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Σε αυτήν την τεχνική έκθεση παρουσιάζονται προτάσεις χρήσης του τελικού 

ξηρού υλικού που προκύπτει από την διεργασία της οικιακής ξήρανσης, στην 

Ελληνική αγορά. Προκειμένου να γίνουν αυτές οι προτάσεις, η ομάδα έργου 

προσδιόρισε τους τομείς που απαρτίζουν την Ελληνική οικονομία, ώστε να 

αναγνωριστούν οι υπάρχουσες αγορές για το προκύπτον υλικό, προσδιόρισε τις 

πιθανές χρήσεις του τελικού προϊόντος με βάση τα αποτελέσματα των 

εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, τόσο κατά την φάση 

δοκιμών του πρότυπου συστήματος στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (εργαστηριακή εφαρμογή), όσο και κατά τη φάση 

λειτουργίας του συστήματος σε επιλεγμένα νοικοκυριά του Δήμου Παπάγου-

Χολαργού (πιλοτική εφαρμογή). Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι αγορές στις 

οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το ξηρό οργανικό υλικό (βιομάζα) αλλά και 

οι αγορές που ενδεχομένως να μπορέσουν να διαμορφωθούν στην Ελλάδα από 

τη χρήση και αξιοποίηση των ξηρών βιοαποβλήτων με βάση την εμπειρία και 

την ύπαρξη καινοτόμων αγορών, που ήδη υπάρχουν, στο εξωτερικό. 

Επιπλέον στο τέλος της έκθεσης (Παράρτημα Ι) παρουσιάζονται χρηματοδοτικά 

μέσα με τα οποία θα μπορούσαν οι Δήμοι στην Ελλάδα, αυτόνομα ή σε 

σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, να εφαρμόσουν την τεχνολογία της οικιακής 

ξήρανσης. 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης δεν είναι να αναλύσει σε βάθος το οικονομικό 

γίγνεσθαι της Ελλάδος, ούτε να κάνει λεπτομερή οικονομική αποτύπωση των 

παραμέτρων που σχετίζονται με την χρήση του υλικού αυτού από την Ελληνική 

αγορά. Στόχος, είναι η διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων, βασισμένων σε 

πραγματικά στοιχεία και έρευνα, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον 

οδηγό για πιθανούς επενδυτές, που θα επεδείκνυαν ενδιαφέρον στο να 

χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό στο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος 
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1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας 

1.1 Eισαγωγή 
 

Η Ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης 

τα τελευταία τρία (3) χρόνια, η οποία δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων. H απουσία 

σημαντικών επενδύσεων από ιδιώτες την τελευταία επταετία οδήγησε την 

Ελλάδα σε μια άνευ προηγουμένου κρίση χρέους η οποία έχει επηρεάσει όλες τις 

υπάρχουσες αγορές της χώρας. Η Ελλάδα βασιζόμενη στο συνεχή δανεισμό 

κεφαλαίων από τις αγορές σε συνδυασμό με τη μείωση της εγχώριας παραγωγής 

έχει καταστεί λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Η ύπαρξη ενός πολύπλοκου συστήματος 

γραφειοκρατίας και φορολόγησης καθώς και το υψηλό κόστος δανεισμού από 

τις τράπεζες, αποτρέπει σε τυχόν ενδιαφερόμενους να επενδύσουν σε 

παραγωγικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή 

προϊόντων, να διαμορφωθούν και να αναπτυχθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η 

απασχόληση. 

Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα δεν προσελκύει κεφάλαια για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και σαν επακόλουθο δεν υπάρχει ουσιαστική αύξηση της 

παραγωγικότητας της οικονομίας της. Η παραγωγικότητα της Ελλάδος 

υπολείπεται σε σχέση με των υπολοίπων κρατών μελών της (Ε.Ε). Ένας από 

τους κύριους λόγους αυτού του φαινομένου είναι η έλλειψη μεγάλων εταιριών οι 

οποίες απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει 

στα υπόλοιπα κράτη μέλη) και οι οποίες παράγουν καινοτόμα προϊόντα τα οποία 

θα βοηθήσουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας να αναπτυχθεί βιώσιμα. 

Για παράδειγμα μόλις το 27% των κατασκευαστικών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα απασχολούν προσωπικό άνω των 250 ατόμων, 

ποσοστό μικρό σε σχέση με το 34% της Ολλανδίας και το 54% της Γερμανίας 

(McKinsey&Company, 2012). 

Ο συνδυασμός πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, οδήγησε 

την χώρα σε υψηλά ποσοστά ανεργίας την τελευταία διετία. Σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία την Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) κατά το Β΄ 

Τρίμηνο του 2012 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.793.147 άτομα 

και των ανέργων σε 1.168.761. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 23,6%, έναντι 22,6% 

του προηγούμενου τριμήνου και 16,3% του αντίστοιχου τριμήνου 2011. Η 

απασχόληση μειώθηκε κατά επιπλέον 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 

και κατά 8,7% σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012).  

http://www.mckinsey.com/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=2012_02&mytabs=0
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=2012_02&mytabs=0
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων στην Ελλάδα δραστηριοποιείται 

στον τριτογενή τομέα της εγχώριας παραγωγής ενώ τα ποσοστά απασχόλησης 

στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Ελληνικής οικονομίας θεωρούνται 

πολύ μικρά σε σχέση με αυτά των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των 

απασχολουμένων ανά τομέα παραγωγής το Β’τρίμηνο του 2012 σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 

 

Διάγραμμα 1. Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων ανά κλάδο της Ελληνικής οικονομίας 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 

1.2 Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας 
 

Από όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, ο τομέας παροχής υπηρεσιών 

αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

της χώρας. Η συνεισφορά του είναι σημαντική για την οικονομία της Ελλάδος 

καθώς επίσης και για την απασχόληση. Ο δημόσιος τομέας αποτελεί περίπου το 

40% του ΑΕΠ. Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί ακόμα έναν διαχρονικά 

αξιόπιστο τομέα και η συνεισφορά του εκτιμάται στο 15% του ΑΕΠ. Η δομή και 

η ποσοστιαία συμμετοχή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιμέρους 

τομέων της βιομηχανίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ το έτος 

2011, παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=2012_02&mytabs=0
file:///C:/Users/Aggelos/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N5J05DNJ/ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 2. Ποσοστιαία κατανομή ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά κλάδο (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 
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Η συνεισφορά του κάθε τομέα της Ελληνικής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας 

για το έτος 2011 παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

 

Διάγραμμα 3. ΑΕΠ ανά τομέα παραγωγής σε ποσοστό (%) (CIA, 2012) 

Πρωτογενής Τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας της Ελληνικής οικονομίας (στον οποίο εντάσσονται η 

γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία η δασοκομία, κ.λπ.), παρουσίασε σημαντική 

μείωση (Διάγραμμα 4.) της συνολικής συνεισφοράς του στο ΑΕΠ της χώρας 

καθώς και στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού την τελευταία εικοσαετία 

(Κορρές & Φιόνης, 2003).  

 

Διάγραμμα 4. Συνεισφορά σε ποσοστό (%) του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της χώρας διαχρονικά  
(Τράπεζα Πειραιώς, 2012) 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Economic_Research/Kladikes_Meletes/2008/Agrotikos_Tomeas.pdf


Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

Στο γεγονός αυτό συνετέλεσε ο κατακερματισμός των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων καθώς επίσης και η κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε, παράμετροι οι 

οποίοι δεν ευνόησαν την εντατική εκμετάλλευση των υπαρχόντων αγροτικών 

εκτάσεων καθώς δεν συνοδεύτηκαν από απαραίτητα μέτρα προσαρμογής στην 

νέα πραγματικότητα. 

Στον πρωτογενή τομέα παρατηρείται την τελευταία 15ετία σημαντική μείωση του 

ποσοστού των εργαζομένων που απασχολούνται όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί: 

 

Διάγραμμα 5. Ποσοστό (%) απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα από το 1998 έως το β’ τρίμηνο του 2012 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 

 

Από το 18,02% των απασχολουμένων το 1998 σήμερα απασχολείται στον κλάδο 

αυτό της οικονομίας μόλις το 13%. 

Σήμερα παρότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους σύγχρονους 

αγρότες έχουν βελτιωθεί αισθητά (κυρίως λόγω της Κοινής Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο γεωργικός τομέας στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως για παράδειγμα, το 

μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, τα φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη, την 

χαμηλή οργάνωση παραγωγής, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, και την 

μικρή αποδοτικότητα.  

Δευτερογενής  Τομέας 

Στον δευτερογενή τομέα στον οποίο εντάσσονται η βιοτεχνία, η βιομηχανία και 

οι κατασκευές, η χρηματοδότηση (μέσω επενδυτικών προγραμμάτων) των 

μεγάλων έργων υποδομής που κατασκευάστηκαν τις τελευταίες 2 δεκαετίες 
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καθώς επίσης και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, συντέλεσαν στην 

αύξηση συμμετοχής του τομέα αυτού στο ΑΕΠ της χώρας καθώς επίσης και 

στην αύξηση της απασχόλησης (Κορρές & Χιόνης, 2003). 

Ωστόσο την τελευταία δεκαετία παρατηρείται ραγδαία μείωση της απασχόλησης 

και στον τομέα αυτόν, καθώς οι επιχειρήσεις κλείνουν με ανεξέλεγκτους 

ρυθμούς λόγω έλλειψης ρευστότητας και μείωσης της κατανάλωσης. Τα 

στοιχεία μείωσης των απασχολουμένων στον τομέα αυτό παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

Διάγραμμα 6. Ποσοστό (%) απασχολουμένων στον δευτερογενή τομέα από το 1998 έως το β’ τρίμηνο του 
2012 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 

 

Μεταξύ των ετών 2008 και 2011 η συνολική απασχόληση στον τομέα αυτόν, στην 

Ελλάδα μειώθηκε κατά 10% περίπου, ενώ την ίδια περίοδο στην ΕΕ-15 η 

αντίστοιχη μείωση ήταν πολύ μικρότερη (2%). Εντούτοις, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Ε.Ε η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των κλάδων της οικονομίας. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, η μεγαλύτερη μείωση στην 

Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην ΕΕ-15, παρατηρήθηκε στους τομείς του 

δευτερογενούς τομέα, όπως είναι οι κατασκευές (-37%) και η βιομηχανία (-

22,8%). Αντίθετα, αισθητά μικρότερη ήταν η μείωση στην απασχόληση στον 

πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα. Την περίοδο αυτή μικρή αύξηση της 

απασχόλησης παρατηρήθηκε μόνο στον κλάδο της υγείας (2,6%). Στην ΕΕ-15 

καταγράφηκε επίσης αύξηση στον κλάδο της υγείας, καθώς και της 

εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως, με μόνη εξαίρεση τη γεωργία, στους 
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υπόλοιπους κλάδους όπου, καταγράφηκε μείωση της απασχόλησης, αυτή ήταν 

αισθητά υψηλότερη στην Ελλάδα απ’ ότι στην ΕΕ-15. 

 

Διάγραμμα 7. Ποσοστιαία (%) μεταβολή της απασχόλησης σε επιλεγμένους κλάδους, 2008-2011  
(Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2012) 

 

Στα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνική βιομηχανία περιλαμβάνονται ο 

μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων, η αλλαγή του καθεστώτος του 

προστατευτισμού (μετά την τελωνειακή ένωση με την Ευρώπη) και η αδυναμία 

των Ελληνικών μικρών επιχειρήσεων να ανταγωνισθούν συστηματικά τις 

μεγάλες ξένες επιχειρήσεις και να καλύψουν μέρος της διεθνής ζήτησης. Η 

έλλειψη τεχνολογικής υποδομής και η έλλειψη της βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας σε συνδυασμό με τη μη-σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την 

Ελληνική βιομηχανία, για την παραγωγή και προώθηση καινοτόμων προϊόντων, 

συνετέλεσε στην συρρίκνωση του τομέα αυτού της οικονομίας (Κορρές & 

Φιόνης, 2003).  
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Tριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Ελληνικής οικονομίας 

καθώς αποτελεί το 79% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Οι δραστηριότητες του 

τομέα περιλαμβάνουν κλάδους όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η 

υγεία, η εκπαίδευση, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι επικοινωνίες κτλ.) τομείς στους 

οποίους απασχολούνταν το 70% των εργαζομένων το β’ τρίμηνο του 2012 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012). Αναλογιζόμενοι ότι το 1998 το ποσοστό των εργαζομένων που 

απασχολούνταν στον τριτογενή τομέα ήταν της τάξεως του 58% ενώ το ποσοστό 

των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα ήταν της τάξεως του 18%, 

λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι υπάρχει 

σημαντική μετακίνηση εργαζομένων από τον πρωτογενή τομέα, στον 

δευτερογενή και στην συνέχεια στον τριτογενή τομέα διαχρονικά. Η συνεισφορά 

του τριτογενή τομέα στο ΑΕΠ καθώς επίσης και στην απασχόληση αποδεικνύει 

την αύξηση του ρόλου του τριτογενή τομέα και την ”στροφή” της Ελληνικής 

οικονομίας αρχικά από τον πρωτογενή τομέα, αργότερα στον δευτερογενή τομέα 

και τελικά στον τριτογενή τομέα (Διάγραμμα 8). 

 

Διάγραμμα 8.  Ποσοστό (%) απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα από το 1998 έως το β’ τρίμηνο του 2012 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) 

Το εμπόριο είναι ο σημαντικότερος κλάδος του τριτογενούς τομέα στη χώρα 

μας, ξεπερνώντας ακόμα και τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Πάνω από τις μισές 

εξαγωγές μας κατευθύνονται σε χώρες της Ε.Ε., από τις οποίες προέρχεται και 

το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών μας. Εξάγουμε κυρίως γεωργικά 

προϊόντα (φρούτα, λαχανικά κτλ.), τρόφιμα, ενδύματα κ.ά. και εισάγουμε 

επικοινωνιακό εξοπλισμό (π.χ. κινητά τηλέφωνα), οχήματα, ηλεκτρονικά είδη 

κ.ά. 
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Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο αύξησης του τριτογενούς τομέα οφείλεται στην 

υπερβολική διόγκωση του δημοσίου τομέα καθώς επίσης και στην σημαντική 

ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 11 

 

2. Χρήσεις του Τελικού Προϊόντος 

2.1 Εισαγωγή 
Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό της Ελλάδος, η αξιοποίηση 

καινοτόμων ιδεών και η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, αποτελεί μονόδρομο ώστε να αυξηθεί η δευτερογενής 

παραγωγή αλλά και να εξυγιανθεί ο τριτογενής τομέας της οικονομίας. Η 

συσκευή οικιακής ξήρανσης DRYWASTE και το τελικό προϊόν που παράγει, 

αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην 

κατεύθυνση αυτή. 

Το τελικό ξηρό υλικό που παράγεται μετά το πέρας της διεργασίας της οικιακής 

ξήρανσης, αποτελεί καθαρή βιομάζα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η βιομάζα 

ορίζεται το βιοαπoδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων 

που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών 

ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς 

και το βιοαπoδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων 

και απορριμμάτων (Ν.3468/2006, ΦΕΚ.Α’ 129, αρθ.2, §§7,8).  

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανές χρήσεις του τελικού ξηρού προϊόντος, 

πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις προσδιορισμού των 

χαρακτηριστικών του υλικού αυτού, ώστε να δοθεί μια πρώτη εικόνα για τις 

πιθανές χρήσεις του ξηρού προϊόντος στην υφιστάμενη Ελληνική αγορά. 

Ωστόσο σημειώνεται ότι προκειμένου να υπάρξει πλήρης αποτύπωση των 

χρήσεων του τελικού ξηρού υλικού, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πειράματα 

σε εργαστηριακή κλίμακα, τα οποία θα προσδιορίσουν τις εν δυνάμει 

προοπτικές αξιοποίησης του υλικού αυτού για την παραγωγή προϊόντων 

προστιθέμενης αξίας όπως αυτά που αναφέρονται σε αυτήν την τεχνική έκθεση. 

Ορισμένα από τα προϊόντα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να παραχθούν από 

το υλικό αυτό είναι τα εξής: Bιοντίζελ, βιοαιθαvόλη, βιοαέριο, βιομεθαvόλη, 

βιοδιμεθυλαιθέρας, αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ), συνθετικά 

βιοκαύσιμα, βιοϋδρογόνο, καθαρά φυτικά έλαια, Compost, ενέργεια μέσω 

θερμικής επεξεργασίας, κλπ. (Εικόνα 1.). 

http://www.desmie.gr/fileadmin/user_upload/Files/adeiodotisi/2006.06.27_FEK.129_N.3468.pdf
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Εικόνα 1. Βιοντίζελ παραγόμενο από βιοαπόβλητα  (Βiofuels.gr, 2012) 

Σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), από τα προαναφερθέντα προϊόντα, με τα 

μέχρι τώρα δεδομένα, η παγκόσμια αγορά, προσανατολίζεται στην χρήση 

βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω θερμικής 

επεξεργασίας και λιγότερο για βιοϋδρογόνο. Ωστόσο τα τωρινά δεδομένα δεν 

μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για τη μελλοντική  χρήση και αξιοποίηση της 

βιομάζας. 

Τα υγρά Βιοκαύσιμα όπως το Βιοντίζελ, η Βιοαιθανόλη και η Βιομεθανόλη, με 

την εξαίρεση των Βιοελαίων από πυρόλυση Βιομάζας, προορίζονται σχεδόν 

αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων, αρχικά σε ανάμιξη σε μικρά ποσοστά με 

τα αντίστοιχων ιδιοτήτων συμβατικά καύσιμα, που προβλέπεται ν’ αυξάνονται 

σταθερά για τουλάχιστον τα  15 επόμενα χρόνια (ΔΕΣΜΗΕ, 2012).  

Ωστόσο το σύνολο των ποιο πάνω προϊόντων προκειμένου να αποδειχθεί ότι 

μπορούν να παραχθούν (με ικανοποιητική απόδοση), θα πρέπει να 

ακολουθήσουν έρευνες από ερευνητικές ομάδες στο μέλλον με την 

πραγματοποίηση πειραμάτων σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Στην 

παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά τεσσάρων (4) χρήσεων του τελικού ξηρού 

προϊόντος (υλικό παραγωγής κόμποστ, υλικό για την παραγωγή βιοαερίου, 

υλικό για την παραγωγή θερμότητας μέσω θερμικής επεξεργασίας, υλικό για την 

παραγωγή βιοαιθανόλης) όπως αυτές έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα 

σειρών εργαστηριακών και πειραματικών αναλύσεων του παραγόμενου ξηρού 

οργανικού υλικού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

http://www.biofuels.gr/
http://www.desmie.gr/i-etaireia/rolos-armodiotites/
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2.2 Παραγωγή Pellet για Παραγωγή Ενέργειας 

Μέσω Θερμικής Επεξεργασίας 
Μια από τις σημαντικότερες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια 

της πιλοτικής εφαρμογής, ήταν αυτή της θερμογόνου δύναμης του ξηρού 

υλικού. Η θερμογόνος δύναμη είναι η ποσότητα θερμότητας που 

απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας μάζας ενός 

συγκεκριμένου καυσίμου, είναι σταθερή και ονομάζεται επίσης θερμότητα 

καύσεως του καυσίμου αυτού. Η γνώση της τιμής αυτής της παραμέτρου είναι 

σημαντική καθώς, βοηθάει στο να γίνει αντιληπτό εάν, ένα υλικό δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας (μέσω θερμικής 

επεξεργασίας).  

Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και καταγράφηκαν 

στην τεχνική έκθεση «Καταγραφή των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 

εφαρμογής/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής» 

(Deliverable 24-25 Merged της τελικής έκθεσης), η θερμογόνος δύναμη του 

τελικού ξηρού υλικού τετραπλασιάζεται σε σχέση με τη θερμογόνο δύναμη που 

αυτό είχε πριν την ξήρανση (σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από την 

βιβλιογραφία). Ποιο συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

τυπικές τιμές θερμογόνου δύναμης διαφόρων τύπων απορριμμάτων, όπως αυτές 

έχουν καταγραφεί βιβλιογραφικά: 

Πίνακας 1. Τυπικές τιμές ανώτατης θερμογόνου δύναμης όπως αυτές καταγράφονται στη 
βιβλιογραφία  

(massbalance.org., 2012) 

Υλικό KJ/Kg 

Xαρτί και χάρτινες συσκευασίες 18600 

Απόβλητα κουζίνας 4200 

Φυτά και γρασίδι 4800 

Ξύλο 19600 

  

Aπό τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, η ανώτατη θερμογόνος 

δύναμη του ξηρού υλικού υπολογίστηκε ότι έχει μια μέση τιμή ίση με 17,700 

ΚJ/Kgr.  Όπως προκύπτει η θερμογόνος δύναμη του τελικού ξηρού υλικού, είναι 

περίπου ίση με αυτήν του ξύλου (Διάγραμμα 9.) γεγονός, που οδήγησε την 

ομάδα έργου στο συμπέρασμα ότι το υλικό αυτό θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας αφού πρώτα μετατραπεί σε pellet. 

Η χρήση των Pellet, έχει το πλεονέκτημα ότι περιορίζει την χρήση ορυκτών 

καυσίμων, μειώνει την ρύπανση που προέρχεται από αυτά, αναβαθμίζει την αξία 

του ξηρού υλικού καθώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη 

ευκολότερα για την παραγωγή θερμότητας, μειώνει τον όγκο του ξηρού υλικού, 

κ.α. 

file:///C:/Users/Aggelos/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N5J05DNJ/massbalance.org.,%202012
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Διάγραμμα 9. Θερμογόνος δύναμη διαφορετικών υλικών εκφρασμένη σε KJ/Kgr 

 

2.2.1 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Pellet Ξύλου σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
Η ετήσια παραγωγή pellet στην Ευρώπη, έχει μέγεθος άνω των 7 εκατομμυρίων 

τόνων το 2008. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά προέρχονται από εκτιμήσεις, συνεπώς 

οι ποσότητες αυτές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Το 60% των παραγόμενων 

ποσοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας pellet τα οποία προορίζονται για οικιακή 

θέρμανση. Οι κύριες χώρες παραγωγής pellet στην Ευρώπη σύμφωνα με τα 

στοιχεία αυτά είναι η Σουηδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία. Το υπόλοιπο 

40% του παραγόμενου pellet είναι χαμηλότερης ποιότητας και προορίζονται για 

χρήση στη βιομηχανία. Σε αυτή την περίπτωση οι κυριότεροι παραγωγοί είναι η 

Γερμανία και η Σουηδία. Ωστόσο σημαντικό μερίδιο στην αγορά κατέχουν χώρες 

όπως το Βέλγιο, η Πολωνία και η Εσθονία (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets 

Atlas, 2008) 

Στην Ευρώπη των 27 καταναλώθηκε μεγαλύτερη ποσότητα pellet από αυτή που 

παράχθηκε (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008). Συγκεκριμένα 

εκτιμάται ότι η συνολική ετήσια ποσότητα pellet που χρησιμοποιήθηκε στην 

Ευρώπη το 2008 ήταν 8 εκατομμύρια τόνοι. Ωστόσο μπορεί να εκτιμηθεί ότι η 

κατανάλωση pellet υψηλής ποιότητας για κάλυψη θερμικών αναγκών,  (κυρίως 

από την Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία και Δανία), ισοδυναμεί περίπου με 

την κατανάλωση pellet για βιομηχανική χρήση στον τομέα της ενέργειας 

(κυρίως Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία και Δανία. Τα στοιχεία παραγωγής 

και κατανάλωσης pellet ανά χώρα στην Ε.Ε των 27 καταγράφονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί: 
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http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
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Διάγραμμα 10. Στατιστικά στοιχεία Ευρωπαϊκής αγοράς pellets  (Βiomass Energy, 2008) 

 

Σε ότι αφορά την κατανάλωση pellet, η Σουηδία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

χρήση με 1,85 εκατομμύρια τόνους το 2008 και ακολουθούν κατά φθίνουσα 

σειρά η Δανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία.  Από 

την άλλη η Εσθονία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ουγγαρία δεν αξιοποίησαν 

καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) τα pellets, ενώ η Σλοβακία, η Ελλάδα, η 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/technology/biomass/441-european-biomass-pellets-market-ndash-a-summary
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Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία και η Τσέχικη 

Δημοκρατία χρησιμοποιούν ποσότητες κάτω των 20.000 τόνων ετησίως. Στο 

διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά κεφαλήν κατανάλωση pellet 

στην Ε.Ε των 27. 

Διάγραμμα 11. Κατά κεφαλήν χρήση pellets (kg) (Βiomass Energy, 2008) 

 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/technology/biomass/441-european-biomass-pellets-market-ndash-a-summary
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2.2.2 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Pellet Ανάμικτης 

Βιομάζας (MBP) σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Η αυξανόμενη ζήτηση pellet ξύλου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε ήδη ανεπτυγμένες 

αγορές όπως η Αυστρία, θέτει το ερώτημα της επάρκειας ύπαρξης 

υπολειμμάτων ξύλου στο μέλλον για την παραγωγή pellet. Με τα έως τώρα 

δεδομένα, τα αποθέματα υπολειμμάτων ξύλου είναι πεπερασμένα. Επιπλέον σε 

κάποιες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια, τίθεται το ερώτημα της 

εισαγωγής pellet από άλλες στις οποίες υπάρχει επάρκεια. Ωστόσο, το καύσιμο 

αυτό κρίνεται ασύμφορο στην περίπτωση που μια χώρα αναγκάζεται να εισάγει 

μεγάλο μέρος της πελετοποιημένης βιομάζας την οποία καταναλώνει.  

Μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι η χρήση 

διαφορετικών τύπων βιομάζας (εκτός της ξυλείας) η οποία όμως θα έχει 

κατάλληλες προδιαγραφές για χρήση ως pellet (Eικόνα 2.).  

Η χρήση γεωργικών αποβλήτων και αστικών βιοαποβλήτων για την παραγωγή 

pellet αποτελεί την λύση στο πρόβλημα. Συνεπώς η χρήση της ξηρής βιομάζας 

προερχόμενη από αστικά βιοαπόβλητα θα μπορούσε να αποτελέσει μια 

κερδοφόρα για ένα Δήμο ή έναν ιδιώτη επιχείρηση. Η χρήση της θα μπορούσε 

να αποτελέσει την άμεση λύση στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής αγοράς (ιδιαίτερα στις χώρες που δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή 

αλλά αυξημένη ζήτηση) για χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Επιπλέον η 

εισαγωγή της στις αγορές, θα βοηθούσε στην διατήρηση των τιμών pellet ξύλου 

σε χαμηλά επίπεδα καθώς θα υπήρχε επάρκεια υλικού η οποία θα ικανοποιούσε 

ενδεχόμενη υψηλή ζήτηση. 

 

Εικόνα 2. Pellet ανάμικτης βιομάζας (indiamart.com, 2012) 

http://www.indiamart.com/global-agro/briquettes.html
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Το βασικότερο πρόβλημα και ο βασικότερος περιορισμός στη χρήση βιομάζας 

ανάμικτου  τύπου  είναι η άγνωστη χημική σύνθεση των υλικών που πρόκειται να 

πελετοποιηθούν η οποία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην διάδοση της 

χρήσης του. Για παράδειγμα, το άχυρο (συγκρινόμενο με το ξύλο) φαίνεται να 

έχει υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων και τέφρας, παράμετροι οι οποίοι 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις υπάρχουσες τεχνολογίες καύσης 

pellet. Οι υψηλές συγκεντρώσεις στάχτης θα μπορούσαν να συντελέσουν στις 

αυξημένες εκπομπές σκόνης, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις HCl προκαλούνται 

από την παρουσία χλωριόντων στα καύσιμα. Ωστόσο η ύπαρξη υψηλών 

συγκεντρώσεων θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη χρήση ειδικών φίλτρων και 

άλλων τεχνολογιών αντιρύπανσης. 

Επιπλέον τα ήδη υπάρχοντα μπόιλερ είναι ειδικά σχεδιασμένα για καύση pellet 

ξύλου (και όχι ανάμικτης βιομάζας). Ωστόσο υπάρχουν ήδη εταιρίες οι οποίες 

έχουν αναπτύξει εξοπλισμό καύσης pellet ανάμικτης βιομάζας. 

Τέλος προδιαγραφές για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΜΒP (Μixed Biomass 

Pellets) pellet δεν υπάρχουν έως σήμερα καθώς η διαφορετικότητα των 

χαρακτηριστικών του υλικού που παράγεται από διαφορετικές βιομηχανίες, μαζί 

με την περιορισμένη έως τώρα χρήση τους και την διαφορετικότητα που 

παρουσιάζουν τα υλικά αυτά από εποχή σε εποχή, κάνουν δύσκολη της εξαγωγή 

προτύπων για τα υλικά αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ύπαρξη Προτύπων Pellet Ανάμικτης Βιομάζας (MBP) 

Τα pellet ξύλου, κρίνονται ποιοτικά με βάση τα πρότυπα CEN TS 14961 ως 

«ξυλώδη βιομάζα». Τα ΜΒP μπορούν να προέλθουν από αγροτικά υπολείμματα, 

αστικά βιοαπόβλητα, βιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, κλπ. Η 

σύνθεσή τους συνεπώς ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στις βιομηχανίες αλλά και 

από εποχή σε εποχή. 

Γενικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υφίστανται πρότυπα ΜΒP βιομάζας. Το 

μοναδικό γνωστό πρότυπο υπάρχει στην Γαλλία «FCBA» και αναφέρεται στα 

αγρο-pellet (Agropellet). To πρότυπο “ΑGRO” κάνει λόγο για χρήση της 

αγροτικής πελετοποιημένης βιομάζας σε μεγάλης κλίμακας αυτοματοποιημένα 

μπόιλερ ενώ το πρότυπο “AGRO+” κάνει λόγο προτύπων για χρήση pellet 

(παραγόμενα από αγροτικά υπολείμματα) σε οικιακή κλίμακα. Στο πίνακα που 

ακολουθεί γίνεται αναφορά αυτού του προτύπου: 

Πίνακας 2. Γαλλικά πρότυπα pellet προερχόμενα απ αγροτικά υπολείμματα (για βιομηχανική και οικιακή 
χρήση) (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008) 

Προδιαγραφές AGRO+ AGRO 

Διαστάσεις D=6 έως 8mm±1mm, 
L=10 έως 30 mm 

D=6 έως 16mm±1mm, 
L=10 έως 30 mm 
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Περιεχόμενη Υγρασία ≤ 11%   ≤ 15%  

Θερμογόνος Δύναμη 
(MJ/kg)  

≥ 15.5  ≥ 14.7  

Θερμογόνος Δύναμη 
(kWh/kg)  

≥ 4.3  ≥ 4.1  

Πυκνότητα (Kg/m3)  ≥ 650  ≥ 650  

Μηχανική Αντοχή ≥ 95%  ≥ 92%  

Περιεκτικότητα Τέφρας  ≤ 5%  ≤ 7%  

Περιεκτικότητα Cl  
(επι ξηρής βάσης)   

≤ 0.2%  ≤ 0.3%  

Περιεκτικότητα Ν  
(επι ξηρής βάσης) 

≤ 1.5%  ≤ 2%  

Περιεκτικότητα S  
(επι ξηρής βάσης) 

≤ 0.2%  ≤ 0.2%  

Θερμοκρασία Τέφρας  Agro+ ≥ 1000°C  Agro ≥ 800°C  

Βαρέα Μέταλλα (mg/kg)  - - 

As     ≤ 1  

Cu ≤ 40  

Cr ≤ 10  

Cd  ≤ 0.5  

Hg  ≤ 0.1  

Ni ≤ 15  

Pb ≤ 10  

Zn  ≤ 60  

 

Από τα δεδομένα του ποιο πάνω πίνακα, προκύπτει ότι η χρήση pellet θα 

μπορούσε να είναι βιώσιμη σε βιομηχανική κλίμακα καθώς η εφαρμογή 

κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα περιόριζε τις εκλύσεις ρυπογόνων 

στοιχείων ενώ όσων αφορά την χρήση pellet ανάμικτης βιομάζας, σε οικιακό 

επίπεδο, θα πρέπει να γίνει χρήση αυτών, σε ειδικούς καυστήρες οι οποίοι θα 

διαθέτουν την κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία ώστε να υπάρχει ασφαλής 

χρήση της βιομάζας. 

2.3 Υπάρχουσα Κατάσταση Αγοράς Pellet στον 

Ελλαδικό Χώρο 
 

2.3.1 Pellet Ξύλου 
Η βιομηχανία pellet στην Ελλάδα αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά τα 

τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ορισμένες βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου οι 

οποίες ξεκίνησαν την παραγωγή pellet (Εικόνα 3.) κυρίως χρησιμοποιώντας τα 

δικά τους υπολείμματα ξύλου. Ωστόσο σε μεγάλο μέρος των βιομηχανιών, τα 
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υπολείμματα ξύλου χρησιμοποιούνται ανεπεξέργαστα από κοντινές βιομηχανίες 

ή στα μπόιλερ των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων.  

Το υλικό που κυρίως χρησιμοποιείται για την παραγωγή pellet είναι τα 

υπολείμματα ξύλου. Τα pellet ξύλου, φτιάχνονται από απόβλητα (πριονίδια και 

ρινίσματα ξύλου προερχόμενα από εργοστάσια επίπλων, οικοδομές, κλπ.). Αυτά 

δημιουργούνται κυρίως συμπιέζοντας τα υπολείμματα αυτά σε ειδικές πρέσες. 

Απαντώνται σε μήκη από 1-3 cm και πάχος περίπου 1 cm αλλά και μεγαλύτερα. 

Τα pellet ξύλου έχουν αρκετά χαμηλή περιεχόμενη υγρασία (κάτω από 10% κ.β.) 

ιδιότητα που τους προσδίδει υψηλότερη αξία καύσης. 

Το γεγονός ότι πιέζονται (πρεσάρονται) συνεπάγεται μεγάλη μείωση του όγκου 

και αύξηση της απόδοσης τους κατά την χρήση τους. Η μείωση του όγκου 

συμβάλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευση τους 

(biofuels.gr, 2012). 

 

Εικόνα 3. Pellet ξύλου (Biomass Energy, 2012) 

Η κατανάλωση pellet ωστόσο, σε οικιακή κλίμακα παραμένει μειωμένη 

(ιδιαίτερα στα νοικοκυριά) κυρίως λόγω της απαγόρευσης καύσης βιομάζας σε 

εστίες θέρμανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Σαλαμίνα) που ισχύει εδώ και 18 χρόνια. Σήμερα, σύμφωνα με το Σχέδιο ΚΥΑ 

"Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για 

τη θέρμανση κτιρίων και νερού" υπήρξε άρση της προαναφερθείσας 

απαγόρευσης και, ως εκ τούτου, αναμένεται η  αύξηση της αξιοποίησης των 

pellet σε εγκαταστάσεις θέρμανσης οικιακής κλίμακας (Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008). 

http://www.biofuels.gr/biomass_pellets_3.html
http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
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Στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένες 12 βιομηχανίες pellet ξύλου ανά την 

επικράτεια (Πίνακας 3) ωστόσο, την τελευταία διετία κυρίως λόγω της αύξησης 

του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και της εξίσωσής του φόρου με το φόρο του 

πετρελαίου κίνησης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για pellet σε σχέση με το 2008. 

Πίνακας 3. Καταγεγραμμένοι παραγωγοί pellet στην Ελλάδα 

 Επωνυμία εταιρείας Τοποθεσία 

1 SAKKAS SA Καρδίτσα 

2 Angelousis S.A Βελεστίνο-Βόλος 

3 Bioenergy Hellas Co  Λάρισα 

4 MAKI S.A.  Λάρισα 

5 Alfa Wood  Νευροκόπι 

6 Ecoa  Κατερίνη 

7 ΑΦΟΙ ΡΑΓΓΑ Ο.Ε. Κόνιτσα (Ιωάννινα) 

8 ΕCO PELLET Mαγνησία (Βόλος) 

9 Lamprou-Woods Θεσσαλονίκη 

10 PELLET ECOPLUS Βέροια 

11 Modern Fuels Τρίπολη 

12 Βio Pellets Πήλιο 

 

Σήμερα στην Ελλάδα με την ανάπτυξη της παραγωγής pellet ξύλου, τα οργανικά 

υπολείμματα υψηλής θερμογόνου δύναμης είναι σημαντικά για τις βιομηχανίες 

που τα χρησιμοποιούν καθώς, προβαίνουν σε ελάττωση της ποσότητας των 

πολύ ακριβών και ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούν, κάνοντας 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) όπως η βιομάζα.  

Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 όταν δεν 

υπήρχε καθόλου κατανάλωση στην Ελλάδα. Ωστόσο τα τελευταία έξι(6) χρόνια, 

επιπλέον παραγωγοί εμφανίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα 

αγορά η οποία παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες. 

 

Το 2008, και σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pellets 

Atlas, η Ελλάδα παρήγαγε συνολικά περίπου 27.800 τόνους pellet ενώ η 

εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ανερχόταν στους 87.000 τόνους. Η 

συνολική κατανάλωση ανήλθε στους 11.100 τόνους, ενώ, συνεπαγόμενα, η κατά 

κεφαλή κατανάλωση ήταν περίπου 1 kg/έτος, μία από τις χαμηλότερες της 

Ευρώπης. Ωστόσο αναμένεται ότι η παραγωγή pellet στην Ελλάδα θα έχει έως 

σήμερα υπερδιπλασιαστεί αναλογιζόμενοι τον πολλαπλασιασμό των 

βιομηχανιών (σχετιζόμενες με το αντικείμενο) την τελευταία τριετία 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008). 

