί να διατεθεί για διάφορες χρήσεις ή να διατεθεί ως αδρανές.
Συστήματα καθαρισμού των αερίων
Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων και των βασικότερων ρύπων εφαρμόζονται
διάφορες μέθοδοι καθαρισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι θάλαμοι
απομακρύνεται

το

40%

των

αιωρούμενων

σωματιδίων,

εναπόθεσης, όπου

προπετάσματα

διαβροχής

(αποτελεσματικότητα >95%), κυκλώνες (αποτελεσματικότητα 60‐80%), πύργοι υγρής απορρόφησης
(αποτελεσματικότητα 80‐95%), ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές (αποτελεσματικότητα 99‐99,5%) και
σακκόφιλτρα (αποτελεσματικότητα 99,9%). Εκτός της απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών,
συχνά καθίσταται αναγκαία η απομάκρυνση και άλλων αερίων ρύπων π.χ. όξινων αερίων, αν η
περιεκτικότητα τους είναι υψηλότερη των επιτρεπομένων ορίων που προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα
μεγάλη σημασία έχει το HCL που παράγεται από την καύση κυρίως του PVC, και τα οξείδια του
αζώτου, θείου, φωσφόρου με ειδικά συστήματα καθαρισμού.
Οικονομικά Στοιχεία
Ενδεικτικά, μία μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας, μπορεί να
κοστίζει από 200 έως και 600 €/τόνο, ανάλογα με την δυναμικότητά της.

7.3.2.

Πυρόλυση

Η πυρόλυση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η διαδικασία θερμικής διάσπασης των απορριμμάτων
κάτω από συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η ταύτιση της
πυρόλυσης με την αεριοποίηση των απορριμμάτων, που θα περιγραφεί στη συνέχεια. Οι δύο
μέθοδοι έχουν ομοιότητες και τελικά μετασχηματίζουν τα στερεά απόβλητα σε αέρια, στερεά και
υγρά καύσιμα49,50.
Η βασική τους διαφορά όμως, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
 Η πυρόλυση χρησιμοποιεί μια εξωτερική πηγή θερμότητας για να ενεργοποιήσει τις ενδόθερμες
αντιδράσεις θερμικής διάσπασης των στερεών αποβλήτων, σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου.
 Η αεριοποίηση είναι αυτοσυντηρούμενη (χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας μετά το στάδιο της
ανάφλεξης) και χρησιμοποιεί στοιχειομετρική αναλογία οξυγόνου για να επιτύχει ατελή καύση
των στερεών αποβλήτων.
Οι οργανικές ουσίες που απαντώνται στα απορρίμματα είναι θερμικά ασταθείς. Αυτό έχει σαν
συνέπεια τη διάσπασή τους, στο βαθμό που θερμανθούν σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνθήκες
απουσίας οξυγόνου. Η διάσπαση αυτή είναι αποτέλεσμα αντιδράσεων θερμικής διάσπασης και
συμπύκνωσης, οι οποίες καταλήγουν σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα. Η διαδικασία αυτή
συνοψίζεται στον όρο πυρόλυση. Σε αντίθεση με την αποτέφρωση και την αεριοποίηση, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από έντονα εξώθερμες αντιδράσεις, η διαδικασία της πυρόλυσης χαρακτηρίζεται

49

Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012
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από έντονα ενδόθερμες αντιδράσεις και κατά συνέπεια απαιτεί τη διαρκή θέρμανση από εξωτερική
πηγή θερμότητας. Συχνά, λόγω της παραπάνω διαφοράς με την αποτέφρωση και την αεριοποίηση, η
πυρόλυση καλείται (συνήθως στην ξένη βιβλιογραφία) και “καταστροφική απόσταξη” (destructive
distillation).
Η πυρόλυση δεν έχει εφαρμοστεί σε μονάδες μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία. Αντίθετα, πολλές μικρές μονάδες πυρόλυσης έχουν λειτουργήσει διεθνώς,
χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία και μακρόχρονη επιβίωση.
Πριν τη διαδικασία της πυρόλυσης είναι απαραίτητη μια προεπεξεργασία των στερεών αποβλήτων,
έτσι ώστε στο θάλαμο της πυρόλυσης να οδηγηθεί μόνο το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων
(απομάκρυνση μετάλλων, γυαλιού).
Αναφορικά με τον πυρολυτικό αντιδραστήρα υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 24: Tύποι πυρολυτικού αντιδραστήρα
Τύπος αντιδραστήρα

Συνθήκες λειτουργίας

Περιστροφικός κλίβανος

Λειτουργεί σε θερμοκρασίες 300 – 850οC. Μπορεί να επεξεργασθεί απόβλητα
μεγέθους μέχρι 200 mm. Ο κλίβανος θερμαίνεται εξωτερικά και τα απόβλητα
τροφοδοτούνται από τη μεριά του κλιβάνου ο οποίος περιστρέφεται
δημιουργώντας ταλάντωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνεχής επαφή
των απόβλητων με τη θερμαινόμενη επιφάνεια και τα αέρια εντός του
κλιβάνου

Θερμαινόμενος σωλήνας

Οι σωλήνες θερμαίνονται εξωτερικά και αναπτύσσονται θερμοκρασίες της
τάξης των 800οC. Τα απόβλητα περνούν μέσα από το σωλήνα με συγκεκριμένη
ταχύτητα

Επαφή επιφάνειας

Μπορεί να διαχειρισθεί μικρόκκοκα απόβλητα. Η διεργασία λειτουργεί σε
υψηλή θερμοκρασία και το μικρό μέγεθος των αποβλήτων εξασφαλίζει υψηλή
απόδοση

Τα τελικά προϊόντα της πυρόλυσης είναι τριών ειδών51:
 Αέρια. Τα παραγόμενα αέρια αποτελούνται από υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα,
διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια που εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων που καίγονται. Τα αέρια που παράγονται υπολογίζονται
σε 700 m3/t απορριμμάτων, στην παραλλαγή της θερμόλυσης (θερμοκρασία θαλάμου 500οC).
 Υγρά. Το υγρό κλάσμα των αποβλήτων αποτελείται από ένα μίγμα ελαιώδους μορφής, υψηλής
πυκνότητας και ιξώδους, το οποίο αποτελείται από οξικό οξύ, ακετόνη, μεθανόλη και σύνθετους
οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω επεξεργασία, το υγρό κλάσμα των αποβλήτων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνθετικό καύσιμο.

51

Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002
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 Στερεά. Το στερεό υπόλειμμα αποτελείται από σχεδόν καθαρό άνθρακα που συσσωματώνεται με
τα διάφορα αδρανή που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα.
Η μέθοδος εμφανίζει πολλές παραλλαγές στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, μία εκ των οποίων (η
πιο πρόσφατη) καλείται θερμόλυση. Κατά τη διαδικασία της θερμόλυσης, το οργανικό κλάσμα των
απορριμμάτων εισάγεται στο θάλαμο πυρόλυσης (σε θερμοκρασία περίπου 500oC) μαζί με μικρή
ποσότητα ασβέστη. Στο τελευταίο μέρος του θαλάμου συσσωρεύεται το στερεό υπόλειμμα, το οποίο
δρα σαν φίλτρο ενεργού άνθρακα για ρύπους, όπως τα βαρέα μέταλλα κλπ. Το φθόριο και το χλώριο
που απελευθερώνεται αντιδρούν με το υδρογόνο των παραγομένων αερίων (βλ. και παρακάτω) και
σχηματίζουν οξέα τα οποία εξουδετερώνονται από τον ασβέστη. Τα παραγόμενα άλατα δεσμεύονται
από το στερεό υπόλειμμα, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται σε λουτρό νερού, σε συνθήκες απουσίας
αέρα για να αποφευχθούν αντιδράσεις οξείδωσης. Τα δεσμευμένα άλατα ασβεστίου διαλύονται στο
νερό, ενώ με ειδική επεξεργασία μπορούν να απομακρυνθούν τυχόν μεταλλικές προσμίξεις και
ογκώδη υπολείμματα.
Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της θερμόλυσης είναι ότι τα παραγόμενα αέρια βρίσκονται σε
θερμοκρασία 300oC και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν, μερικά, την
εξωτερική πηγή θερμότητας που απαιτείται. Όσον αφορά τις αντιδράσεις που συμβαίνουν κατά την
πυρόλυση, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται το κλασσικό παράδειγμα της κυτταρίνης:
3(C6H10O5) ‐‐> 8H2O + C6H8O + 2CO + 2CO2 + CH4 + H2 + 7C
Το υγρό απόβλητο συμβολίζεται με τον όρο C6H8O. Σύμφωνα με εκτεταμένες έρευνες που έχουν
γίνει, η κατανομή των προϊόντων μεταξύ αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων αλλάζει δραστικά
με τη μεταβολή της θερμοκρασίας πυρόλυσης. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα.
Πίνακας 25: Κατανομή αποβλήτων σε σχέση με τη θερμοκρασία πυρόλυσης
Ποσοστό Αερίων

Ποσοστό Υγρών

Ποσοστό Στερεών

Αποβλήτων (%)

Αποβλήτων (%)

Αποβλήτων (%)

485

12,33

61,08

24,71

650

18,64

59,18

21,8

815

23,69

59,67

17,24

930

24,36

58,70

17,67

Θερμοκρασία (oC)

Όπως φαίνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας υπάρχει μεγάλη μείωση των στερεών υπολειμμάτων,
μείωση των υγρών αποβλήτων και άνοδος των αερίων αποβλήτων. Η σύσταση των αερίων
αποβλήτων, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της πυρόλυσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα.
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Πίνακας 26: Σύσταση των αερίων αποβλήτων σε σχέση με τη θερμοκρασία πυρόλυσης
ΑΕΡΙΟ

485 oC

650 oC

815 oC

930 oC

H2

5,56

16,58

28,55

32,48

CH4

12,43

15,91

13,73

10,45

CO

33,5

30,49

34,12

35,25

CO2

44,77

31,78

20,59

18,31

C2H4

0,45

2,18

2,24

2,43

C2H6

3,03

3,06

0,77

1,07

(% κ.ο.)

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η άνοδος της θερμοκρασίας πυρόλυσης μεγαλώνει την
περιεκτικότητα σε υδρογόνο και αιθυλένιο, ενώ μειώνει την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του
άνθρακα. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, και η μορφή καμπάνας που παρουσιάζουν το μεθάνιο και το
μονοξείδιο του άνθρακα.
Το ενεργειακό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται στα 9.000 Btu/lb, ενώ για τα αέρια
της πυρόλυσης, σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή αερίων προϊόντων (υψηλές θερμοκρασίες)
το ενεργειακό περιεχόμενο υπολογίζεται σε 700 Btu/lb.
Αυτήν την περίοδο η πυρόλυση μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή διεθνώς και επιδιώκεται η
μετατροπή της σε τεχνολογία μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τεχνολογία της
θερμόλυσης, που συνοπτικά προαναφέρθηκε. Οι λόγοι για τους οποίους η θερμόλυση συγκεντρώνει
το ενδιαφέρον είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, σχετικά με την αποτέφρωση.
Στον Πίνακας 27 παρουσιάζεται μια συνοπτική σύγκριση μεταξύ αποτέφρωσης και θερμόλυσης.
Πίνακας 27 : Σύγκριση αποτέφρωσης – θερμόλυσης
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Τεχνολογία
αντιρρύπανσης
Σύνθετη, πολυδάπανη
αερίων εκπομπών
Αέριες εκπομπές
Υγρά απόβλητα

Στερεό υπόλειμμα

Απαιτήσεις σε νερό

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

5.000 m3/t απορριμμάτων

ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ
Απλή,
λόγω
απουσίας
φουρανών, PCBs, Nox κλπ.

διοξινών,

700 m3/t απορριμμάτων

Το υγρό απόβλητο περιέχει CaCl2 και
Απαιτούν ειδική επεξεργασία για
μπορεί να πουληθεί στη χημική
την ασφαλή τους διάθεση
βιομηχανία
30 kg/ t απορριμμάτων απαιτούν
διάθεση
με
προδιαγραφές 330
kg/
t
απορριμμάτων,
με
επικινδύνων (προέρχονται από τα περιεκτικότητα σε άνθρακα 60‐70%,
συστήματα
καθαρισμού
των μπορούν να πουληθούν ως καύσιμο.
αερίων)
Στάχτες 1‐2% κ.β. των απορριμμάτων
Υπόλειμμα για ΧΥΤΑ 20‐25% κ.β.
Αρκετές

Ελάχιστες
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Περιορισμοί – Απαιτήσεις
Επειδή η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, το κάτω όριο που θα προσδιοριστεί
δεν έχει το ποσοστό ασφαλείας που χαρακτηρίζει άλλες τεχνολογίες. Εμπειρικά, σύμφωνα και με τις
μονάδες που έχουν προταθεί σε διάφορες περιοχές και με την επιφύλαξη ότι η υπάρχουσα εμπειρία
είναι περιορισμένη, το κάτω όριο προσδιορίζεται στους 8.000 t. Η ουσιαστική προϋπόθεση για την
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών είναι η αποδεδειγμένη λειτουργικότητά τους.
Επειδή πρόκειται για ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία, με πολλά πλεονεκτήματα αλλά και
σοβαρές δυνατότητες βελτίωσης, που επιτυγχάνουν δραστική μείωση του όγκου των προς ταφή
απορριμμάτων και παραγωγή αξιοποιήσιμων παραπροϊόντων, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει
αποδεδειγμένη θετική εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων.

7.3.3.

Αεριοποίηση

Η αεριοποίηση είναι μια διαδικασία ατελούς καύσης στην οποία τα στερεά απόβλητα καίγονται με
λιγότερο από το απαιτούμενο στοιχειομετρικά οξυγόνο. Σαν φυσικοχημική διαδικασία είναι γνωστή
από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αλλά η εφαρμογή της στα στερεά απόβλητα είναι σχετικά
πρόσφατη. Κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης, λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες αντιδράσεις52,53:
C + O2  CO2

(εξώθερμη)

C + H2O  CO + H2

(ενδόθερμη)

C + CO2  2CO

(ενδόθερμη)

C + 2H2  CH4

(εξώθερμη)

CO + H2O  CO2 + H2

(εξώθερμη)

Όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις, η θερμότητα η οποία συντηρεί τη διαδικασία αεριοποίησης
παράγεται από τις εξώθερμες αντιδράσεις, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο, δηλαδή
τα κύρια συστατικά του παραγόμενου καύσιμου αερίου, παράγονται από ενδόθερμες αντιδράσεις.
Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι εγκαταστάσεων αεριοποίησης22:
 Εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης.
 Εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης.
 Εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης
 Εγκαταστάσεις περιστρεφόμενου κλιβάνου
 Εγκαταστάσεις πολλαπλών εστιών
Η μεγάλη πλειοψηφία των εγκατεστημένων μονάδων ανήκει στις τρεις πρώτες κατηγορίες, οι οποίες
θα περιγραφούν σύντομα στη συνέχεια.

52

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002
Καθηγήτρια Λοϊζίδου Μαρία, Έρευνα Και Μελέτη Για Την Αναθεώρηση Του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2012

53

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 125 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

Εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης
Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ευκολία στη λειτουργία
τους, η απλότητα στο σχεδιασμό και το μικρό κόστος επένδυσης που απαιτείται παρουσιάζουν όμως
το βασικό μειονέκτημα ότι λειτουργούν μόνο με ομοιόμορφο και ομοιογενές υλικό ως καύσιμο.
Τέτοιοι υλικό είναι το RDF , συμπυκνωμένο στην ιδανική περίπτωση. Το αέριο προϊόν της
εγκατάστασης είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Τα υγρά υπολείμματα είναι ελάχιστα ενώ τα
στερεά είναι αρκετά.
Σε πειράματα που έγιναν σε pilot ‐ plan μονάδες που λειτουργούσαν σε θερμοκρασία 650 ‐ 820 oC,
αποδείχθηκε ότι:
 Το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα έχει μεγάλη ικανότητα προσρόφησης και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις τριτοβάθμιου καθαρισμού νερών και λυμάτων.
 Το αέριο προϊόν, με θερμογόνο δύναμη περίπου 150 Btu/ft3, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμο σε μηχανές Diesel , σε αναλογία 4:1 με πετρέλαιο, με την απόδοση της μηχανής να
φτάνει το 76% της απόδοσης που θα είχε αν χρησιμοποιούσε μόνο πετρέλαιο.
Τα αέρια που παράγονται από την καύση του αέριου προϊόντος, με πολύ φθηνότερη και απλούστερη
επεξεργασία (κυκλώνας υψηλής απόδοσης), είναι συγκρίσιμα σε σύσταση με τα αέρια που
παράγονται από την αποτέφρωση και σε μερικές περιπτώσεις περιέχουν λιγότερους ρύπους. Στον
Πίνακας 28, παρουσιάζεται η σύσταση αυτών των αερίων.
Πίνακας 28 : Σύσταση προϊόντων καύσης των αερίων που παράγονται κατά την αεριοποίηση
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΙΜΕΣ

NOx

ppmv

60 ‐ 115

SO2

gr/dscm

0,091 ‐ 0,227

ppmv

<1

gr/dscm

0,068 ‐ 0,164

Μη συμπυκνώσιμοι υδρογονάνθρακες
Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων

Σχήμα 16: Τυπική διάταξη καυσίμων σε εγκατάσταση αεριοποίησης κάθετης κλίνης
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Σχήμα 17: Πιλοτική εγκατάσταση αεριοποίησης κάθετης κλίνης

Οι εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης λειτουργούν και με καθαρό οξυγόνο, με σαφή βελτίωση στη
θερμογόνο δύναμη του αέριου προϊόντος.
Εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης
Οι εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης είναι οι πιο συνηθισμένες εμπορικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης,
αν και πολλές φορές κυκλοφορούν με ονομασίες που δεν αποδίδουν τα χαρακτηριστικά τους
(pyrolytic combustor, starved air combustor κλπ). Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των
εγκαταστάσεων είναι ότι αποτελούνται από δύο μέρη: τον κύριο θάλαμο αεριοποίησης (των
απορριμμάτων) και τον θάλαμο καύσης (του παραγόμενου αερίου). Στον κύριο θάλαμο
αεριοποιούνται τα απορρίμματα, κάτω από αυστηρά καθορισμένη αναλογία με τον αέρα έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ατελής καύση.
Στη συνέχεια, το χαμηλού ενεργειακού περιεχόμενου αέριο προϊόν οδηγείται στο θάλαμο καύσης,
όπου καίγεται με περίσσεια οξυγόνου. Τα καυσαέρια του θαλάμου καύσης είναι προϊόντα πλήρους
καύσης, βρίσκονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 650 oC ‐ 900 oC και μπορούν να αξιοποιηθούν για την
ανάκτηση ενέργειας. Με κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας εισόδου του αέρα στο θάλαμο
αεριοποίησης

επιτυγχάνεται μείωση της τύρβης, με τελικό αποτέλεσμα να μειώνεται η

περιεκτικότητα του αερίου καυσίμου σε σωματίδια και να μειώνονται αισθητά οι εκπομπές, σε
σχέση με τις κλασσικές μονάδες αποτέφρωσης.

Σχήμα 18: Εγκατάσταση οριζόντιας κλίνης
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Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στο εμπόριο έχουν δυναμικότητα από 100 – 8400 lb/hr. Οι
μεγάλες εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, με διαρκή τροφοδοσία και απομάκρυνση
τέφρας. Οι μικρότερες εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργούν και ασυνεχώς και η τροφοδοσία τους
γίνεται και χειροκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις συνοδεύονται από λέβητες που
αξιοποιούν την υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων του θαλάμου καύσης και παράγουν ενέργεια
για βιομηχανική χρήση (π.χ. σε βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα).
Εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης
Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν μικρές διαφοροποιήσεις από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
ρευστοποιημένης κλίνης, που ήδη παρουσιάστηκαν.

Υπάρχουν πολλές πιλοτικές μονάδες που

δοκιμάζονται, ενώ δεν υπάρχει καμία γνωστή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας. Τα πλεονεκτήματα
που παρουσιάζει η ρευστοποιημένη κλίνη αναφέρθηκαν ήδη προηγούμενα.
Συνοψίζοντας, η αεριοποίηση είναι μια μέθοδος που εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με
την αποτέφρωση, κυρίως στις μειωμένες εκπομπές αερίων ρύπων. Ωστόσο δεν είναι ακόμα ευρέως
δοκιμασμένη (πέρα από τις εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης) και απαιτείται πρόσθετη έρευνα για
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
Περιορισμοί – Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί για τη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι παρόμοιες με εκείνες της
πυρόλυσης. Έτσι και στην αεριοποίηση, το κάτω όριο με βάση τη διεθνή εμπειρία εκτιμάται στους
8.000 t. Χρειάζεται όμως να επισημανθεί πως οι γοργοί ρυθμοί εξέλιξης της τεχνικής αυτής
συνεπάγονται μια σχετική αβεβαιότητα ως προς το παραπάνω όριο. Επιπλέον, όπως και στην
πυρόλυση, η ύπαρξη της ανάλογης επιτυχημένης εμπειρίας από μονάδες που χρησιμοποιούν την
τεχνολογία αυτήν θεωρείται κατά κάποιον τρόπο απαραίτητη εξαιτίας της ραγδαίας της ανάπτυξης
και των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της μεθόδου.
Τα τελικά προϊόντα της αεριοποίησης είναι54:
 Αέριο πλούσιο σε μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες
(κυρίως μεθάνιο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Το αέριο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε λέβητες θέρμανσης κλπ.
 Στερεό υπόλειμμα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή.
 Συμπυκνωμένο υγρό υπόλειμμα που είναι παρόμοιο με αυτό της πυρόλυσης.
Οι εγκαταστάσεις αεριοποίησης μπορούν να λειτουργήσουν είτε με τροφοδοσία αέρα, είτε με
τροφοδοσία καθαρού οξυγόνου. Στην περίπτωση που υπάρχει τροφοδοσία με αέρα, το παραγόμενο
αέριο εμφανίζει ακολούθως.
Πίνακας 29: Σύσταση αέριου προϊόντος αεριοποίησης (με τροφοδοσία αέρα)

54

ΕΝΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ (% Κ.Ο)
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Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002
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ΕΝΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ (% Κ.Ο)

H2
CH4
N2

15
2
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Λόγω της παρουσίας του αζώτου, η θερμογόνος δύναμη του αέριου προϊόντος είναι χαμηλή και
κυμαίνεται γύρω στα 150 Btu/ft3.
Η λειτουργία εγκαταστάσεων αεριοποίησης με τροφοδοσία αέρα, παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα
σε μεγάλο εύρος παροχών. Στην περίπτωση που η τροφοδοσία είναι καθαρό οξυγόνο, το ενεργειακό
περιεχόμενο του αέριου προϊόντος ανεβαίνει στα 300 Btu/ft3.

