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Περιεχόμενα

• Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων
• Επεξεργασία των βιοαποβλήτων
• LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20 IPE/CY/000011) 

για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων



Οφέλη από ΔσΠ βιοαποβλήτων

• Επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης των ΑΣΑ δεδομένου 
της υψηλής περιεκτικότητας των βιοαποβλήτων στα ΑΣΑ

• Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από ΧΥΤΑ
• Διευκολύνει την ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπόλοιπων 

ΑΣΑ καθώς τα βιοαπόβλητα περιέχουν υψηλή υγρασία και 
χαμηλή θερμογόνο δύναμη

• Παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας κόμποστ
• Ενεργή συμμετοχή του κοινού στα θέματα διαχείρισης των 

αποβλήτων 
• Δυνατότητα βελτιστοποίησης της συλλογής & μεταφοράς στο 

σύνολο των ΑΣΑ η οποία οδηγεί σε μείωση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε σχέση με τη 
διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ
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Presentation Notes
Integration of schemes  may give cost optimisation (no increase of costs for collection)



• Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων ορίζει 
– ανάκτηση υλικών 55, 60, 65 % μέχρι το 2025, 2030 και 2035 αντίστοιχα
– σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής με μέγιστο ποσοστό ταφής 

10% ΑΣΑ μέχρι το 2035
– απαγόρευση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων κατάλληλων για 

ανακύκλωση από το 2030
– ποσοτικοποιημένοι στόχοι εκτροπής οργανικών αποβλήτων από ΧΥΤΑ 

(Οδηγία 1999/31)

• Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι συλλογής βιοαποβλήτων (π.χ. UK 
55%, ITA 65%)

• Η αναζήτηση τρόπων μείωσης του κόστους διαχερίσης των ΑΣΑ 
λόγω του υψηλού κόστους διάθεσης (gate fees) ανεπεξέργαστων 
αποβλήτων στους ΧΥΤΑ

Λόγοι ευρείας εφαρμογής ΔσΠ βιοαποβλήτων στην Ε.Ε.
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Εξέλιξη ΔσΠ βιοαποβλήτων στην Ιταλία
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Εξέλιξη ΔσΠ βιοαποβλήτων στην Ισπανία - Καταλονία

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Κιλά/(κάτ. έτος)Χιλιάδες τόνοι

tn  kg/(inh yr)

(ARC, 2011)

2012 στόχος ΔσΠ βιοαποβλήτων 
700,000 τόνοι βιοαπόβλητα

Κιλά/(κάτ. έτος)Χιλιάδες τόνοι



Εξέλιξη ΔσΠ βιοαποβλήτων στην Αυστρία

(BAWP, 2011)



Εξέλιξη ΔσΠ βιοαποβλήτων στη Γερμανία

(BGK/VHE, 2009)

105 Κιλά/(κάτ. έτος)
Εκατ. Τόνοι βιοαπόβλητα



Διαλογή στην Πηγή – Υψηλότερο Κόστος?

ITALIA NORD VENETO CONSORZIO 
TVTRE

CONSORZIO 
PRIULA

COSTO PROCAPITE 
(€/ab.*anno) € 131,00 € 117,90 € 99,00 € 96,00 € 95,50

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 31% 45% 53% 66% 78%
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Κόστος Διαχειρισης ΑΣΑ με ΔσΠ (Λομβαρδία Ιταλία, 1500 Δήμοι)

Κόστος συλλογής (πράσινη στήλη) 
Κόστος επεξεργασίας/ταφής (μπλε στήλη)
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• Κύριες μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
– Κομποστοποίηση: η αερόβια βιολογική διεργασία αποδόμησης των 

οργανικών αποβλήτων υπό ελεγχόμενες συνθήκες και η σταδιακή 
μετατροπή αυτών σε ένα βιολογικά σταθεροποιημένο προϊόν γνωστό 
ως κόμποστ

– Αναερόβια χώνευση: η ελεγχόμενη αποδόμηση των οργανικών 
αποβλήτων απουσία οξυγόνου για την παραγωγή:

• βιοαερίου υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο (CH4), διοξείδιο  
του  άνθρακα  (CO2)  και  νερό  (H2O)

• μερικώς σταθεροποιημένο οργανικού υλικού (χωνεμένο 
υπόλειμμα - ιλύς) 

Επεξεργασία βιοαποβλήτων



• Εφαρμογές μεθόδων επεξεργασίας 
– Αποκεντρωμένη: στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της 

μικρής κλίμακας
– Κεντρική: στηρίζεται σε κεντρικές μονάδες μεγάλης κλίμακας

Επεξεργασία βιοαποβλήτων
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Πρόγραμμα: LIFE Integrated Project Environment

Τίτλος έργου : 
“Intelligent monitoring and efficient waste reduction in Cyprus Island” 

Ακρωνύμιο και κωδικός έργου
LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20 IPE/CY/000011)

Χώρα και Διοικητικές περιοχές εφαρμογής:
Cyprus/ Regions of Nicosia, Limassol, Larnaca, Ammochostos and Paphos

Ημ/νία Έναρξης: 01/12/2021 &  Ημ/νία Λήξης: 30/11/2029 

Το έργο αποσκοπεί να παρέχει το πλαίσιο εκείνο για την αναβάθμιση της διαχείρισης
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, ώστε να επιτευχθούν εγκαίρως οι
στόχοι που έχουν τεθεί στις οδηγίες. Παράλληλα, οι δράσεις LIFE IP CYZERO
κινητοποιούν πόρους για την κάλυψη αναγκών σε υποδομές και άλλες διεύρυνση των
δραστηριοτήτων σε εθνική κλίμακα.

LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20 IPE/CY/000011)



Στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CyZero WASTE, περιλαμβάνεται Δράση σχετική με
την αποτελεσματική ΔσΠ των βιοαποβλήτων και τη συνακόλουθη επίδειξη της
βιολογικής επεξεργασίας αυτών.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης της δράσης διαχείρισης των βιοαποβλήτων
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια.

• Στάδιο 1: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων

• Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αερόβιας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

• Στάδιο 3: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αναερόβιας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CyZero WASTE 



Στάδιο 1: Σχεδιασμός & εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων

Σε 50 περιοχές σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου θα γίνει ο σχεδιασμός και
εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη:

(i) Το είδος και την περιοχή όπου θα λαμβάνει χώρα η βιολογική
επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (τελικός αποδέκτης)

(ii) Το είδος των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (π.χ. υπολείμματα τροφών,
πράσινα),

(iii) Τον εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (πχ κάδοι,
σακούλες),

(iv) Τις διαθέσιμες μεθόδους ΔσΠ (πχ πόρτα-πόρτα, σε ειδικούς κάδους,
κέντρα συλλογής υλικών) λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά της περιοχής
εφαρμογής

(v) Τη συλλογή και μεταφορά των διαχωρισμένων βιοαποβλήτων (πχ
απορριμματοφόρα και συχνότητα συλλογή).

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CyZero WASTE 



Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αερόβιας επεξεργασίας
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Αγροτικές/ημι-αγροτικές περιοχές (αποκεντρωμένη κομποστοποίηση)

Προσδιορισμός, προμήθεια και λειτουργία:

• 50 κομποστοποιητών μικρού και μεσαίου μεγέθους, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αερόβια επεξεργασία 7300 t/y προδιαλεγμένων βιοαποβλητων σε 
επιλεγμένες αποκεντρωμένες αγροτικές και ημι-αγροτικές περιοχές. 

• 2000 οικιακών κομποστοποιητών σε 
νοικοκυριά και σχολεία για την αερόβια 
επεξεργασία 730 t/y προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων

Δημιουργία εθελοντικού δικτύου συμβούλων 
κομποστοποίηση για την προώθηση της 
οικιακής κομποστοποίησης

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CyZero WASTE 



Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αερόβιας επεξεργασίας
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Αστικές περιοχές (κεντρική κομποστοποίηση):

Δύο (2) Δήμοι με αστικό πολεοδομικό ιστό θα συμπεριλάβουν την ανάπτυξη
συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων με τη μετέπειτα μεταφορά των προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων σε κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης:

• Δήμος Αραδίππου (Επαρχία Λάρνακας -
22.500 κατ.) θα διαχωρίζει στην πηγή 
1.400 tn/yr βιοαποβλήτων 

• Δήμος Αγλαντζιάς (Επαρχία Λευκωσίας) 
21.000 κατ.) θα διαχωρίζει στην πηγή 
1.300 tn/yr βιοαποβλήτων

Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία 
των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
στην υφιστάμενη μονάδα 
κομποστοποίηση στην Ολοκληρωμένη 
Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) στην περιοχή Κόσιη. 

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CyZero WASTE 



Βήμα 3: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αναερόβιας επεξεργασίας
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Οι Δήμοι Λεμεσού και Πάφου έχουν επιλεγεί για να αναπτυχθούν συστήματα ΔσΠ
βιοαποβλήτων και αναερόβιας επεξεργασίας του προδιαλεγμένου υλικού. 

• Δήμος Λεμεσού:
ΔσΠ 1500 tn/yr βιαπόβλητα από το Δήμο 
Αξιοποίηση υφιστάμενου συστήματος 
Αναερόβιας Χώνευσης στην 
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην περιοχή 
Πεντάκωμο.

• Δήμος Πάφου:
ΔσΠ 1000 tn/yr βιαπόβλητα στο Δήμο 
Προσωρινή αξιοποίηση βιοαποβλήτων σε 
υφιστάμενες ιδιωτικές μονάδες 
Αναερόβιας Χώνευσης (με παστεριωτές)
Μελλοντική Προοπτική για νέα μονάδα ΑΧ 
στην Πάφο

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του LIFE IP CyZero WASTE 



Περιοχή
ΔσΠ

βιοαποβλήτων
(tn/y)

Αποκεντρωμένη 
κομποστοποίηση

(tn/y)

Αναερόβια χώνευση σε 
κεντρικές μονάδες (tn/y)

Κομποστοποίηση 
σε κεντρικές 

μονάδες (tn/y)

Λευκωσία 4430 3130 - 1300(3)

Αμμόχωστος 450 450 - -

Λάρνακα 2750 1350 - 1400(3)

Λεμεσός 3750 2250 1500(1) -

Πάφος 1850 850 1000 (2) -

Σύνολο 13230 8030 2500 2700

100% 60% 40%

(1) ΟΕΔΑ Λεμεσού στο Πεντάκωμο
(2) Ιδιωτικές μονάδες αναερόβιας χώνευσης και μελλοντικά σε νέα νοάδα ΑΧ στην Πάφο
(3) ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου στην Κόσιη

Στόχοι διαχείρισης βιοαποβλήτων στο έργο LIFE IP CyZero WASTE 
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www.themegallery.com

Δρ. Δημήτρης Μαλαμής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

T +30 210 772 3085/2334, F +30 210 772 3285, M +30 6973335586,

E dmalamis@chemeng.ntua.gr, W www.uest.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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