Μέχρι πρόσφατα η μειωμένη ζήτηση pellet από την εγχώρια αγορά, οδηγούσε 

τους παραγωγούς στην εξαγωγή των προϊόντων τους σε χώρες όπως η Ιταλία, η 

http://www.sakkas-aeve.gr/
http://www.bioenergyhellas.gr/#/gr/company/
http://www.maki.com.gr/main.php?siteID=1&lang=2
http://www.alfawood.gr/
http://www.ecoa.gr/
http://ecopellethellas.iplaza.gr/sc/ecopellethellas/
http://www.lamprou-woods.gr/
http://veroia.olx.gr/pellet-ecoplus-iid-431581703
http://www.modernfuels.gr/?page_id=488
http://biopellet.gr/
http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
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οποία παρουσίαζε μεγάλη ζήτηση. Η συνολική ποσότητα pellet που εξάχθηκε το 

2008 ανήλθε σε 9.600 τόνους. Η χρήση της υπόλοιπης ποσότητας από την 

εγχώρια αγορά περιορίστηκε σε μικρές βιομηχανίες (κυρίως σε πιλοτική 

εφαρμογή). Η αγορά θερμοκηπίων έχει δείξει ενδιαφέρον για την χρήση pellet 

σε μπόιλερ, προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των 

εγκαταστάσεών τους. Στα αστικά κέντρα (κυρίως της κεντρικής και νότιας 

Ελλάδας) γίνεται κυρίως χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και λοιπόν ορυκτών 

καυσίμων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008). Ωστόσο, η ολοένα 

αυξανόμενη ζήτηση, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, 

αναμένεται να αυξήσει την εγχώρια κατανάλωση. 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη προδιαγραφών στην παραγωγή pellet, δεν υπάρχουν 

σαφή κριτήρια (νομοθετημένα) σχετικά με τις ιδιότητες του παραγόμενου pellet, 

γεγονός που κάνει τις Ελληνικές εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές σε Διεθνές 

επίπεδο. Ωστόσο προδιαγραφές ποιότητας βασιζόμενα στο Γερμανικό πρότυπο 

DIN 5173, το οποίο ορίζει τα κριτήρια ποιότητας της βιομάζας για καύση, 

χρησιμοποιούνται από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης). 

2.3.2 Pellet Ανάμικτης Βιομάζας (MBP Pellet) 
Στην Ελλάδα, η παραγωγή ενέργειας δεν έχει νομοθετηθεί πλήρως και αυτό 

αποτελεί σοβαρή παράμετρο για την εξέλιξη αυτής της αγοράς. Συγκεκριμένα το 

ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει όρια εκπομπών ή συγκεκριμένες 

διαστάσεις και προδιαγραφές καυστήρων pellet MBP (Mixed Biomass pellet) για 

οικιακή και βιομηχανική χρήση. Στην πραγματικότητα, όλα τα είδη καυσίμων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί του παρόντος τόσο σε οικιακή όσο και σε 

βιομηχανική κλίμακα, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε παράμετρος προς 

αξιολόγηση από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς δεν υφίσταται κάποιο 

εμπόδιο για χρήση του ξηρού υλικού ως MBP pellet. Μελλοντικά αυτό πρόκειται 

να αλλάξει με την ύπαρξη Ευρωπαϊκής οδηγίας συνεπώς, η Ελληνική αγορά 

pellet θα υποχρεωθεί να προσαρμοστεί με τα τότε δεδομένα. 

Ωστόσο, προβλήματα που υπάρχουν από την απουσία εξειδικευμένων (για 

καύση MBP pellet) καυστήρων, στην Ελλάδα καθώς και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές πώλησης των MBP pellet στην αγορά, 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την προώθηση του παραγόμενου ξηρού 

προϊόντος. 

Η αγορά MBP pellet στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Το 2008 

υπήρχε καταγεγραμμένη μια βιομηχανία (Σχήμα 1) pellet (ANGELOUSIS SA) η 

οποία βρίσκονταν σε πειραματικό στάδιο και 2 ακόμα βρίσκονταν σε φάση 

έναρξης.  

http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
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Σχήμα 1. Τοποθεσία βιομηχανίας παραγωγής MBP pellet στην Ελλάδα  
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pellets Atlas, 2008) 

 

Συνεπώς χρειάζεται και πολιτική υποστήριξη προκειμένου να υπάρξει ευρεία 

παραγωγή και χρήση pellet προερχόμενα από το τελικό ξηρό υλικό της οικιακής 

ξήρανσης, ώστε να υπάρξει πλήρες και ξεκάθαρο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς.  

 

2.3.3 Ευκαιρίες Χρήσης του Ξηρού Υλικού στην 

Ελληνική Αγορά Pellet 
Σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες για ανάδειξη και υποβοήθηση της αγοράς των pellet 

(ιδιαίτερα του ξηρού υλικού παραγόμενου από τους Δήμους της Ελλάδας) στην 

Ελλάδα, ωστόσο στο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν κενά τα οποία πρέπει να 

καλυφθούν ώστε να υπάρχει η ανάλογη ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα: 

Στον Εθνικό σχεδιασμό για την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 

της χώρας: Ο νόμος 3851/2010 (στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων 

http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107
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αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών που καθορίζονται από την 

Οδηγία 2009/29/ΕΚ), καθορίζει συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές. 

Στα πλαίσια του νόμου αυτού και ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 10 

(«Εφαρμογή ΑΠΕ στα κτίρια») το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια 

θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής 

τους με συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα 

τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και σε 

αντλίες θερμότητας.  

Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως 

τις 31.12.2014. Συνεπώς η χρήση του ξηρού υλικού για την θέρμανση κτιρίων 

καθώς και την ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό 

ποσοστό των στόχων της υπάρχουσας νομοθεσίας, καθώς πρόκειται για ένα 

υλικό ανανεώσιμο, ανεξάντλητο ενώ βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα. 

Σήμερα η συνολική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα εκτιμάται στα 

937843200 GJ. Οι ΑΠΕ, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για το 2010, κατέχουν 

ποσοστό περίπου 9% επί της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας (η βιομάζα 

και τα βιοκαύσιμα αποτελούν μαζί, περίπου το 5% του συνόλου). Με την 

επίτευξη των εθνικών στόχων για την αξιοποίηση της βιομάζας στον κτιριακό 

τομέα αναμένεται μία μερική απεξάρτηση από το πετρέλαιο και συνακόλουθα η 

εξοικονόμηση συναλλάγματος (αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ). Σε αυτό 

λειτουργεί υποστηρικτικά η άρση της απαγόρευσης καύσης βιομάζας στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας 

(Υπουργεί0 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2012). 

Τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών: Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2007 

παρήχθησαν 5.000.000t αστικών αποβλήτων εκ των οποίων το 40% αποτέλεσαν 

τα βιοαπόβλητα (Υπουργεί0 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, 2012). Συνεπώς τα παραγόμενα βιοαπόβλητα που παράχθηκαν από 

τις οικίες προσδιορίστηκαν το 2007 ίση με 1,9Mt. Τα βιοαπόβλητα αυτά 

αποτελούν εν δυνάμει υλικό τροφοδοσίας για την παραγωγή βιομάζας μέσω της 

οικιακής ξήρανσης. Γίνεται σαφές, λοιπόν, πως κάθε χρόνο παράγονται 

σημαντικές ποσότητες «αστικής βιομάζας», η οποία διαχειρίζεται ως ύλη 

μηδενικής αξίας και απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής, προκαλώντας 

σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και αυξάνοντας σημαντικά το κόστος 

διάθεσης στους Δήμους.  Η αγορά των pellets μπορεί να τροφοδοτηθεί από αυτή 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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την πρώτη ύλη και να της προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία και, κατ’ 

επέκταση, να την καθορίσει ως σημαντική Εθνική ενεργειακή πηγή. 

Τη δυνατότητα εξαγωγών: Στην ΕΕ-27 η συνολική κατανάλωση pellets δεν 

καλύπτεται από τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής και, συνεπώς, μεγάλες 

ποσότητες pellets εισάγονται εκτός Ευρώπης.  H Σουηδία, η Δανία, το Βέλγιο 

και η Ολλανδία εισήγαγαν το 2008, αθροιστικά, σχεδόν 3 εκατομμύρια τόνους 

για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση. Επίσης, η Ιταλία, προς την οποία η 

Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα (λόγω της υψηλής 

ζήτησης), παρουσίασε το ίδιο έτος εισαγωγές της τάξης των 200.000 τόνων 

(Biomass Energy, 2012). 

Η τεχνολογία της οικιακής ξήρανσης θα μπορούσε να προωθηθεί στους Δήμους 

ανά την Ελλάδα ή σε ιδιώτες (οι οποίοι θα συνεργαστούν με τους Δήμους) ώστε 

αφενός μεν να προβούν σε μείωση των παραγόμενων βιολογικών αποβλήτων 

των Δήμων και αφετέρου να παράξουν ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να 

απορροφηθεί από την εγχώρια αγορά ή να εξαχθεί στην Ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια αγορά.  

Για την περίπτωση των Δήμων, οι οποίοι λόγω της υπάρχουσας δυσμενής 

οικονομικής κατάστασης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυση, στο παράρτημα Ι του παρόντος, 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και οι τρόποι 

χρηματοδότησης οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

εφαρμογή του συστήματος σε ευρεία κλίμακα (σε συνεργασία η μη με τον 

ιδιωτικό τομέα), ώστε να γίνει εφικτό το άνοιγμα της αγοράς MBP pellet 

προερχόμενο από το τελικό ξηρό υλικό στην Ελληνική αγορά.  

Ωστόσο βάσει των όσων αναφέρθηκαν, τονίζεται, η ανάγκη δημιουργίας 

προδιαγραφών των MBP pellet στην Ελληνική αγορά καθώς επίσης και η 

ανάγκη δημιουργίας προδιαγραφών της MBP βιομάζας (ώστε να καταστεί 

ανταγωνιστικό το παραγόμενο προϊόν pellet στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

αγορά) για ενεργειακή αξιοποίηση  τόσο σε βιομηχανική όσο και σε οικιακή 

κλίμακα, όπως ήδη υπάρχει στην Γαλλία.  

 

 

 

 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/news/74-shmantikh-aykshsh-stis-eksagwges-pellets-biomazas-apo-th-b-amerikh-pros-thn-eyrwph-thn-teleytaia-dietia
http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/news/74-shmantikh-aykshsh-stis-eksagwges-pellets-biomazas-apo-th-b-amerikh-pros-thn-eyrwph-thn-teleytaia-dietia
http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/biomass/440-biomass-pellets-market-in-greece-overview-and-features-agora-pellets-ellada
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2.4 Παραγωγή Compost  
Κατά την διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων, τόσο κατά την διάρκεια 

της πιλοτικής εφαρμογής, όσο και κατά την διάρκεια των μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξή της, έγιναν μετρήσεις προσδιορισμού της 

οργανικής ύλης που περιέχεται στα βιοαπόβλητα μέσω της παραμέτρου Loss on 

Ignition (LOI). Η τιμή LOI, αποτελεί – μαζί με άλλες παραμέτρους κριτήριο 

αξιολόγησης της ποσότητας του υλικού που μπορεί να βιοαποδομηθεί, 

παράγοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω βιολογικών 

διεργασιών, μια εκ των οποίων αποτελεί η ευρέως διαδεδομένη σε πολλά κράτη 

μέλη της Ε.Ε, κομποστοποίηση. 

 

Η τιμή αυτής της παραμέτρου, κυμάνθηκε στο εύρος τιμών 86,32-93,61%. Αυτό 

σημαίνει ότι το τελικό ξηρό υλικό παρότι είναι αδρανοποιημένο έχει προοπτικές 

για περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό του σε οργανική 

ύλη. Πρόκειται για σχεδόν καθαρή βιομάζα της οποίας τα ποσοστά 

καθαρότητας είναι πολύ υψηλά (99,98%) και η οποία έχει τις δυνατότητες να 

κομποστοποιηθεί ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες που απαιτούνται προκειμένου 

να γίνει αυτό, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Επιπλέον μελετήθηκε η ποσότητα ολικού οργανικού άνθρακα που περιέχεται 

στο τελικό ξηρό υλικό, παράμετρος, η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

διεργασία της κομποστοποίησης. Ο άνθρακας δίνει την απαραίτητη ενέργεια 

στους μικροοργανισμούς, μέσω της οξείδωσης του κατά το μεταβολισμό, και 

αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό στη σύνθεση των τοιχωμάτων του 

κυττάρου και των άλλων κυτταρικών δομών.  Στην οξείδωση του άνθρακα σε 

CO2 οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας μάζας κατά την 

κομποστοποίηση και η χαρακτηριστική έκλυση θερμότητας, συνεπώς η γνώση 

της ποσότητάς του αλλά και της μορφής που αυτός έχει, θεωρείται σημαντική. 

Η τιμή του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) κυμάνθηκε στο εύρος τιμών 

μεταξύ 48,12 και 52,34%. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιεκτικότητα σε άζωτο των οικιακών οργανικών 

αποβλήτων παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στην διεργασία της 

κομποστοποίησης. Ποίο συγκεκριμένα η αναλογία C/N παίζει σπουδαίο ρόλο 

στην απαρχή της διεργασίας. Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη μονάδα περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας σε 

βιοαπόβλητα, η περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) στα βιοαπόβλητα έχει μέση τιμή 

1,6% τιμή ενώ η αναλογία C/N κυμαίνεται σε ιδανικά επίπεδα (≈30/1) για την 

έναρξη της διεργασίας της αερόβιας επεξεργασίας.  
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2.4.1 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Compost σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
Tην τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στις ποσότητες 

βιολογικών απορριμμάτων, οι οποίες υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της 

μεθόδου της κομποστοποίησης, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι το 

30% των αγροτικών αποβλήτων και τουλάχιστον το 40% των αστικών θα 

μπορούσε να κομποστοποιηθεί σε μικρής ή μεγάλης κλίμακας συστήματα. 

Ωστόσο, σήμερα παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των 

βιοαποβλήτων που ανακυκλώνονται με τη μέθοδο αυτή, ανάμεσα στα κράτη 

μέλη. 

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι περίπου 29% ή 23,6 εκατομμύρια τόνοι 

βιοαποβλήτων (διαφόρων τύπων) συλλέγονται στην πηγή και 

κομποστοποιούνται στην Ευρώπη, σε σύνολο 80 εκατομμυρίων τόνων. Σε αυτές 

τις ποσότητες περιλαμβάνονται τα βιοαπόβλητα κουζίνας, κήπων, πάρκων, 

αγροτικά, κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή περίπου 10,5 

εκατομμυρίων τόνων compost στην Ευρώπη. (European Compost Network, 

2008).  

Ορισμένα κράτη μέλη όπως η Τσεχία, Γαλλία, Δανία και Σουηδία, 

επικεντρώνονται κυρίως στην κομποστοποίηση πράσινων βιοαποβλήτων ενώ σε 

ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, επικεντρώνονται στην 

κομποστοποίηση διατροφικών αποβλήτων. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι στις θερμότερες μεσογειακές χώρες της Ε.Ε η συλλογή των βιοαποβλήτων 

κουζίνας, θα πρέπει να γίνεται συχνότερα από ότι τα βιοαπόβλητα κήπων 

συνεπώς υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αξιοποίηση των διατροφικών 

αποβλήτων. 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμούμενες και συλλεγόμενες 

ποσότητες βιοαποβλήτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε των 27 με βάση έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους ORBIT e.V. / European Compost Network ECN 

και δημοσιεύτηκε το 2008. 

Πίνακας 4. Ποσότητες βιοαποβλήτων που παράγονται και συλλέγονται στην πηγή στα κράτη μέλη της Ε.Ε 
(European Compost Network, 2008) 

 Εκτιμούμενη 
Ωφέλιμη 

Ποσότητα 
Βιοαποβλήτων 

[1,000 t] 

Πραγματική Ποσότητα (χωρίς 
να ληφθούν υπόψη ποσότητες 

που κομποστοποιήθηκαν 
οικιακά) 

Ποσοστό (%) (σε σχέση 
με την συνολική 

εκτιμούμενη ποσότητα) 

AT  1,700 1,496 88 

BE  2,573 885 34 

BG*  11,64 0 0 

http://www.compostnetwork.info/biowaste/
http://www.compostnetwork.info/biowaste/
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CY*  112 0 0 

CZ  1,534 133 9 

DE  16,000 8,338 52 

DK  1,183 775 66 

EE  325 0 0 

ES*  6,456 308 5 

FI* 785 450 57 

FR* 9,378 2,700 29 

GR*  1,662 2 0 

HU* 1,515 127 8 

IE*  616 123 20 

IT  8,700 2,430 28 

LT*  514 0 0 

LU*  68 52 76 

LV*  346 0 0 

MT*  60 0 0 

NL*  2,446 3,356 137 

PL*  5,726 70 1 

PT  1,549 34 2 

RO*  3,249 0 0 

SE*  1,352 375 28 

SI*  300 0 0 

SK* 808 73 9 

UK*  9,009 1,872 21 

EU27  80,101 23,598 29,5 

*Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε απουσία στοιχείων από τους Εθνικούς οργανισμούς, ωστόσο 

οι εκτιμήσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση παραγωγής 150 Kg/έτος βιοαποβλήτων 
(πράσινων και διατροφικών) ανά κάτοικο 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ποσότητες compost που 

παράχθηκαν στην Ευρώπη των 27 το 2006 σύμφωνα με την ίδια έρευνα. 

Πίνακας 5. Ποσότητες compost παραγόμενες στα κράτη μέλη της Ε.Ε των 27 το 2006 
(European Compost Network, 2008) 

 Συνολική Παραγόμενη 
Ποσότητα Compost 
στην Ευρώπη (tons) 

Ποσοστό (%) παραγόμενο από Βιοαπόβλητα 

AT  416,000 34 

BE  342,000 30 

BG*  0 0 

CY*  0 0 

CZ  77,600 5 

DE  2,966,935 70 

DK  3,500,00 4 

EE  0 0 

ES*  855,000 4 

http://www.compostnetwork.info/biowaste/
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FI* 180,000 83 

FR* 2,490,000 7 

GR*  8,840 0 

HU* 50,800 39 

IE*  100,500 25 

IT  1,200,000 71 

LT*  0 0 

LU*  20,677 100 

LV*  0 0 

MT*  0 0 

NL*  1,654,000 43 

PL*  0 0 

PT  29,501 7 

RO*  0 0 

SE*  1,548,00 25 

SI*  0 0 

SK* 3,299,38 6 

UK*  2,036,000 16 

EU27  13,183,991 36 

*Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε απουσία στοιχείων από τους Εθνικούς οργανισμούς, ωστόσο 

οι εκτιμήσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση παραγωγής 150 Kg/έτος βιοαποβλήτων 
(πράσινων και διατροφικών) ανά κάτοικο 

 

Από τα στοιχεία των δύο παραπάνω πινάκων φαίνεται η μεγάλη διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στα κράτη μέλη στην παραγωγή compost. Σε ορισμένα κράτη 

μέλη η παραγόμενη ποσότητα είναι μηδενική ενώ σε άλλα είναι σημαντική. 

Επίσης από τους συνολικά 13,183,991 τόνους compost που παρήχθησαν στα 

κράτη μέλη, 4,778,139  τόνοι παράχθηκαν από βιοαπόβλητα και 5,673,358 τόνοι 

από πράσινα απόβλητα. Μόνο το 36% του παραγόμενου compost προέρχεται 

από συλλογή βιοαποβλήτων. 

Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι υφίστανται 4000 εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 

(κεντρικές και αποκεντρωμένες) (European Compost Network, 2008) στις 

οποίες κομποστοποιούνται πράσινα απορρίμματα και βιοαπόβλητα. Ωστόσο δεν 

υπάρχει αυξημένη ζήτηση compost ιδιαίτερα από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται 

στα πρώτα στάδια παραγωγής, καθώς δεν υπάρχει αφενός μεν σωστή 

ενημέρωση για τη χρησιμότητά του στις καλλιέργειες και αφετέρου γιατί 

υπάρχει πλήθος λιπασμάτων τα οποία προμηθεύονται σε χαμηλές τιμές και 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων. Στις χώρες όπως 

η Αυστρία και η Σουηδία οι οποίες έχουν διαμορφώσει ήδη την εγχώρια αγορά 

compost, η ζήτηση καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. 

http://www.compostnetwork.info/biowaste/
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Η ύπαρξη ισχυρού νομοθετικού πλαισίου για την μείωση της ποσότητας των 

βιοαποβλήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, (Landfill Directive) που οδηγούνται 

σε χώρους υγειονομικής ταφής, πιέζει τα κράτη μέλη για την διαμόρφωση μιας 

ισχυρής εγχώριας αγοράς ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς, αναμένεται ότι σε κράτη μέλη που δεν υφίσταται 

έως σήμερα ισχυρή αγορά, θα πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται τα αμέσως 

επόμενα χρόνια. 

 Ύπαρξη Προδιαγραφών Compost 

Καθώς σήμερα δεν  υπάρχουν θεσμοθετημένες ποιοτικές προδιαγραφές για το 

compost σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει διαφορετική πολιτική στο θέμα αυτό ανάμεσα 

στα κράτη μέλη, η οποία συνήθως αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων και  την αυστηρότητα στην προστασία του 

εδάφους. Οι  υπάρχουσες ποιοτικές προδιαγραφές συνήθως, προσπαθούν  να 

συμβιβάσουν δύο συχνά αντικρουόμενους στόχους. Την προστασία της 

δημόσιας  υγείας του εδάφους και του περιβάλλοντος γενικότερα από τη μια 

μεριά και  την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων και   

υπολειμμάτων από την άλλη. Σε πολλές περιπτώσεις η  νομοθεσία προβλέπει  

την κατάταξη τoυ compost σε  ποιοτικές κατηγορίες ανάλογα με τις 

προδιαγραφές που πληρούν ενώ,  υπάρχει  διαφοροποίηση των επιτρεπόμενων 

χρήσεων για κάθε  κατηγορία (Lasaridi et al., 20o2).  

Οδηγία για προδιαγραφές compost σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υφίσταται έως 

σήμερα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την δική 

τους πολιτική. 

Ένα από τα προβλήματα στα κράτη μέλη συνεπώς, το οποίο δεν επιτρέπει στην 

αγορά compost να αναπτυχθεί είναι η μη ύπαρξη προδιαγραφών (μέσω 

νομοθεσίας) τα οποία θα επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων ,ανταγωνιστικά 

στην εγχώρια αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. 

Κράτη μέλη όπως η Αυστρία, το Βέλγιο και η Δανία έχουν ήδη αναπτύξει ένα 

πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας και διαπίστευσης του παραγόμενου 

compost. Το γεγονός αυτό, έχει βοηθήσει τις χώρες αυτές να εδραιώσουν μια 

ανταγωνιστική (στα λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά) αγορά compost η οποία, 

αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης για τα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

Αντίθετα σε κράτη μέλη όπως η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, η ύπαρξη προτύπων έχει 

καθιερωθεί σε εθελοντική βάση ή δεν υφίσταται καθόλου έως σήμερα. 

Η πρόταση οδηγίας που έχει διαμορφωθεί έως σήμερα, ορίζει ως compost μόνο 

το προϊόν το οποίο  προέρχεται από την κομποστοποίηση του διαχωρισμένου 
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στην πηγή οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ (αστικών στερεών αποβλήτων) και 

πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Συνεπώς το επονομαζόμενο 

compost το οποίο προέρχεται από σύμμεικτα ΑΣΑ δεν θα μπορεί να 

πιστοποιείται για αγροτική τουλάχιστον, χρήση. Mόνο Compost προερχόμενο 

από βιοαπόβλητα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. (Lasaridi et 

al., 20o2). 

2.4.2 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Compost στην Ελλάδα 
Στη Ελλάδα η κατάσταση στην εγχώρια παραγωγή και αγορά compost βρίσκεται 

ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ποιο συγκεκριμένα μόλις το 1 έως 2% των 

παραγόμενων βιοαποβλήτων διαχειρίζονται με την μέθοδο της 

κομποστοποίησης. Σχεδόν όλα τα βιοαπόβλητα οδηγούνται ακόμα σε χώρους 

υγειονομικής ταφής αλλά και ανεξέλεγκτες χωματερές οι οποίες ακόμα 

υφίστανται. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για εκτροπή 

των βιοαποβλήτων από την μέθοδο της υγειονομικής ταφής είναι μη εφικτοί στο 

ισχύον χρονοδιάγραμμα. 

Όσον αφορά την συνολική εμπειρία από μονάδες κομποστοποίησης, η 

τεχνολογία η οποία έχει εφαρμοστεί έως τώρα στην Ελληνική επικράτεια, είναι 

αυτή της ΜΒΕ (Μηχανική Βιολογικής Επεξεργασίας) (από διαφόρων τύπου 

οργανικά υπολείμματα). Ωστόσο τα υλικά που επεξεργάζονται σε αυτές τις 

μονάδες, προέρχονται από κάδους οι οποίοι βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και 

όχι από συλλογή πόρτα πόρτα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι περιπτώσεις που 

έχουν αναφερθεί στον τομέα αυτόν, είναι οι εξής έως τώρα: 

1. Το ΕΜΑΚ στην Καλαμάτα 

2. Το ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια 

3. Το ΕΜΑΚ στα Χανιά 

4. Μια (1) μονάδα κομποστοποίησης φυκιών στην Κεφαλονιά 

5. Μια (1) εγκατάσταση για ιλύ τροφικών βιομηχανιών στην Βοιωτία 

6. Διάφορα πιλοτικά προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης 

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις μεγάλες μονάδες οι οποίες ΜΒΕ οι οποίες 

λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα. 

ΕΜΑΚ Καλαμάτας 

Η μονάδα που κατασκευάστηκε στην Καλαμάτα (Εικόνα 4.), αποτέλεσε την 

πλέον αρνητική εμπειρία σε μονάδες ΜΒΕ στην Ελληνική επικράτεια. Η μονάδα 

δυνατότητας επεξεργασίας 90 t/d και κόστος μεγαλύτερο από 5 εκατ. € 
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λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα και έκλεισε αμέσως μετά με δικαστική 

απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην μονάδα αυτήν δεν παράχθηκε καθόλου 

compost στην μικρή διάρκεια λειτουργίας της. Επιπλέον στα τέλη του 2011 ένα 

μεγάλο μέρος της μονάδας καταστράφηκε από πυρκαγιά που προκλήθηκε. 

 

Εικόνα 4. Μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στον Μαραθόλακο στην Καλαμάτα 

 

ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων 

Το ΕΜΑΚ αποτέλεσε το μεγαλύτερο έργο του ΕΣΔΚΝΑ. Σχεδιάστηκε να 

επεξεργάζεται 1.200 τόνους απορρίμματα ημερησίως (t/d), μαζί με 300 t/d 

λυματολάσπης και 130 t/d κλαδέματα και να παράγει RDF (Refuse Derived 

Fuel), κάποια ανακυκλώσιμα υλικά, compost και υπολείμματα για το ΧΥΤΑ. 

Σήμερα η δυναμικότητά του είναι 260.000 t/y. Στην περίπτωση αυτήν, πέραν της 

καθυστερημένης έναρξης λειτουργίας του και του υψηλού κόστους κατασκευής 

του, (περισσότερα από 5 χρόνια η κατασκευή και η πιλοτική του λειτουργία, 

κόστισε περισσότερο από 100 εκατ. €), παράγει μεγάλη ποσότητα RDF, η οποία 

δεν έχει που να διατεθεί στην Ελληνική αγορά και καταλήγει στον ΧΥΤΑ. Επίσης 

ο βαθμός ανάκτησης υλικών είναι πολύ μικρός. 

ΕΜΑΚ Χανίων 

Το ΕΜΑΚ Χανίων (Εικόνα 5.) αποτελεί μια επιτυχημένη μονάδα παραγωγής 

ανακυκλώσιμων υλικών και compost. Εξυπηρετεί περίπου 150.000 κατοίκους και 

δέχεται ημερησίως περισσότερους από 160 τόνους βιοαποβλήτων. Το ΕΜΑΚ 
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έχει εγκατασταθεί στη θέση Κορακιά νότια της χαράδρας του Κουρουπητού στο 

Ακρωτήρι Χανίων. Το ΕΜΑΚ Χανίων, ξεκίνησε να λειτουργεί την άνοιξη του 

2005 (ο ΧΥΤΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του νωρίτερα, το 2003. Από την άνοιξη του 

2005, που ξεκίνησε τη λειτουργία του μέχρι το 2010 έχουν ανακτηθεί και 

πουληθεί στην βιομηχανία της ανακύκλωσης 30.000 τόνοι ανακυκλώσιμων 

υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα και γυαλί, και έχουν οδηγηθεί 

προς κομποστοποίηση 35.000 τόνοι ζυμώσιμων και οργανικών υλικών, 

παρατείνοντας κατά ένα χρόνο τη διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ. Ήδη, η ΔΕΔΙΣΑ 

(Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) κάνει προσπάθειες 

βελτίωσης της αποδοτικότητας του ΕΜΑΚ και την καλύτερη αξιοποίηση του 

compost για αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές (European Compost 

Network, 2008). 

 

Εικόνα 5. Mονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Χανίων (evia2020.blogspot.gr, 2012) 

 

Επιπλέον όλοι οι (ΠΕΣΔΑ) Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης 

Απορριμμάτων στην Ελλάδα, προβλέπουν τη δημιουργία εργοστασίων 

μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα 

ξεκάθαρη εικόνα για το πότε και από ποιόν θα γίνουν αυτά. Επί του παρόντος 

δεν υφίστανται αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 

βιοαποβλήτων (νωπών ή ξηρών) συλλεχθέντα στην πηγή. Συνεπώς το 

παραγόμενο compost σύμφωνα με την αναμενόμενη ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και 

με τις προδιαγραφές κόμποστ κρατών μελών της Ε.Ε. π.χ. Γερμανία, Αυστρία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική χρήση. 

http://www.compostnetwork.info/biowaste/
http://www.compostnetwork.info/biowaste/
http://evia2020.blogspot.gr/2011/01/blog-post_06.html
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Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την παραγωγή και διαχείριση του 

παραγόμενου compost, κρίνεται ανεπαρκές. Σήμερα δεν υπάρχει εδραιωμένη 

αγορά compost στην Ελλάδα. Σημαντική αιτία γι’ αυτήν την κατάσταση 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές ποιότητας και τρόπος 

ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου compost. Επιπλέον η Ελληνική νομοθεσία, 

έχει θεσμοθετήσει με την ΚΥΑ 114218 όρια παραγωγής compost από ΜΒΕ  αλλά 

λόγο της φύσης του οργανικού υλικού (ανάκτηση από ανάμικτα ΑΣΑ) δεν 

υφίσταται αξιοποίηση του υλικού στη γεωργία. Στον πίνακα που ακολουθεί 

γίνεται αντιπαραβολή των υπαρχόντων ορίων από την Ελληνική νομοθεσία σε 

σχέση με αυτά της οδηγίας πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 6. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των 
ΑΣΑ στην προτεινόμενη Οδηγία της ΕΕ και στην Ελλάδα (Lasaridi et al., 2011) 

 Πρόταση Οδηγίας ΚΥΑ 114218 

Παράμετρος Compost/Digestate Σταθεροποιημένα 
Βιοαπορρίμματα 

Compost 
από ΜΒΕ 

Κατηγορία 
1 

Κατηγορία 
2 

Cd       (mg/kg dm) 0,7 1,5 5 10 

Cr        (mg/kg dm) 100 150 600 510 

Cu       (mg/kg dm) 100 150 600 500 

Hg       (mg/kg dm) 0,5 1 5 5 

Ni        (mg/kg dm 50 75 150 200 

Pb        (mg/kg dm) 100 150 500 500 

Zn        (mg/kg dm) 200 400 1500 2000 

As        (mg/kg dm) - - - 15 

PCBs   (mg/kg dm) -* -* 0,4 - 

PAHs   (mg/kg dm) -* -* 3 - 

Προσμείξεις >2mm <0,5% <0,5% <3% <0,8%** 

Πέτρες >5mm < 5% < 5% <3% - 
* Σε συμφωνία με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ιλύ βιολογικών καθαρισμών  

** Πλαστικό και γυαλί     

 

2.4.3  Ευκαιρίες Χρήσης του Compost (παραγόμενο από το 

ξηρό υλικό) στην Ελληνική Αγορά  
Η Ελλάδα αποτελεί μια παρθένα αγορά στην παραγωγή compost. Από τις 

προηγούμενες αναφορές προκύπτει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παραγωγή 

compost προερχόμενο από βιοαπόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή παρά μόνο 

από σύμμεικτα ΑΣΑ σε ΜΒΕ. Το γεγονός αυτό δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία 

στο παραγόμενο από το σύστημα οικιακής ξήρανσης, ξηραμένο οργανικό 

προϊόν, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή υψηλής 

ποιότητας compost όπως αυτό προσδιορίζεται  από τα διάφορα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα. 
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Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες εκτιμήσεις για τις πολλές ανάγκες 

απορρόφησης του compost σε πληθώρα δραστηριοτήτων, που σήμερα 

καλύπτονται με σημαντικό κόστος από τους αντίστοιχους κλάδους. 

1. Εδαφοβελτιωτικό καλλιεργούμενων εκτάσεων: Η Ελλάδα αποτελεί 

από παλιά μια χώρα η οποία στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα της 

οικονομίας. Υπολογίζεται ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα και υπάρχει αυξημένη 

ανάγκη για χρήση εδαφοβελτιωτικών. Οι αγρότες μέχρι σήμερα δεν 

έχουν πλήρη γνώση της αξίας του compost για τα εδάφη τους ωστόσο, με 

σωστή ενημέρωση στο εγγύς μέλλον, θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία 

που χρειάζεται για να προβούν σε χρήση του προϊόντος. Εκτιμάται ότι η 

απαιτούμενη (για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις) ποσότητα compost 

προσεγγίζει τους 40 εκατομμύρια τόνους ανά έτος.  

2. Ερημοποιημένες εκτάσεις: Στην Ελλάδα υφίσταται σε μεγάλο βαθμό το 

πρόβλημα της ερημοποίησης εδαφών. Σήμερα εκτιμάται ότι το 35% των 

ελληνικών εδαφών έχουν χαρακτηριστικά ερημοποιημένων εκτάσεων. 

Έχει αναφερθεί στα πλαίσια μελέτης ότι τα Ελληνικά εδάφη χρειάζονται 

μια ποσότητα 20 τόνων ανά στρέμμα το έτος προκειμένου να αντιστραφεί 

η εικόνα της υπάρχουσας ερημοποίησης. (Παγκόσμια Τράπεζα, 2012) 

3. Ανάπλαση λατομείων: Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε 

να αξιοποιηθεί το compost (παραγόμενο από το ξηρό υλικό), είναι να 

χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση λατομείων τα οποία βρίσκονται 

διάσπαρτα σε αρκετά μέρη της Ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. 

Υπολογίζεται ότι αυτές οι εκτάσεις θα μπορούσαν να απορροφήσουν 

εκατοντάδες  χιλιάδες τόνους compost ανά έτος για την αποκατάστασή 

τους. 

4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χωματερών): Μία ακόμα χρήση του compost 

θα μπορούσε να είναι η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ οι οποίοι υπάρχουν 

ακόμα και σήμερα διάσπαρτοι στην Ελληνική επικράτεια. Η ύπαρξη των 

ΧΑΔΑ επιφέρει πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η 

αποκατάστασή τους με υγειονομικό τρόπο κρίνεται επιβεβλημένη. 

Εκτιμάται ότι οι ΧΑΔΑ που υπάρχουν, μπορούν να απορροφήσουν 

εκατοντάδες χιλιάδες τόνους compost για πολλά έτη. 

5. Έργα πρασίνου: Τα συνεχή έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα μπορούν 

να απορροφούν ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες τόνους compost. Επιπλέον 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για τον εμπλουτισμό ήδη υπαρχόντων 

χώρων πρασίνου ή πάρκων. 
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6. Ανάπλαση ορυχείων: Ορυχεία τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, 

θα μπορούσαν να απορροφήσουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους compost 

για πολλά έτη.  

7. Πρανή Εθνικών Οδών: To παραγόμενο υλικό θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ατελειών στο υπάρχον οδικό δίκτυο 

καθώς επίσης και την βελτίωση του πρασίνου που περιβάλλει τις οδούς 

σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο 

8. Επικάλυψη ΧΥΤΥ: To υλικό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί για την  

συνεχή ανάγκη των ΧΥΤΥ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υλικά επικάλυψης 

η οποία μπορεί να καλυφθεί από το παραγόμενο compost, με 

αποτέλεσμα να απορροφώνται πολλές χιλιάδες τόνοι ετησίως. 

9. Παραγωγή υποστρωμάτων: Πολλές χιλιάδες τόνοι κομπόστ, μπορούν 

να απορροφηθούν για την παραγωγή υποστρωμάτων στην ελληνική 

γεωργία. Ας σημειωθεί ότι σήμερα οι εισαγωγές υποστρωμάτων για τις 

ανάγκες της ελληνικής γεωργίας ανέρχονται σε περισσότερα από 60 

εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. 

Ωστόσο σε όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή, έλεγχο και διάθεση του 

compost στην Ελλάδα έως σήμερα ενώ η έλλειψη εγκαταστάσεων (κεντρικών 

και αποκεντρωμένων) κομποστοποίησης αποτελεί ακόμα ένα εμπόδιο στην 

ευρύτερη χρήση του προϊόντος. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δημιουργία 

συγκεκριμένων προδιαγραφών σε νομοθετική ή εθελοντική βάση, προκειμένου 

το προϊόν αυτό να μπορεί να διατεθεί όχι μόνο στην Ελληνική αγορά αλλά να 

είναι ανταγωνιστικό και σε αγορές του εξωτερικού, στις οποίες υπάρχουν ήδη 

compost με συγκεκριμένες προδιαγραφές.  

Τέλος το γεγονός της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των στόχων που 

τίθενται για μείωση της ποσότητας των βιοαποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, 

εγγυώνται τη σύντομη αλλαγή κλίματος στην Ελληνική πραγματικότητα στον 

τομέα αυτό, συνεπώς εκτιμάται ότι η Ελληνική αγορά θα ανοίξει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα αξιοποιώντας προϊόντα όπως το compost. 