7.3.4.

Περιβαλλοντικά θέματα πυρόλυσης/αεριοποίησης

Επιπτώσεις στον αέρα
Το βασικό αέριο που παράγεται κατά τις διαδικασίες της πυρόλυσης και της αεριοποίησης είναι
πλούσιο σε υδρογόνο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, κα. (ανάλογα με
την αρχική σύσταση των απορριμμάτων), και χρησιμοποιείται περαιτέρω ως καύσιμο. Η πυρόλυση
και η αεριοποίηση, λόγω της χρήσης μηδενικών ή έστω ελάχιστων ποσοτήτων οξυγόνου ‐ αέρα,
παράγουν μικρότερες ποσότητες απαερίων. Ακόμη, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις διεργασίες
αυτές ένας μεγάλος αριθμός ρύπων (π.χ. θείο, βαρέα μέταλλα, κα.) παραμένει στην παραγόμενη
τέφρα, χωρίς να μεταφέρεται στην αέρια φάση και να επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το παραγόμενο αέριο χρησιμοποιείται περαιτέρω ως
καύσιμο, πολλές φορές περιορίζει τον αριθμό και το είδος των αναγκαίων τεχνολογιών
αντιρρύπανσης. Ανεξάρτητα από τις εκλυόμενες ποσότητες, πολλά από τα αέρια συστατικά των
απαερίων, που προκύπτουν από τις διάφορες μεθόδους θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, είναι κοινά και
περιλαμβάνουν διοξίνες, βαρέα μέταλλα, οξείδια αζώτου, κ.λπ. 54
Επιπτώσεις στα νερά
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται είναι μεγάλου ιξώδους και ελαιώδους σύστασης, και περιέχουν
κετόνες, υδρογονάθρακες και άλλες οργανικές ενώσεις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
περαιτέρω ως καύσιμα. Επιπλέον υγρά απόβλητα μπορούν να παραχθούν και κατά την επεξεργασία
των απαερίων, σε μικρότερες πάντως ποσότητες σε σχέση με την αποτέφρωση.
Επιπτώσεις στο έδαφος
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος έχουν σχέση με τη διάθεση των στερεών υπολειμμάτων
της πυρόλυσης. Πρόκειται για υπολείμματα με κύριο συστατικό τον άνθρακα και ορισμένα ανόργανα
υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί, κα., τα οποία μπορούν και αυτά να διαχωριστούν και να
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως καύσιμα.
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Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον
Ο θόρυβος στις εγκαταστάσεις πυρόλυσης και αεριοποίησης παράγεται κυρίως κατά τη διακίνηση
των αποβλήτων (τεμαχισμό, εισαγωγή στον κλίβανο, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, οι μονάδες αυτές
είναι κλειστά βιομηχανικά κτίρια τα οποία περιορίζουν ως ένα βαθμό τον παραγόμενο θόρυβο.

7.3.5.

Τεχνική Πλάσματος

Πλάσμα καλείται η κατάσταση ενός αερίου σε υψηλή θερμοκρασία το οποίο αποτελείται από μίγμα
μορίων, ατόμων και ιόντων σε ιονισμένη μορφή. Η θερμότητα που απαιτείται για την επίτευξη της
θερμοκρασίας αυτής δημιουργείται από ηλεκτρική αντίσταση τόξου στήλης πλάσματος. Το τόξο
αυτό βρίσκεται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (άνοδος και κάθοδος) και αποτελείται από ένα ηλεκτρικά
αγώγιμο αέριο, μετατρέποντας έτσι τον ηλεκτρισμό σε θερμότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνονται οι υψηλότερες δυνατές θερμοκρασίες, σε αντίθεση με άλλες τεχνικές θερμικής
επεξεργασίας.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας μιας μονάδας αεριοποίησης / υαλοποίησης:

 Έναρξη: Αρχικά το σύστημα θερμαίνεται θέτοντας σε λειτουργία τη φλόγα του πλάσματος, όταν
το τόξο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια στο εσωτερικό της φλόγας (πρωτογενής
θάλαμος). Παράλληλα θερμαίνεται ο δευτερογενής θάλαμος καύσης από καυστήρα αερίων.
Τόσο η φλόγα πλάσματος όσο και ο καυστήρας αερίων λειτουργούν στο μέγιστο της
δυναμικότητάς τους κατά την έναρξη. Η διαδικασία της έναρξης μπορεί να διαρκέσει αρκετές
ώρες. Όταν η θερμοκρασία στο τοίχωμα του πρωτογενούς και δευτερογενούς θαλάμου
ξεπεράσει τους 800 C, ξεκινά η τροφοδοσία των αποβλήτων.

 Τροφοδοσία αποβλήτων: Ο βέλτιστος ρυθμός τροφοδοσίας των αποβλήτων διαφοροποιείται
ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των αποβλήτων. Η μονάδα συνήθως είναι εξοπλισμένη με
τεμαχιστή, σε περίπτωση που λόγω του μεγέθους των εισερχόμενων αποβλήτων απαιτείται
στάδιο μείωσης του μεγέθους τους.

 Πρωτογενής φούρνος αεριοποίησης: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αεριοποίησης /
υαλοποίησης του αποβλήτου η φλόγα λειτουργεί σε μη μεταφερόμενη μορφή (η άνοδος είναι
μέρος της φλόγας) και το τόξο μεταφέρεται από την άνοδο στο λουτρό τήξης. Το τηγμένο υλικό
μέσα στο λουτρό είναι ηλεκτρικά αγώγιμο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο για
αποτελεσματικότερη μεταφορά ενέργειας στο λουτρό. Κατά τη διάρκεια της έναρξης, τούτο δεν
είναι δυνατό, επειδή το στερεοποιημένο υπόλειμμα δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο.

 Άντληση του υπολείμματος: Περιοδικά το υπόλειμμα απομακρύνεται ή αντλείται. Η συχνότητα
άντλησης εξαρτάται από την ποσότητα των ανόργανων συστατικών του αποβλήτου. Η διαδικασία
άντλησης του υπολείμματος περιλαμβάνει την απόφραξη της οπής στην έξοδο του χώρου
συγκέντρωσης και άντλησής του, η οποία έχει φραχθεί από το στερεοποιημένο υπόλειμμα. Η
απόφραξη γίνεται με πυρακτωμένη ράβδο μαγνησίου. Το τηγμένο υπόλειμμα μεταφέρεται σε
βαρέλι.
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 Δευτερογενής θάλαμος καύσης: Περιλαμβάνει καυστήρα αερίων που λειτουργεί με βοηθητικό
καύσιμο (diesel) και χρησιμοποιείται για την έναρξη της καύσης των πτητικών οργανικών
ενώσεων που παράγονται στον κλίβανο αεριοποίησης.

 Σύστημα καθαρισμού αερίων καύσης και κατακράτησης σωματιδίων: Χρησιμοποιείται σύστημα
διαβροχής νερού για τη μείωση της θερμοκρασίας των αερίων που εγκαταλείπουν το
δευτερογενή θάλαμο καύσης από 1.100οC σε 200‐300οC. Η ροή του νερού εξαρτάται από την
επιθυμητή θερμοκρασία των απαερίων στην είσοδο του συστήματος κατακράτησης
(σακκόφιλτρο). Στο σακκόφιλτρο τα σωματίδια απομακρύνονται από τα απαέρια τα οποία στη
συνέχεια εισέρχονται σε σύστημα υγρού καθαρισμού απαερίων (scrubber). Στο σύστημα αυτό
απομακρύνονται συστατικά όπως οξείδια του αζώτου και του θείου, χλωριούχα και φθοριούχα
συστατικά, κ.λπ., με χρήση καυστικού νατρίου.
Τα τελικά προϊόντα από την εφαρμογή της τεχνολογίας του πλάσματος διακρίνονται σε55 :
Α) Το παραγόμενο αέριο το οποίο προκύπτει από την πλήρη αεριοποίηση όλων των πτητικών
συστατικών (οργανικό μέρος των αποβλήτων) του εισερχόμενου ρεύματος. Η σύσταση των αερίων
εξαρτάται άμεσα από το είδος των αποβλήτων που θα υποστούν επεξεργασία. Το παραγόμενα αέρια
έχουν θερμογόνο δύναμη ίση κατά προσέγγιση με το ένα τρίτο της θερμογόνου δύναμης του
φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδοτικό καύσιμο σε διάφορες
βιομηχανικές διαδικασίες.
Β) Το υαλώδους μορφής, αδρανές υλικό το οποίο δημιουργείται από την

υαλοποίηση του

ανόργανου μέρους των επεξεργαζόμενων αποβλήτων. Το υπόλειμμα αυτό είναι ομογενές και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές (π.χ. κατασκευή τούβλων και πλακιδίων πολύ
υψηλής ποιότητας, κατασκευή υλικών πεζοδρόμησης, κλπ).
Με τη μέθοδο αυτή λοιπόν δεν υπάρχουν προϊόντα που πρέπει να οδηγηθούν προς τελική διάθεση
και γι’ αυτό η τεχνική του πλάσματος θεωρείται ως ένα εντελώς κλειστό σύστημα επεξεργασίας.
Περιορισμοί – Απαιτήσεις
Η συγκεκριμένη θερμική τεχνολογία εμφανίστηκε πιο πρόσφατα σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες,
αλλά εξελίσσεται ταχύτατα δεδομένου ότι είναι περισσότερο φιλική στο περιβάλλον και συγχρόνως
θεωρείται περισσότερο βιώσιμη με οικονομικά κριτήρια. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνικής
του πλάσματος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους θερμικής επεξεργασίας των αποβλήτων είναι
πολλά και σημαντικά.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1.

Επίτευξη των ορίων εκπομπής αερίων που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

2.

Παραγωγή CO και Η2 από τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται
ως καύσιμο είτε στην ίδια τη μονάδα πλάσματος είτε ως εμπορικό προϊόν.

3.

Μετατροπή του ανόργανου υλικού των αποβλήτων σε τηγμένο υπόλειμμα το οποίο στη
συνέχεια υαλοποιείται σε σταθερό και αδρανές υλικό. Λόγω της υψηλής πυκνότητας του υλικού
αυτού επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των αποβλήτων. Επίσης το υαλοποιημένο

55

Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002
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υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως για την παραγωγή
κατασκευαστικών υλικών (υλικά οδοποιίας, κεραμικά, κλπ).
4.

Η περιεχόμενη στα απόβλητα υγρασία, καθώς και η θερμογόνος δύναμη των αποβλήτων δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας, με αποτέλεσμα οι διαφοροποιήσεις στη σύσταση των
εισερχόμενων αποβλήτων να μην ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

5.

Δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των ρευμάτων των αποβλήτων με κατάλληλη
τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας

7.4.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Από τα υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στα οικιακά απορρίμματα το χαρτί, το γυαλί, τα σιδηρούχα
μέταλλα, το αλουμίνιο, τα πλαστικά και τα απορρίμματα κήπων (και γενικότερα τα βιοαποδομήσιμα
οργανικά) θεωρούνται κατά τεκμήριο ανακυκλώσιμα.

7.4.1.

Ανακυκλώσιμα υλικά

Χαρτί
Τα είδη του χαρτιού που συνήθως ανακτώνται είναι εφημερίδες, χαρτοσακούλες, χαρτόνι και χαρτί
γραφείου. Το χαρτί των απορριμμάτων χωρίζεται σε κατηγορίες (ποιότητες), ανάλογα με την
ποιότητα των ινών και το βαθμό των ξένων προσμίξεων. Γενικά θεωρείται ότι όσο μεγαλύτερες είναι
οι ίνες τόσο καθαρότερο και καλύτερης ποιότητας είναι το χαρτί και κατά συνέπεια υψηλότερη η
τιμή αγοράς του. Με την ανακύκλωση υποβαθμίζονται οι ίνες του χαρτιού (πχ. η ανάμειξη και
επεξεργασία του με νερό θραύει και μικραίνει τις ίνες). Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να
ανακυκλώνεται απεριόριστα, λόγω της φθοράς που οι ίνες αυτές υφίστανται.
* Εφημερίδες‐περιοδικά (έντυπο υλικό): Η ανακύκλωση εφημερίδων αποτελεί βασική συνιστώσα
των περισσότερων προγραμμάτων ανακύκλωσης και ιδιαίτερα Διαλογής στην Πηγή.
Στο σπίτι οι εφημερίδες δένονται ή τοποθετούνται σε σακούλες, ώστε να είναι έτοιμες για συλλογή
και μεταφορά στο κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί το χαρτί συνήθως δεματοποιείται για να μεταφερθεί
ευκολότερα και οικονομικότερα στον τελικό αγοραστή‐χρήστη.
* Χαρτόνι: Συνήθως το χαρτόνι αποτελεί τη συσκευασία για μεταφορά άλλων προϊόντων. Πηγές
παραγωγής απορριμμάτων χαρτονιού είναι τα super‐markets, οι αποθήκες χοντρικής, τα εργοστάσια
κλπ. Η ανάκτηση και ανακύκλωση για το χαρτόνι είναι διαφορετική από αυτήν για τις εφημερίδες. Τα
κουτιά γίνονται επίπεδα και δένονται για μεταφορά σε χαρτοβιομηχανίες με στόχο την κατασκευή
χαρτονιού και κουτιών διαφορετικού τύπου.
* Χαρτί υψηλής ποιότητας: Είναι το χαρτί γραφείου (φωτοτυπικό, εκτύπωσης κλπ) που περιέχει ίνες
υψηλής ποιότητας. Το παραγόμενο νέο προϊόν μπορεί να είναι χαρτί γραφής ή tissue (χαρτομάντιλα,
χαρτοπετσέτες κλπ).
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* Μικτό χαρτί: Περιλαμβάνει περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες που αποτελούν τη χαμηλότερη ποιότητα
χαρτιού που περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα. Μετά τη συλλογή, το χαρτί μεταφέρεται στον
τελικό χρήστη ως έχει ή μετά από επιλογή, ανάλογα με τις ποσότητες και το κόστος της πρόσθετης
διαλογής του. Τα προϊόντα που παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί είναι πισσόχαρτο, χαρτί
μονώσεων, χαρτί γραφής, tissue και χάρτινα κουτιά. Για λόγους καλαισθησίας μπορεί να προστεθεί
λευκό χαρτί στην εξωτερική επιφάνεια του νέου προϊόντος.
Οι προσμίξεις που συνήθως απαντώνται στο χαρτί που ανακτάται είναι πλαστικά, μεταλλικά
αντικείμενα (συνδετήρες, συρραφείς), πλαστική ή κέρινη επικάλυψη και φαγητά.
Γυαλί
Η ανακύκλωση του γυαλιού αφορά στις φιάλες, τα γυάλινα δοχεία και άλλα γυάλινα υλικά (τζάμια,
πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κλπ). Πηγές παραγωγής απορριμμάτων
γυαλιού είναι τα εργοστάσια κατασκευής, εμφιάλωσης και συσκευασίας, τα κέντρα διασκέδασης, τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοικοκυριά και διάφορα καταστήματα.
Το γυαλί υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες λευκό, πράσινο και καφέ. Κατά τη συλλογή, θραύεται για
να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα. Γυαλί καφέ χρώματος χρησιμοποιείται
για μπουκάλια μπύρας και φαρμάκων τα οποία είναι χημικά ευαίσθητα στο φως και πράσινου
χρώματος για μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών.
Το προς ανακύκλωση γυαλί συλλέγεται ανάμεικτο σε χωριστούς υποδοχείς (containers) για το
σύνολο του γυαλιού, σε δοχεία για κάθε χρώμα, σε κέντρα ανακύκλωσης, ή με τη μέθοδο της
συλλογής πόρτα‐πόρτα. Οι τιμές αγοράς του διαχωρισμένου γυαλιού είναι υψηλότερες από εκείνες
του ανάμεικτου, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή πράσινου γυαλιού.
Το τελικό προϊόν της ανακύκλωσης γυαλιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή
υαλοβάμβακα, fiberglass, σημάτων για τους δρόμους κλπ. Το υαλόθραυσμα μικτού χρώματος
χρησιμοποιείται στα πυρότουβλα, τα τούβλα, το τσιμέντο και την άσφαλτο.
Όσον αφορά τις προσμίξεις, οι ετικέτες δεν αποτελούν πρόβλημα. Προβληματικά κατά την
επεξεργασία είναι τα πώματα, τα μεταλλικά αντικείμενα και δαχτυλίδια, τα κεραμικά, η σκόνη και οι
πέτρες που πιθανόν να καταστήσουν τα προϊόντα ακατάλληλα για χρήση, επειδή μερικά από αυτά
δεν τήκονται στο φούρνο και δημιουργούν φυσαλίδες στο τελικό προϊόν.
Σιδηρούχα μέταλλα
Τα σιδερένια κουτιά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία αποτελούνται από χάλυβα με λεπτή
εσωτερική επικάλυψη κασσίτερου (tin cans) για να αποφεύγεται το σκούριασμα και για να
προστατεύεται το περιεχόμενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού μπορεί να είναι και από
χρώμιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό αξίας μεγαλύτερης αυτής του χάλυβα, και αντιπροσωπεύει το 0.5‐
1% του συνολικού βάρους του κουτιού.
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Η διαλογή για ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε containers και
από εκεί να μεταφερθούν σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί με τη χρήση μαγνητικού διαχωριστή τα
σιδερένια κουτιά διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. κουτιά αλουμινίου, πλαστικές φιάλες)
και αφού θραυστούν και δεματοποιηθούν μεταφέρονται στη βιομηχανία.
Τα διμεταλλικά είναι ορισμένα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών που αποτελούνται από χάλυβα και
έχουν αλουμινένιο καπάκι. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι και μετά τον ειδικό
τεμαχισμό μπορεί να παραμένουν προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα.
Αλουμίνιο
Η ανακύκλωση αλουμινίου αφορά κυρίως στα κουτιά αναψυκτικών και μπύρας, ενώ άλλα είδη
αλουμινίου που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων,
εξαρτήματα αυτοκινήτων κλπ.
Η μεταφορά των ανακτώμενων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει με πολλούς
τρόπους, όπως χύμα, δεματοποιημένα και συμπιεσμένα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αλουμινίου
είναι η υψηλή τιμή που το υλικό έχει ως scrap (λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που
έχει η βιομηχανία όταν το χρησιμοποιεί αντί για πρώτη ύλη), γεγονός που ευνοεί την ανακύκλωσή
του. Η ανάκτηση του αλουμινίου μπορεί να γίνει σε κάδους ή/και σε κέντρα ανακύκλωσης. Μετά τη
συλλογή τους, τα κουτιά αλουμινίου διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διμεταλλικά με τη
χρήση μαγνητικού διαχωριστή.
Τα κουτιά του αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν απεριόριστα χωρίς το τελικό προϊόν να χάσει
τις ιδιότητές του.
Πλαστικά
Τα πλαστικά προϊόντα προέρχονται από πολλά ή από ένα είδος ρητίνης ή από σύνδεση ρητινών.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των πλαστικών, είναι η σχέση του βάρους προς τον όγκο που
καταλαμβάνουν, η οποία φτάνει και μέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων προς
όφελος του πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραματική αύξηση της συμμετοχής του στα
απορρίμματα, τα τελευταία κυρίως χρόνια.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα πλαστικά σε σχέση με τη δυνατότητα ανακύκλωσης. Αυτά
οφείλονται στο ότι:
α) υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και
χημική σύσταση,
β) τα διάφορα είδη είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν
γ) υπάρχουν σε αυτά πολλές προσμίξεις.
Η ανακύκλωση των πλαστικών αφορά κυρίως PVC, PET και HDPE. Από PET κατασκευάζονται φιάλες
ανθρακούχων αναψυκτικών ή ορισμένες εμφιαλωμένου νερού, ενώ από HDPE (High density
polyethelene) κατασκευάζονται φιάλες γάλακτος, αναψυκτικών και απορρυπαντικών. Λόγω της
χαρακτηριστικής σχέσης όγκου/ βάρος, τα πλαστικά μπουκάλια θραύονται και δεματοποιούνται για
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Σύστημα Πολυκάδων ‐ Περιπτέρων
Εναλλακτικά, για την συλλογή των ανακυκλωσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κεντρικά συστήματα
πολυκάδων ‐ περιπτέρων, στα οποία με την βοήθεια ενός υπαλλήλου γίνεται απευθείας διαλογή των
ανακυκλωσίμων σε όλα τα επιθυμητά ρεύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η
μεταφορά των αποβλήτων σε ΚΔΑΥ, και έτσι τα ανακυκλώσιμα προωθούνται απευθείας σε
βιομηχανίες ανακύκλωσης.
Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος συμπεριλαμβάνουν:


Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφορών.



Κατακόρυφη αύξηση της καθαρότητας των ανακυκλωσίμων



Άμεση και εύκολη τοποθέτηση σε κάθε χώρο αφού δεν χρειάζεται περιβαλλοντική
αδειοδότηση.



Χαμηλό κόστος συντήρησης & λειτουργίας.



Διαλογή

στην

πηγή

5

έως

10

διαφορετικών

ανακυκλώσιμων

υλικών

με

οικολογικό και υγιεινό τρόπο.


Καθαρός τρόπος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, αφού γίνεται συγκέντρωση,
συμπίεση και απομάκρυνση του κάθε υλικού εύκολα και γρήγορα.
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8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΣΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η μονάδα διαλογής στην πηγή των οργανικών
αποβλήτων είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή μετά από
προσεκτικό σχεδιασμό που θα αφορά τις περιοχές που επιλεγούν να συμμετέχουν, τη μέθοδο
συλλογής που θα επιλεγεί και την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών που θα προηγηθεί της
εφαρμογής του συστήματος. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, μεγάλο ποσοστό των ρευμάτων που θα
πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με ΔσΠ προέρχεται από καταστήματα και εστιατόρια,
στα οποία είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν αλλά και να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς τα
προτεινόμενα συστήματα.
Ακολούθως περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και τα
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγκατάσταση του.

8.1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΣΠ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αλλά
και «πράσινων» αποβλήτων:


Η συλλογή πόρτα‐πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία,



Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα
νοικοκυριά / κατοικίες, και



Η συλλογή σε κεντρικά σημεία, όπου ο πολίτης μεταφέρει μόνος του τα διαχωρισμένα
απόβλητα.