2.5 Παραγωγή Βιοαερίου 
Μία από τις παραμέτρους που εξετάστηκαν στην διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής ήταν η δυνατότητα του ξηρού υλικού (προερχόμενο από τις οικίες) 

να παράγει βιοαέριο. Το βιοχηµικό δυναµικό του µεθανίου ΒΜP (Biomethane 

Potential Test) τεστ που πραγματοποιήθηκε σε δείγματα από συγκεκριμένες 

οικίες,  έδειξε ότι το ξηρό υλικό, μπορεί να παράγει αξιόλογες ποσότητες 
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μεθανίου. Στο γράφημα που ακολουθεί και αναφέρεται στα αποτελέσματα των 

πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της δράσης ευρείας 

δημοσιοποίησης του συστήματος, παρουσιάζεται η μεθανογόνος ικανότητα του 

ξηρού υλικού σε σχέση με ήδη γνωστά υπάρχοντα υποστρώματα. 

 

Διάγραμμα 12. Συγκριτικό διάγραμμα ποσότητας παραγόμενου μεθανίου L CH4/ KG VS σε τρία 
δείγματα που εξετάστηκαν (Α1, Α2, Α3) 

Συνεπώς εκτιμάται ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, το τελικό ξηρό υλικό 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου στην Ελληνική 

αγορά αυτούσιο ή αναμιγνυόμενο με νωπά βιοαπόβλητα. 

 

2.5.1 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς  βιοαερίου σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
Η παραγωγή βιοαερίου μέσω, αναερόβιας χώνευσης οικιακών βιοαποβλήτων, 

αποβλήτων κήπων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων και λυματολάσπης 

έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Από τρία 

(3) εργοστάσια που υπήρχαν πανευρωπαϊκά το 1990 με ικανότητα επεξεργασίας 

87,000 τόνους ετησίως, το 2008 υφίστανται 124 εργοστάσια αναερόβιας 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων με ικανότητα επεξεργασίας μεγαλύτερη των 3 

εκατομμυρίων τόνων ετησίως (California Integrated Waste Management 

Board, 2008). Η σημαντική αύξηση στη δυναμικότητα των μονάδων αναερόβιας 
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χώνευσης οφείλεται κυρίως στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

μείωση και την εκτροπή των βιοαποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. Για το 

2010 εκτιμάται ότι οι εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη ανέρχονταν σε 171 με 

συνολική δυναμικότητα άνω των 5 ΜΤ ετησίως (Διάγραμμα.13) . 

 

Διάγραμμα 13. Εξελικτική πορεία αναερόβιας χώνευσης στην Ευρώπη (Εuropean Bioplastics, 2010) 

 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η κομποστοποίηση παραμένει ο κύριος τρόπος 

επεξεργασίας των ΑΣΑ με το οποίο επεξεργάζονται το 7% των οικιακών 

οργανικών απορριμμάτων. Η αναερόβια χώνευση, επεξεργάζεται μόλις το 3% 

των παραγόμενων βιοαποβλήτων όλων των τύπων στην Ευρώπη. Η Ισπανία, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Γερμανία, κατείχαν την 

μεγαλύτερη δυναμικότητα σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης το 2006. Η Ισπανία 

υπολογίζεται ότι επεξεργάζονταν την ίδια χρονολογία το 10% των οργανικών 

απορριμμάτων της με την μέθοδο αυτή.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των εργοστασίων που 

υφίστανται στις ποιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 

αυτό ανά είδος υποστρώματος που χρησιμοποιείται: 

 

 

 

 

 

 

87,000 tpa 
3 Εργοστάσια 

281,000 tpa 
18 Εργοστάσια 

1.400.000 tpa 
62 Εργοστάσια 

3.470.000 tpa 
116 Εργοστάσια 

5.240.000 tpa 
171 Εργοστάσια 

http://en.european-bioplastics.org/
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Διάγραμμα 14. Aριθμός εργοστασίων παραγωγής βιομεθανίου ανά χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα το 2008 
σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Biogasmax Project, 2008) 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συνολική και μέση 
δυναμικότητα των μονάδων αναερόβιας επεξεργασίας που υφίστανται στην 
χώρες τις Ευρώπης στις οποίες η τεχνολογία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. 

 

Διάγραμμα 15. Δυναμικότητα εγκαταστάσεων αναερόβιας χώνευσης σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες 
(Εuropean Bioplastics, 2010) 
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Από τις προαναφερθείσες χώρες, η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα η οποία 
εκτρέπει το παραγόμενο βιοαέριο (από ΧΥΤΑ) στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού 
αερίου ενώ, στην Γαλλία παρόλο ότι επιτρέπεται η εκτροπή του, δεν έχει 
υλοποιηθεί αυτό το μέτρο έως σήμερα.  Σε χώρες όπως η Ελβετία, η Αυστρία και 
η Γερμανία, αυτή η πρακτική είναι απαγορευμένη. 
 
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου 
ανά χώρα της Ε.Ε25 το 2006, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βιομηχανιών Βιομάζας. 
 

Πίνακας 7. Παραγωγή βιοαερίου της Ε.Ε 25 την πενταετία 2005-2006 
 (European Biomass Industry Association, 2012) 

EU25 Παραγωγή βιοαερίου 
(σε ktoe) 

      

Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Γερμανία 600 659 685 1291 1594 1923 

Μεγάλη Βρετανία 904 1076 1151 1473 1600 1696 

Ιταλία 153 155 155 203 344 354 

Ισπανία 134 168 257 275 317 334 

Γαλλία 196 302 322 359 220 227 

Ολλανδία 161 149 154 110 119 119 

Αυστρία 56 59 64 42 31 118 

Δανία 73 62 62 93 92 94 

Πολωνία 57 63 72 43 51 94 

Βέλγιο 45 56 56 43 84 83 

Ελλάδα 33 42 42 32 36 69 

Φινλανδία 18 18 18 17 64 64 

Τσεχία - - -   56 60 

Ιρλανδία 28 28 28 19 34 35 

Σουηδία 112 147 147 120 30 33 

Ουγγαρία - - - 2 7 11 

Πορτογαλία - 76 76 76 10 9 

Λουξεμβούργο 2 2 2 5 7 9 

Σλοβενία - - - 7 7 8 

Σλοβακία - - - 3 5 5 

Εσθονία - - - 3 1 1 

Μάλτα - - - - 0 0 

              

Σύνολο 2572 3062 3291 4216 4707.7 5347 

 
 

 

http://www.eubia.org/108.0.html
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Ύπαρξη Προδιαγραφών Βιοαερίου 

Σε επίπεδο Ε.Ε έως σήμερα δεν υπάρχουν προδιαγραφές για χρήση του 

βιοαερίου ως καύσιμο ή για την εκτροπή του στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα 

κράτη μέλη έχουν την πρωτοβουλία να διαμορφώσουν το δικό τους θεσμικό 

πλαίσιο σύμφωνα με τους στόχους βέβαια που τίθενται από την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες σχετίζονται με 

την παραγωγή βιοαερίου, ενέργειας, αλλά παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Χώρες οι οποίες διαθέτουν κάποιου είδους 

προδιαγραφές είναι οι προαναφερθείσες Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία 

και Γερμανία. 

Κοινές παράμετροι οι οποίες υπάρχουν για όλους τους τύπους βιομεθανίου, σε 

Ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 8. Συνήθεις παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του παραγόμενου βιοαερίου 
σε χώρες τις Ευρώπης (Biogasmax Project, 2008) 

Συνήθεις Παράμετροι (Όλοι οι τύποι βιομεθανίου) 

Parameter Unit L-Gas H-Gas Comments 

Wobbe Index 

(range) WS,n 

kWh/m3 10.86 - 12.44 12.69 - 15.19 Range of Gross Wobbe Index at 15°C and 

1013.25 mbar as mentioned in standard EN 

437. 

Propane addition is allowed to reach the 

required range 

MJ/m3 39.1 - 44.8 45.7 - 54.7 

Heating value 

(range) HS,n 

kWh/Nm3 8.4 - 13.1 Range of current SPECs in Europe 

MJ/Nm3 30.2 - 47.2 Range of current SPECs in Europe 

Relative density dn - 0.55 - 0.75 Range of current SPECs in Europe 

CO2 Vol.-% < 11 < 6 Range of current SPECs in Europe 

Hydrocarbons 

(without CH4): 

condensation point 

°C Soil temperature (related to grid 

pressure of connected grid) 

To be measured only when heating value is 

enhanced by adding hydrocarbons (propane) 

Water dew point °C Soil temperature Related to grid pressure of connected grid 

Dust - Technically free  
O2 % < 3 Range of current SPECs in Europe 

Sulphur (total) mgS/Nm3 < 30 Odorant included 

THT mg/Nm3 15-40 Range of current SPECs in Europe 

H2S mg/Nm3 < 5 Range of current SPECs in Europe 

H2 Vol.-% < 10 Range of current SPECs in Europe : <5. 

Nevertheless, H2 threshold value has to be 

enhanced to allow biomethane from 

gasification 

NH3               mg/Nm3    |               < 3 - 20               |     Range of current SPECs in Europe 
Additional parameters (depending on specific substrates) 
(Based on current range applied in Europe) 

Parameter Unit  Considered feedstock 

Organic silicon 

compounds (calculated 

as Si) 

mg/Nm3 < 10 landfill, sewage sludge 

F mg/Nm3 < 10 - 25 landfill, sewage sludge 

Cl mg/Nm3 < 1 - 50 landfill, sewage sludge 

http://www.biogasmax.eu/
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Hg μg/Nm3 < 1 landfill 

 

Ωστόσο το γεγονός μη ύπαρξης συγκεκριμένων προδιαγραφών, δεν εμποδίζει 

την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2.5.2 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς βιοαερίου στην 

Ελλάδα 
Στην Ελλάδα, η αγορά δεν είναι ανεπτυγμένη ιδιαίτερα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο πιέζει 

προς αυτήν την κατεύθυνση, συνεπώς έως το 2020 αναμένεται αύξηση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου με χρήση ως υπόστρωμα βιοαπόβλητα. 

Σήμερα η εξέλιξη: α) του θεσμικού πλαισίου και η εναρμόνιση του με την 

κοινοτική νομοθεσία, ιδιαίτερα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002(Αρθρο 15), για 

την έγκριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης β) 

των οικονομικών εργαλείων, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ 

"Ανταγωνιστικότητα", το νέο Αναπτυξιακό Νόμο 2601, τη χρηματοδότηση της ΕΕ 

για προγράμματα ΑΠΕ, όπως «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (2007-2013), 

το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα (2007-2013), το σύστημα 

τιμολόγησης για την ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ σύμφωνα με τον Ν.3468/2006 και 

γ) των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, όπως η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το περιβάλλον και η επερχόμενη 

απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς (ως γνωστόν από την 1/1/2005 σύμφωνα 

με τις συμβατικές της υποχρεώσεις η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει στους 

εμπορικούς καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής για την αγορά ηλεκτρικού 

ρεύματος εκτός της ΔΕΗ και άλλων παραγωγών και από τον Μάρτιο του 2007 

πρέπει να έχει εξασφαλίσει εναλλακτικούς προμηθευτές και για τον οικιακό 

καταναλωτή), έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα έτσι ώστε το μέλλον να 

εμφανίζεται ευοίωνο για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου 

Τα στοιχεία του 2007 δείχνουν ότι στην Ελλάδα το έτος αυτό λειτουργούσαν 

συνολικά δεκαπέντε μονάδες βιοαερίου όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χρήση του βιοαερίου είναι για την κάλυψη των 

θερμικών αναγκών των μονάδων. Ωστόσο η συνολική ισχύς των 

εγκατεστημένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ανήλθε σε 37,4 MW και η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανήλθε σε 155,9 GWh (ΚΑΠΕ, 2012). Οι 

υπάρχουσες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, πρόκειται για μονάδες επεξεργασίας 

λυμάτων, ΧΥΤΑ με ανάκτηση βιοαερίου από την ταφή βιοαποβλήτων και  

Βιομηχανίες τροφίμων. Σημειώνεται ότι έως σήμερα δεν υπάρχει μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα κάτι το οποίο δύναται 

να γίνει στο μέλλον. 

http://www.cres.gr/kape/index.htm
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Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής παρήχθη 

στην Αττική στην οποία ανήκει και ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στον οποίο 

παράχθηκε το ξηρό υλικό ενώ σε καμία δεν γίνεται χρήση αποκλειστικά 

βιοαποβλήτων ως υπόστρωμα για την παραγωγή βιοαερίου. 

 

Σχήμα 2. Μονάδες βιοαερίου στην Ελλάδα (σε λειτουργία το έτος 2007)  
(ΚΑΠΕ, 2012) 

 

Από τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Ελλάδα, η 

σημαντικότερη είναι αυτή που υπάρχει στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων (Εικόνα 6.) στην 

οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με αξιοποίηση του παραγόμενου από τα 

απορρίμματα βιοαερίου (εγκατεστημένης ισχύος 23,5 MWe). Στο ΧΥΤΑ αυτό 

οδηγούνται σήμερα τα απορρίμματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
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Εικόνα 6. Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων (ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε, 2012) 

Επιπλέον, υπάρχει ήδη εγκατεστημένο αντίστοιχο έργο της ΕΥΔΑΠ στην 

Ψυτάλλεια (Εικόνα 7.) για την ενεργειακή αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος 

από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, με συμπαραγωγή, εγκατεστημένης 

ισχύος 7,5 MWe. Στο συγκεκριμένο έργο δεν γίνεται χρήση βιομάζας από 

διατροφικά απορρίμματα. 

 

Εικόνα 7. Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από λυματολάσπη στην Ψυτάλλεια (ΕΥΔΑΠ, 2012) 

 
Τέλος υπάρχει στην περιοχή Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη μονάδα παραγωγής 

βιοαερίου από ΧΥΤΑ παραγωγής 5ΜW. 

http://www.helector.gr/
http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=1
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Εικόνα 8. Μονάδα παραγωγής βιοαερίου στους Ταγαράδες (ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε, 2012) 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες  προδιαγραφές έγχυσης του 

παραγόμενου βιοαερίου στο δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου όπως 

υπάρχουν στην Ολλανδία και την Γαλλία, ενώ μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν 

πραγματοποιείται. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 3428/27.12.2005 

«Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α/2005): «Η χρήση 

Συστημάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού επιτρέπεται 

και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιομάζα και άλλων 

τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι 

προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα 

χημικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών». 

 
Ωστόσο σχέδιο για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σε περίπτωση 

που αρχίσουν εγχύσεις βιοαερίου δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ 

(Υπουργείο περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Επιπλέον δεν 

υπάρχουν κανόνες (τεχνικού περιεχομένου) συνδεσιμότητας των μονάδων 

παραγωγής με το ήδη υπάρχον δίκτυο. 

2.5.3 Ευκαιρίες Χρήσης του Ξηρού Υλικού για την Παραγωγή 

Βιοαερίου στην Ελληνική Αγορά  
Η Ελλάδα αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά στο τομέα παραγωγής βιοαερίου. 

Από τις προηγούμενες αναφορές προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το τελικό ξηρό υλικό για την παραγωγή 

βιοαερίου. Μελλοντικά, ενδέχεται να αναπτυχθούν μονάδες οι οποίες θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν το υλικό αυτό, ωστόσο έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν 

έχει γίνει. 

http://www.helector.gr/
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Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την παραγωγή βιοαερίου για έγχυση στο δίκτυο 

μεταφοράς φυσικού αερίου ωστόσο καμία εταιρία έως τώρα δεν έχει προβεί 

στην ενέργεια αυτή. Η Ευρώπη ετοιμάζει προδιαγραφές με τη μορφή οδηγίας για 

την χρήση του βιοαερίου οι οποίες ενδέχεται να ανοίξουν νέους δρόμους για την 

αξιοποίηση του προϊόντος. Επιπλέον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές οι οποίες θα οδηγήσουν πιθανούς επενδυτές στην δημιουργία 

μονάδων παραγωγής βιοαερίου για έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται χρήσεις του βιοαερίου που 

υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα. 

 

Σχήμα 3. Χρήσεις βιοαερίου σε Διεθνές επίπεδο 

Στην Ελλάδα το παραγόμενο βιοαέριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας για βιομηχανίες και 

αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και για θέρμανση σε οικίες. Η 

Τρίτη περίπτωση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο συνεπώς, δεν υπάρχει 

άμεση απορρόφηση της παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου. Ωστόσο 

μελλοντικά αναμένεται άνοιγμα της αγοράς και προς τον τομέα αυτό.   

2.6 Παραγωγή Βιοαιθανόλης 
 

Από αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ξηρό υλικό κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής εφαρμογής, προέκυψε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη 
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ύλη για την παραγωγή αιθανόλης δεύτερης γενιάς. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται η σύσταση του ξηρού υλικού που η ομάδα εργασίας έλαβε από 

τις οικίες. Τονίζεται ότι τα δείγματα είχαν υποστεί πλήρη αφαίρεση υγρασίας 

προτού πραγματοποιηθεί η μέτρηση. 

 
Πίνακας 9. Περιεκτικότητα ξηρής ουσίας σε υδατάνθρακες και κυτταρίνη 

Δείγμα “Διατροφικά 
απορρίμματα” 
   Ποσοστό (%) 

Αριθμός 

Μετρήσεων 

Υγρασίας 2.2 ± 0.2 7 

Υδατοδιαλυτές ουσίες 

(Σύνολο) 

38.0 ± 0.5 7 

Σακχαρόζη 0.9 ± 0.1 7 

Γλυκόζη 2.2 ± 0.2 7 

Φρουκτόζη 2.6 ± 0.4 7 

Solids (total) 62.0 ± 0.5 7 

Κυτταρίνη 17.2 ± 0.6 7 

 

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα προέκυψε ότι η περιεκτικότητα σε 

υδατάνθρακες είναι της τάξης του 23-24% στο σύνολο των δειγμάτων που 

εξετάστηκαν ενώ η περιεκτικότητα σε κυτταρίνη είναι της τάξης του 17,2%. 

Συνεπώς ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 41%, δύναται να αξιοποιηθεί για την 

παραγωγή αλκοόλης δεύτερης γενιάς. Το γεγονός της ξήρανσης των 

διατροφικών απορριμμάτων στην πηγή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με τον 

τρόπο αυτό εμποδίζεται η κατανάλωση των σακχάρων (που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή βιοαιθανόλης από τους μικροοργανισμούς) από 

ανταγωνιστικούς οργανισμούς οι οποίοι αποδομούν το υλικό παρουσία 

υγρασίας. Συνεπώς το ξηρό αυτό υλικό, μπορεί να φτάσει σε μια εγκατάσταση 

παραγωγής βιοαιθανόλης έχοντας πλήρη σύσταση (από άποψη σακχάρων) 

προκειμένου να αξιοποιηθεί. 