Επίσης, σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, πρέπει να είναι μόνιμη η σκέψη ότι το “τεχνικό”
σκέλος του θέματος (συλλογή και επεξεργασία) είναι μόνον η μία όψη του νομίσματος. Κλειδί για
την επιτυχία του έργου είναι η ενημερωτική πολιτική του με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση,
εκπαίδευση και παρότρυνση των κατοίκων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά η
υλοποίηση αυτής της δράσης πρέπει να διαρκεί όσο χρόνο υπάρχει το πρόγραμμα ανακύκλωσης, με
μόνιμες ή επαναλαμβανόμενες δράσεις.
Το στάδιο αυτό συχνά παραβλέπεται, αν και η παρακολούθηση του έργου τουλάχιστον τα πρώτα έτη
λειτουργίας του, μαζί με τη βαθμιαία επέκτασή του,

βοηθούν αποφασιστικά στη εύρυθμη

λειτουργία του και τη βελτίωση της απόδοσής του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ακόμα και αν έχει
προηγηθεί επιμελής σχεδιασμός, θα υπάρξουν σημεία που αλλαγές και παρεμβάσεις θα κριθούν
αναγκαίες.
Γενικά, το πρόγραμμα πληροφόρησης διακρίνεται στη φάση αφύπνισης (ενημέρωση του κοινού για
τους σκοπούς του προγράμματος, η οποία ξεκινά 6 μήνες ‐ 1 χρόνο πριν την έναρξη του), στη φάση
ενημέρωσης (1 μήνα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του προγράμματος) επάνω στον τρόπο
διεξαγωγής της συλλογής, και στη φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης (δημοσίευση
αποτελεσμάτων του προγράμματος, όποια και αν είναι αυτά, η οποία διαρκεί 6 μήνες ‐ 1 χρόνο από
την έναρξη και κατόπιν ανά τακτά χρονικά διαστήματα). Τα μέσα πληροφόρησης που μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως η απευθείας ενημέρωση του κοινού (προσωπική επαφή μέσα από
οργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων, φυλλάδια, διαφημιστικά, επιστολές, ημερολόγια, αυτοκόλλητα
και λοιπό πληροφοριακό υλικό) και η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα με την
πληροφόρηση και την ενθάρρυνση των κατοίκων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, αναγκαία
είναι επίσης και η ενημέρωση των εργαζομένων στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε να
εξασφαλισθεί η συνεργασία τους.
Για

την

περίπτωση

των

συστημάτων

διαχείρισης

βιοαποβλήτων

οι

καταλληλότερες

δραστηριότητες παρακολούθησης είναι οι εξής:


Παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης, της συμπεριφοράς και της ικανοποίησης των
συμμετεχόντων σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων.



Παρακολούθηση

της

χρήσης

των

ποσοστών

του

εφαρμοζόμενου

συστήματος

και

της

εκτροπής

των

συμμετοχής.


Παρακολούθηση

μείωσης/ανακύκλωσης

και

βιοαποβλήτων.


Παρακολούθηση των ποσοστών ανάκτησης των βιοαποβλήτων.



Παρακολούθηση του κόστους διαχείρισης των βιοαποβλήτων.



Παρακολούθηση του επιπέδου προσμίξεων στα συλλεγμένα βιοαπόβλητα.



Παρακολούθηση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης σχετικά με τα
βιοαπόβλητα.)

8.2.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Συστήματα διαλογής στην πηγή σε χώρες με παρόμοια κλιματολογικά στοιχεία με την Ελλάδα
πραγματοποιούνται με επιτυχία στην Ισπανία (Καταλονία) και την Ιταλία.
Στην Καταλονία το 2008 περίπου 458 Δήμοι από τους συνολικά 946 πραγματοποιούσαν διαλογή
στην πηγή του οργανικού κλάσματος. Η συλλογή πραγματοποιείται κατά μέσο όρο τρεις φορές την
εβδομάδα. Οι μέθοδοι συλλογής που εφαρμόστηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 30: Εφαρμοζόμενες μέθοδοι συλλογής οργανικών στην Καταλονία
Μέθοδος συλλογής
Κεντρικοί κάδοι
Συλλογή πόρτα ‐ πόρτα
Συνδυασμός κεντρικών κάδων/ πόρτα‐πόρτα
Συλλογή μόνο από παραγωγούς μεγάλων ποσοτήτων

Αριθμός Δήμων
379
61
7
11

Στους Δήμους που εφάρμοσαν τη μέθοδο συλλογής πόρτα‐πόρτα τα ποσοστά συμμετοχής των
κατοίκων και η ποσότητα του ανακτώμενου οργανικού ήταν ιδιαίτερα αυξημένα όπως
επιβεβαιώνεται από το επόμενο διάγραμμα.
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Διάγραμμα 1: Ποσότητες ανακτώμενων οργανικών σε συνάρτηση με τη μέθοδο συλλογής και το
μέγεθος του πληθυσμού

Επίσης το οργανικό που συλλέχθηκε ήταν σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο από προσμίξεις σε σχέση
με τα συστήματα κεντρικής συλλογής σε κάδους.

Διάγραμμα 2: Καθαρότητα συλλεγόμενου οργανικού σε συνάρτηση με τη μέθοδο συλλογής και το
μέγεθος του πληθυσμού

Η καθαρότητα των εισερχομένων υλικών εκτός από το αντίκτυπο που έχει στην ποιότητα του
τελικού προϊόντος επηρεάζει το λειτουργικό κόστος της μονάδας και κατ΄ επέκταση και το τέλος
εισόδου.
Οι συλλεγόμενες ποσότητες σε συνάρτηση με την πυκνότητα πληθυσμού δίνονται στο ακόλουθο
διάγραμμα, το οποίο συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της διαλογής στην πηγή όλων των φορέων
διαχείρισης στη Γερμανία.
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Διάγραμμα 3: Συλλεγόμενες ποσότητες οργανικών – Πυκνότητα πληθυσμού

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι όσο μικρότερη είναι η πυκνότητα του πληθυσμού
τόσο μεγαλύτερες ποσότητες οργανικών συλλέγονται μέσω των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή.

8.3.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΣΠ

Ο σχεδιασμός από την αρχή των συστημάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων είναι γενικά οικονομικά
δαπανηρός. Ειδικά το κόστος ανά τόνο ή το κόστος ανά νοικοκυριό θα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
των διαφόρων αρχών‐δήμων, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί και τις
τρέχουσες δραστηριότητές της τοπικής αρχής.
Το κόστος υλοποίησης ενός προγράμματος ΔσΠ για τη Νάξο θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Το αρχικό κόστος επένδυσης που αφορά την αγορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και το
κόστος απόσβεσης του (Στόλος οχημάτων που απαιτούνται, η χρήση του υπάρχοντος με
τροποποιήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά νέων οχημάτων, αγορά κάδων και
εξοπλισμού).



Αριθμός επιπλέον προσωπικού που απαιτείται και τοπικό επίπεδο μισθών.



Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος (Συντήρηση εξοπλισμού, καύσιμα).



Την προβολή και διαφήμιση του προγράμματος.



Τα έξοδα για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Το αρχικό κόστος επένδυσης αναφέρεται στις, κατά κανόνα, πάγιες επενδύσεις πού πρέπει να γίνουν
πριν την λειτουργία και διαχείριση του. Συνήθως, ένα υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης συνεπάγεται
χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος και το αντίστροφο. Η επιλογή της
μεθόδου επομένως, προσδιορίζεται & ένα βαθμό και από τα διαθέσιμα κονδύλια προς επένδυση.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση κόστους από την υλοποίηση αντίστοιχων
προγραμμάτων ΔσΠ για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Ευρώπη.
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Πίνακας 31: Εκτιμήσεις κόστους για την υλοποίηση συστημάτων ΔσΠ αποβλήτων τροφών &
τροφίμων56

Σε θέματα συλλογής αποβλήτων, σημαντικότερος παράγοντας είναι το λειτουργικό κόστος. Με βάση
την ευρύτερη εμπειρία από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, επισημάνεται ότι το κόστος
συλλογής αυξάνεται με την εισαγωγή προγραμμάτων ΔσΠ. Αυτό δεν συμβαίνει κατ' ανάγκη με τη
ΔσΠ των βιοαποβλήτων. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι το κόστος συλλογής μπορεί
να μειωθεί με την εισαγωγή της ΔσΠ για τα βιοαπόβλητα, ειδικά αν υπολογιστεί ανά νοικοκυριό και
όχι ανά τόνο συλλεγόμενων βιοαποβλήτων, δεδομένου ότι υπεισέρχονται αλλαγές σε ολόκληρο το
σύστημα συλλογής.
Τα στοιχεία κόστους εκφρασμένα σε €/τόνο για την υλοποίηση συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων
στην Αυστρία είναι περίπου 80 €/τόνο για την συλλογή αποβλήτων τροφών και τροφίμων, και
περίπου 5 €/τόνο για τα απόβλητα κήπου (πηγή: ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012, Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων
Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων). Τονίζεται ότι τα παραπάνω κόστη
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση προσωπικού, προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών και
ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ υπάρχουν αρκετά έξοδα για την εισαγωγή ενός νέου
προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων, εντούτοις υπάρχουν επίσης σημαντικές εξοικονομήσεις που
μπορούν να γίνουν από την εφαρμογή του προγράμματος. Η εισαγωγή νέων συστημάτων ΔσΠ
βιοαποβλήτων είναι περισσότερο ευνοϊκή νια τις τοπικές αργές, όπου τα απόβλητα διατίθενται επί
του παρόντος σε χώρους υγειονομικής ταφής και επομένως επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση
του κόστους διάθεσης & τους στόχους εκτροπής.

56
πηγή: ΕΠΠΕΡΑΑ, Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των
βιοαποβλήτων, 2012
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ

9.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα έως σήμερα, κυριαρχεί μια εσφαλμένη αντίληψη η οποία έχει σαν κύριο
χαρακτηριστικό της την προσέγγιση του σχεδιασμού μεγάλων έργων διαχείρισης στα στερεά
απόβλητα και όχι το σχεδιασμό βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης, μέρος των οποίων είναι τα
απαιτούμενα έργα. Ο αποσπασματικός σχεδιασμός των έργων, αποκομμένων συχνά από το
υπόλοιπο σύστημα που θα υπηρετήσουν (ανακύκλωση, ΔσΠ, μονάδες επεξεργασίας) οδηγεί πολύ
συχνά σε μη βιώσιμα έργα εφόσον το λειτουργικό τους κόστος αντιμετωπίζεται απομονωμένο και
όχι ως μέρος του λειτουργικού κόστους ενός συστήματος.
Με βάση τα παραπάνω, στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται μια προτεινόμενη ολοκληρωμένη
βιώσιμη στρατηγική για την διαχείριση των ΑΣΑ στον Δήμο Νάξου, και υπολογίζονται τα ελάχιστα
ποσοστά που θα πρέπει να καλύπτονται από ΔσΠ οργανικών, υλικών συσκευασίας και έντυπου
χαρτιού, ώστε να πληρούνται κατ’ ελάχιστον οι εθνικοί και κοινοτικοί στόχοι που προαναφέρθηκαν.
Επιπλέον ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει:
 Να οδηγεί στην εδραίωση συστημάτων ΔσΠ.
 Να εδραιώνει μια κοινωνία ανακύκλωσης, βάσει των νέων στόχων που θέτει ο ΕΣΔΑ
Επισημαίνεται βέβαια ότι η ανάγκη επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων αποτελεί προϋπόθεση
για την επιτυχή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ, ακόμα και όταν
λειτουργούν με επιτυχία συστήματα ΔσΠ. Πόσο μάλλον στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι τα
προγράμματα ΔσΠ είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία θα χρειαστούν
αρκετά χρόνια μέχρι την πλήρη εδραίωσή τους.
Τα συστήματα ΔσΠ θα πρέπει να βασίζονται στους εξής 2 άξονες:


Στη στοχευμένη Διαλογή στην Πηγή των βιοαποβλήτων. Η ΔσΠ θα οδηγήσει σε παραγωγή
δευτερογενών προϊόντων υψηλής ποιότητας, και θα πρέπει να γίνει αφενός σε περιοχές
τουριστικές όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, ξενοδοχείων, και αφετέρου στο
σύνολο των πολιτών του Δήμου, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόμησης.



Στην εδραίωση και επέκταση συστημάτων ΔσΠ ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται σχηματικά η φιλοσοφία της προτεινόμενης στρατηγικής για
την διαχείριση ΑΣΑ.
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Διάγραμμα 4: Σχηματική απεικόνιση της βασικής προτεινόμενης στρατηγικής

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης επεξεργασίας
πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη θέση της στο συνολικό σύστημα διαχείρισης. Επίσης η διάθεση των
δευτερογενών προϊόντων επεξεργασίας των ΑΣΑ πρέπει να αντιμετωπίζεται πριν την κατασκευή των
σχετικών έργων, ως αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού, ενώ ο αποσπασματικός σχεδιασμός
μονάδων επεξεργασίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους αστοχίας. Όσον αφορά στην επεξεργασία
του προδιαλεγμένου οργανικού, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι ο κύριος παράγοντας
και για την επιτυχημένη εκτροπή των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων από την υγειονομική ταφή,
αλλά και για την κάλυψη των στόχων του ΕΣΔΑ.
Επισημαίνεται ότι παρόλο που το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα μπορεί να εξαχθεί από μεικτά
απορρίμματα, ο τρόπος αυτός παράγει χαμηλής ποιότητας κομπόστ και η εργασία αυτή δεν θα
θεωρείται ανακύκλωση. Η διαλογή στην πηγή προσφέρει τη δυνατότητα μιας υψηλής ποιότητας
πρώτης ύλης για κομποστοποίηση και τη δυνατότητα παραγωγής ενός καθαρού προϊόντος, το οποίο
επιπλέον θα μπορεί να ικανοποιήσει υψηλές προδιαγραφές ώστε να είναι κατάλληλο για πώληση
ή/και χρήση ως λίπασμα, επιφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

9.2.

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ

Όπως προαναφέρθηκε, οι επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής με ΔσΠ, για το Δήμο είναι οι εξής.
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Πίνακας 32: Επικαιροποιημένοι στόχοι προδιαλογής αποβλήτων, για το Δήμο Νάξου
Παραγόμενα
Έτος

Παραγωγή ΑΣΑ,

βιοαπόβλητα, τν

Βιοαπόβλητα προς εκτροπή

τν

Παραγόμενα Απόβλητα
ανακυκλώσιμων, τν

Ανακυκλώσιμα απόβλητα προς εκτροπή

40% των ΑΣΑ

Ποσότητες

% επί των
παραγόμενων

43% των ΑΣΑ

Ποσότητες

% επί των
παραγόμενων

2016

13.130

5.252

263

5%

5.581

837

15%

2017

13.261

5.305

531

10%

5.637

1.127

20%

2018

13.394

5.358

1.072

20%

5.693

1.708

30%

2019

13.528

5.411

1.623

30%

5.749

2.587

45%

2020

13.663

5.465

2.186

40%

5.807

3.775

65%

2021

13.800

5.520

2.208

40%

5.865

3.812

65%

2022

13.938

5.575

2.230

40%

5.923

3.850

65%

2023

14.077

5.631

2.252

40%

5.983

3.889

65%

2024

14.218

5.687

2.275

40%

6.044

3.928

65%

2025

14.360

5.744

2.298

40%

6.103

3.967

65%
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Οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδιασμού είναι η εδραίωση ενός συστήματος διαλογή στην πηγή
των απορριμμάτων με τρείς (3) ροές.


Η πρώτη ροή αφορά όλα τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα,
ξύλο) τα οποία θα οδηγούνται για διαλογή και εν συνεχεία για ανακύκλωση.



Η δεύτερη ροή αφορά στα βιοαπόβλητα, και η οποία θα επεξεργάζεται ξεχωριστά είτε σε
οικιακό επίπεδο είτε/και κεντρικά.



Η τρίτη ροή είναι τα σύμμεικτα απόβλητα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται προφανώς
και απόβλητα συσκευασίας, και οργανικά που δεν προδιαλέχθηκαν ορθά, καθώς είναι
αδύνατη η 100% ανάκτηση των αποβλήτων αυτών μέσω διαλογής στην πηγή.

Το σύστημα βέβαια των 3 ροών προϋποθέτει και μια συνεχή ενημέρωση για το διαχωρισμό των 3
ρευμάτων, καθώς και τις κατάλληλες υποδομές. Πιο ειδικά, οι στόχοι του προτεινόμενου
σχεδιασμού είναι η εδραίωση των ακόλουθων:
Α. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με συστήματα ΔσΠ, αυτές μπορούν να
επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως:


Επίτευξη υψηλών στόχων ανακύκλωσης, καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων.



Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των ΒΑΑ από το ΧΥΤΑ.



Διευκόλυνση της αξιοποίησης των υπόλοιπων αποβλήτων, αφού με τη ΔσΠ των οργανικών
και των πράσινων αποβλήτων διαχωρίζονται τα οργανικά που χαρακτηρίζονται από υψηλή
υγρασία, από τα υπόλοιπα ΑΣΑ.



Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, με χαμηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και άλλων
προσμίξεων, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η αξιοποίησή του.

Το ποσοστό της εκτροπής των βιοαποβλήτων, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί όταν αυτή τη στιγμή
στο Δήμο, δεδομένου ότι πλην της ανακύκλωσης συσκευασιών, δεν λαμβάνουν χώρα δράσεις
χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων. Ως δεδομένο όμως λαμβάνεται ότι δεν θα είναι
εύκολο άμεσα και γρήγορα να εξοικειωθεί ο πολίτης με τη χωριστή συλλογή των οργανικών, όταν
έχει συνηθίσει να απορρίπτει τα υπολείμματα φαγητού στον κοινό κάδο. Οι στόχοι εκτροπής
θα πρέπει επομένως να είναι διαβαθμισμένοι χρονικά, δηλαδή το σύστημα χωριστής συλλογής θα
πρέπει να σχεδιαστεί σταδιακά, ξεκινώντας καταρχήν με πιλοτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας
και οι στόχοι εκτροπής να διαφοροποιούνται καθώς περνάει ο καιρός και αυξάνει η εμπειρία από
την εφαρμογή του συστήματος. Επίσης οι στόχοι εκτροπής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, διότι, όπως
ήδη αναφέρθηκε η διεθνής εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους προγράμματα απαιτούν χρόνο για
να εξελιχθούν και να αποδώσουν.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι εξής στόχοι για το Δήμο Νάξου (έτος αναφοράς
2020):


Ελάχιστος στόχος είναι η χωριστή συλλογή ποσοστού τουλάχιστον 40% των παραγόμενων
βιοαποβλήτων έως το 2020, ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 2.200 τν. Η ποσότητα αυτή
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ισοδυναμεί με περίπου το 16% επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναμένεται να
παράγονται το 2020.


Μέγιστος εφικτός στόχος θεωρείται η χωριστή συλλογή ποσοστού 70% των παραγόμενων
βιοαποβλήτων έως το 2020 , ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 3.800 τν. Η ποσότητα αυτή
ισοδυναμεί με περίπου το 28% επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναμένεται να
παράγονται το 2020.

Β. Ανακύκλωση ανακυκλωσίμων
Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων, προτείνονται οι εξής στόχοι:


Ελάχιστος στόχος είναι η χωριστή συλλογή ποσοστού τουλάχιστον 65% των ανακυκλώσιμων
αποβλήτων, ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 3.800 τν το 2020. Η ποσότητα αυτή
ισοδυναμεί με περίπου 28% επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναμένεται να
παράγονται το 2020.



Μέγιστος εφικτός στόχος θεωρείται η χωριστή συλλογή ποσοστού 75% των ανακυκλώσιμων
αποβλήτων, ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 4.400 τν το 2020. Η ποσότητα αυτή
ισοδυναμεί με περίπου 32% επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναμένεται να
παράγονται το 2020.

Συνολικά προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:
Πίνακας 33: Μεγέθη σχεδιασμού των σεναρίων ΔΣΑ για το Δήμο Νάξου
Προδιαλεγμένα

Προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα

Βιοαπόβλητα, τν

Απόβλητα, τν

Από

2.200

3.800

7.700

Έως

3.800

4.400

5.500

Μ.Ο.

3.000

4.500

6.200

Όρια

Σύμμεικτα ΑΣΑ, τν

Με την ΔσΠ 3.000 τόνων βιοαποβλήτων, και 4.500 τόνων ανακυκλώσιμων, ο Δήμος φτάνει σε ένα
ποσοστό ΔσΠ 55%.
Στην μονάδα συμμείκτων θα πρέπει να καλύπτονται οι κάτωθι επιπλέον στόχοι:


Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ η ταφή των ΒΑΑ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει κατά μέσο όρο το 23,7%
της τρέχουσας παραγωγής ΒΑΑ. Η παραγωγή των ΒΑΑ στο Δήμου το 2020 υπολογίζεται ως
65% x 13.663= 8.880 τόνοι, ενώ το 23,7% της παραγωγής ΒΑΑ είναι 23,7% x 8.880 = ~2.100
τόνοι, το οποίο ισοδυναμεί περίπου με 2.100 / 65% = ~ 3.200 τόνους ΑΣΑ.



Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ (2015), η υγειονομική ταφή θα αποτελεί την τελευταία
επιλογή και μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 146 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

συνόλου των ΑΣΑ. Το νούμερο αυτό για το για το Δήμο Νάξου ισοδυναμεί με περίπου
13.663 x 30% = ~ 4.100 τόνους ΑΣΑ, αλλά καλύπτεται από τον στόχο της εκτροπής ΒΑΑ, ο
οποίος απαιτεί η ταφή των ΑΣΑ να είναι το πολύ 3.200 τόνοι αποβλήτων.

Από τα δύο παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι στην μονάδα σύμμεικτων ΑΣΑ θα πρέπει να γίνεται
επιπλέον ανάκτηση/ανακύκλωση τουλάχιστον (6.200‐ 3.200=) 3.000 τόνων, νούμερο το οποίο
αντιστοιχεί σε περίπου (3.000 /6.200 τόνοι) 48% των εισερχομένων ΑΣΑ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μικρό μέρος των παραπάνω ποσοτήτων παράγεται και
στα κατοικημένα νησιά της Δονούσας, Κουφονησίων, Ηρακλειάς και Σχοινούσας, και ως εκ τούτου
θα πρέπει για αυτά να προβλεφθούν συγκεκριμένα αποκεντρωμένα συστήματα.
Βάσει των παραπάνω μέσων όρων, θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κεφάλαιο και η διαμόρφωση
των εναλλακτικών σεναρίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ στο Δήμο Νάξου.

9.3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι εναλλακτικές επιλογές για την ροή των βιοαποβλήτων είναι οι κάτωθι:
1.

Προδιαλογή και επεξεργασία στην οικία (οικιακή ξήρανση, οικιακή / κοινοτική
κομποστοποίηση)

2.

Προδιαλογή, συλλογή και επεξεργασία σε κεντρική μονάδα (ξήρανση, κομποστοποίηση ή
αναερόβια χώνευση)

9.3.1.

Οικιακή ξήρανση

Μία από τις επιλογές για οικιακή επεξεργασία των βιοαποβλήτων είναι η ξήρανση. Ένας τυπικός
κάδος συλλογής και ξήρανσης προδιαλεγμένων οικιακών οργανικών αποβλήτων, αποτελείται από
έναν μεταλλικό ανοξείδωτο κάδο μέσα στον οποίο τοποθετούνται τα οργανικά οικιακά απορρίμματα
(ωφέλιμος όγκος περίπου 8 λίτρα). Το υλικό που μπορεί να τοποθετηθεί στον κάδο αποτελείται από:
φρούτα, λαχανικά, χαρτί κουζίνας, μαγειρεμένο φαγητό, κρέας, ψάρια, απόβλητα κήπου, κλπ.
Η αφαίρεση της υγρασίας γίνεται με την βοήθεια λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας οι οποίοι
βρίσκονται στο εσωτερικό του κάδου. Τα διατροφικά απορρίμματα ξηραίνονται ενώ μετά το πέρας
της διεργασίας της ξήρανσης τεμαχίζονται ελαφρώς από έναν μικρό τεμαχιστή ο οποίος βρίσκεται
στη βάση της συσκευής. Η χονδρόκοκκη σκόνη συλλέγεται σε ειδικό δοχείο συλλογής το οποίο
βρίσκεται τοποθετημένο κάτω από τον τεμαχιστή. Στο καπάκι του κάδου υπάρχει τοποθετημένο ένα
φίλτρο ενεργού άνθρακα το οποίο αφαιρεί πιθανές οσμές. Η όλη διεργασία πραγματοποιείται
αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού ενώ ο χρήστης δεν χρειάζεται να ασχοληθεί περαιτέρω με τη
συσκευή, παρά μόνο προκειμένου να αφαιρέσει το ξηραμένο προϊόν από το σύστημα μετά την
πάροδο αρκετών ημερών. Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή είναι ελάχιστη, ενώ ο
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κάδος μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο της κουζίνας ενός σπιτιού (όπου τοποθετείται συνήθως
ο κάδος απορριμμάτων) είτε σε εξωτερικό χώρο.
Η μείωση της μάζας κυμάνθηκε μεσοσταθμισμένα στο 85% κ.β., και του όγκου στο 90%. κ.ο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά την ξήρανση 2 kg οργανικών αποβλήτων, το βάρος του
υπολείμματος είναι περίπου 250‐300 gr και αποθηκεύεται πολύ εύκολα ενώ δεν έχει τις βλαβερές
και ενοχλητικές οσμές του αρχικού υποστρώματος. Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρίς την περιεχόμενη
υγρασία και με την αδρανοποίηση των παθογόνων οργανισμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας (πχ ως εδαφοβελτιωτικό), γεγονός που έρχεται
σε πλήρη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του εν λόγω κάδου είναι η σημαντική μείωση των
δρομολογίων για τη συλλογή των απορριμμάτων. Λόγω της παρουσίας του οργανικού φορτίου στα
απορρίμματα και της γρήγορης έναρξης της σήψης των απαιτείται σχεδόν η καθημερινή τους
συλλογή. Με την απομάκρυνση του οργανικού κλάσματος η συλλογή του υπολοίπου κλάσματος, θα
γίνεται πολύ αραιότερα ενώ το ξηρό οργανικό κλάσμα μπορεί να μαζεύεται από τα σπίτια κάθε 15 ή
30 μέρες, αντί σε καθημερινή βάση. Επίσης, με την αφαίρεση του οργανικού κλάσματος γίνεται
πολύ καλύτερη η ανακύκλωση των συσκευασιών με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα
πολύ μεγαλύτερης ανάκτησης υλικών και να μειώνεται στο ελάχιστο το υπόλειμμα των
απορριμμάτων που θα οδηγείται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.
Επιπλέον, με σωστή διαλογή του οργανικού υλικού και ανακύκλωση των συσκευασιών, το τελικό
υπόλειμμα για διαχείριση δεν θα ξεπερνά το 10%. Με αυτό λοιπόν το συνδυασμένο τρόπο το κόστος
συλλογής μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας μειώνεται κατακόρυφα.

9.3.2.

Οικιακή ή κοινοτική κομποστοποίηση

Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά των χωριών του Δήμου, μπορούν με ένα μικρό ειδικό κάδο να
παράγουν κομπόστ (λίπασμα) σε επίπεδο οικίας, από τα οικιακά οργανικά τους, που θα αξιοποιούν
στον κήπο ή σε φυτά του μπαλκονιού τους, μειώνοντας αντίστοιχα τα παραγόμενα απορρίμματα.
Εκτιμάται ότι μόνο με την οικιακή κομποστοποίηση οι ΟΤΑ μπορούν να μειώσουν τα προς διαχείριση
οικιακά οργανικά και κλαδέματα σε ποσοστό που αντιστοιχούν μέχρι και το 2‐3% του συνόλου των
απορριμμάτων τους στην ιδανική περίπτωση της πλήρους εφαρμογής της μεθόδου, με χαμηλό
αρχικό κόστος και μεσοπρόθεσμο–μακροπρόθεσμο σημαντικό οικονομικό όφελος.
Βασικό μειονέκτημα της οικιακής κομποστοποίησης είναι οι οσμές που παράγονται κατά την
αερόβια διαδικασία.
Στην ίδια βάση με την οικιακή κομποστοποίηση, υπάρχουν συστήματα που επεξεργάζονται
μεγαλύτερες ποσότητες βιοαποβλήτων και παράγουν κομπόστ, σε κοινοτικό επίπεδο. Τα συστήματα
αυτά δύναται να έχουν δυναμικότητα πλέον των 100 τόνων το έτος.
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9.3.3.

Συλλογή βιοαποβλήτων και επεξεργασία σε κεντρική μονάδα.

Υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αλλά και πράσινων
αποβλήτων:


Η συλλογή πόρτα‐πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία,



Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα
νοικοκυριά / κατοικίες, και



Η συλλογή σε κεντρικά σημεία, όπου ο πολίτης μεταφέρει μόνος του τα διαχωρισμένα
απόβλητα.

1. Συλλογή πόρτα‐πόρτα
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης και χωριστής
συλλογής για τα οργανικά: κάδοι ή μικρά δοχεία (βιοκάδοι), χάρτινες σακούλες, πλαστικές σακούλες
από κοινό πλαστικό και πλαστικές σακούλες από βιοαποδομήσιμο πλαστικό (προς το παρόν η χρήση
τους περιορίζεται από το υψηλό σχετικά κόστος, αλλά παρουσιάζει αυξητική τάση).
Οι βιοκάδοι κατασκευάζονται συνήθως από πλαστικό και τοποθετούνται δίπλα στον κάδο για τα
υπόλοιπα απόβλητα (rest‐waste), και πιθανόν δίπλα στους κάδους ανακύκλωσης για άλλα υλικά
(π.χ. συσκευασίες). Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 20 έως 120 λίτρα, ανάλογα με τον αριθμό των
ατόμων που εξυπηρετεί. Το χρώμα τους διαφέρει από αυτό των άλλων κάδων και συχνά είναι
πράσινο ή καφέ.
Οι χάρτινες σακούλες χρησιμοποιούνται συχνά για την προσωρινή αποθήκευση των οργανικών
καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν από την επεξεργασία τους, αφού το χαρτί είναι επίσης
βιοαποδομήσιμο. Η βιολογική επεξεργασία της χάρτινης σακούλας διευκολύνεται από τον τεμαχισμό
των αποβλήτων πριν από την επεξεργασία.
Σε αρκετές χώρες τα διάφορα κλάσματα των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών
συλλέγονται χωριστά σε πλαστικές σακούλες διαφορετικών χρωμάτων, οι οποίες συλλέγονται όλες
μαζί σε όχημα χωρίς συμπίεση και διαχωρίζονται αυτόματα με σύστημα οπτικής αναγνώρισης σε
κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής και επεξεργασίας. Το μειονέκτημα της χρήσης πλαστικής
σακούλας για τη συλλογή των οργανικών είναι ότι η σακούλα θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον
τεμαχισμό και την βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, αλλιώς θα υπάρξει υψηλό ποσοστό
προσμίξεων πλαστικού στο κομπόστ, που το καθιστά ακατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις.
Η χρήση πλαστικής σακούλας από βιοαποδομήσιμο πλαστικό (δηλαδή πλαστικό που διασπάται
φυσικά και βιολογικά σε μη ορατά σωματίδια κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης) παρουσιάζει
έντονα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο της χάρτινης
όσο και της πλαστικής σακούλας ενώ δεν παρουσιάζει τα μειονεκτήματά τους. Έτσι μπορεί να
τοποθετηθεί κατευθείαν στη διαδικασία της βιολογικής επεξεργασίας, χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση
όπως οι κοινές πλαστικές σακούλες, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή ανθεκτικότητα στα υγρά των
οργανικών αποβλήτων. Το βασικό της μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος.
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Η συχνότητα της συλλογής ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα, κυρίως ανάλογα με τις
κλιματολογικές συνθήκες και τον τύπο των αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά. Στα ψυχρά
κλίματα των περισσότερων χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα χωριστής συλλογής των ΒΑΑ η
συλλογή γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο, με πιθανή αύξηση της συχνότητας κατά
τους θερινούς μήνες. Στα Μεσογειακά κλίματα η συλλογή των ΒΑΑ, αν περιλαμβάνουν και
υπολείμματα φαγητού θα πρέπει να γίνεται το λιγότερο 2‐3 φορές την εβδομάδα και πιθανά
συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, η συλλογή των αποβλήτων κηπουρικής (όπου
υπάρχουν) μπορεί να είναι πολύ αραιότερη, π.χ. κάθε δεκαπενθήμερο. Είναι λοιπόν σημαντικό να
αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα κρατά τα δύο αυτά ρεύματα χωριστά, για τη βελτιστοποίηση του
κόστους συλλογής, σύμφωνα με το παράδειγμα πολλών επιτυχημένων προγραμμάτων στην Ιταλία
και την Ισπανία (περιοχή Καταλονίας). Αυτή η μέθοδος συλλογής οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά
συμμετοχής και υψηλή καθαρότητα του συλλεγόμενου υλικού.
2. Συλλογή σε κάδους κοντά στα νοικοκυριά
Αυτό το σύστημα συλλογής βασίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο μεγάλων κάδων, σε μικρή σχετικά
απόσταση από κάθε νοικοκυριό, που βρίσκονται τοποθετημένοι σε στρατηγικά κεντρικά σημεία (π.χ.
super‐markets, πλατείες κλπ). Ο πολίτης μεταφέρει τα διαχωρισμένα κλάσματα των αποβλήτων
στους κάδους, απ’ όπου συλλέγονται. Συνήθως οι κάδοι έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το
κλάσμα των αποβλήτων που συλλέγεται σε αυτούς. Υλικά που μπορεί να συλλεχθούν χωριστά με
αυτό το σύστημα είναι το χαρτί και το χαρτόνι, τα απόβλητα κηπουρικής, υφάσματα και
υπολείμματα φαγητού. Ειδικά για τα υπολείμματα φαγητού, διανέμονται ‐συχνά δωρεάν‐ στα
νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χάρτινες ή πλαστικές σακούλες, στις οποίες
συλλέγουν τα απόβλητα φαγητού τα οποία κατόπιν μεταφέρουν στους κεντρικούς κάδους για
συλλογή και επεξεργασία.
Η συχνότητα αποκομιδής του οργανικού κλάσματος από τους κεντρικούς κάδους ποικίλει από Δήμο
σε Δήμο, και είναι υψηλότερη για τα απόβλητα φαγητού και για θερμά κλίματα. Στην Καταλονία
(Ισπανία) για παράδειγμα τα απόβλητα φαγητού συλλέγονται καθημερινά ή κάθε δεύτερη μέρα.
Ειδικά κατά τους θερινούς μήνες η συχνότητα συλλογής αυξάνει για την αποφυγή οχλήσεων από τη
δημιουργία οσμών και την προσέλκυση εντόμων. Οι κάδοι πλένονται συχνά, τουλάχιστον μια φορά
κάθε δεκαπενθήμερο.
Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιοχές με υψηλή πυκνότητα δόμησης και περιορισμένο
διαθέσιμο χώρο για κάδους σε κάθε κτίριο. Το μειονέκτημα της είναι ότι καθώς δεν υπάρχει άμεση
σύνδεση του κάδου με κάποια νοικοκυριά δεν δημιουργείται η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης
και παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά προσμίξεων και χαμηλότερη συμμετοχή.
3. Συλλογή σε κεντρικά σημεία/κέντρα ανακύκλωσης
Τα κέντρα ανακύκλωσης είναι εγκαταστάσεις σε επιλεγμένα σημεία μιας περιοχής, όπου ο πολίτης
μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων για ανακύκλωση. Τα κέντρα αυτά
μπορεί να δέχονται απόβλητα όπως γυάλινες φιάλες, κουτάκια αλουμινίου, μπαταρίες και
ηλεκτρικές συσκευές καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες Β.Α.Α. (χαρτί και χαρτόνι, οργανικά και
απόβλητα κηπουρικής κλπ). Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη συλλογή
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των οργανικών από αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου η συλλογή από κάθε νοικοκυριό κρίνεται
ασύμφορη.
Η κεντρική επεξεργασία των βιοαποβλήτων μπορεί να γίνει με ξήρανση, με κομποστοποίηση ή
αναερόβια χώνευση, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 7.

9.4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, η προδιαλογή και η συλλογή σε κάδους κοντά στα νοικοκυριά ή/και
σε κεντρικά σημεία με κέντρα ανακύκλωσης (όπως αυτά παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο
κεφάλαιο) είναι από τις πιο διαδεδομένες επιλογές. Η συλλογή γίνεται συνήθως σε έναν κάδο (π.χ.
μπλε χρώματος), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερη κάδοι για διάφορες ροές (π.χ.
γυαλί, χαρτί κ.λπ.). Αναφορικά με την επεξεργασία, η μόνη εναλλακτική είναι η διαλογή και η
προώθηση σε βιομηχανίες ανακύκλωσης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 7.4.

9.5.

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Τα υπόλοιπα (εναπομείναντα) σύμμεικτα ΑΣΑ, συλλέγονται σε έναν κάδο (π.χ. πράσινου χρώματος),
ενώ αναφορικά με την επεξεργασία, οι εναλλακτικές επιλογές είναι αρκετές (π.χ. μονάδες μηχανικής
διαλογής σε συνδυασμό με ξήρανση ή κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση, θερμική
επεξεργασία, ταφή κ.λπ.), όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 7.
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10.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΔΣΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνονται και περιγράφονται αναλυτικά τα εναλλακτικά σενάρια για την
ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο Δήμο Νάξου.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η προδιαλογή και
επεξεργασία κατά μέσο όρο 3.000 τόνων βιοαποβλήτων ετησίως.
Για την περίπτωση των κατοικημένων νησιών, δεδομένων των πολύ μικρών παραγόμενων
ποσοτήτων, η μόνη βιώσιμη λύση για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων είναι τα συστήματα
οικιακής και κοινοτικής κομποστοποίησης. Τονίζεται ότι ήδη ο Δήμος έχει εξασφαλίσει
χρηματοδότηση για την αγορά και διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης (περίπου 30 σε κάθε
νησί). Επιπλέον για τα μικρά νησιά προτείνεται η προμήθεια 4 συστημάτων κοινοτικής
κομποστοποίησης δυναμικότητα περίπου 100 τόνων.
Τα εναλλακτικά σενάρια που αφορούν το νησί της Νάξου παρουσιάζονται επιγραμματικά στον
ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 34: Εναλλακτικά σενάρια για τη διαχείριση Βιοαποβλήτων στο νησί της Νάξου

Σενάριο

Σενάριο 1Α

Σενάριο 1Β

Σενάριο 1Γ

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Περιγραφή
Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στην οικιακή επεξεργασία των
βιοαποβλήτων με συνδυασμό:
 οικιακής ξήρανσης στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές και
 κοινοτικής κομποστοποίησης σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές.

Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στην:
 ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία των βιοαποβλήτων με
κομποστοποίηση.

Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στην:
 ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία των βιοαποβλήτων με αναερόβια
χώνευση.
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Σενάριο

Σενάριο 1Δ

Σενάριο 1Ε

Περιγραφή
Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στην:
 ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία των βιοαποβλήτων με ξήρανση.

Το εν λόγω σενάριο βασίζεται σε συνδυασμό:
 οικιακή επεξεργασία μέρος των βιοαποβλήτων και
 ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία μέρος των βιοαποβλήτων με
κομποστοποίηση57.

Τονίζεται ότι ήδη ο Δήμος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την αγορά και διανομή περίπου
480 κάδων οικιακής κομποστοποίησης οι οποίοι θα μοιραστούν κυρίως σε απομακρυσμένες
και αραιοκατοικημένες περιοχές και θα δρουν υποστηριχτικά σε όλα τα σενάρια.

10.2.
10.2.1.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1Α
Γενική Περιγραφή

Στην περίπτωση του Σεναρίου 1Α, θα πρέπει να πραγματοποιείται η επεξεργασία 3.000 τόνων
βιοαποβλήτων σε επίπεδο οικίας (οικιακή ξήρανση) και κοινότητας (κοινοτική κομποστοποίηση).
Εκτιμάται ότι ο καταμερισμός ανάμεσα στα 2 αυτά συστήματα είναι περίπου 1.000 τόνους
επεξεργασία με ξήρανση, και 2.000 τόνους με κομποστοποίηση.
Υπενθυμίζεται ότι θα δρα υποστηριχτικά και η οικιακή κομποστοποίηση (με ανεξάρτητους κάδους οι
οποίοι θα μοιραστούν κυρίως σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές), ενώ στο
σενάριο αυτό ελαχιστοποιείται η συλλογή βιοαποβλήτων.
Οι περιοχές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κοινοτικής κομποστοποίησης, θα
προμηθευτούν με συστήματα κομποστοποίησης με δυναμικότητα περίπου 200 τόνων το έτος.
Συνολικά θα χρειαστούν περίπου 10 μικρά συστήματα, οι οποίοι θα καλύπτουν ισάριθμες περιοχές.
Τα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της οικιακής ξήρανσης, θα προμηθευτούν με
ένα κάδο συλλογής και ξήρανσης των 8 λίτρων και με ένα απλό κάδο προσωρινής αποθήκευσης του
ξηραμένου προϊόντος των 7 λίτρων. Επιπλέον, θα χρειαστεί ένας τροχήλατος κάδος που θα
τοποθετηθεί στον δρόμο. Ο κάδος αυτός θα καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, και θα
δέχεται το ξηραμένο προϊόν. Οι πολίτες θα απορρίπτουν το ξηραμένο προϊόν στους κεντρικούς
κάδους, χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό μικρό 7λιτρο κάδο τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να

57

η αναερόβια χώνευση δεν εξετάζεται λόγω των υφιστάμενων χαμηλών ποσοτήτων βιοαποβλήτων
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επισημανθεί ότι το ξηραμένο προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από οσμές και περίσσια υγρασία, με
συνέπεια την πολύ εύκολη αποθήκευση και μεταφορά του.
Συνολικά θα γίνεται η χρήση του ακόλουθου εξοπλισμού:
 Ενός κάδου συλλογής και ξήρανσης των οικιακών βιοαποβλήτων (8 λίτρων) που θα
τοποθετηθεί στα νοικοκυριά
 Ενός κάδου 7 λίτρων για τα νοικοκυριά και την τοποθέτησή του εντός της κουζίνας
 Κεντρικού κάδου συλλογής για την συλλογή του ξηραμένου προϊόντος.

10.2.2.

Ενδεικτική διαστασιολόγηση

Η μέση ημερήσια παραγωγή (ΜΗΠΑ) οικιακών βιοαποβλήτων ανά κάτοικο είναι περίπου 0,7 κιλά /
ημέρα. Επίσης, στοιχεία από πιλοτικές εφαρμογές δείχνουν ότι από τα συνολικά παραγόμενα
βιοαπόβλητα, ο χρήστης προδιαλέγει και εκτρέπει στον κάδο συλλογής και ξήρανσης περίπου το
80% κβ. Το υπόλοιπο 20% κβ καταλήγει στον πράσινο κάδο συμμείκτων νωπό. Συνεπώς στον κάδο
συλλογής και ξήρανσης υπολογίζεται ότι θα καταλήγουν περίπου:

  0,70  0,8  0,56   /   
Υποθέτοντας ότι ο μέσος αριθμός κατοίκων ανά νοικοκυριό είναι περίπου 2,5, συμπεραίνουμε ότι
ανά νοικοκυριό, στον κάδο συλλογής και ξήρανσης θα καταλήγουν περίπου:

  0,56  2,5  1,4   /   
Συνεπώς, για να καλυφθούν οι 1.000 τόνους ετησίως, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε περίπου
[(1.000.000 / (1,4 x 365)  ] 2.000 οικίες (συνολικά ο αριθμός των νοικοκυριών στο Δήμο είναι
περίπου 7.000).
Μετά την ξήρανσης, το βάρος του ξηραμένου προϊόντος θα είναι περίπου 150 γραμμάρια, και ο
όγκος του περίπου 0,25 λίτρα, ενώ το ξηραμένο προϊόν θα φυλάσσεται στον πλαστικό καφέ κάδο
των 7 λίτρων για περίπου 15‐20 ημέρες, και στην συνέχεια θα μεταφέρεται σε κεντρικό κάδο των
1.100 λίτρων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή θα γίνεται κάθε 15 ημέρες και ότι ο κεντρικός κάδος θα αδειάζει
όταν η πληρότητα φτάνει στο 70% (ήτοι περίπου 770 λίτρα), οι οικίες που μπορεί να καλύψει ο κάθε
κεντρικός κάδος είναι περίπου:
Οικίες = 770 λίτρα / 15 ημέρες x 0,25 (λίτρα/ημέρα) = 205
Συνυπολογίζοντας την ακτίνα που θα καλύπτει ο κάθε κεντρικός κάδος συλλογής, εκτιμάται ότι θα
πρέπει να καλύπτει περίπου 60 νοικοκυριά, και όχι 205 που θεωρητικά θα μπορούσε, έτσι ώστε να
μην είναι αναγκασμένος κάθε κάτοικος να μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις για να απορρίψει το
υπόλειμμα. Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται περίπου 2.000/60  34 κεντρικοί κάδοι των 1.100
λίτρων.
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Συνολικά, τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 35: Τελική προεκτίμηση του συστήματος ΔσΠ για το Σενάριο 1Α

10.2.3.