2.6.1 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Βιαιθανόλης σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
Η παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ευρώπη, προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της 
κυρίως από την Γερμανία και την Γαλλία με σημαντική συμμετοχή της Σουηδίας 
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και της Ισπανίας στον τομέα αυτόν. Ως αρχικό υπόστρωμα, χρησιμοποιούνται 
κατά βάση σάκχαρα προερχόμενα από μελάσα, σιτάρι και καλαμπόκι τα οποία 
παράγουν βιοαιθανόλη πρώτης γενιάς. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει 
να γίνεται χρήση και υποστρωμάτων λιγότερο εμφανών και μη σχετιζόμενα 
άμεσα με τις καλλιέργειες, τα οποία παράγουν βιοαιθανόλη δεύτερης γενιάς. Στο 
διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανάλωση βιοαιθανόλης στην Ε.Ε 
των 27 τα έτη 2005 έως 2009. 
 
 

 
Διάγραμμα 16. Κατανάλωση βιοαιθανόλης στην Ε.Ε των 27 (παρουσιάζεται η κατανάλωση των 
σημαντικότερων παραγωγών βιοαιθανόλης ενώ για τα υπόλοιπα κράτη μέλη γίνεται συνολική αποτίμηση 
(Εuropean Commission, 2012) 

Στο επόμενο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η παραγωγή 
βιοαιθανόλης στην Ε.Ε των 27 τα έτη 2005 έως 2009: 
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Διάγραμμα 17. Παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ε.Ε των 27 (παρουσιάζεται η παραγωγή των σημαντικότερων 
παραγωγών βιοαιθανόλης ενώ για τα υπόλοιπα κράτη μέλη γίνεται συνολική αποτίμηση (Εuropean 
Commission, 2012) 

Mε συνολική παραγωγή 3,7 δισεκατομμύρια λίτρα το 2009, η Ε.Ε βρίσκεται 
Τρίτη στον τομέα των χωρών παραγωγής βιοαιθανόλης πίσω από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Βραζιλία οι οποίες συμμετέχουν στο (54%) και (34%) της 
παγκόσμιας παραγωγής αντίστοιχα (biofuels-platform, 2012). 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα υποστρώματα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαιθανόλης στις χώρες της Ε.Ε. 
 
Πίνακας 10. Παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ε.Ε 27 το έτος 2008 ανά υπόστρωμα (Εuropean Commission, 2012) 

Κράτη Μέλη Σιτάρι Καλαμπόκι Κριθάρι Σίκαλη Χειμερινός 

Σίτος 

Ζαχαρότευτλα Κρασί Λοιπά 

Υποστρώματα 

Άγνωστα 

Υποστρώματα 

Αυστρία 53% 38%    9%    

Βέλγιο 100%         

Βουλγαρία          

Κύπρος          

Τσεχία 12%     88%    

Δανία          

Εσθονία          

Φιλανδία          

Γαλλία 36% 16%    38% 10%   

Γερμανία 21% 9% 5% 11% 2% 26%  4% 21% 
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Ελλάδα          

Ουγγαρία  36%    64%    

Ιρλανδία          

Ιταλία      61% 39%   

Λετονία 100%         

Λιθουανία 6%   47% 47%     

Λουξεμβούργο          

Μάλτα          

Ολλανδία 100%         

Πολωνία 33% 33%  33%      

Πορτογαλία          

Ρουμανία           

Σλοβακία  100%        

Σλοβενία          

Ισπανία 20% 49% 9%    15%  8% 

Σουηδία 15%  1%    2% 2% 80% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

     100%    

Ε.Ε 2007 30% 7% 7% 6% 1% 21% 7% 2% 19% 

Ε.Ε 2008 23% 18% 3% 5% 1% 25% 7% 1% 17% 

Ε.Ε 2009 30% 23% 4% 5% 1% 32% 3% 1%  

   
 

Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ισπανία και η Γερμανία, τα στοιχεία του παραπάνω 
πίνακα επιδέχονται βελτίωσης καθώς οι πληροφορίες της Eurostat δεν έρχονται 
σε πλήρη συμφωνία με τις πληροφορίες προερχόμενες από την βιομηχανία. 
Ωστόσο γίνεται εμφανές ότι η παραγόμενη βιοαιθανόλη, είναι πρώτης γενιάς 
προερχόμενη σχεδόν αποκλειστικά από καλλιέργειες. Το γεγονός αυτό, 
προκαλεί ανταγωνισμό στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων και των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για παραγωγή 
καυσίμων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίσημη ανακοίνωσή της, που δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις  17 Οκτωβρίου 2012, προτείνει να τροποποιηθεί η ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τα βιοκαύσιμα, ιδίως η οδηγία σχετικά με την ενέργεια 
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από ανανεώσιμες πηγές (2009/28/ΕΚ) και η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων (98/70/ΕΚ), και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων: 

 να περιοριστεί στο τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ― 5% έως το 2020 ― η 
ποσότητα βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από 
καλλιεργούμενα φυτά προοριζόμενα για διατροφή η οποία επιτρέπεται να 
συνυπολογίζεται για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να ανέλθει σε 
ποσοστό 10% η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών, αλλά, παράλληλα, να διατηρηθούν οι συνολικοί στόχοι για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση της έντασης άνθρακα  

 να παρέχονται στην αγορά κίνητρα για βιοκαύσιμα με μηδενικές ή 
χαμηλές εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, συγκεκριμένα 
για βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς, που παράγονται από πρώτες 
ύλες οι οποίες δεν συνεπάγονται πρόσθετη ζήτηση γης και στις οποίες 
συγκαταλέγονται τα φύκη, το άχυρο και διάφορα είδη αποβλήτων. Τα 
βιοκαύσιμα αυτά θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον στόχο της 
ΕΕ να ανέλθει σε ποσοστό 10% η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα των μεταφορών, στόχος που καθορίζεται στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την χρήση εναλλακτικών τύπων 
υποστρωμάτων (πέραν των καλλιεργειών) για την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
συνεπώς βιοαιθανόλης. 
 
Στην Ευρώπη σήμερα, γίνονται προσπάθειες παραγωγής βιοαιθανόλης από 
βιοαπόβλητα, ωστόσο ο τύπος των τεχνολογιών και των υποστρωμάτων που 
χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν είναι 
μέχρι σήμερα άγνωστος. Αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι οι ήδη υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις λειτουργούν σε πιλοτική κλίμακα και είναι ελάχιστες 
συγκρινόμενες με τον αριθμό των εγκαταστάσεων παραγωγής πρώτης γενιάς 
βιοαιθανόλης (demoplants.bioenergy2020, 2012). Ωστόσο στην αμέσως 
επόμενη 2ετία αυτές αναμένεται να πολλαπλασιαστούν σημαντικά λόγω και της 
νέας νομοθεσίας που ευνοεί την χρήση βιοαποβλήτων για την παραγωγή 
βιοαιθανόλης. 
 
 

Ύπαρξη Προδιαγραφών Βιοαιθανόλης 

Σε επίπεδο Ε.Ε υπάρχουν προδιαγραφές για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

παραγόμενης βιοαιθανόλη, τα οποία έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Προτύπων (CEN). Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν την πρωτοβουλία να 

διαμορφώσουν το δικό τους θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τους στόχους και τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Οι παράμετροι οι οποίες υπάρχουν για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό της 

βιοαιθανόλης, καταγράφονται στον πινάκα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 11. Ευρωπαϊκά πρότυπα παραγόμενης βιοαιθανόλης (ΕΛΟΤ EN 15376:2008) 

Ιδιότητες Moνάδες Ελαχ. Μέγ. 
Μέθοδοι 

Χαρακτηρισμού 

Ethanol (incl. 
higher saturated 
alcohols) 

  % wt. 98,70   -     EC/2870/2000 method I 

Higher saturated 
monoalcohols 
(C3-C5) 

  % wt. -   2,0     EC/2870/2000 method III 

Methanol   % wt. -   1,0     EC/2870/2000 method III 

Water   % wt. -   0,3     EN 15489 

Inorganic 
chloride 

  mg/l -   20,0     EN 15484 

Copper   mg/kg -   0,1     EN 15488 

Total acidity (as 
acetic acid) 

  % wt. -   0,007     EN 15491 

Appearence   - Clear and bright   Visual inspection 

Phosphorous   mg/l -   0,5     EN 15487 

Involatile 
material 

  mg/100 ml -   10,0     EC/2870/2000 method II 

Sulphur   mg/kg -   10,0     EN 15485, EN 15486 

 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πρότυπα ανάλογα με τις 

χρήσεις της βιοαιθανόλης όπως το FprCEN/TR 15993 το οποίο αφορά στην 

χρήση της βιοαιθανόλης ως καύσιμο Ε85 για καύση στους κινητήρες των 

αυτοκινήτων. 

2.6.2 Περιγραφή Υπάρχουσας Αγοράς Βιοαιθανόλης στην 

Ελλάδα 
Η Ελλάδα σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν παράγει βιοαιθανόλη επί της 

παρούσης. Η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει μέχρι σήμερα προσαρμοστεί στις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα πρότυπα παραγόμενης βιοαιθανόλης που θα 

πρέπει να υπάρχουν ώστε να αρχίσουν να δημιουργούνται μονάδες παραγωγής 

(πρώτης και δεύτερης γενιάς βιοαιθανόλης). Η ποσότητα βιοαιθανόλης που 

διακινείται στην Ελληνική αγορά δεν προορίζεται για αυτοκίνηση ενώ το 54,3% 

αυτής, εισάγεται από χώρες της Ε.Ε και το 48,7% από τρίτες χώρες (Εuropean 

Commission, 2012). Μέσα στο 2013 οπότε αναμένεται να έχει υπάρξει πλήρης 

ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής σχετικής νομοθεσίας στην Ελληνική, αναμένεται 

η κυκλοφορία εναλλακτικών καυσίμων αυτοκίνησης με μίξη βενζίνης με 

βιοαιθανόλη. Ωστόσο λόγω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, 

φαίνεται δύσκολο στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής, 

χωρίς την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα. 
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2.6.3 Ευκαιρίες Χρήσης της Παραγόμενης Βιοαιθανόλης 

(από το ξηρό υλικό) στην Ελληνική Αγορά 
Η παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αφενός και της 

μεταβολής της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της παραγωγής 

βιοκαυσίμων αφετέρου, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για αξιοποίηση του 

ξηραμένου βιολογικού υλικού προερχόμενο από διαλογή στην πηγή. Το γεγονός 

της πρόσφατης στροφής της Ευρωπαϊκή πολιτικής στην παραγωγή βιοκαυσίμων 

από βιομάζα η οποία δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από καλλιέργειες, 

προκειμένου να μην υπάρχει ανταγωνισμός με τις διατροφικές καλλιέργειες, 

δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο ξηρό υλικό προερχόμενο από την 

διεργασία της οικιακής ξήρανσης.  

Η έως τώρα πολιτική της Ελλάδος στα θέματα παραγωγής βιοκαυσίμων, 

οδηγούσε στην κατεύθυνση των καλλιεργειών ενεργειακών φυτών όπως ο 

Ηλίανθος, το καλαμπόκι και το σιτάρι. Ωστόσο το γεγονός της μειωμένης 

παραγωγής τροφίμων, των εισαγωγών μεγάλης ποσότητας αυτών σε συνδυασμό 

με την αυξημένη τιμή των ορυκτών καυσίμων και την νέα Ευρωπαϊκή πολιτική 

στην παραγωγή βιοκαυσίμων αναμένεται να οδηγήσουν στην χρήση βιομάζας 

προερχόμενη από απόβλητα διαφόρων τύπων. Η τεχνολογία της οικιακής 

ξήρανσης εκτιμάται ότι θα έχει σημαντική θέση στην παραγωγή βιοκαυσίμων τα 

επόμενα χρόνια καθώς προκειμένου να υπάρχει αυξημένη απόδοση των 

διεργασιών παραγωγής βιοαιθανόλης, θα πρέπει το υλικό που θα φτάνει στις 

εγκαταστάσεις να έχει την τεχνολογία της οικιακής ξήρανσης μέσω της 

αφαίρεσης της περιεχόμενης υγρασίας των βιοαποβλήτων (και διατήρησή τους) 

στην πηγή.  

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους Δήμους, αναμένεται να έχει σημαντικά 

οφέλη γι’αυτούς καθώς ως πηγή της ξηρής πρώτης ύλης θα αποτελούν 

σημαντικούς εταίρους μελλοντικών βιομηχανιών παραγωγής βιοαιθανόλης, ενώ 

ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η μείωση των βιοαποβλήτων που θα οδηγούνται 

στον ΧΥΤΑ με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους 

Δήμους και τους δημότες τους. Επιπλέον η χρήση της παραγόμενης από το 

υλικό αυτό βιοαιθανόλης, αναμένεται να μεταβάλει την οικονομία στον τομέα 

των καυσίμων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως σήμερα και η οποία στηρίζεται 

στην χρήση των πολύ ακριβών και ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον 

αναμένεται η ύπαρξη νέων θέσεων εργασίας οι οποίες θα σχετίζονται με την 

παραγωγή, διαχείριση και μετατροπή του τελικού ξηρού υλικού σε βιοαιθανόλη. 
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

3.1 Τεχνολογία Οικιακής Ξήρανσης Βιοαποβλήτων 

Η ιδέα της οικιακής ξήρανσης των βιοαποβλήτων βασίζεται στο γεγονός ότι η 

περιεκτικότητά τους σε νερό κυμαίνεται μεταξύ 60-95% κ.β. όπως έχει προκύψει 

από μετρήσεις σε διαφορετικά είδη βιοαποβλήτων. Συνεπώς η απομάκρυνση της 

περιεχόμενης υγρασίας των βιοαποβλήτων θα προσέδιδε σημαντική μείωση στη 

μάζα και στον όγκο αυτών στο σημείο παραγωγής τους. Η μέθοδος αυτή 

αποτελεί μια καινοτομία στο πεδίο της διαχείρισης των Α.Σ.Α. η οποία 

αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη σε Eθνικό και Διεθνές επίπεδο 

Ορισμένα από τα οφέλη που θα μπορούσε να προσδώσει η λειτουργία της 

συσκευής σε επίπεδο Δήμου είναι: 

 Προοπτική σημαντικής μείωσης των δρομολογίων για τη συλλογή των 

απορριμμάτων. Λόγω της παρουσίας του οργανικού φορτίου στα 

απορρίμματα και της γρήγορης έναρξης της σήψης τους απαιτείται 

σχεδόν η καθημερινή συλλογή.  Με την απομάκρυνση του οργανικού 

κλάσματος η συλλογή του υπολοίπου κλάσματος, γίνεται πολύ 

αραιότερα χρονικά. Το ξηρό οργανικό κλάσμα μπορεί να μαζεύεται από 

τα σπίτια κάθε δύο με τρείς μήνες αντί σε καθημερινή βάση 

 Το κόστος διαχείρισης σε κεντρικές μονάδες αποφεύγεται μειώνοντας 

σημαντικά τα έξοδα για τον Δήμο. Το κόστος απλής ταφής που πλέον θα 

απαγορεύεται, στοιχίζει πλέον των (35) ευρώ/τόνο. Σε κεντρικές μονάδες 

επεξεργασίας απορριμμάτων το κόστος ανέρχεται πλέον των (80) 

ευρώ/τόνο. Συνεπώς αν από τα απορρίμματα αφαιρεθεί το 50% που είναι 

το οργανικό κλάσμα το κόστος επεξεργασίας αναμένεται να είναι το μισό 

 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  στις 

κεντρικές μονάδες επεξεργασίας οργανικού 

 Με σωστή διαλογή του οργανικού υλικού και ανακύκλωση των 

συσκευασιών, το υπόλειμμα για διαχείριση δεν θα ξεπερνά το 10%. Με 

αυτό λοιπόν το συνδυασμένο τρόπο το κόστος συλλογής μεταφοράς και 

επεξεργασίας μειώνεται πάρα- πάρα πολύ  

 Αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ καθώς η μη απόρριψη των 

βιοαποβλήτων σε αυτούς θα οδηγήσει σε σημαντική άνοδο του 

προσδόκιμου ζωής του 
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3.2 Δράσεις Πριν την Εγκατάσταση του Συστήματος 
Προτού υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση σε μια περιοχή η οποία ενδέχεται να 

επηρεάσει το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό της προφίλ θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί μια μελέτη η οποία ενδεχομένως θα έχει την μορφή μιας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) όπως αυτή προβλέπεται από 

την εκάστοτε νομοθεσία. Η μελέτη αυτή θα προσδώσει όλες τις πληροφορίες 

που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική και αειφόρο χρήση της τεχνολογίας 

στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί αυτή θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που 

περιγράφονται παρακάτω: 

Φάση Πρώτη : Καθορισμός των στόχων της μελέτης 
 
Ο καθορισμός των στόχων της μελέτης γίνεται σε βασικές γραμμές από τις 

τοπικές αρχές οι οποίες ελέγχουν και οφείλουν να δώσουν λόγο για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος στην τοπική 

κοινωνία. Οι στόχοι που θα πρέπει να τεθούν θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη 

συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και τους στόχους που ορίζονται από τον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό. Φυσικά οι στόχοι που τίθενται μπορεί να μεταβληθούν 

στην διάρκεια πορείας της μελέτης αναλόγως των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν ωστόσο διορθωτικές παρεμβάσεις θα εξασφαλίσουν την 

ακριβέστερη στόχευση. 

 

Επίσης η συμβολή του κόσμου, των ενδιαφερομένων φορέων και όσων έχουν 

κάτι να πουν πάνω σ’ αυτό είναι πάντα μια πολύτιμη πηγή από την οποία θα 

προκύψουν πληροφορίες που τελικά θα διαμορφώσουν τους τελικούς σκοπούς 

της μελέτης αυτής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

ενημερωτικές δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να  περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 Ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερομένων φορέων μέσω 

διαδικτύου 

 Ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τοπικός 

τύπος, διαδικτυακός τύπος, μέσα μαζικής ενημέρωσης) 

 Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν με ευθύνη και οργάνωση του φορέα που προτίθεται 

να εφαρμόσει το σύστημα 

 

Τέλος οι στόχοι της μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 

νομοθετικής ή διοικητικής πράξεως ή ακόμα και αποφάσεως Δικαστηρίου, που 

αποφαίνεται στο κατά πόσον οι στόχοι της μελέτης σε κάποια περίπτωση είναι 

σύμφωνοι με τους νόμους που διέπουν και επιβάλλουν τις μελέτες αυτές.  
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Παραδείγματα στόχων, από την υπάρχουσα εμπειρία, αναφέρονται παρακάτω : 

 

I. Η προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενεές. 

II.Η διασφάλιση ασφαλούς, υγιεινού, παραγωγικού και ευχάριστου αισθητικά 

και πολιτιστικά, περιβάλλοντος χώρου. 

III. Η επίτευξη της ευρύτερης κλίμακας επωφελών χρήσεων του περιβάλλοντος 

χωρίς υποβάθμιση, κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή άλλες 

ανεπιθύμητες συνέπειες. 

IV. Η προστασία σημαντικών πτυχών της ιστορικής πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας και της διαφορετικότητας 

των ειδών. 

V. Η προώθηση της ποιότητας των ανανεώσιμων πόρων και η ανακύκλωση των 

μη ανανεώσιμων. 