Τελικός αριθμός συστημάτων κοινοτικής κομποστοποίησης (200 τόνων)

10

Τελικός αριθμός κάδων συλλογής και ξήρανσης

2.000

Τελικός αριθμός κάδων 7 λίτρων

2.000

Τελικός αριθμός κάδων 1.100 λίτρων

34

Ενδεικτική απεικόνιση

Ακολούθως, παρουσιάζεται μία ενδεικτική απεικόνιση του συστήματος ΔσΠ για το Σενάριο 1Α. Η
ξήρανση προτείνεται να γίνεται κυρίως στη πόλη της Νάξου, και οι κομποστοποίηση σε μεγάλους
οικισμούς και σε περιοχές με μεγάλους παραγωγούς (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία).
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Επεξεργα
ασία 1.000 τόνωνν βιοαποβλήτων με
συστήματτα

οικιακής

ξήρανσης

σε

πυκνοκαττοικημένες περιοχέές (πχ Δ.Δ. Νάξου).

ων
Επεξεργασία 2.000 τόννων βιοαποβλήτω
ποστοποίησης (200
0 τ)
συστήματτα κοινοτικής κομπ
σε απομ
μακρυσμένες περιιοχές (π.χ. Φιλόττη,
Απέραθοςς, Μονή, Χάλκειο κ.λπ).

ποστοποίησης (100
0 τ)
Συστήματτα κοινοτικής κομπ
στις Μικρ
ρές Κυκλάδες

Εικόνα 20:
2 Ενδεικτική απειικόνιση του συστήμ
ματος ΔσΠ για το Σενάριο
Σ
1Α

ΕΜ
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10.3
3.

ΣΕΝΑΡ
ΡΙΑ 1Β, 1Γ & 1Δ

10.3
3.1.

Γενικκή Περιγραφ
φή

Στηνν περίπτωση των Σεναρίων 1Β, 1Γ και
κ 1Δ, θα πρέπει να σχεδιαστεί
σ
έννα σύστημα ΔσΠ
(προ
οδιαλογής καιι συλλογής) 3.000 τόνων βιοαποβλήτω
ων για την μεταφορά του
υς σε μία κενττρική
μονά
άδα επεξεργα
ασίας, η οποία
α θα επεξεργά
άζεται τα βιοα
απόβλητα είττε με κομποσττοποίηση (Σεννάριο
1Β), είτε με αναερ
ρόβια χώνευσ
ση (Σενάριο 1ΓΓ), είτε με ξήρ
ρανση (Σενάριιο 1Δ).
Υπεννθυμίζεται ότι θα δρα υποσ
στηριχτικά κα
αι η οικιακή κο
ομποστοποίηση (με ανεξάρ
ρτητους κάδο
ους οι
οποίίοι θα μοιρασ
στούν κυρίως σε
σ απομακρυσ
σμένες και αρ
ραιοκατοικημέένες περιοχέςς).
π
να
α εφαρμοστείί ένα σύστημ
μα με την χρή
ήση μικρού κάδου
Στο νησί της Νάξξου λοιπόν, προτείνεται
μέσα
α σε κάθε νοικοκυριό ή και μεγάλο παραγωγό (πχ εσ
στιατόριο), και την τελική σ
συλλογή σε κά
άδους
κονττά στα νοικοκυ
υριά.
Πιο αναλυτικά
α
πρ
ροτείνεται η χρ
ρήση του ακό
όλουθού εξοπλισμού:


Ένας κάδ
δος 10 λίτρων για τα νοικοκκυριά και την τοποθέτησή του
τ εντός της κουζίνας



Ένας κάδ
δος 50 λίτρων για τα εστιαττόρια, καφετέέριες, μπαρ για
α χρήση εντόςς της κουζίναςς



Ένα σετ από
α βιοδιασπ
πώμενες σακο
ούλες



Κεντρικό
ός κάδος συλλλογής 360 λίττρων (κοντά στα
σ νοικοκυρ
ριά) ή 1.100 λλίτρων (κοντά
ά στα
εστιατόρ
ρια/μαγειρεία
α/μπαρ).

Τα υπολείμματα
υ
τροφών θα τοποθετούντα
τ
αι στον κάδο κουζίνας εντό
ός της ειδικήςς βιοδιασπώμ
μενης
σακο
ούλας και ότα
αν αυτή γεμίσει θα μεταφέρεται στον εξωτερικό κάδο
ο.

άδος κουζίναςς
Εικόνα 21: Εννδεικτικός κά

άδος αυτός, χωρητικότητα
χ
ας 360 (πλασττικοί τροχήλα
ατοι κάδοι μεε πλαστικό επ
πίπεδο καπάκκι και
Ο κά
ποδο
ομοχλό) ή 1.1
100 It (μεταλλικοί τροχήλαττοι κάδοι με πλαστικό
π
επίπ
πεδο καπάκι και ποδομοχλό
ό) και
χρώμ
ματος καφέ θα
θ βρίσκεται κοντά
κ
στους υφιστάμενους
υ
ς κάδους απο
ορριμμάτων. Α
Απορριμματοφ
φόρο
του Δήμου θα αδ
δειάζει τους καφέ
κ
αυτούς κάδους. Παρ
ρότι η παραγόμενες ποσόττητες μπορού
ύν να
καλυ
υφθούν και με
μ μία τάξη μικρότερους
μ
κάδους, επιλλέγονται οι κατηγορίες αυ
υτές έτσι ώσττε να
μπορ
ρούν να καλύψουν αραιότεερη συλλογή, αλλά και από
όρριψη βιοαπ
ποβλήτων κήπ
που.
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Εικόνα 22: Κάδ
δοι χωρητικότητας 30‐360
0 It

Ε
Εικόνα
23: Κά
άδος χωρητικό
ότητας 1.100 It
Ως βιοδιασπώμεν
β
νη ορίζεται μία
α σακούλα, η οποία πληρο
οί τις προδιαγραφές των πρ
ροτύπων ΕΝ 13432
1
«Συσ
σκευασίες‐ Απαιτήσεις
Α
γ
για
τις ανα
ακτήσιμες συ
υσκευασίες μέσω
μ
λιπασματοποίησης και
βιοα
αποδόμησης ‐ Πρόγραμμα
α δοκιμών και κριτήρια αξιολόγησης για την τελλική αποδοχή
ή της
εκάσ
στοτε συσκευα
ασίας» και ΕΝ
Ν 14995.
Πρακτικά είναι ένας
έ
τύπος σακούλας
σ
πο
ου βιοδιασπά
άται και κομ
μποστοποιείτα
αι 100% μέσ
σα σε
στημα το πολύ
ύ 2 μηνών. Έτσι μπορεί να
α τοποθετηθεεί απευθείας στη διαδικασ
σία της βιολογικής
διάσ
επεξξεργασίας, χω
ωρίς να χρεειάζεται να απομακρυνθ
θεί όπως οι κοινές πλα
αστικές σακούλες,
προσ
σφέροντας τα
αυτόχρονα υψ
ψηλή ανθεκτικκότητα στα υγγρά των οργαννικών αποβλή
ήτων.
Οι χάρτινες
χ
σακο
ούλες χρησιμ
μοποιούνται συχνά
σ
για την προσωρινή
ή αποθήκευση των οργαννικών,
καθώ
ώς δεν χρειάζζεται να αφα
αιρεθούν πρινν από την επεεξεργασία του
υς, αφού το χχαρτί είναι επ
πίσης
βιοα
αποδομήσιμο.. Η βιολογική επεξεργασία της χάρτινης σακούλας διεευκολύνεται α
από τον τεμαχχισμό
των αποβλήτων πριν από τη
ην επεξεργασ
σία. Ο συγκεεκριμένος τύπος σακούλα
ας είναι λιγό
ότερο
ανθεεκτικός στα στραγγίσματα
α των υγρώνν αποβλήτωνν προκαλώντα
ας συχνά δια
αρροή υγρώνν και
ανάγγκη καθαρισμ
μού του κάδου
υ.

10.3
3.2.

Ενδεεικτική διασττασιολόγηση
η

Νοικκοκυριά
Η εννδεικτική διασ
στασιολόγηση
η βασίστηκε σε
σ στοιχεία πο
ου συλλέχθηκκαν σχετικά μ
με τις υφιστάμ
μενες
κατο
οικίες (στοιχειιά από ΕΣΥΕ).. Τα δεδομένα
α αυτά είναι ακριβή σε όττι αφορά τις π
παρούσες χρήσεις
των κατοικιών πο
ου βρίσκονταιι στις εξεταζό
όμενες περιοχχές και δίνουνν πληροφορίεες για το είδο
ος της
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χρήσης οικιακής ή μη. Στόχος ήταν να εξακριβωθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που θα
εξυπηρετούνται από το σύστημα.
Σε αναλογία με το Σενάριο 1Α, στους κάδους συλλογής εκτιμάται ότι θα καταλήγουν περίπου:

  0,56  2,5  1,4   /   
Δεδομένου ότι θα πρέπει να συλλέγονται περίπου 3.000 τόνοι (νούμερο που προκύπτει από τους
στόχους που τέθηκαν από τον στρατηγικό σχεδιασμό), ο αριθμός των νοικοκυριών που θα πρέπει να
εξυπηρετείται τελικώς από το σύστημα ΔσΠ υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 5.800 νοικοκυριά
(υπενθυμίζεται ότι συνολικά ο αριθμός των νοικοκυριών στο Δήμο είναι περίπου 8.500)
Συνυπολογίζοντας την ακτίνα που θα καλύπτει ο κάθε κεντρικός κάδος συλλογής, εκτιμάται ότι θα
πρέπει να καλύπτει περίπου 60 νοικοκυριά, έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένος κάθε κάτοικος να
μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις για να απορρίψει το υπόλειμμα. Συνεπώς, συνολικά
απαιτούνται περίπου 5.800/60 = 97 κεντρικοί κάδοι των 360 λίτρων.
Άλλοι χρήστες πλην των νοικοκυριών
Για το εξεταζόμενο σύστημα διαλογής στην πηγή, κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι λοιπές εμπορικές χρήσεις, π.χ. γραφεία, μαγαζιά,
δεν εξετάζονται καθώς δεν θεωρείται ότι παράγουν αξιόλογες ποσότητες οργανικών αποβλήτων.
Συνολικά, προτείνεται να μοιραστούν 100 μικροί κάδοι (50 λίτρων), και να τοποθετηθούν 20 κάδοι
τροχήλατοι (1.100 λίτρων), ώστε να καλύψουν 100 μεγάλους παραγωγούς (εστιατόρια, μαγειρεία,
μπαρ κ.λπ.)
Οι κάδοι προτείνεται να τοποθετηθούν πλησίον των υφιστάμενων κάδων συλλογής και θα
χρησιμοποιηθούν για την απόρριψη των οργανικών που συλλέγονται στην κουζίνα των νοικοκυριών
και των άλλων παραγωγών. Οι βασικοί λόγοι που συνηγορούν προς την πρακτική αυτή είναι οι εξής:


Η χωροθέτηση των υφιστάμενων κάδων έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις
κατοίκων, οι οποίοι επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας όταν κρίνουν ότι η θέση των
κάδων δεν είναι χρηστική και βολική.



Δε θα υπάρξει μείωση των ήδη περιορισμένων θέσεων στάθμευσης



Στη συνείδηση των κατοίκων οι υφιστάμενες θέσεις των κάδων έχουν διαμορφωθεί ως χώροι
απόρριψης αποβλήτων

Συνεπώς τοποθετώντας τους κάδους πλησίον των υφιστάμενων δεν αναμένονται παράπονα από
τους κατοίκους.
Συνολικά αποτελέσματα
Συνολικά, τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 36: Τελική προεκτίμηση του συστήματος ΔσΠ για τα Σενάρια 1Β ‐ 1Δ

10.3.3.

Τελικός αριθμός κάδων 10 λίτρων

5.800

Τελικός αριθμός κάδων 360 λίτρων

97

Τελικός αριθμός κάδων 50 λίτρων

100

Τελικός αριθμός κάδων 1.100 λίτρων

20

Συχνότητα συλλογής

Ο καθορισμός της συχνότητας συλλογής των υπολειμμάτων τροφών εξαρτάται από παράγοντες
όπως οι παραγόμενες ποσότητες, οι κλιματολογικές συνθήκες, το σύστημα διαλογής στην πηγή, η
συλλογή ή μη αποβλήτων κήπου όπως κλαδέματα που καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο.
Σε χώρες όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχει η
δυνατότητα για πιο αραιή συλλογή. Αντίθετα, σε Μεσογειακά κλίματα η συλλογή πραγματοποιείται
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ενώ τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται μέχρι και
5 φορές την εβδομάδα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο γενικός μέσος όρος συλλογής ανά
χώρα.
Πίνακας 37: Συχνότητα Συλλογής υπολειμμάτων τροφών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η συχνότητα επηρεάζεται επίσης, από το σύστημα συλλογής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι στο, σύστημα
κεντρικών κάδων απαιτείται ελαφρώς αυξημένος ρυθμός συλλογής για τους παρακάτω λόγους:


Οι κάδοι γεμίζουν ευκολότερα



Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε κοινόχρηστους χώρους και ενδεχόμενα
προβλήματα

οσμών

προκαλούν

έντονα

παράπονα

προς

την

υπηρεσία

καθαριότητας.
Για το Δήμο Νάξου, προτείνεται η συλλογή βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά να πρέπει να
πραγματοποιείται επίσης αρκετά συχνά:


Τουλάχιστον 2‐3 συλλογές την εβδομάδα (2 δρομολόγια εάν είναι δυνατόν σε μικρά χωριά
με μονοκατοικίες και χώρο για αποθήκευση στους κήπους)



Έως και 4 φορές την εβδομάδα ή και συχνότερα, σε θερμές περιόδους (Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο).

Τα απόβλητα κήπων μπορεί να συλλέγονται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα. Οι διαπιστώσεις
αυτές μπορεί να μεταφραστούν στην πορεία ως ανάγκη οργάνωσης δύο ξεχωριστών συστημάτων
αποκομιδής βιοαποβλήτων, ένα για κάθε «υλικό». Η κίνηση αυτή διασφαλίζει ότι στην περίπτωση
που κριθεί απαραίτητο να εντατικοποιηθεί η επεξεργασία των αποβλήτων τροφών, οι εργασίες
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πρέπει να προσανατολιστούν προς αυτό. Το γεγονός αυτό θα γλίτωνε οποιαδήποτε σπατάλη
ενδεχομένως προέκυπτε από την εποχική διακύμανση στις ποσότητες των αποβλήτων κήπου.

10.3.4.

Ενδεικτική απεικόνιση

Ακολούθως, παρουσιάζεται μία ενδεικτική απεικόνιση του συστήματος ΔσΠ για τα Σενάρια 1Β‐1Γ‐1Δ.
Η ΔσΠ προτείνεται να γίνεται κυρίως στη πόλη της Νάξου και σε περιοχές με μεγάλους παραγωγούς
(π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία). Η μονάδα μπορεί να χωροθετηθεί στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ όπου
προβλέπεται εδικός χώρος.
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ή Μονάδα Επεξεργασίας 3.000 τν
Κεντρική
βιοαποβ
βλήτων
(μηχανική διαλογή με κομποστοποίηση, ή
ανση).
αναερόβια χώνευση ή ξήρα

πτει
ΔσΠ βιολογικών αποβλήτων που θα καλύπ
περίπου το 65% των νοικοκυριών του νησιού.

ποστοποίησης (100
0 τ)
Συστήματα κοινοτικής κομπ
στις Μικρ
ρές Κυκλάδες.

Εικόνα 24: Ενδεικτική
Ε
απεικόννιση του συστήματτος ΔσΠ για τα Σενά
άρια 1Β‐1Γ‐1Δ
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10.4.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1Ε

10.4.1.

Γενική Περιγραφή

Το εν λόγω σενάριο προκύπτει από συνδυασμό των πρώτων Σεναρίων. Πιο αναλυτικά, το Σενάριο 1Ε
προβλέπει την οικιακή επεξεργασία μέρους των βιοαποβλήτων (με οικιακή ξήρανση), την
επεξεργασία μέρους σε κοινοτικό επίπεδο (με κοινοτική κομποστοποίηση) αλλά και συλλογή και
κεντρική επεξεργασία των υπολοίπων με κομποστοποίησης.
Συνολικά, θα πρέπει να πραγματοποιείται η επεξεργασία 500 τόνων βιοαποβλήτων σε επίπεδο
οικίας (ξήρανση) σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, 500 τόνων με κοινοτική κομποστοποίηση σε
αραιοκατοικημένες περιοχές της υπαίθρου, και την προδιαλογή και συλλογή 2.000 τν βιοαποβλήτων
για την κεντρική τους επεξεργασία με κομποστοποίηση.
Υπενθυμίζεται ότι θα δρα υποστηριχτικά και η οικιακή κομποστοποίηση (με ανεξάρτητους κάδους οι
οποίοι θα μοιραστούν κυρίως σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές).
Οι περιοχές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κομποστοποίησης, θα προμηθευτούν με
κάδους κοινοτικής κομποστοποίησης με δυναμικότητα περίπου 100 τόνων το έτος. Συνολικά θα
χρειαστούν 5 κομποστοποιητές, οι οποίοι θα καλύπτουν ισάριθμες περιοχές στο νησί της Νάξου.
Τα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της οικιακής ξήρανσης, θα προμηθευτούν με
ένα κάδο συλλογής και ξήρανσης των 8 λίτρων και με ένα απλό κάδο προσωρινής αποθήκευσης του
ξηραμένου προϊόντος των 7 λίτρων. Επιπλέον, όπως υπολογίστηκε και στο Σενάριο 1Α, για να
καλύψουμε τους 500 τόνους ετησίως, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον 1.000 οικίες
και συνεπώς απαιτούνται περίπου 1.000/60 = 17 κεντρικοί κάδοι των 1.100 λίτρων.
Επίσης θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστημα ΔσΠ βιοαποβλήτων για την μεταφορά 2.000 τόνων σε
μία κεντρική μονάδα.

10.4.2.

Ενδεικτική διαστασιολόγηση

Νοικοκυριά
Με βάσει όσα αναφέρθηκαν για τα Σενάρια 1Β και 1Γ, υπολογίστηκε ότι στο Σενάριο 1Δ το ΔσΠ θα
πρέπει να καλύπτει περίπου 3.800 νοικοκυριά. Συνυπολογίζοντας την ακτίνα που θα καλύπτει ο κάθε
κεντρικός κάδος συλλογής, εκτιμάται ότι θα πρέπει να καλύπτει περίπου 60 νοικοκυριά, έτσι ώστε να
μην είναι αναγκασμένος κάθε κάτοικος να μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις για να απορρίψει το
υπόλειμμα. Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται περίπου 3.800/60  64 κεντρικοί κάδοι των 360 λίτρων.
Άλλοι χρήστες πλην των νοικοκυριών
Για το εξεταζόμενο σύστημα διαλογής στην πηγή, κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι λοιπές εμπορικές χρήσεις, π.χ. γραφεία, μαγαζιά,
δεν εξετάζονται καθώς δεν θεωρείται ότι παράγουν αξιόλογες ποσότητες οργανικών αποβλήτων.
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Συνολικά, προτείνεται να μοιραστούν επίσης 50 μικροί κάδοι (50 λίτρων), και να τοποθετηθούν 20
κάδοι τροχήλατοι (1.100 λίτρων), ώστε να καλύψουν 50 μεγάλους παραγωγούς (εστιατόρια,
μαγειρεία, μπαρ κ.λπ.). Οι κάδοι προτείνεται να τοποθετηθούν πλησίον των υφιστάμενων κάδων
συλλογής και θα χρησιμοποιηθούν για την απόρριψη των οργανικών που συλλέγονται στην κουζίνα
των νοικοκυριών και των άλλων παραγωγών.

10.4.3.

Συχνότητα συλλογής

Και σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η συλλογή βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά να πρέπει να
πραγματοποιείται επίσης αρκετά συχνά:


Τουλάχιστον 2‐3 συλλογές την εβδομάδα (2 δρομολόγια εάν είναι δυνατόν σε μικρά χωριά
με μονοκατοικίες και χώρο για αποθήκευση στους κήπους)



Έως και 4 φορές την εβδομάδα ή και συχνότερα, σε θερμές περιόδους (Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο).

Συνολικά αποτελέσματα
Συνολικά, τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 38: Τελική προεκτίμηση του συστήματος ΔσΠ για το Σενάριο 1Ε
Τελικός αριθμός συστημάτων κοινοτικής κομποστοποίησης
(100 τόνων)
Τελικός αριθμός κάδων συλλογής και ξήρανσης
(ξηραντήρες)

1.000

Τελικός αριθμός κάδων 7 λίτρων
(συλλογής ξηραμένου προϊόντος)

1.000

Τελικός αριθμός κάδων 1.100 λίτρων
(συλλογής ξηραμένου προϊόντος)

17

Τελικός αριθμός κάδων ΔσΠ 10 λίτρων (οικίες)

3.800

Τελικός αριθμός κάδων ΔσΠ 360 λίτρων (οικίες)

64

Τελικός αριθμός κάδων ΔσΠ 50 λίτρων
(μεγάλοι παραγωγοί)
Τελικός αριθμός κάδων ΔσΠ 1.100 λίτρων
(μεγάλοι παραγωγοί)

10.4.4.

5

50
20

Ενδεικτική απεικόνιση

Ακολούθως, παρουσιάζεται μία ενδεικτική απεικόνιση του συστήματος ΔσΠ για το Σενάρια 1Ε. Η
ξήρανση προτείνεται να γίνεται κυρίως στη πόλη της Νάξου, η ΔσΠ προτείνεται να γίνεται κυρίως σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή βιοαποβλήτων, και σε
περιοχές με μεγάλους παραγωγούς (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία). Η μονάδα επεξεργασίας μπορεί να
χωροθετηθεί στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ όπου προβλέπεται εδικός χώρος.
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ή Μονάδα Επεξεεργασίας 2.000 τν
Κεντρική
βιοαποβλήτων
ή διαλογή με κομποστοποίηση, ή
(μηχανική
αναερόβια χώνευση ή ξήρανση)

ΔσΠ βιολλογικών αποβλήτω
ων που θα καλύπ
πτει
περίπου το 45% των νοικοκυριών του νησιού
ασία 500 τόνων βιοαποβλήτων με
Επεξεργα
οικιακή ξήρανση σε πυκνοκατοικημέννες
περιοχές,
ασία 500 τόνω
ων με κοινοτική
Επεξεργα
κομποσττοποίηση
σε
αραιοκατοικημέννες
περιοχές της υπαίθρου

ποστοποίησης (100
0 τ)
Συστήματτα κοινοτικής κομπ
στις Μικρ
ρές Κυκλάδες

Εικόνα 25:
2 Ενδεικτική απειικόνιση του συστήματος ΔσΠ για το Σενάριο
Σ
1Ε
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10.5.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Ακολούθως παρουσιάζεται πινακοποιημένη μία μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων
που προαναφέρθηκαν, σε σχέση με συγκεκριμένα οικονομικά (κόστος επένδυσης και λειτουργικό
κόστος), τεχνικά (λειτουργικές απαιτήσεις – πολυπλοκότητα και ευελιξία τεχνολογίας για τη
δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων), περιβαλλοντικά (εκτροπή βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή, ποσότητα υπολειμμάτων προς ΧΥΤΑ/Υ, εκπομπές και ποσοστό
ανακύκλωσης) και κοινωνικά κριτήρια (συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ).
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Πίνακας 39: Μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο νησί της Νάξου.

Κριτήριο

Σενάριο 1Α

Σενάριο 1Β

Σενάριο 1Γ

Σενάριο 1Δ

Σενάριο 1Ε

Οικιακή ξήρανση (1.000 τν)
και κοινοτική
κομποστοποίηση (2.000 τν)

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία
με κομποστοποίηση (3.000 τν)

ΔσΠ και κεντρική
επεξεργασία με αναερόβια
χώνευση (3.000 τν)

ΔσΠ και κεντρική
επεξεργασία με ξήρανση
(3.000 τν)

Οικιακή ξήρανση (500 τν), κοινοτική
κομποστοποίηση (500 τν) &
ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία με
κομποστοποίηση(2.000 τν)

Το σενάριο αυτό παρουσιάζει
Το

υψηλό

κόστος

επένδυσης, αλλά αρκετά
μειωμένα
κόστη
Κόστος επένδυσης και
λειτουργικό κόστος

λειτουργικά

λόγω

τόσο

ελαχιστοποίησης
φόρτου

εργασίας

της
του
σε

κεντρικό επίπεδο, όσο και
της

μείωσης

απαιτούμενων
δρομολογίων.

των

σχετικά

αυτό

παρουσιάζει

Το εν λόγω σενάριο έχει
σχετικά

σενάριο

χαμηλό

επένδυσης,

σχετικά

υψηλό κόστος επένδυσης,

Το

λειτουργίας

παρουσιάζει

σενάριο

αυτό

συντήρησης

λειτουργίας
σε

και

επίπεδο

σχετικά

μονάδας. Το σχετικά υψηλό

συντήρησης σε επίπεδο

μέσο κόστος επένδυσης,

κόστος συλλογής και μεταφοράς

χαμηλό κόστος επένδυσης,

μονάδας,

λειτουργίας

ανά

λειτουργίας και συντήρησης

σχετικά

σε επίπεδο μονάδας, αλλά

Το

σενάριο

παρουσιάζει

αυτό
σχετικά

και
αλλά

και

και

τόνο

βιοαποβλήτων

συντήρησης σε επίπεδο

ισοσταθμίζεται από την μείωση

συλλογής και μεταφοράς

μονάδας,

του

και σχετικά υψηλό κόστος

των βιοαποβλήτων. Λόγω

σχετικά υψηλό κόστος

κεντρικό επίπεδο, καθώς και από

συλλογής και μεταφοράς

της μικρής δυναμικότητας

συλλογής

και

την μείωση του συνολικού τονάζ

των βιοαποβλήτων.

της μονάδας, τα έσοδα

μεταφοράς

των

βιοαποβλήτων προς συλλογή και

από

βιοαποβλήτων.

υψηλό

την

κόστος

παραγωγή

αλλά

και

φόρτου

μεταφορά,

εργασίας

λόγω

σε

της

ενέργειας αναμένεται να

ταυτόχρονης οικιακής ξήρανσης

είναι σχετικά χαμηλά.

και
κομποστοποίησης.
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Εκτροπή
βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων (ΒΑΑ) από
την ταφή

Ποσότητα
υπολειμμάτων προς
ΧΥΤΑ/Υ

Σε όλα τα σενάρια αναμένεται η ίδια εκτροπή ΒΑΑ από την ταφή.

Σε όλα τα σενάρια αναμένεται η ίδια ποσότητα υπολειμμάτων. Θα πρέπει όμως όλη η εφαρμογή να συνδυαστεί με ένα μεγάλο πρόγραμμα
ενημέρωσης έτσι ώστε να μην υπάρχουν προσμίξεις στα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και κατ' επέκταση υπόλειμμα κατά την επεξεργασία τους.

Στο

Στο εν λόγω σενάριο αναμένεται

Στο

έντονη μείωση των εκλύσεων
καυσαερίων

Εκπομπές58

των

Στο

σενάριο

αυτό

απορριμματοφόρων, λόγω της

αναμένονται οσμές και

μείωσης

βιοαερολύματα τα οποία

των

δρομολογίων.

Ταυτόχρονα όμως πιθανώς να

όμως

αντιμετωπίζεται

λόγω

τοπικά

και

θα

περιορίζονται

της

εφαρμογής

υψηλή όχληση (οσμές) λόγω της

κλειστών

κοινοτικής κομποστοποίησης η

επεξεργασίας.

οποία λόγω κόστους δεν θα
γίνεται σε κλειστό κτήριο.

συστημάτων

σενάριο

αναμένονται

λόγω

Στο

αυτό

βιοαερολύματα τα οποία

ελάχιστες

όμως θα περιορίζονται

σενάριο

κυρίως από υδρόθειο και

αναμένονται

αμμωνία

οσμές και βιοαερολύματα

λόγω

αναερόβια διαδικασία, τα

τα

κλειστών

οποία όμως περιορίζονται

περιορίζονται λόγω της

επεξεργασίας.

λόγω

εφαρμογής

Ταυτόχρονα

της

από

την

εφαρμογής

συστημάτων
επεξεργασίας
εκπομπών.

των

σενάριο

αναμένονται οσμές και

αυτό
οσμές

εν

οποία

όμως

θα

κλειστών

συστημάτων

έχουμε

επεξεργασίας.

των

της

εφαρμογής
συστημάτων
όμως

έντονη

θα

μείωση
εκλύσεων

καυσαερίων

των

απορριμματοφόρων,
λόγω της μείωσης των

58

Οι αέριες εκπομπές των μεθόδων επεξεργασίας αναλύθηκαν ποσοτικά στο κεφάλαιο περιγραφής των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση οι οχλήσεις μέσω αέριων
εκπομπών θα είναι σχεδόν μηδενικές, καθώς η κεντρική επεξεργασία θα γίνεται εξ ολοκλήρου σε κλειστό βιομηχανικό κτίριο, γεγονός πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία μιας
μονάδας. Η κοινοτική κομποστοποίηση από την άλλη, αναμένεται να δημιουργεί μικρές οχλήσεις, αφού θα γίνεται σε ανοικτά συστήματα λόγω κόστους.
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δρομολογίων.
όμως

Τοπικά

πιθανώς

αντιμετωπίζεται
υψηλή

όχληση

λόγω

της

να
και
(οσμές)

κοινοτικής

κομποστοποίησης,

η

οποία λόγω κόστους δεν
θα γίνεται σε κλειστό
κτήριο.
Στο σενάριο αυτό πιθανώς

Στο

στην

αναμένεται

αρχή

λόγω

των

αναμενόμενων

Ποσοστό
ανακύκλωσης59

Στο εν λόγω σενάριο αναμένεται
μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης.

προσμίξεων

στα

βιοαπόβλητα

το

παραγόμενο κόμποστ να
μην πληροί τα κριτήρια
χρήσης και συνεπώς το
ποσοστό ανακύκλωσης να
είναι μικρό. Δεδομένου
όμως ότι θα εφαρμοστεί
στοχευμένη

Στο

εν

οδηγεί
ποσοστό

λόγω

σενάριο

σε

μεγάλο

παράγεται ένα ξηραμένο

ανακύκλωσης

προϊόν το οποίο μπορεί να

Στο

σενάριο

αυτό

δεδομένου ότι το κομπόστ

χρησιμοποιηθεί

που παράγεται από την

βιομάζα

αναερόβια

χώνευση

χρήσεις και συνεπώς το

αναμένεται να είναι καλής

σενάριο οδηγεί σε μεγάλο

ποιότητας.

ποσοστό ανακύκλωσης

με

ως
πολλαπλές

εν

λόγω

σενάριο
μεγάλο

ποσοστό

ανακύκλωσης

λόγω της οικιακής και
κοινοτικής επεξεργασίας.
Αναφορικά

με

κεντρική

την

επεξεργασία,

πιθανώς στην αρχή λόγω
των

αναμενόμενων

προσμίξεων

στα

βιοαπόβλητα

το

καμπάνια

παραγόμενο κόμποστ να

ενημέρωσης, το ποσοστό

μην πληροί τα κριτήρια

αναμένεται

χρήσης και συνεπώς το

να

59

Στην περίπτωση επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πετυχαίνεται ανακύκλωση μόνο εφόσον το τελικό προϊόν (π.χ. κομπόστ ή ξηραμένο προϊόν)
επαναχρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό (και όχι πχ για εργασίες επιχώσεων).
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μεγιστοποιηθεί σε εύλογο

ποσοστό ανακύκλωσης να

χρονικό διάστημα.

είναι

μικρό.

Όπως

προαναφέρθηκε όμως το
ποσοστό αναμένεται να
μεγιστοποιηθεί σε εύλογο
χρονικό διάστημα με την
εφαρμογή

της

στοχευμένης

καμπάνιας

ενημέρωσης.

Στο

σενάριο

παρουσιάζεται

αυτό
καμία

δεν
τεχνική

πολυπλοκότητα. Πιθανώς όμως,
να υπάρχει αρχικώς ένα σχετικά
υψηλό
Λειτουργικές
απαιτήσεις –
πολυπλοκότητα

ρίσκο,

λόγω

υφιστάμενης

μικρής

εκπαίδευσης των πολιτών. Το
ρίσκο αυτό όμως αναμένεται να
ελαχιστοποιηθεί
χρονικό
εφαρμογή

σε

διάστημα
της

εύλογο
με

την

στοχευμένης

καμπάνιας ενημέρωσης.
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της

Στο

εν

λόγω

σενάριο

παρουσιάζει

μικρές

λειτουργικές

απαιτήσεις

και πολυπλοκότητα, ενώ
υπάρχουν ήδη μονάδες σε
λειτουργία στην Ελλάδα.
Γενικά

η

αερόβια

επεξεργασία παρουσιάζει
μεγάλη εφαρμογή στην
Ευρώπη
μεγάλος

και

υπάρχει
αριθμός

μονάδων που λειτουργούν
με την τεχνολογία αυτή.

Η αναερόβια τεχνολογία
παρουσιάζει

αυξητική

τάση τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο,

η

μέθοδος

απαιτείται εξειδικευμένο
προσωπικό
εικοσιτετραώρου βάσεως
για τη λειτουργία μιας
τέτοιας μονάδας λόγω της
πολυπλοκότητάς

της.

Συνολικά στο εν λόγω
σενάριο αναμένεται να
υπάρχει ένας αυξημένος
βαθμός πολυπλοκότητας.
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Στο

εν

λόγω

παρουσιάζει

σενάριο

Στο

σενάριο

αυτό

χαμηλή

αναφορικά με την οικιακή

πολυπλοκότητα και μικρές

ξήρανση

και

λειτουργικές απαιτήσεις.

κομποστοποίηση

δεν

Γενικά η ξήρανση η οποία

παρουσιάζεται

ουσιαστικά βασίζεται στην

τεχνική

επεξεργασία

για

Πιθανώς

όμως,

να

απομάκρυνση

της

υπάρχει

αρχικώς

ένα

υγρασίας

και

σχετικά

εξουδετέρωση

των

λόγω

πολυπλοκότητα.

υψηλό
της

ρίσκο,

υφιστάμενης

μικρής εκπαίδευσης των

μικροοργανισμών,
παρουσιάζει

καμία

μεγάλο

πολιτών. Το ρίσκο αυτό

ενδιαφέρον διεθνώς και

όμως

αναμένεται

να

είναι τεχνολογία που η

ελαχιστοποιηθεί

εφαρμογή της συνεχώς

εύλογο χρονικό διάστημα

εξαπλώνεται.

με την εφαρμογή της

σε
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στοχευμένης

καμπάνιας

ενημέρωσης. Η κεντρική
κομποστοποίηση από την
άλλη μεριά, παρουσιάζει
μικρές

λειτουργικές

απαιτήσεις και χαμηλή
πολυπλοκότητα.

Ευελιξία τεχνολογίας /
Δυνατότητα υποδοχής
άλλων ρευμάτων
αποβλήτων

Σε γενικές γραμμές, τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια επεξεργασία έχουν σημαντικό βαθμό ευελιξίας, κυρίως στο να επεξεργαστούν
επιπροσθέτως λυματολάσπη και φύκια. Σε επίπεδο οικιακής ξήρανσης και κομποστοποίησης δεν υπάρχει ευελιξία. Τέλος είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι η ξήρανση προσδίδει και ένα μεγάλο βαθμό ευελιξία ως προς την χρήση του τελικού ξηραμένου προϊόντος (π.χ. εδαφοβελτιωτικό,
ενεργειακή αξιοποίηση, μεταφορά σε τρίτους κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98 για τα απόβλητα και τη θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων οι
μελλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων συνοψίζονται στα εξής σημεία: Μείωση της παραγωγής αποβλήτων ‐
Διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων ‐ Αύξηση της ανακύκλωσης ‐ Ανάκτηση ενέργειας.
Συμμόρφωση με την
πολιτική της Ε.Ε.

Όσον αφορά στα κίνητρα για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, αυτά θα πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές ανεξαρτήτως της επιλογής
σεναρίου. Ενδεχόμενη μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων ωστόσο δεν αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις προτεινόμενες
εγκαταστάσεις. Η αύξηση της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα σε όλα τα σενάρια, ενώ τέλος, η συμβολή στην ανάκτηση ενέργειας
θεωρείται δεδομένη από την αναερόβια επεξεργασία
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Τα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα των εν λόγω σεναρίων,
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα.
Υπενθυμίζεται ότι τα παρακάτω αφορούν στο νησί της Νάξου, ενώ σε όλα τα σενάρια θα δρα
υποστηριχτικά και η οικιακή κομποστοποίηση με ανεξάρτητους κάδους οι οποίοι θα μοιραστούν
κυρίως σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.
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Πίνακας 40: Βασικά χαρακτηριστικά σεναρίων διαχείρισης βιοαποβλήτων (1Α ‐ 1Ε)
Σενάριο

Περιγραφή

Βασικά μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα
(+) Ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας σε κεντρικό επίπεδο
(+) Μείωση δρομολογίων/ απόλυτου κόστους μεταφοράς
(+) Μειωμένες εκλύσεις καυσαερίων των απορριμματοφόρων

Σενάριο 1Α

Επεξεργασία 1.000 τόνων βιοαποβλήτων με οικιακή ξήρανση και 2.000
τόνων βιοαποβλήτων με κοινοτική κομποστοποίηση.

(‐) Σχετικά υψηλό κόστος
(‐) Σχετικά υψηλό ρίσκο αποτυχίας τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, λόγω της
υφιστάμενης μικρής εκπαίδευσης των πολιτών.
(‐)Σχετικά υψηλή όχληση (οσμές) λόγω της οικιακής κομποστοποίησης
(‐) Μη δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων
(+) Σχετικά χαμηλό κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης
(+) Σχετικά χαμηλό τεχνολογικό ρίσκο
(+) Δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων (φύκια)

Σενάριο 1Β

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 3.000 τόνων βιοαποβλήτων με
κομποστοποίηση

(‐) Υψηλό κόστος συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων
(‐) Το παραγόμενο κόμποστ πιθανώς να μην πληροί τα κριτήρια χρήσης.
(‐) Υψηλή όχληση (οσμές) λόγω της κομποστοποίησης.
(‐) Πιθανή μη δυνατότητα υποδοχής λυματολάσπης
(+)Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
(+) Δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων

Σενάριο 1Γ

Σενάριο 1Δ

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 3.000 τόνων βιοαποβλήτων με
αναερόβια χώνευση

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 2.000 τόνων βιοαποβλήτων με ξήρανση

(‐) Σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης
(‐) Υψηλό κόστος συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων
(‐) Σχετικά υψηλό τεχνολογικό ρίσκο
(+) Σχετικά χαμηλό προς μέσο κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης
(+) Σχετικά χαμηλό τεχνολογικό ρίσκο
(+) Ευελιξία ως προς την χρήση του τελικού ξηραμένου προϊόντος
(+) Δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων
(‐) Υψηλό κόστος συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων
(‐) Πιθανή όχληση (οσμές) λόγω της διαδικασίας.
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Σενάριο 1Ε

Επεξεργασία 500 τόνων βιοαποβλήτων με οικιακή ξήρανση, 500 τόνων
βιοαποβλήτων με κοινοτική κομποστοποίηση, και ΔσΠ και κεντρική
επεξεργασία 2.000 τόνων βιοαποβλήτων με κομποστοποίηση

(+) Μείωση του φόρτου εργασίας σε κεντρικό επίπεδο.
(+) Σχετικά χαμηλό κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης.
(+) Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων
(+) Μειωμένες εκλύσεις καυσαερίων των απορριμματοφόρων
(+) Δυνατότητα υποδοχής άλλων ρευμάτων αποβλήτων (φύκια)
(‐) Σχετικά υψηλό ρίσκο αποτυχίας τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, λόγω της
υφιστάμενης μικρής εκπαίδευσης των πολιτών.
(‐) Πιθανή μη δυνατότητα υποδοχής λυματολάσπης
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11.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΔΣΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

11.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνονται και περιγράφονται αναλυτικά τα εναλλακτικά σενάρια για την
ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Νάξου. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η προδιαλογή και
επεξεργασία κατά μέσο όρο 4.500 τόνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων ετησίως.
Το δίκτυο των κάδων σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, να υποδέχεται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το
πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015). Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία η
συσκευασίες θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, γιατί υποστηρίζονται από τιμολογιακή πολιτική
οικονομικών ενισχύσεων.
Αν συνυπολογίσουμε και τους κάδους βιοαποβλήτων και συμμείκτων, καταλήγουμε με ένα σύστημα
7 κάδων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, συσκευασίες, βιοαπόβλητα και σύμμεικτα).
Είναι κατανοητό ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι ούτε τεχνοοικονομικά εφικτό, αλλά ούτε και
λειτουργικό, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη και 7 αντίστοιχων κάδων σε κάθε σπίτι.
Σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανακυκλώσιμων
είναι συσκευασίες. Συνεπώς είναι λογικό να μην χρειάζεται ξεχωριστός κάδος για συσκευασίες και
ξεχωριστός για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα. Αν και υπάρχει ένα νομικό κενό για την συγκεκριμένη
πρωτοβουλία, αυτό αναμένεται γρήγορα να καλυφθεί και οι συσκευασίες να ενσωματωθούν στη
διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Αυτή άλλωστε είναι η φιλοσοφία και του νέου ΕΣΔΑ.
Με βάσει τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι περισσότερες περιοχές του Δήμου είναι τεχνικά σχεδόν
αδύνατο να πετύχει ένα σύστημα 6 ή 7 κάδων, προτείνονται οι εξής εναλλακτικές (όπως
αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο 7.4):


Ανάπτυξη πλήρους συστήματος ΔσΠ ενός πολυκάδου ‐ περιπτέρου για την συλλογή 4.500
τόνων και μεταφορά των ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.



Ανάπτυξη πλήρους συστήματος ΔσΠ 3 ή 4 κάδων για την συλλογή 4.500 τόνων, μηχανική
διαλογή σε μικρή μονάδα και μεταφορά των ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.



Συνδυασμός των παραπάνω
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11.2.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Ακολούθως παρουσιάζεται πινακοποιημένη μία μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων
που προαναφέρθηκαν.

Πίνακας 41: Μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση των
ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Νάξου.

Κριτήριο

Σενάριο 2Α

Σενάριο 2Β

Σενάριο 2Γ

Σύστημα ΔσΠ 3 ή 4 κάδων
και μηχανική διαλογή

Σύστημα πολυκάδου ‐
περιπτέρου

Συνδυασμός των
Σεναρίων 2Α και 2Β

Κόστος επένδυσης και
λειτουργικό κόστος

Το Σενάριο 2Β έχει μειωμένο κόστος συλλογής, δεν έχει καθόλου κόστος
μηχανικής διαλογής, αλλά έχει αυξημένο κόστος λειτουργίας του κάθε
περιπτέρου τοπικά.

Εκπομπές

Το Σενάριο 2Β θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του περιβαλλοντικού
κόστους (εκπομπές) συλλογής και μεταφορών.

Ποσότητα
υπολειμμάτων προς
ΧΥΤΑ/Υ

Ποσοστό
ανακύκλωσης

Λειτουργικές
απαιτήσεις –
πολυπλοκότητα

Εφόσον το Σενάριο 2Β λειτουργήσει ορθά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε
κατακόρυφη αύξηση της καθαρότητας των ανακυκλωσίμων και συνεπώς σε
αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση του υπολείμματος προς τον ΧΥΤΑ

Το Σενάριο 2Α δεν έχει μεγάλες λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ το Σενάριο 2Β
απαιτεί εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του πολίτη.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η δεύτερη εναλλακτική με τους 3 ή 4 κάδους, θα
μείωνε τον λειτουργικό φόρτο της μηχανικής διαλογής, αλλά σίγουρα θα αυξάνονταν το κόστος και ο
φόρτος της συλλογής. Δεδομένου ότι η θαλάσσια μεταφορά είναι μονόδρομος λόγω της νησιωτικής
φύσης του Δήμου, η εφαρμογή ενός συνδυασμού των σεναρίων 2Α και 2Β (ήτοι το Σενάριο 2Γ)
ανάλογα με την περιοχή (συστήματα περιπτέρου σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό, και κάδοι σε
απομακρυσμένες περιοχές), παρουσιάζει βασικά πλεονεκτήματα σε τεχνοοικονομικό επίπεδο.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι υφιστάμενοι κάδοι ανακύκλωσης θα έπρεπε να χωροθετηθούν ξανά,
ώστε να καλύπτουν κυρίως απομακρυσμένους μεγάλους παραγωγούς.
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12.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΔΣΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ
12.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνονται και περιγράφονται αναλυτικά τα εναλλακτικά σενάρια για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόλοιπων σύμμεικτων ΑΣΑ που απομένουν μετά την ΔσΠ στο Δήμο
Νάξου.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η προδιαλογή και
επεξεργασία σε κεντρική μονάδα κατά μέσο όρο 6.200 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ ετησίως. Επιπλέον,
εκτιμάται ότι παράγονται και τα εξής απόβλητα:


Φύκια: περίπου 200 τόνοι / έτος



Λυματολάσπη: περίπου 2.500 τόνοι / έτος



Κτηνοτροφικά: τουλάχιστον 500 τόνοι / έτος

Οι δύο πρώτες ροές (φύκια και λυματολάσπη) θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να επεξεργαστούν
βιολογικά (π.χ. με αναερόβια χώνευση η λυματολάσπη και κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση
τα φύκια). Εναλλακτικά μπορούν να επεξεργαστούν θερμικά, ή για την λυματολάσπη μπορεί να
χρειαστεί ειδική μονάδα ξήρανσης (π.χ. ηλιακή ξήρανση). Τα κτηνοτροφικά απόβλητα θα μπορούν
υπό προϋποθέσεις να επεξεργαστούν με θερμική επεξεργασία, είτε σε ειδική μονάδα αποστείρωσης.