3.3 Πολιτικές και Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης ΑΣΑ στην 

Ελλάδα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 

διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη χώρα μας και περιγράφονται 

οι τελευταίες εξελίξεις όπως αυτές αναφέρονται στον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

4042/2012 ο οποίος εναρμονίζει την κοινοτική Οδηγία 2008/98/ΕΚ στο Εθνικό 

δίκαιο. Στόχος του κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί η βασική 

στρατηγική προσέγγισης που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη διαχείριση των 

Α.Σ.Α. σε επίπεδο περιφέρειας, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση 

των εναλλακτικών σεναρίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.) σε 

επίπεδο Δήμων.  

 

Ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και θεσμοθετημένοι στόχοι 

Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002, ΦΕΚ 1572 Β/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 τη χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας 
αποβλήτων, 

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

 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, 
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 απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων 
διαχείρισης, 

 απαιτεί αλλαγές στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των 
έργων. 
 

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το 

δυνατόν λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι Χ.Υ.Τ.Α., να λειτουργούν με πολύ υψηλά 

πρότυπα και σταδιακά, όπου είναι δυνατό, να μετατρέπονται σε Χ.Υ.Τ.Υ. 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 δίδεται περιθώριο δύο ετών.  

Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν 

πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. ή 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) 

 Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα 

χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει τη διακίνηση) 

 Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής 

επεξεργασίας και τους συνδυασμούς τους 

 

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να 

οδηγείται σε χώρους ταφής. Οι στόχοι που θέτει η Κ.Υ.Α. 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. 
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 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 4 § 2). 

3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην 

κατασκευή, στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. 

4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

5. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης 

Χ.Υ.Τ.Α. 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. 

 Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α. για μια περίοδο 

τουλάχιστον 30 ετών. 

Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, ΦΕΚ 1909 Β/22.12.2003 

«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 εκφραζόταν 

από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ που τροποποίησε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ.  

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 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. 
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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 (Μη Επικινδύνων) Στερεών 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), ο οποίος καταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας 

Κ.Υ.Α., 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 τη μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. 

που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής, όπως αυτοί αναφέρονται και 

στην ΚΥΑ 29407/3508/2002. 

Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179 Α/06.08.2001 «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 τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 

3854/2010 

Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με το νόμο αυτόν ενσωματώνεται η Οδηγία 

94/62/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ΟΤΚΖ, κ.α.), θέτοντας 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησής τους. 

Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα εφαρμογής του Ν. 2939/2001 

καθορίζουν τους επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών 

ρευμάτων των επονομαζόμενων «άλλων προϊόντων».  

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 (Κ.Υ.Α. 9268/469/2007): 

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να 

αποτεφρώνεται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση 
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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 πλαστικά,  

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.  

Οδηγία 2008/98/EK για τα Απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 

οδηγιών 

Η συγκεκριμένη Οδηγία καταργεί τις Οδηγίες για τη διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων και περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 

91/689/ΕΚ, 75/439/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή που μόλις πρόσφατα ενσωματώθηκε στο 

Εθνικό δίκαιο με τον ΝΟΜΟ 4042/2012 θεσπίζει την ιεράρχηση 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, προβλέπει τη χωριστή συλλογή 

υλικών, όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και 

θέτει τους εξής στόχους ανακύκλωσης: 

 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 είναι παρόμοια με 

τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50 

% ως προς το συνολικό βάρος. 
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 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση 

και η ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως 

προς το βάρος. 

Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση 

και όχι διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών για την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). 

Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα, η Οδηγία δεν επιβάλει ποσοτικούς στόχους 

αλλά προτρέπει (άρθρο 22): 

 Τη ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την κομποστοποίηση ή την 

αναερόβια επεξεργασία τους. 

 Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

 Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των 

οργανικών αποβλήτων. 

Η Οδηγία θέτει, όπως αναφέρθηκε ήδη, το στόχο της ανακύκλωσης του 50% 

των οικιακών και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό 

που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, καθώς 

και τη χωριστή συλλογή υλικών, τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, πλαστικό, 

χαρτί και μέταλλο.  Αξίζει να τονιστεί ότι σε καμία από τις οδηγίες που διέπουν 

το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων σε παγκόσμιο 

Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει η έννοια της ξήρανσης των 

Β.Α.Α. στην πηγή. 

 

Φάση Δεύτερη : Καθορισμός δυνατών ή δυνητικών επιπτώσεων 

 

Ο καθορισμός των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ενός ανθρώπινου 

σχεδίου ή δράσης, Θα πρέπει να είναι το δεύτερο βήμα στην μελέτη. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει με γνώμονα την υφιστάμενη νομοθεσία στην οποία δύναται να 

παρουσιάζονται δυνητικές επιπτώσεις διαφόρων έργων και δράσεων μέσα από 

τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η 

ανάλυση. 

 

Για το σχηματισμό του δυνητικού καταλόγου των επιπτώσεων είναι απαραίτητες 

οι παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη δράση : 

 

- το μέγεθος της δράσης 

- οι εκπομπές και οχλήσεις που προκύπτουν 

- η έκταση που καταλαμβάνει  
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- η διάρκεια της δράσης 

- η επηρεαζόμενη περιοχή 

- τα επηρεαζόμενα οικοσυστήματα 

- οι επηρεαζόμενες φυσικές λειτουργίες   

- έμμεσες επιδράσεις 

- δευτερεύουσες επιδράσεις 

- σύγκριση με υπάρχουσα νομοθεσία 

- σύγκρουση με κατά παράδοση χρήσεις και δικαιώματα 

- παραβίαση ηθικών κανόνων και αισθητικών αξιών 

- οικονομικά οφέλη και κόστη, 

- κίνδυνοι για την υγεία. 

3.4 Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης 

και Σύνθεσης των Απορριμμάτων σε Επίπεδο 

Περιφέρειας ή Δήμου 

Προτού εφαρμοστεί οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο 

Περιφέρειας ή Δήμου θα πρέπει να γίνει σαφής αποτύπωση της κατάστασης που 

επικρατεί εκείνη την χρονική στιγμή όσον αφορά την ποιοτική και ποσοτική 

σύσταση των παραγόμενων απορριμμάτων η οποία θα δώσει μια εκτίμηση των 

ροών και των ποσοτήτων που παράγονται ώστε να προκύψει μια σαφής εικόνα 

σχετικά με το αξιοποιήσιμο δυναμικό των απορριμμάτων της περιοχής. Η 

ποσότητα των παραγόμενων βιοαποβλήτων στην περιοχή είναι εκείνη που θα 

πρέπει να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα που θα αναλάβει την μελέτη. Θα 

πρέπει να καταγραφούν οι μέθοδοι διαχείρισης που εφαρμόζονται εκείνη την 

χρονική στιγμή, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου 

διαχείρισης απορριμμάτων με χρήση της τεχνολογίας της οικιακής ξήρανσης 

στα πλαίσια πάντα ενός ευρύτερου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.  

4. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 

4.1 Εισαγωγη 
 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των 

έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και διατυπώνονται 

προτάσεις για τη χρηματοδότηση της τεχνολογίας της οικιακής ξήρανσης. Η 

χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων από πλευράς των Δήμων 

και των περιφερειών κρίνεται αναγκαία καθώς η εξεύρεση πόρων από δανεισμό  

είναι αδύνατη το τρέχον διάστημα λόγω της οικονομικής ύφεσης που υπάρχει 

στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Η υλοποίηση ενός σχεδίου 

διαχείρισης των Α.Σ.Α. η οποία περιλαμβάνει την αειφόρο διαχείριση των 
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Β.Α.Α., θα απαιτήσει επενδύσεις σημαντικών κεφαλαίων, η προσέλευση των 

οποίων πρέπει να εξασφαλιστεί από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Οι δυνατές πηγές 

χρηματοδότησης είναι ονομαστικά οι κάτωθεν: 

 Πόροι του EΣΠΑ 2007‐2013 (Ταμείο Συνοχής/ΕΤΠΑ/EKT/ 

Πρωτοβουλία JESSICA) 

 Αυτοχρηματοδότηση ή Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

 Πόροι των ΟΤΑ της Περιφέρειας  

 Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α 

 Ιδιωτικές Επενδύσεις (Επενδυτικός Νόμος, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα) 

Για την επιλογή του βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος λήφθηκαν υπόψη οι 

εξής παράμετροι: 

 Δυνατότητα Αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ μέσω της προώθησης 

των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον & 

Αειφόρο Ανάπτυξη 

 Η οικονομική αποδοτικότητα της επιλεγμένης μεθόδου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων  

 Η δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων από εναλλακτικά 

χρηματοδοτικά μέσα για την άμεση ωρίμανση της υφιστάμενης 

τεχνολογίας 

 Η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης ή επιδότησης της 

λειτουργίας από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Δεδομένου ότι η 4η Προγραμματική Περίοδος έχει αρχίσει, η ανάλυση του 

χρηματοδοτικού πλαισίου επικεντρώνεται στις εξής βασικές επιλογές: 

 Επιλογή 1η: Κοινοτική Χρηματοδότηση από την ένταξη στις διαδικασίες 

των έργων που θα επιλεχθούν στο ΕΣΠΑ  

 Επιλογή 2η: Ιδιωτική Χρηματοδότηση (Παραχωρήσεις), δηλαδή με 100% 

της ευθύνης για τη χρηματοδότηση από ιδιώτες και στη συνέχεια με 

αναζήτηση κεφαλαίων από τον πιστωτικό τομέα (τράπεζες, funds) και 

από άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες  

 Επιλογή 3η: Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ιδιωτικά 

Κεφάλαια και Εθνικοί Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και από την Ειδική ΣΑΕ που έχει δημιουργηθεί με βάση το Ν. 3389/2005),  

εντασσόμενες στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων της Ειδικής 

Γραμματείας ΣΔΙΤ, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ. 
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4.2 ΕΣΠΑ 2007-013 

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το 

έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Σε σύγκριση με την 

προηγούμενη περίοδο 2000-2006, χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και περιλαμβάνει οκτώ (8) Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  

Στη συνέχεια αναλύονται τα προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων 

 

4.3 Τομεακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

(ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 και εγκρίθηκε 

όπως και τα υπόλοιπα τομεακά προγράμματα το διάστημα Οκτώβριος-

Νοέμβριος 2007. Περιλαμβάνει 11 άξονες προτεραιότητας και η διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων εντάσσεται στον άξονα 4: «Προστασία Εδαφικών 

Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων». Γενικός στόχος του άξονα 

είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των 

εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που 

προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων. Παράλληλα και 

συμπληρωματικά με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα 

χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα ώστε να διασφαλιστεί συνολικά σε 

εθνικό επίπεδο η εκτροπή από την υγειονομική ταφή της απαραίτητης 

ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων 

προς μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης/κομποστοποίησης ή άλλης 

επεξεργασίας που θα αποτελεί εγκεκριμένη επιλογή του αντίστοιχου 

περιφερειακού σχεδιασμού. 

Οι ειδικοί στόχοι του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι: 

 Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα 

των εγκεκριμένων (Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης 

Απορριμμάτων) ΠΕΣΔΑ 

 Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων 

προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας 
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Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν 

κατά την περίοδο 2000 –2006 με πόρους ΠΕΠ 

 Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση 

βιοποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και 

ανακύκλωσης 

 Προστασία δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου 

της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών 

συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων για ένταξη είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων (Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων, Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 

Διαχείρισης Αποβλήτων, Μονάδες Μηχανικής Ανακύκλωσης & 

Κομποστοποίησης) σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς 

Σχεδιασμούς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

 Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών 

αποβλήτων 

 Έργα διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους σε χώρους 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και σε χώρους 

ρυπασμένους από παρελθούσα βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα 

για τους οποίους δεν υπάρχει υπόχρεος ιδιοκτήτης. 

 Έργα (υποδομή και εξοπλισμός) και δράσεις διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων π.χ. νοσοκομειακών 

 Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων 

 Δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της ερημοποίησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα για την προστασία του εδάφους και τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο ΕΠΠΕΡΑΑ ανέρχεται στα 288.995.000 

ΕΥΡΩ. 

Η Κοινοτική Συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής επιμερίζεται ως εξής ανά θέμα 

προτεραιότητας του άξονα: 

 

 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 173.190.000 ΕΥΡΩ 

 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 6.190.000 

ΕΥΡΩ 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 ΟΤΑ  
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 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  

 Περιφέρειες  

 ΦοΔΣΑ  

Από το δικαίωμα υποβολής προτάσεων, εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των 

Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου 

Αιγαίου, καθ΄ όσον έχουν ήδη εκχωρηθεί αρμοδιότητες και πόροι από την ΕΥΔ 

ΕΠΠΕΡΑΑ προς τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την έκδοση 

προσκλήσεων για ΧΑΔΑ. Επίσης εξαιρούνται και οι δυνητικοί δικαιούχοι των 

Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Β. Αιγαίου, καθ΄ όσον 

υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις για ΧΑΔΑ από τις αντίστοιχες Ενδιάμεσες 

Διαχειριστικές Αρχές.  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των 

σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των 

εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ.  

 Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση 

της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης 

επενδύσεων και κατοικίας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα 15.000.000€. 

 

4.4 Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α 

Το 2010, δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών το σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος για το «Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α» (Ελληνική 

Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης). Το Εθνικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», 

που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 281, παρ.5 του ν. 3852/2010  «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο 

της αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο για ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Μέσω αυτού 

υποστηρίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, η 

εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην οριστική επίλυση των χρονιζόντων 

προβλημάτων της αυτοδιοίκησης. 



Σ ε λ ί δ α  | 67 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 

προτύπου που: 

α) ολοκληρώνει τις βασικές υποδομές, 

β)  προστατεύει το περιβάλλον,. 

γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αναδιάρθρωση και 

ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών, 

δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο, 

ε) υποστηρίζει τους ορεινούς, δυσπρόσιτους  και νησιωτικούς Δήμους, 

στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες, 

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό 

τομέα και ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, 

η) ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν αντίστοιχους σκοπούς, 

μέσα από μικρά και μεσαία έργα που είναι αναγκαία για την περιφερειακή  και 

την τοπική ανάπτυξη. 

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης θα έχει πενταετή διάρκεια 

(2011-2015), η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερις 

άξονες: 

α) Οριζόντιες Παρεμβάσεις, με στόχο την οριστική επίλυση προβλημάτων σε 

κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών που 

δεν έχουν τύχει συντονισμένης αντιμετώπισης από προηγούμενα προγράμματα. 

Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται τέσσερις οριζόντιες κατηγορίες 

παρέμβασης για την αυτοδιοίκηση. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές  και 

κατά τον πρώτο χρόνο (ή το πρώτο εξάμηνο) λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν 

μελέτες βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι αναγκαίες προδιαγραφές για 

την επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και το ποσοστό των πόρων που θα 

διατεθούν. 

β) Το Πρόγραμμα των Δήμων, με στοχευόμενες παρεμβάσεις μέσω των 

οποίων δίνεται η  δυνατότητα σε κάθε Δήμο να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες 

που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές  του και τις επιμέρους ανάγκες του. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι δικαιούμενες πιστώσεις ανά Δήμο 

για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων 

και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων  

γ) το Πρόγραμμα των Περιφερειών, με Στοχευόμενες Παρεμβάσεις μέσω των 

οποίων δίνεται η  δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να επιλέξει τα έργα και τις 
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ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές  της και τις επιμέρους 

ανάγκες της.  

Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι δικαιούμενες πιστώσεις ανά 

Περιφέρεια για το σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό 

κριτηρίων και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων  

δ) την Τεχνική Στήριξη  

Οι παρεμβάσεις και υποπρογράμματα που αναμένεται περιλαμβάνουν δράσεις 

ΔΣΑ, αναφέρονται ακολούθως: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών με τον 
Ιδιωτικό Τομέα και  ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας. 

Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί και επαναπροσδιορίζει το θεσμό της 

συνεργασίας  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, σε σχέση με προηγούμενα 

προγράμματα, με στόχο την υποστήριξη ώριμων προτάσεων, την εξοικονόμηση 

πόρων της αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Δικαιούχοι 

φορείς είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ  

Το Πρόγραμμα Δήμων στοχεύει, κατά περίπτωση, στην ολοκλήρωση, τη 

δημιουργία ή την αναβάθμιση βασικών υποδομών.  Για το σκοπό αυτό 

περιλαμβάνει έργα και δράσεις για την ολοκλήρωση βασικών δημοτικών 

υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δράσεις κοινωνικής μέριμνας που 

αφορούν  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών 

και λειτουργιών.  Προτάσσονται κυρίως τα μη επιλέξιμα έργα  ή αυτά που δεν 

είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. 

 
Υποπρόγραμμα 1:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » 

Το Υποπρόγραμμα στοχεύει ιδίως στην ολοκλήρωση της κατασκευής και 

αναβάθμισης υποδομών που αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρηματοδοτώντας  έργα σύνδεσης και 

οργάνωσης της διαχείρισης των δικτύων των νέων Δήμων. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει έργα υποδομών στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και 

αλιείας, ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και εξοικονόμησης κοινόχρηστων 

χώρων. Συντίθεται από τα ακόλουθα μέτρα: 
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1. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Υποπρογράμματος και έργων του 

Ε.Σ.Π.Α. με αντικείμενο αναφερόμενο στους στόχους του 

Υποπρογράμματος. 

2. Μελέτες αξιοποίησης χώρων που προήλθαν από απαλλοτριώσεις Δήμων 

3. Έργα Ύδρευσης και Διαχείριση δικτύων ύδρευσης (τηλε-

παρακολούθηση). 

4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση  – Ανάκτηση – 

Επαναχρησιμοποίηση. 

5. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. 

6. Έργα Αποχέτευσης  και Διαχείριση Δικτύων Αποχέτευσης (τηλε-

παρακολούθηση) – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  

7. Έργα διαχείρισης δικτύων ηλεκτροδότησης  

8. Εκτέλεση έργων υποδομής για την γεωργία-κτηνοτροφία και αλιεία 

9. Βελτίωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε τουριστικές περιοχές 

10. Έργα ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης 

11. Βασικές υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων 

12. Έργα δημοτικής σήμανσης 

13. Έργα υπογείωσης δικτύων 

14. Έργα ανάπτυξης ασύρματων δημόσιων δικτύων  wi-fi και internet  

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Το Πρόγραμμα Περιφερειών στοχεύει στη συμπληρωματικότητα με τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Δίνεται έμφαση στην ωρίμανση των προς 

ένταξη σε αυτά πράξεων και την υποστήριξη της λειτουργικής ολοκλήρωσης 

έργων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ή άλλων τομεακών 

προγραμμάτων  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), ώστε 

να προσδώσουν σε αυτά τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία.  Συμπληρώνει 

τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των Περιφερειών, με έργα  υποδομών και 

δράσεις πολιτικής προστασίας., όπως π.χ. δίκτυα και συστήματα πρόληψης  

ή/και έγκαιρης προειδοποίησης έναντι φυσικών καταστροφών  και εκτάκτων εν 

γένει καταστάσεων.  