12.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Οι εναλλακτικές τεχνολογίες για την κεντρική μονάδα είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.

Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση (ΜΒΕ ‐ Κομποστοποίηση)
Μηχανική Διαλογή και Ξήρανση (ΜΒΕ ‐ Ξήρανση)
Μηχανική Διαλογή και Αναερόβια χώνευση (ΜΒΕ ‐ Αναερόβια χώνευση)
Θερμική επεξεργασία60

Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα υπολείμματα θα καταλήγουν σε ΧΥΤΥ, εκτός από την περίπτωση της
θερμική επεξεργασίας, όπου η τέφρα βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αδρανές υλικό. Επίσης
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά περίπτωση οι μονάδες θα μπορούσαν να έχουν κοινές
υποδομές με την μονάδα κεντρικής επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

60

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (2015) η αποτέφρωση δεν είναι πλέον προτιμητέα μέθοδος επεξεργασίας των
ΑΣΑ. Παρόλα αυτά, η θερμικής επεξεργασία εξετάζεται σαν εναλλακτικό σενάριο, αφού θα δέχεται και λοιπές ροές
αποβλήτων.
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12.3.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Ακολούθως παρουσιάζεται πινακοποιημένη μία μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων
που προαναφέρθηκαν.
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Πίνακας 42: Μακροσκοπική ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση των υπολοίπων σύμμεικτων ΑΣΑ στο νησί της Νάξου.
Σενάριο 3Α

Δημιουργία κεντρικής μονάδας
ΜΒΕ ‐ Κομποστοποίησης, 6.200
τόνων

Κριτήριο

Κόστος επένδυσης
και λειτουργικό
κόστος

Σενάριο 3Β

Σενάριο 3Γ

Σενάριο 3Δ

Δημιουργία κεντρικής μονάδας
ΜΒΕ ‐ Ξήρανσης, 6.200 τόνων

Δημιουργία κεντρικής μονάδας
ΜΒΕ ‐ Αναερόβιας χώνευσης,
6.200 τόνων.

Δημιουργία κεντρικής μονάδας
θερμικής επεξεργασίας περίπου
10.000 τόνων (ώστε να καλύπτει και
άλλες ροές αποβλήτων).

δευτερογενές καύσιμο.

Το εν λόγω σενάριο έχει σχετικά
υψηλό κόστος επένδυσης, και
σχετικά υψηλά λειτουργικά
κόστη διότι λόγω της μικρής
δυναμικότητας της μονάδας, τα
έσοδα από την παραγωγή
ενέργειας αναμένεται να είναι
σχετικά χαμηλά.

στα

Στο εν λόγω σενάριο μεγάλο

Η

οποία

ποσοστό των βιοαποδομήσιμων

οργανικά απόβλητα τα οποία

διαχωρίζονται κατά το στάδιο της

ενσωματώνεται

διαχωρίζονται κατά το στάδιο της

μηχανικής

και

δευτερογενές προϊόν, ωστόσο

μηχανικής

τμήμα

ένα μικρό ποσοστό οδηγείται

οδηγούνται

προς

μαζί με τα υπολείμματα προς

βιολογικής

επεξεργασίας.

διαχωρισμός αυτός επιτυγχάνεται

ταφή

διαχωρισμός

μέσω κοσκίνου με άνοιγμα οπών

διαχωρισμό που ακολουθεί την

επιτυγχάνεται μέσω κοσκίνου με

περίπου 80 mm όπου διαχωρίζεται

ξήρανση.

άνοιγμα οπών περίπου 80 mm

Το εν λόγω σενάριο έχει σχετικά
χαμηλό κόστος επένδυσης, και
μειωμένα λειτουργικά κόστη.

Το εν λόγω σενάριο έχει σχετικά
χαμηλό κόστος επένδυσης, και
μειωμένα λειτουργικά κόστη.
Χρειάζεται όμως επιπλέον έξοδα
για

τον

εξευγενισμό

του

προϊόντος ώστε να παραχθεί

Η

εκτροπή

οργανικά
Εκτροπή
βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων (ΒΑΑ)
από την ταφή
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στο

το
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εκτροπή

Σελίδα 179 από 199

συνίσταται

υψηλό

κόστος

επένδυσης,

αλλά

μέσου κόστους λειτουργικά έξοδα
λόγω των αναμενόμενων εσόδων από
την παραγωγή ενέργειας.

στα

διαλογής
το

Το εν λόγω σενάριο έχει σχετικά

και
τμήμα
Ο

αυτός

Στην

περίπτωση

επεξεργασίας

το

της

θερμικής

σύνολο

των

βιοαποδομήσιμων ουσιών υφίσταται
θερμική διάσπαση επιτυγχάνοντας
έτσι την απόλυτη εκτροπή τους.
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περίπου το 70% των οργανικών
καθώς

είναι

να

Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει

70% των οργανικών καθώς είναι

επιτευχθεί απόλυτος διαχωρισμός

να αναφερθεί ότι το παραγόμενο

αδύνατο να επιτευχθεί απόλυτος

μέσω της μηχανικής διαλογής.

ξηραμένο

πρέπει

διαχωρισμός μέσω της μηχανικής

Επίσης γίνεται και διαχωρισμός

πιθανώς να μεταφέρεται εκτός

διαλογής. Επίσης γίνεται και

χαρτιού

νησιού

διαχωρισμός χαρτιού κατά την

κατά

ανακυκλώσιμων

αδύνατο

όπου διαχωρίζεται περίπου το

την

ανάκτηση

υλικών.

Στο

υλικό

θα

για

περαιτέρω

επεξεργασία.

ανάκτηση

σημείο αυτό όμως πρέπει να

ανακυκλώσιμων

υλικών.

αναφερθεί ότι το παραγόμενο
κομπόστ δύσκολα αναμένεται να
πληροί τα κριτήρια χρήσης, με
πιθανότερη κατάληξη του να είναι
ο ΧΥΤΥ.
αερόβιας

Οι μονάδες ξήρανσης παράγουν

Οι

αναερόβιας

Σύμφωνα με το κείμενο BREF62 για

επεξεργασίας παράγουν στερεά

στερεά υπολείμματα της τάξης

επεξεργασίας παράγουν στερεά

την Αποτέφρωση Αποβλήτων (BREF –

υπολείμματα της τάξης των 25‐

των

υπολείμματα της τάξης των 25‐

Waste

35%. Η πραγματική ποσότητα των

ποσότητα

30%.

υπόλειμμα

υπολειμμάτων εξαρτάται από την

εξαρτάται από την ικανότητα της

Και σε αυτή την περίπτωση η

αποτέφρωσης αποτελείται από τέφρα

ικανότητα της μηχανικής διαλογής

μηχανικής διαλογής να εκτρέπει

πραγματική

βάσης και ιπτάμενη τέφρα.

να εκτρέπει ανακυκλώσιμα υλικά.

ανακυκλώσιμα υλικά.

υπολειμμάτων

Οι

Ποσότητα
υπολειμμάτων προς
61
ΧΥΤΑ/Υ

μονάδες

20%.

Η
των

πραγματική
υπολειμμάτων

μονάδες

ποσότητα
εξαρτάται

των

Incineration),

το

των

στερεό
μονάδων

από

την ικανότητα της μηχανικής

Η ποσότητα της τέφρας βάσης ανά

61
Όλες οι τεχνολογίες διαχείρισης μετά το πέρας της επεξεργασίας αφήνουν ένα στερεό υπόλειμμα το οποίο προορίζεται προς ταφή. Η ποσότητα των υπολειμμάτων αυτών εξαρτάται από τα
παραγωγικά τμήματα της μονάδας και την τεχνολογία που έχει επιλεγεί.
62
European Commission, Reference document on the best available techniques for waste incineration, August 2006
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διαλογής

να

εκτρέπει

ανακυκλώσιμα υλικά.

τόνο

εισερχομένων

κυμαίνεται

μεταξύ 200‐250 kg, ενώ η ιπτάμενη
τέφρα 20‐40 kg. Τα στοιχεία αυτά
συνδυάστηκαν
στοιχεία

με

πραγματικά

παραγωγής

υπολειμμάτων

από

στερεών

μονάδες

σε

λειτουργία. Κατά συνέπεια, για το
σενάριο

αυτό,

το

ποσοστό

υπολειμμάτων λαμβάνεται ίσο με
περίπου 25% κατά βάρος αλλά πολύ
μικρότερο κατ' όγκο. Η τέφρα βάσης
μπορεί να εναποτεθεί στον ΧΥΤΥ δεν
δημιουργεί κανένα περιβαλλοντικό
πρόβλημα.

63

Εκπομπές

Στο σενάριο αυτό αναμένονται

Στο σενάριο αυτό αναμένονται

οσμές

τα

οσμές και βιοαερολύματα τα

οποία όμως θα περιορίζονται λόγω

οποία όμως θα περιορίζονται

της

λόγω της εφαρμογής κλειστών

και

βιοαερολύματα

εφαρμογής

κλειστών

συστημάτων επεξεργασίας.

συστημάτων επεξεργασίας.

Στο σενάριο αυτό αναμένονται

Λόγω της θερμικής επεξεργασίας

οσμές και αμμωνία από την

παράγονται

αναερόβια

οποία

περιλαμβάνουν πληθώρα ενώσεων

της

ανόργανων και οργανικών και ως εκ

περιορίζονται
εφαρμογής

τα
λόγω

κλειστών

συστημάτων επεξεργασίας.

τούτου

αέριοι

απαιτείται

τεχνολογίας

για

ρύποι

λύση

που

υψηλής
αποφυγή

προβλημάτων.

63

Όπως αναγέρθηκε και προηγουμένως, σε κάθε περίπτωση οι οχλήσεις μέσω αέριων εκπομπών θα είναι σχεδόν μηδενικές, καθώς η επεξεργασία θα γίνεται εξ ολοκλήρου σε κλειστά
βιομηχανικά κτίρια, γεγονός πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία μιας μονάδας. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν υπάρξει και περιπτώσεις στο εξωτερικό όπου
μονάδες επεξεργασίας ΑΣΑ έχουν αναστείλει μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω των οχλήσεων που προκαλούσαν στις γύρω περιοχές.
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Το ποσοστό ανάκτησης ανακυκλωσίμων σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την έκταση και την απόδοση του
Ποσοστό
ανακύκλωσης

συστήματος μηχανικής διαλογής. Έχοντας αυτό υπόψη εκτιμάτε ότι η ανακύκλωση στα Σενάρια 3Α, 3Β και 3Γ θα είναι η ίδια, ενώ στην περίπτωση
του Σεναρίου 3Δ υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης μετάλλων κατά την είσοδο των αποβλήτων αλλά και κατά την επεξεργασία της τέφρας βάσης.
Καθώς, όμως, οι ποσότητες αυτές είναι αρκετά μικρές σε σχέση με την εισερχόμενη ποσότητα των αποβλήτων, το ποσοστό ανακύκλωσης θεωρείται
μηδενικό.
Η εγκατεστημένη δυναμικότητα
μονάδων
μονάδα

παρουσιάζει αυξητική τάση. Η

(ΜΒΕ)

αυτή

τεχνολογία αυτή έχει σχετικά

εφαρμογή

στην

αυξημένη πολυπλοκότητα σε

Ευρώπη και υπάρχει μεγάλος αριθμός

σχέση με την αερόβια ΜΒΕ

μονάδων

την

κυρίως λόγω των απαιτήσεων

μικρές

για επεξεργασία των αερίων

Όσον

αφορά

βιολογικής

στην

αερόβια

επεξεργασίας

παρουσιάζει
Λειτουργικές
απαιτήσεις –
πολυπλοκότητα

ξήρανσης

μεγάλη

που

τεχνολογία

αυτή.

λειτουργικές

λειτουργούν
Παρουσιάζει
απαιτήσεις

με

και

εκπομπών.

Ωστόσο,

πολυπλοκότητα, ενώ υπάρχουν ήδη δύο

επεξεργασία

μονάδες

μπορεί να γίνει και μέσω

σε

(Αθήνα, Χανιά).

λειτουργία

στην

Ελλάδα

βιόφιλτρου

των

η

απαερίων

χωρίς

να

επιτυγχάνεται, όμως, η ίδια
αποτελεσματικότητα

στον

καθαρισμό των απαερίων.
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Η

θερμική

επεξεργασία

Η αναερόβια ΜΒΕ μέθοδος

αποτελεί μία αποδεδειγμένη

αναπτύχθηκε αρχικά για την

μέθοδος

επεξεργασία

χρησιμοποιείται

οργανικών

καθαρών
υλικών.

απαιτείται
προσωπικό

Επίσης,

εξειδικευμένο
εικοσιτετραώρου

δεκαετίες

η

οποία
για

αρκετές

παγκοσμίως.

λειτουργία
μονάδας

μιας

Η

τέτοιας

προϋποθέτει

βάσεως για τη λειτουργία μιας

εξειδικευμένο

τέτοιας

της

εικοσιτετραώρου βάσεως και

Στην

είναι πολύπλοκη, ενώ έμφαση

υπάρχουν

πρέπει να δοθεί και στην

μονάδας

πολυπλοκότητάς
Ελλάδα
αντίστοιχες
λειτουργία.

δεν

λόγω
της.

μονάδες

σε

αποτελεσματικότητα

προσωπικό

των

συστημάτων επεξεργασίας των
απαερίων.
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Ευελιξία τεχνολογίας
/ Δυνατότητα
υποδοχής άλλων
ρευμάτων
αποβλήτων

Σε γενικές γραμμές, τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια επεξεργασία διαθέτουν μικρό βαθμό ευελιξίας, κυρίως στο να επεξεργαστούν
επιπροσθέτως λυματολάσπη και ενδεχομένως φύκια. Η θερμική επεξεργασία διαθέτει τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στην υποδοχή άλλων
ρευμάτων αποβλήτων όπως λυματολάσπη, ελαστικά ή εμποροβιομηχανικά απόβλητα υψηλής θερμογόνου δύναμης. Σε μονάδες βιολογικής
ξήρανσης επεξεργάζονται κατά βάση αποκλειστικά αστικά στερεά απόβλητα χωρίς να αποκλείονται η ανάμιξη με άλλα είδη αποβλήτων.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98 οι προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά στη διαχείριση των
αποβλήτων συνοψίζονται στα εξής σημεία: Μείωση της παραγωγής αποβλήτων ‐ Διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων ‐ Αύξηση της
ανακύκλωσης ‐ Ανάκτηση ενέργειας.
Όσον αφορά στα κίνητρα για μείωση της παραγωγής αποβλήτων, αυτά θα πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές ανεξαρτήτως της επιλογής
σεναρίου. Ενδεχόμενη μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων ωστόσο δεν αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις προτεινόμενες
εγκαταστάσεις. Η αύξηση της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα σε όλα τα σενάρια, ενώ τέλος, η συμβολή στην ανάκτηση ενέργειας
Συμμόρφωση με την
πολιτική της Ε.Ε.

θεωρείται δεδομένη από την αναερόβια επεξεργασία ενώ για τη μονάδα θερμικής επεξεργασίας θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
στην απόδοση της εγκατάστασης ώστε η παραγωγή ενέργειας να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανάκτηση σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008/ΕΚ
(παράρτημα ΙΙ). Πιο συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας που προορίζονται για τα ΑΣΑ, επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται ως
εγκαταστάσεις ανάκτησης μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει το 0,65 προκειμένου για εγκαταστάσεις που
αδειοδοτούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό
μορφή θερμότητας ή/και ηλεκτρισμού, χρησιμοποιώντας μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα της οδηγίας.
Έρευνα που έκανε ο CEWEP64 σε εργοστάσια καύσης της Ευρώπης την περίοδο 2001‐2004, αποδεικνύει ότι σε εγκαταστάσεις όπου παράγουν
ηλεκτρισμό ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης R κυμαίνεται από 0,34 μέχρι 0,77

64

CEWEP 2006 (Confederation of European Waste to Energy Plants), Energy Report (Status 2001 ‐ 2004) ‐ Results of Specific Data for Energy, Efficiency Rates and Coefficients, Plant Efficiency factors and NCV of 97
European W‐t‐E Plants and Determination of the Main Energy Results, Dr.‐Ing. Dieter O. Reimann, Scientific and Technical Advisor to CEWEP, Update July 2006.

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

Σελίδα 183 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

Ειδικότερα ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης R υπερβαίνει το 65%, στις 7 από τις 25 υφιστάμενες μονάδες όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
διάγραμμα.

Εικόνα 26: Συντελεστής ενεργειακής απόδοσης R σε εργοστάσια καύσης της Ευρώπης την περίοδο 2001‐2004
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Τα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα των εν λόγω σεναρίων
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 43: Βασικά χαρακτηριστικά Σεναρίου 3 (3Α ‐ 3Δ)
Σενάριο

Περιγραφή

Βασικά μειονεκτήματα / πλεονεκτήματα
(+)Σχετικά χαμηλό κόστος
(+) Δυνητικά σχετικά μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης

Σενάριο 3Α

Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ κομποστοποίησης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

(‐) Το παραγόμενο κομπόστ δεν αναμένεται να πληροί τα κριτήρια
χρήσης, με πιθανότερη κατάληξη του να είναι ο ΧΥΤΥ (χαμηλή εκτροπή
ΒΑΑ και χαμηλή ανακύκλωση)
(‐) Σχετικά μεγάλο υπόλειμμα (25%) και μεγάλου όγκου
(+)Σχετικά χαμηλό κόστος
(+) Δυνητικά σχετικά μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης

Σενάριο 3Β

Σενάριο 3Γ

Σενάριο 3Δ
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Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ ξήρανσης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ αναερόβιας χώνευσης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Δημιουργία κεντρικής μονάδας θερμικής επεξεργασίας, ετήσιας
δυναμικότητας περίπου 10.000 τόνων, για την ανάκτηση ενέργειας από
την συνεπεξεργασία των 5.200 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ και των λοιπών
αποβλήτων (φύκια, λυματολάσπη κτηνοτροφικά κ.λπ.). Τα
υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ ή θα χρησιμοποιηθούν ως
αδρανή υλικά.

(‐) Το παραγόμενο ξηραμένο υλικό θα πρέπει να μεταφέρεται εκτός
νησιού για περαιτέρω επεξεργασία
(‐) Σχετικά μεγάλο υπόλειμμα
(+)Παραγωγή/ανάκτηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
(+) Δυνητικά σχετικά μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης
(‐) Σχετικά υψηλό κόστος.
(‐) Σχετικά μεγάλο υπόλειμμα
(+) Παραγωγή/ανάκτηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (σε ότι
αφορά το οργανικό υλικό)
(+) Δυνατότητα συνεπεξεργασίας και άλλων αποβλήτων
(+) Μέγιστη εκτροπή ΒΑΑ
(+) Υπόλειμμα μικρού όγκου που είναι αδρανές
(‐) Σχετικά υψηλό κόστος.
(‐) Μικρό ποσοστό ανακύκλωσης
(‐) Παραγωγή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που πρέπει να
διατεθούν με ειδικό τρόπο εκτός νησιού
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13.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

13.1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σαν πράσινο σημείο (ΠΣ) ορίζεται ένας περιφραγμένος, καλά διευθετημένος και φυλασσόμενος
χώρος γνωστός στο κοινό, προορισμένος για τη συλλογή ορισμένων κατηγοριών απορριμμάτων, των
οποίων η φύση και ποσότητες καθορίζονται από την Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Στα
ΠΣ γίνεται διαχωρισμός των προσκομιζομένων απορριμμάτων από τους χρήστες με την εναπόθεση
τους σε καθορισμένες θέσεις. Συνήθεις κατηγορίες αποβλήτων για απόρριψη σε πράσινα σημεία
αποτελούν:


Κλαδέματα



Υπολείμματα πρασίνου (κουρέματα γκαζόν, κλπ.)



Μικρά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)



Μέταλλα, Χαρτιά / χαρτόνια, Πλαστικά, Γυαλί



Υφάσματα



Διάφορα απόβλητα εκτός των οικιακών απορριμμάτων όπως ογκώδη αντικείμενα, παλιά
έπιπλα, ξύλα, κλπ.



Μαγειρικά Λάδια



κ.λπ.

Επιπλέον, το ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) είναι χώρος για τον
οποίο ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό
με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής
οικονομίας. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και
χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία
ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης.
Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως
χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανασυσκευασία.
Ακολούθως παρουσιάζονται τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τα Πράσινα Σημεία,
καθώς και ενδεικτικές εικόνες από υφιστάμενα σημεία.
Πίνακας 44: Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τα Πράσινα Σημεία
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ ΠΣ

Μείωση

Μεγάλο μέρος υλικών αλλά και σημαντικές
ποσότητες αντικειμένων δεν αντιμετωπίζονται
ως απόβλητα και εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ.

ΕΜΠ – Απρίλιος 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ ΠΣ
Διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς
το «τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο».
Μείωση της ευκολίας να πετάμε χρήσιμα
αντικείμενα και υλικά.
Βάση για νέα μοτίβα κοινωνικής
συμπεριφοράς.
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επαναχρησιμο‐
ποίηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ ΠΣ
Μαζική επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων ή
τμημάτων τους. Οι χρήστες μπορούν όχι μόνο
να αποθέτουν, αλλά και να παίρνουν χρήσιμα
υλικά και αντικείμενα.
Μαζική συλλογή ομοειδών αντικειμένων που
διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση.
Εκτροπή από το ρεύμα των αποβλήτων που
οδηγούνται σε ΧΥΤΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ ΠΣ
Σταδιακά, κάποια από τα ρεύματα των
ΠΣ θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως
απόβλητα (π.χ. ρούχα, χαλιά, Η/Υ κλπ).
Διαμόρφωση νέων αγορών (secondhand
use / free‐cycle)

Ανάκτηση /
ανακύκλωση

Ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
οδηγείται στα ΠΣ, απαλλαγμένο από
προσμίξεις, προς ανάκτηση ή ανακύκλωση, σε
μεγάλες ποσότητες, διευκολύνοντας την
εξεύρεση αποδέκτη.

Οι χρήστες των ΠΣ που δεν γνωρίζουν τι
ακριβώς πρέπει να κάνουν με κάποια
αντικείμενα που πλέον δεν χρειάζονται,
στα ΠΣ βρίσκουν τη λύση για ασφαλή
διαχείριση.