Συντίθεται από τα ακόλουθα: 

 Μελέτες ωρίμανσης έργων και δράσεων των Μέτρων 2, 3 και 4  και έργων 

του Ε.Σ.Π.Α. 

 Συγκοινωνιακά έργα          

 Λιμενικά έργα  

 Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας 
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 Η Τεχνική Στήριξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 

Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει όλους τους άξονες του Προγράμματος και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέτρα : 

 Μέτρο 1. Οριζόντιες Μελέτες Άξονα 1 

 Μέτρο 2. Μελέτες στήριξης και εφαρμογής του προγράμματος 

 Μέτρο 3. Επιβράβευση Καινοτομίας 

 Μέτρο 4. Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος - Δαπάνες 

διενέργειας ελέγχων 

 Μέτρο 5. Δημοσιοποίηση του προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 4 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πόροι του προγράμματος αποτελούν: 

α) Ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Περιφερειών των 

άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010. 

β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

 

 Τα παραπάνω ποσοστά συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από την  

αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση, θα καθοριστούν με απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, 

σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης).  Το ποσοστό συμμετοχής των βαθμών αυτοδιοίκησης στη 

συγχρηματοδότηση του προγράμματος προσδιορίζεται από τη σχέση 

μεταξύ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφερειών ως προς τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Δήμων του Κρατικού Προϋπολογισμού 

έτους 2011. Τέλος η συγχρηματοδότηση θα πραγματοποιείται ετησίως 

τμηματικά με ποσοστιαία συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε συνέχεια κάθε 

τμηματικής καταβολής της ποσοστιαίας συμμετοχής της κεντρικής 

διοίκησης κατά τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους της διάρκειας 

του προγράμματος 

 

4.5 Πρωτοβουλία JESSICA 

JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας «Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas» (Κοινή ευρωπαϊκή 
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υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές ). Η πρωτοβουλία αυτή 

αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου 

τη Ευρώπης (CEB). Το JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα 

κράτη μέλη, παρέχει όμως στα κράτη μέλη την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν 

μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω 

των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων 

χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 

σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές, 

μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων. 

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων 

για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης, και 

ειδικότερα η ανάπτυξη του αστικού χώρου και η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας προβλέπεται από τους κανονισμούς να γίνει 

μέσω της σύστασης Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), κύριο αντικείμενο των 

οποίων θα είναι η επιλογή και χρηματοδότηση κατάλληλων έργων, σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης. Για να εφαρμόσουν την 

πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη δύναται να δημιουργήσουν ένα Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω των πόρων που τους παρέχουν 

τα διαρθρωτικά ταμεία και σκοπός του είναι να επενδύει σε περισσότερα του 

ενός Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ). Αν και το Ταμείο Χαρτοφυλακίου δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του JESSICA, τα κράτη μέλη μπορούν 

να αποκομίσουν πολυάριθμα οφέλη από την ύπαρξη ενός τέτοιου ταμείου. Η 

διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου μπορεί να ασκείται είτε από την ΕΤ0Επ 

είτε/και από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 

και Κανονισμός εφαρμογής αριθ. 1828/2006). Οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν 

να αναθέσουν τη διαχείριση είτε απευθείας στο ΕΤΕπ ή σε κάποιον εθνικό 

οργανισμό, είτε κατόπιν διαγωνισμού, σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 

μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Το λειτουργικό πλαίσιο του JESSICA καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2007 – 2013. Το 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα 36, 44 και 78 του Κανονισμού 1083/2006 

του Συμβουλίου, τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα άρθρα 43, 44, 45 και 46 του 

Κανονισμού 1828/2006 της Επιτροπής. Σε εθνικό επίπεδο ωστόσο, κατά την 

εφαρμογή του JESSICA πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο 

πολεοδομικό, κοινωνικό, οικονομικό και διοικητικό πλαίσιο σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   

Γενικότερα η συμμετοχή της ΕΤΕπ στο JESSICA συνίσταται στα εξής: 
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 Παροχή συμβουλών και υποστήριξη στις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές για την εφαρμογή του JESSICA. 

 Προαγωγή της χρήσης των Ταμείων Αστική Ανάπτυξη και των 

βέλτιστων πρακτικών στο σύνολο της Ευρώπης 

 Ανάληψη ρόλου Ταμείου Συμμετοχών στις περιπτώσεις που αυτό της 

ζητηθεί από τα κράτη μέλη ή τις Διαχειριστικές Αρχές. 

 

Επίσης η ΕΤΕπ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα τη Γενική 

Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio), σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη και τις Διαχειριστικές Αρχές, θα επιδιώξουν να προσδιορίσουν τις ανάγκες 

που υπάρχουν σε καθένα από τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό). 

Οι κανόνες όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων στο 

πλαίσιο του JESSICA είναι οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τη χρήση των 

διαρθρωτικών ταμείων στο σύνολό τους υπό τον όρο πάντα ότι τα 

υποστηριζόμενα έργα εντάσσονται σε «ολοκληρωμένα και βιώσιμα» σχέδια 

αστικής ανάπτυξης. Ο όρος «ολοκληρωμένα και βιώσιμα» σχέδια αστικής 

ανάπτυξης περιλαμβάνει ένα σύστημα αλληλένδετων ενεργειών, που αποσκοπεί 

στην επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών συνθηκών σε κάποια πόλη ή σε κάποια περιοχή εντός μιας 

πόλης. Το «κλειδί» της όλης διαδικασίας είναι η «ολοκλήρωση», δηλαδή η 

αντιμετώπιση όλων των πολιτικών, σχεδίων και προτάσεων ως ένα σύνολο 

αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων. Με βάση το πλαίσιο αυτό, θα προτείνεται η 

υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα 

όπως αστικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών της ύδρευσης 

και αποχέτευσης, της ενέργειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιβαλλοντικές 

αναπλάσεις, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έργα ενεργειακής 

αποδοτικότητας εν γένει αλλά και σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 

επαναξιοποίηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων  κ.λπ.   

Οι πόροι που θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα 

προέλθουν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013, από ιδιωτικούς 

πόρους και τη χρηματοδοτική συμμετοχή της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής 

περιόδου έχει συμπεριληφθεί η σχετική προγραμματική πρόβλεψη σχετικά με 

τις δυνατότητες χρήσης του JESSICA για την υλοποίηση σχετικών πράξεων.  

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του JESSICA είναι τα ακόλουθα:  

 

 Ανακύκλωση των πόρων. Εφόσον οι πόροι του JESSICA έχουν επενδυθεί 

από Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) σε επιλέξιμες δαπάνες έργων πριν 
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από την ημερομηνία λήξης της περιόδου προγραμματισμού των 

διαρθρωτικών ταμείων (n+2, ήτοι μέχρι το τέλος του 2015), όλες οι 

επιστροφές και τα έσοδα που γεννά η επένδυση αυτή μπορούν είτε να 

παρακρατούνται από τα ΤΑΑ είτε να επιστρέφονται στις Διαχειριστικές 

Αρχές για επανεπένδυση σε νέα έργα. Το JESSICA παρέχει τη δυνατότητα 

σε όσα από τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την προοπτική μείωσης των 

κοινοτικών επιχορηγήσεων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 

να αξιοποιήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση του πόρου που του 

διατίθενται. 

 Μόχλευση. Ένα σημαντικό, έμμεσο πλεονέκτημα του JESSICA είναι ότι 

μπορεί, δυνητικά, να προσελκύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, 

προσελκύοντας έτσι όχι μόνο επιπρόσθετες επενδύσεις αλλά και – 

πράγμα ίσως ακόμη σημαντικότερο – επιπρόσθετη τεχνογνωσία για την 

υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων Ευελιξία. Το JESSICA επιτρέπει 

ευέλικτη προσέγγιση, αφενός διότι διευρύνεται το φάσμα των επιλέξιμων 

δαπανών και, αφετέρου, διότι οι πόροι του JESSICA μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για επενδύσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή 

εγγυήσεων. 

 Τεχνογνωσία και δημιουργικότητα. Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές 

αρχές και οι πόλεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του 

τραπεζικού και του ιδιωτικού τομέα. Το JESSICA μπορεί επίσης να δράσει 

ως καταλύτης σε αστικές περιοχές, ενισχύοντας την αγορά επενδύσεων 

και συμπληρώνοντας έτσι άλλες πρωτοβουλίες ή πηγές χρηματοδότησης 

που ενδεχομένως υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη. Ωστόσο, για τη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι 

κανόνες όσον αφορά τις «κρατικές ενισχύσεις». 

 Υποστήριξη του εργαλείου JESSICA από την ΕΤΕπ. Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει διαχειριστικές συμβουλές, ενώ 

ταυτόχρονα δύναται να αναλάβει το ρόλο Ταμείου Συμμετοχών (Holding 

Fund) και να παρέχει Προνομιακό Δανεισμό με χαμηλό επιτόκιο, 

αντικαθιστώντας ένα σημαντικό ποσοστό δανεισμού από ιδιωτικές 

τράπεζες. 

 Άμεση αφομοίωση των δαπανών. Όλες οι δαπάνες μέσω του JESSICA 

είναι άμεσα αφομοιώσιμες από το ΟΠΣ, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό σε 

επιχειρησιακό επίπεδο. Επίσης, παρότι το JESSICA επιτρέπει τη 

«μετατροπή» επιστρεπτέων επιχορηγήσεων σε επιστρεπτέες 

χρηματοδοτήσεις, οι τελευταίες δεν επιστρέφονται στην Επιτροπή και ως 

εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιο χρέος. Επίσης υπάρχει 

άμεση αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών 

Ταμείων. 
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Ένα ακόμη πολύ σημαντικό προτέρημα και όφελος από τη χρήση του JESSICA 

είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες να συνδράμουν 

με γη ή με ακίνητα και αυτά να προσμετρηθούν σαν να ήταν δημόσιοι πόροι. 

Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό πλεονέκτημα και για τη χρήση 

δημοσίων ακινήτων, τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν αδρανή και τώρα 

περιλαμβάνονται σε ένα συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

4.6 Ιδιωτικές Επενδύσεις/Επενδυτικός Νόμος 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος παρουσιάστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010 και τέθηκε σε 

δημόσια διαβούλευση, με διάρκεια έως τις 24 Δεκεμβρίου 2010. O νέος Νόμος 

αποτελεί την βάση για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Στόχος του είναι 

να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία στις επενδύσεις, εστιάζοντας στην ενίσχυση 

βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με 

φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες 

παραγωγικές δραστηριότητες.  

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει τρεις (3) γενικές και τέσσερις (4) ειδικές 

κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και αντίστοιχα καθεστώτα επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων, ενισχύουν ανταγωνιστικά και 

βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, 

προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη, και βελτιώνουν 

την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα των επενδυτικών αποφάσεων.  

4.6.1 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

2007‐2013 προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων. Πιο αναλυτικά το 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους 

τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της 

ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. 

2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση 

του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών 

επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και γενική 

ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε 

όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που 

καλύπτονται από το Πρόγραμμα 

3. Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, 

υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της 
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επιχειρηματικότητας – ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – προστασία του 

καταναλωτή 

4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της 

αειφορίας  

Στον άξονα 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» θα 

ενταχθούν δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της 

ανακύκλωσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, ο 

άξονας αυτός στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας, την αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση 

των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και 

στη γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται 

από το Πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση 

των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικού εργαλείου υποστήριξης της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.  

Ενδεικτικές δράσεις του άξονα αυτού είναι οι εξής: 

1. Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή 

τους 

 Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών 

επενδύσεων που συμβάλλουν σε: 

 Ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και 

τις διεθνείς αγορές 

 Διασύνδεση με διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής 

 Ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων 

 Αξιοποίηση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων για αναβάθμιση των εδώ 

μονάδων των επιχειρήσεων προς δραστηριότητες υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας 

 Προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άμεσων επενδύσεων, εφόσον 

συμβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθμιση του παραγωγικού 

συστήματος 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας 

 Τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, με την 

υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών προτύπων, την ανάπτυξη 

και εμπορική καθιέρωση λογότυπων κλπ. 
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 Προστασία του περιβάλλοντος, ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιβαλλοντική διαχείριση 

και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του 

περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις σε τομείς όπως διαχείρισης ή/και 

αξιοποίησης αποβλήτων, ανακύκλωσης κλπ. 

 Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών 

συσπειρώσεων και δικτυώσεων που συμβάλλουν σε: ανάδυση τομέων, 

κλάδων, δικτύων και περιοχών αριστείας 

 Στοχευμένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, με 

έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη διαφοροποίηση 

του προϊόντος και την ενίσχυση  της παρουσίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

 Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό 

αναδιάταξη του τουριστικού τομέα  

 Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη διάχυση 

καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες. 

 Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού 

2. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αφορούν 

σε: 

 Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη 

σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από 

αποβιομηχάνιση και ανεργία. 

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και 

επιχειρηματικότητας σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες (νέα 

επιχειρηματικότητα) 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από 

σαφή κοινωνικό σκοπό, 

 όπως οι υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και ποιότητας ζωής, 

προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, τομείς οι 

οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν σημαντικό πεδίο δραστηριότητας 

επιχειρήσεων του δημοσίου. 
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Το σύνολο της Κοινοτικής Χρηματοδότησης και της Εθνικής Συμμετοχής όλου 

του προγράμματος ανέρχεται σε 1.519 εκ. € (κοινοτική συνδρομή 1.291 εκ. €, 

εθνική συμμετοχή 228 εκ. €), ενώ η Αναπτυξιακή Προτεραιότητα 2 εκτιμάται σε 

548.258.824 €. 

4.6.2 Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

Με το Ν. 3389/2005 θεσπίστηκε το πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιχειρεί να 

ενθαρρύνει την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που υπήρχε 

από την εκτέλεση έργων με το σύστημα της παραχώρησης εκμετάλλευσης 

(όπως τα έργα της Αττικής Οδού ή της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου).  

Με το προαναφερθέντα νόμο συστάθηκαν δύο διοικητικά όργανα με σκοπό την 

υποστήριξη του Δημοσίου Τομέα για την καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση 

των έργων ΣΔΙΤ: 

 Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα 

(ΔΕΣΔΙΤ), συλλογικό κυβερνητικό όργανο που χαράσσει και εξειδικεύει 

την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών και την παροχή 

υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, ελέγχει την υπαγωγή 

στο Ν. 3389/2005, συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία 

υλοποίησης των ΣΔΙΤ. 

 Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, που συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών, με σκοπό τον εντοπισμό των υπηρεσιών και των 

αναγκαίων υποδομών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και να 

υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου, την προώθηση της ανάπτυξής τους, 

και τη διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων φορέων, στο πλαίσιο 

των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα 

αναλάβουν την υλοποίησή τους. 

Η Διαδικασία για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση με τη μέθοδο των 

Σ.Δ.Ι.Τ. έχει ως ακολούθως: 

Ο Δημόσιος Φορέας, στην εν λόγω περίπτωση ο Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Νήσου Κω, υποβάλει πρόταση Σύμπραξης στην ΕΓΣΔΙΤ και 

προκειμένου η τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου ή η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης, προσκομίζει στοιχεία του έργου ή της υπηρεσίας 

που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης, όπως ενδεικτικά: 

(α)  Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής. 
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(β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το 

αντικείμενο της Σύμπραξης. 

(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του. 

(δ) Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής Σύμπραξης, η οποία αποτελεί 

συνδυασμό των κατωτέρω: 

 Μελέτη 

 Κατασκευή 

 Χρηματοδότηση 

 Συντήρηση 

 Λειτουργία 

 Εκμετάλλευση 

 

(ε) Ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση 

του προϋπολογισμού αυτού ανάλογα με την προτεινόμενη μορφή Σύμπραξης. 

(στ) Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα 

υλοποίησης της προτεινόμενης Σύμπραξης, 

(ζ) Ανταποδοτικότητα αντικειμένου Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα 

 Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες 

 σχέδιο εκμετάλλευσης αντικειμένου Σύμπραξης, 

 στοιχεία ζήτησης, 

 ανταγωνισμός, 

 προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα 

 προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις Φορέα εκμετάλλευσης 

αντικειμένου Σύμπραξης, 

 βασικό σενάριο, 

 εναλλακτικά σενάρια 

 ενδεικτικοί όροι χρηματοδότησης Ιδιωτικού Φορέα, 

 ενδεχόμενη συμβολή Δημοσίου στην εξασφάλιση της 

χρηματοδοτησιμότητας της προτεινόμενης Σύμπραξης από τον ιδιωτικό 

τομέα, 

(η) Έργα ή υπηρεσίες μη ανταποδοτικές ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας 

 Τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας, 
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 ιστορικά στοιχεία χρηματοδότησης Φορέα από το δημόσιο 

προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της 

Σύμπραξης, προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης 

αναθέτουσας αρχής από το δημόσιο προϋπολογισμό για το αντικείμενο 

της Σύμπραξης. 

 (θ) Νομικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ή της 

υπηρεσίας. 

 (i) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής. 

 

Η Ειδική Γραμματεία, αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει 

απαραίτητες, μελετά την πρόταση του Δημοσίου Φορέα, αξιολογεί κατά πόσο 

αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 

3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε 

κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η 

Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων 

Συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. Η Ειδική 

Γραμματεία γνωστοποιεί στο Φορέα την έγκριση της πρότασής του στον 

«Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός διμήνου να 

καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης 

Σύμπραξης στο Ν.3389/2005. Βάσει του νομοθετικού πλαισίου δεν είναι πλέον 

απαραίτητη η κύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων που εντάσσονται στο Ν. 

3389/2005. Στη συνέχεια, η ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση Υπαγωγής») 

με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής». Μετά την έκδοση 

της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣΔΙΤ αναλαμβάνει το συντονισμό των 

διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την επιλογή του 

Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη.  

Επισημαίνεται πως για τη στήριξη του φορέα για τη προσυμβατική διαδικασία 

των Σ.Δ.Ι.Τ., προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση από το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα ΈΛΛ.Α.Δ.Α.. Tο πρόγραμμα χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο την 

προσυμβατική διαδικασία των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις 

προκαταρκτικές μελέτες που αφορούν στην σκοπιμότητα χρήσης της 

συγκεκριμένης μεθόδου κατασκευής έργων ή παροχής υπηρεσιών, τα έξοδα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τις διαδικασίες επιλογής ιδιωτών-επενδυτών, καθώς 

και τις διαδικασίες κατάρτισης συμβάσεων.  

4.6.3 Συμβάσεις Παραχώρησης 

Οι συμβάσεις παραχώρησης διακρίνονται από τις δημόσιες συμβάσεις λόγω του 

ότι συνεπάγονται μεταβίβαση της ευθύνης εκμετάλλευσης. Ειδικότερα σύμφωνα 

με το Π.Δ. 60/2007 ορίζεται «Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» μια 

σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση 
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έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε 

αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, 

σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. ‘Οι συμβάσεις παραχώρησης κυρώνονται 

μέσω σχετικής διαδικασίας στη Βουλή. 
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