Επεξεργασία
πριν την ταφή

Η επεξεργασία των αποβλήτων πριν την ταφή
διευκολύνεται δραστικά, μια και το ρεύμα των
αποβλήτων δεν περιλαμβάνει αντικείμενα και
υλικά που δημιουργούν
προβλήματα λειτουργίας.

Η επεξεργασία γίνεται πιο ομαλή και με
λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία
και το περιβάλλον, κυρίως λόγω της
μείωσης των επικίνδυνων ρύπων.

Ασφαλής
διάθεση

Περιορίζονται τα προς διάθεση απόβλητα και
αποτρέπεται η ταφή χρήσιμων αντικειμένων
και πόρων.

Η διάθεση γίνεται πιο ασφαλής με
λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία
και το περιβάλλον, κυρίως λόγω της
μείωσης των επικίνδυνων ρύπων.

Εικόνα 27: Ενδεικτικές εικόνες από υφιστάμενα Πράσινα Σημεία

Γενικά, υπάρχουν τρεις τύποι ΠΣ, διαφοροποιημένοι κατά μέγεθος και συνεπώς και κατά εύρος
συλλογής αποβλήτων (ΕΟΑΝ, 2015, Οδηγός Πράσινων Σημείων.):
 Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης άνω των 3.500 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών
με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ)
πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ
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 Μικρό / Δορυφορικό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης 250 – 750 τ.μ β) πρόσβαση
πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των
κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ.
 Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ): α) χώρος εγκατάστασης 350 –
1.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με όχημα εντός του χώρου ή με τα πόδια, αναλόγως της έκτασης
του χώρου, γ) δυνατότητα πρόσβασης των οχημάτων μεταφοράς των δεματοποιημένων
ανακυκλώσιμων υλικών και των κάδων.
 Εκτός από τα προαναφερόμενα ΠΣ, μπορούν να λειτουργήσουν και ΠΣ σε επίπεδο γειτονιάς με
χώρο εγκατάστασης 50 – 100 τ.μ.

Αναφορικά με την πυκνότητα των ΠΣ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μεγέθη, με ορισμένες εξαιρέσεις
για τις πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ή τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές:
 Μέγιστη ακτίνα κάλυψης πληθυσμού: 5 έως 8 χιλιόμετρα (πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές
περιοχές: 11 χιλιόμετρα).
 Μέγιστος χρόνος οδήγησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων σε καλές κυκλοφοριακές
συνθήκες: 20 λεπτά (πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές: 30 λεπτά).
 Μέγιστος αριθμός κατοίκων ανά ΠΣ: 120.000 κάτοικοι (σε όλες εκτός από τις πολύ
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές).
 Μέγιστος αριθμός νοικοκυριών ανά ΠΣ: 50.000 νοικοκυριά (σε όλες εκτός από τις πολύ
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές).
Περιοχές με λιγότερα ΠΣ τείνουν να επιτυγχάνουν χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, εάν όλοι οι
άλλοι παράγοντες παραμένουν ίδιοι.

13.2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για την κατασκευής ενός ΠΣ απαιτείται, η διερεύνηση συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες Χρήσεις
Γης (καθώς δεν προδιαγράφεται με ακρίβεια έως σήμερα στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις), η
περιβαλλοντική αδειοδότηση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 & ΥΑ1958/2012, η
εκπόνηση της Μελέτης και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης Έργου.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με την Απόφαση του ΥΠΕΚΑ ΥΑ 1958/2012
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 Παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 21/Β/2012) τα ΠΣ ανήκουν στην 4η
ΟΜΑΔΑ ‐ Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών και κατατάσσονται ως εξής:
‐ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί,
πλαστικό αλουμίνιο, κ.λπ. (εργασίες R12 και R13).


στην Κατηγορία Β για ποσότητα: 5 t <= Q <= 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q
<= 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων.



στην Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 1000 t/d εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q
>= 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων.
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Σχετικά με τις πολεοδομικές εγκρίσεις, σύμφωνα με το Νόμο 3982/2011 ένα Πράσινο Σημείο μπορεί
να καταταχθεί στη έννοια της αποθήκης βάση της άρθρου 17, παράγρ. 4, η οποία αναφέρει:
«Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός
εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη
λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μια από τις πιο κάτω χρήσεις:
[......]
ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε
υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.»
Ο βαθμός όχλησης επηρεάζει επίσης τη χωροθέτηση ενός Πράσινου Σημείου. Ένα Πράσινο Σημείο
έχοντας το χαρακτήρα αποθήκης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως
εγκατάσταση χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τη Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012, η οποία προδιαγράφει:
«Α/Α 275: Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (εφόσον εμπίπτουν στις περιπτώσεις α και ε της παρ. 4 του
άρθρου 17 του ν.3982) – Κωδικός 52.10.19 ‐ Μονάδες με αποθηκευτικό όγκο ≤ 50.000 m3 : Χαμηλός
βαθμός όχλησης». Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση ότι η απαίτηση για αποθηκευτική ικανότητα
ενός Πράσινου Σημείου είναι κατά πολύ μικρότερη των 50.000 m3.
Επιπλέον, για τη χωροθέτηση των ΠΣ, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
(Γ.Π.Σ.) δεν αναμένεται να έχουν προβλέψει την έννοια του Πράσινου Σημείου, θα πρέπει να γίνει
αντιστοίχιση βάσει των πιο κοντινών εννοιών, αυτών της αποθήκης αλλά και των αστικών υποδομών
κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με την νομοθεσία βάσει της οποίας γινόταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός
έως πρόσφατα, οι αποθήκες χαμηλής όχλησης επιτρέπονται,


Σε περιοχές με χρήσεις γης (Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» ΦΕΚ 166/Δ/1987):
χονδρεμπορίου, o μη οχλούσας βιομηχανίας‐βιοτεχνίας ΒΙ.ΠΕ και ΒΙΟ.ΠΑ καθώς και o οχλούσας
βιομηχανίας‐βιοτεχνίας



Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης (Ν.3325/2005)

Πλέον σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014 δίνεται η δυνατότητα, μετά από τροποποίηση του ισχύοντος
πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής και εφόσον δεν επιβληθούν σχετικές απαγορεύσεις ή
περιορισμοί, να επιτρέπεται η εγκατάσταση χώρων αποθήκευσης χαμηλής όχλησης επιφάνειας
μέχρι 800 τ.μ. ανά οικόπεδο σε περιοχές Κατοικίας Ενδιάμεσου Επιπέδου. Επίσης βάσει του ίδιου
νόμου δίνεται η δυνατότητα να επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης και σε
περιοχές με χαρακτήρα Πολεοδομικού Κέντρου. Τέλος, δεδομένου όμως ότι τα ΠΣ θεωρούνται και
αστικές υποδομές κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014, επιτρέπονται σε περιοχές με
χρήσεις Κοινής Ωφέλειας (αρκεί να είναι μικρής κλίμακας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν
τον προορισμό της περιοχής ως περιοχής παροχής κοινωφελών λειτουργιών) καθώς και σε περιοχές
με χρήσεις «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο», υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το
σχεδιασμό.

13.3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικά προτείνεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον έξι (6) πράσινα σημεία/ ΚΑΕΔΙΣΠ, δύο εκ των
οποίων στη Δημοτική Ενότητα Νάξου και ειδικότερα το ένα, στη θέση του ΧΥΤΑ. Επίσης, θα πρέπει
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να δημιουργηθούν μικρά πράσινα σημεία και σε κάθε ένα από τα τέσσερα μικρά νησιά, εντός του
χώρου των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ. Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση κι η εποπτεία για την
καλή λειτουργία τους θα γίνεται από αρμόδιους του Δήμου.
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14.
14.1
1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΤΑ
ΕΙΣΑΓΩ
ΩΓΗ

Η διιαχείριση ασττικών αποβλήτων αποτελείί προτεραιότη
ητα περιβαλλλοντικής πολιττικής σε κοινοτικό
και εθνικό
ε
επίπεδ
δο. Η επίτευξη
η των στόχωνν που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία
α για τα απόβ
βλητα
προϋ
ϋποθέτει σημ
μαντικές αλλα
αγές στη διαχχείριση τους,, έτσι ώστε να
ν γίνεται όλο και μεγαλύ
ύτερη
αξιοποίηση των πόρων που εμπεριέχονται στα απόβ
βλητα και να
α επιτυγχάνετται βελτίωση
η της
περιιβαλλοντικής προστασίας και της πο
οιότητας ζωής. Στη χώρα
α μας, παρά τη πρόοδο που
σημεειώθηκε κατά
ά τα τελευταίία χρόνια, υφ
φίστανται ακό
όμα σοβαρά προβλήματα
π
δ
διαχείρισης, και ο
Δήμο
ος της Νάξου δεν αποτελείί εξαίρεση.
Όπω
ως προαναφέρ
ρθηκε, στην παρούσα
π
φάσ
ση στη Νάξο λειτουργεί μόνο
μ
ένας Χώ
ώρος Ανεξέλεγγκτης
Διάθ
θεσης Απορριιμμάτων (ΧΑΔ
ΔΑ) στην περιοχή "Τίμιος Σταυρός",
Σ
ο οποίος
ο
όμως α
αναμένεται άμεσα
ά
να αποκατασταθ
α
εί με κονδύλλια του ΕΣΠΑ
Α, ενώ δεν λεειτουργεί καμ
μία εγκατάστα
αση επεξεργα
ασίας
απορ
ρριμμάτων. Συνεπώς είναι προφανές όττι η ανάγκη για άμεση λύσ
ση της διαχείρ
ρισης των ΑΣΑ
Α για
τον Δήμο
Δ
είναι επ
πιτακτική.

14.2
2.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ

Η παραγωγή ΑΣΑ
Α στο Δήμο για το 2015
5, εκτιμάται περίπου στο
ους 13.000 ττν,

νούμερο που

συμβ
βαδίζει και μεε τον εγκεκριμ
μένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου
Ν
Αιγαίου
υ (2008).
Επίσ
σης, η εποχιακκή κατανομή της
τ παραγωγή
ής, φαίνεται στα
σ ακόλουθα
α διαγράμματα.

Σχήμ
μα 19: Εποχια
ακή κατανομή
ή της παραγω
ωγή ΑΣΑ το 20
015, στη ΔΕ Νά
άξου
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Σχήμα 20: Εποχιακή
ή κατανομή τη
ης παραγωγή
ή ΑΣΑ το 2015
5 στη Δ.Ε. Δρυ
υμαλίας
Όπω
ως παρατηρούμε από τα παραπάνω γραφήματα, η παραγωγγή μεγιστοπο
οιείται κατά τους
καλο
οκαιρινούς μή
ήνες (Ιούλιο ‐ Αύγουστο), εννώ μεγάλη πα
αραγωγή παρατηρείται καιι κατά την περ
ρίοδο
του Πάσχα, κυρίω
ως στη Δ.Ε. Νά
άξου.
Για την
τ εκτίμηση της μελλονττικής εξέλιξηςς, υπολογίζετται για λόγου
υς υπέρ ασφα
αλείας μια εττήσια
αύξη
ηση της παραγγόμενης ποσό
ότητας απορρ
ριμμάτων περίίπου 1,0%.
Στονν ακόλουθο πίνακα παρ
ρουσιάζεται η εκτιμώμεννη διαχρονικκή εξέλιξη ττων εκτιμώμ
μενων
ποσο
οτήτων παραγγόμενων ΑΣΑ, μέχρι το 202
20, που σύμφωνα με την Οδηγία
Ο
98/200
08 θεωρείται έτος‐
στόχχος.
Π
Πίνακας
45: Διαχρονική
Δ
εξξέλιξη και ενδ
δεικτικός κατα
αμερισμός τω
ων εκτιμώμενω
ων ποσοτήτω
ων
παραγόμενων ΑΣΑ
Α στο Δήμο Νάξου
Ν
μέχρι το
ο 2020
Έ
Έτος

Πα
αραγωγή ΑΣΑ, τν
τ

Νάξοςς

Δονούσα

Σχοινούσα

Ηρακλειά

Κουφονήσ
σια

2015
2
2
2016
2
2017
2
2018
2
2019
2
2020

13.000
13.130
13.261
13.394
13.528
13.663

11.550
0
11.666
6
11.782
2
11.900
0
12.019
9
12.139
9

250
253
255
258
260
263

250
253
255
258
260
263

200
202
204
206
208
210

750
758
765
773
780
788

Επιπ
πλέον, εκτιμά
άται ότι παρά
άγονται και τα
τ εξής απόβλητα τα οπ
ποία μπορεί υπό συνθήκεες να
συνεεπεξεργαστού
ύν με τα ΑΣΑ:


Φύκια: περίπου
π
200 τόνοι / έτος



Λυματολλάσπη: περίπο
ου 2.500 τόνο
οι / έτος



Κτηνοτρο
οφικά: τουλάχχιστον 500 τόνοι / έτος
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Επίσ
σης, από τα δεεδομένα παρα
αγωγή υπολογγίστηκε ότι το
ο κέντρο βάρο
ους παραγωγή
ής ΑΣΑ του νη
ησιού
βρίσ
σκεται στην περιοχή
π
μετα
αξύ των επιμ
μέρους κέντρω
ων βάρους Νάξου,
Ν
Γαλαννάδου, Γλινα
αδίου,
Βίβλλου, Μελανες και Γαλήνης, όπως παρουσ
σιάζεται στην ακόλουθη εννδεικτική απειικόνιση.

Εικόνα 28: Κέέντρο βάρουςς παραγωγής ΑΣΑ του νησιιού της Νάξου
υ

Συνεεπώς, η εγκαττάσταση κενττρικών μονάδ
δων ή ΧΥΤΑ στην
σ
ευρύτερη αυτή περιο
οχή, θεωρείτα
αι ότι
είναι τεχνοοικονο
ομικά η πιο συ
υμφέρουσα επ
πιλογή.
Παράλληλα, το κέέντρο βάρουςς παραγωγής ΑΣΑ της Δ.Ε.. Δρυμαλίας βρίσκεται
β
στη
ην περιοχή μεεταξύ
των επιμέρους κέέντρων βάρου
υς Φιλότη, Χά
άλκειον, Δαμα
αρίωνα και Απ
πέρανθου, όπ
πως παρουσιά
άζεται
στηνν ακόλουθη εννδεικτική απεεικόνιση.

Εικόνα 29: Κέντρο
Κ
βάρου
υς παραγωγής ΑΣΑ του Δ.ΕΕ. Δρυμαλίας
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Συνεπώς, η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων ή ΣΜΑ στην ευρύτερη αυτή περιοχή, θεωρείται ότι
είναι τεχνοοικονομικά η πιο συμφέρουσα επιλογή.

14.3.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός
συστήματος ΔσΠ για τον πρωτογενή διαχωρισμό των σύμμεικτων ΑΣΑ στους χώρους που
παράγονται, αλλά και την δημιουργία μίας ή περισσοτέρων μονάδας/ων επεξεργασίας για την
διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, με τρόπο σύννομο με τα όσα ορίζονται στην κείμενη
Εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να διαμορφωθεί ένας σχεδιασμός ο
οποίος:


να εδραιώνει μια κοινωνία ανακύκλωσης



να οδηγεί στην κάλυψη όλων των θεσμοθετημένων στόχων των αποβλήτων και εκτροπής
Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων όσο το δυνατόν γρηγορότερα με σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα και την αποφυγή προστίμων που
αναμένεται να επιβληθούν.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής αλλά και ελληνικής νομοθεσίας, το ενδιαφέρον στρέφεται
στην επεξεργασία των βιοαποβλήτων αλλά και στην αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
γεγονός απόλυτα αναμενόμενο εφόσον αυτά τα δύο κλάσματα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό
των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν «αξιοποιήσιμα» υλικά.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ποσοτικοποίησης στόχων, στο Δήμο Νάξου απαιτείται η διαχείριση
των ακόλουθων ποσοτήτων:


Προκειμένου για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, απαιτείται η διαλογή και
επεξεργασία περίπου 3.000 τν/έτος.



Προκειμένου

για

τη

διαχείριση

των

προδιαλεγμένων

ανακυκλώσιμων

αποβλήτων

συσκευασιών, απαιτείται η διαλογή και ανακύκλωση περίπου 4.500 τν/έτος.


Προκειμένου για τη διαχείριση των υπόλοιπων σύμμεικτων ΑΣΑ (το κλάσμα που παραμένει
μετά την ΔσΠ) απαιτείται η ανάπτυξη εγκατάστασης δυναμικότητας περίπου 6.200 τν/έτος.
Πίνακας 46: Μεγέθη σχεδιασμού των σεναρίων ΔΣΑ για το Δήμο Νάξου
Προδιαλεγμένα

Προδιαλεγμένα

Βιοαπόβλητα, τν

Ανακυκλώσιμα Απόβλητα, τν

3.000

4.500
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14.4.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Οι βασικές εναλλακτικές επιλογές που λήφθηκαν υπόψη ανά ροή αποβλήτων είναι:
Διαχείριση Βιοαποβλήτων
1.

Επεξεργασία σε επίπεδο οικίας και κοινότητας (οικιακή ξήρανση, οικιακή / κοινοτική
κομποστοποίηση)

2.

ΔσΠ βιοαποβλήτων και επεξεργασία σε κεντρική μονάδα (ξήρανση, κομποστοποίηση ή
αναερόβια χώνευση)

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η επεξεργασία κατά
μέσο όρο 3.000 τόνων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ετησίως.
Τονίζεται ότι ήδη ο Δήμος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την αγορά και διανομή περίπου 600
κάδων οικιακής κομποστοποίησης οι οποίοι θα μοιραστούν κυρίως σε απομακρυσμένες και
αραιοκατοικημένες περιοχές και θα δρουν υποστηριχτικά σε όλα τα σενάρια.
Επιπλέον

για

τα

μικρά νησιά

προτείνεται

η προμήθεια 4

συστημάτων

κοινοτικής

κομποστοποίησης δυναμικότητα περίπου 100 τόνων.
Ανακυκλώσιμα
Τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η προδιαλογή και επεξεργασία κατά μέσο όρο 4.500 τόνων
ανακυκλώσιμων αποβλήτων ετησίως.
Αναφορικά με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, προτείνονται οι εξής εναλλακτικές:


Ανάπτυξη πλήρους συστήματος ΔσΠ ενός πολυκάδου ‐ περιπτέρου για την συλλογή 4.500
τόνων, μηχανική διαλογή σε μικρή μονάδα και μεταφορά των ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.



Ανάπτυξη πλήρους συστήματος ΔσΠ 3 ή 4 κάδων για την συλλογή 4.500 τόνων, μηχανική
διαλογή σε μικρή μονάδα και μεταφορά των ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.



Συνδυασμός των παραπάνω

Εναπομείναντα ΑΣΑ
Τα βασικά μεγέθη του σχεδιασμού είναι η προδιαλογή και επεξεργασία σε κεντρική μονάδα κατά
μέσο όρο 6.200 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ ετησίως. Επιπλέον, εκτιμάται ότι παράγονται και τα εξής
απόβλητα:


Φύκια: περίπου 200 τόνοι / έτος



Λυματολάσπη: περίπου 2.500 τόνοι / έτος



Κτηνοτροφικά: τουλάχιστον 500 τόνοι / έτος

Οι εναλλακτικές τεχνολογίες για την κεντρική μονάδα είναι οι εξής:
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5.
6.
7.
8.

Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση (ΜΒΕ ‐ Κομποστοποίηση)
Μηχανική Διαλογή και Ξήρανση (ΜΒΕ ‐ Ξήρανση)
Μηχανική Διαλογή και Αναερόβια χώνευση (ΜΒΕ ‐ Αναερόβια χώνευση)
Θερμική επεξεργασία

Τέλος, από την διαμόρφωση και ανάλυση διαφόρων παραμέτρων των προαναφερθέντων
εναλλακτικών, προέκυψαν τα εξής σενάρια προς διαβούλευση:
Πίνακας 47: Σενάρια για την διαχείριση στερών αποβλήτων στο Δήμο Νάξου
Ροή αποβλήτων

Βιοαπόβλητα

Ανακυκλώσιμα
απόβλητα

Εναπομείναντα
σύμμεικτα ΑΣΑ
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Σενάρια

Περιγραφή

Σενάριο 1Α

Επεξεργασία 1.000 τόνων βιοαποβλήτων με οικιακή ξήρανση (σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές) και 2.000 τόνων βιοαποβλήτων με
κοινοτική κομποστοποίηση σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές.

Σενάριο 1Β

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 3.000 τόνων βιοαποβλήτων με
κομποστοποίηση

Σενάριο 1Γ

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 3.000 τόνων βιοαποβλήτων με
αναερόβια χώνευση

Σενάριο 1Δ

ΔσΠ και κεντρική επεξεργασία 2.000 τόνων βιοαποβλήτων με
ξήρανση

Σενάριο 1Ε

Επεξεργασία 500 τόνων βιοαποβλήτων με οικιακή ξήρανση, 500
τόνων βιοαποβλήτων με κοινοτική κομποστοποίηση, και ΔσΠ και
κεντρική επεξεργασία 2.000 τόνων βιοαποβλήτων με
κομποστοποίηση

Σενάριο 2Α

Ανάπτυξη συστήματος ΔσΠ ενός κάδου/περιπτέρου για την συλλογή
4.500 τόνων, μηχανική διαλογή σε μικρή μονάδα και μεταφορά των
ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.

Σενάριο 2Β

Ανάπτυξη συστήματος ΔσΠ 4 κάδων για την συλλογή 4.500 τόνων,
μηχανική διαλογή σε μικρή μονάδα και μεταφορά των
ανακυκλωσίμων στην Αθήνα.

Σενάριο 2Γ

Συνδυασμός των Σεναρίων 2Α και 2Β

Σενάριο 3Α

Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ κομποστοποίησης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Σελίδα 197 από 199

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ‐ Έκδοση 3

Σενάριο 3Β

Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ ξήρανσης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Σενάριο 3Γ

Δημιουργία κεντρικής μονάδας ΜΒΕ ‐ αναερόβιας χώνευσης, ετήσιας
δυναμικότητας 6.200 τόνων. Τα υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Σενάριο 3Δ

Δημιουργία κεντρικής μονάδας θερμικής επεξεργασίας, ετήσιας
δυναμικότητας περίπου 10.000 τόνων, για την ανάκτηση ενέργειας
από την συνεπεξεργασία των 5.200 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ και των
λοιπών αποβλήτων (φύκια, λυματολάσπη κτηνοτροφικά κ.λπ.). Τα
υπολείμματα θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ ή θα χρησιμοποιηθούν ως
αδρανή υλικά.

Παράλληλα με τα παραπάνω, προτείνεται και η δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον 6 πράσινων
σημείων, ένα εκ των οποίων προτείνεται να γίνει στον χώρο του νέου ΧΥΤΑ.
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