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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση
της Αττικής’’ (Integrated Management of biowaste in Greece – The case study of
Athens) αφορούσε στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των
βιοαποβλήτων σε δύο Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, το Δήμο Αθηναίων και
το Δήμο Κηφισιάς. Το υλικό που συλλέχθηκε οδηγήθηκε για κομποστοποίηση
στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ)
στα Άνω Λιόσια, όπου έγινε ξεχωριστή επεξεργασία με σκοπό την παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) υψηλής ποιότητας. Στο έργο συμμετείχαν το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ), η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών
Έργων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Κηφισιάς, ενώ χρηματοδοτήθηκε από
το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
ορίζονται: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα
τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης
και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις
μεταποίησης τροφίμων. Στην Ελλάδα, με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/132-2012) έχει τεθεί στόχος χωριστής συλλογής και έως το 2015 το ποσοστό
χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο,
στο 5% του συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10%.
Επίσης, ο στόχος εκτροπής των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από
την ταφή (ΚΥΑ 29407/3508/2002) και το ειδικό τέλος ταφής (Ν. 4042/2012),
επιβάλλουν έμμεσα τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων.
Η χωριστή συλλογή των αστικών βιοαποβλήτων αποτελεί Ευρωπαϊκή πρακτική
εδώ και μερικές δεκαετίες, ενώ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά
το 2013 στο πλαίσιο του έργου Athens Biowaste. H επέκταση ανάλογων
συστημάτων θα αποτελέσει, τα επόμενα έτη, ένα σημαντικό άξονα πολιτικής
στον τομέα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Απώτερος στόχος
είναι η κομποστοποίηση ή η αναερόβια ζύμωση των βιοαποβλήτων για την
παραγωγή υλικών υψηλής ποιότητας καθώς και η εκτροπή των αποβλήτων
αυτών από την ταφή.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
• Τοποθεσία: Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα
• Προϋπολογισμός έργου: 1.339.930 €
• Επιλέξιμος προϋπολογισμός έργου: 1.277.430,00 €
• Συγχρηματοδότηση ΕΕ: 638.715,00 € (50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
• Διάρκεια: Έναρξη: 01/09/2011 - Λήξη: 31/08/2014, 36 μήνες
Οι βασικές δράσεις του έργου περιλάμβαναν:
• Σχεδιασμός συστήματος διαλογής στην πηγή στο Δήμο Αθηναίων και Κηφισιάς.
• Εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή στις επιλεγμένες περιοχές.
• Κομποστοποίηση των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων και εργαστηριακή ανάλυση του τελικού προϊόντος.
• Ανάπτυξη λογισμικού για το σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων.
• Οδηγός διαχείρισης βιοαποβλήτων και προτάσεις για θεσμικές αλλαγές.
• Διάδοση αποτελεσμάτων έργου.
ΒΑΣΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ ΈΡΓΟΥ
• Η ανάπτυξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα της διαλογής στην πηγή των
αστικών βιοαποβλήτων
• Η κομποστοποίηση των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων και η παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) υψηλής ποιότητας.
• Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στους λοιπούς Δήμους της Ελλάδας
αλλά και άλλων χωρών που επιθυμούν την ανάπτυξη ανάλογων συστημάτων.

2. ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΉΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΉ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Το σύστημα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων εφαρμόστηκε μετά από
λεπτομερή σχεδιασμό σε Αθήνα και Κηφισιά (βλέπε επίσης παρ. 4, εκστρατεία
ευαισθητοποίησης).
ΔΉΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Στο Δήμο Αθηναίων εφαρμόστηκε σύστημα συλλογής κεντρικών κάδων, το
οποίο βασίστηκε σε ένα πυκνό δίκτυο κάδων, σε μικρή σχετικά απόσταση από
κάθε νοικοκυριό. Ο πολίτης μετέφερε τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα στους
κάδους, απ’ όπου συλλέγονται από το Δήμο. Η συλλογή ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2013.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΚΆΔΩΝ
7 ή 10 λίτρα

2η περιοχή
ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ

1η περιοχή
ΓΚΆΖΙ

Κάδοι 660lt και 1.100lt έξω από τις κατοικίες και χώρους μαζικής
εστίασης

30 ή 50 λίτρα

660 ή 1100 λίτρα

Αποκομιδή από αποκλειστικά οχήματα (συνεχής
παρακολούθηση μέσω GPS) και εκπαιδευμένο προσωπικό

Άλλα σημεία συλλογής υπολειμμάτων τροφών στο Δήμο Αθηναίων
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Συλλέγει τα υπολείμματα τροφών από το εστιατόριο από τον Απρίλιο του 2013. Η διαλογή
βιοαποβλήτων επεκτάθηκε αργότερα στις κουζίνες δύο (2) μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων
(401ΓΝΣΑ και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών), καθώς και στις κουζίνες του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας (ΓΕΑ) και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συλλέγει τα υπολείμματα τροφών από το εστιατόριο φοιτητών από τον Απρίλιο 2013.
Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αττικής ΣΠΕ «Η Συνιδιοκτησία».
Συμμετέχει με τα υπολείμματα λουλουδιών από τον Ιούνιο του 2013.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Στο Δήμο Κηφισιάς εφαρμόστηκε σύστημα συλλογής πόρτα-πόρτα, όπου κάθε
κτίριο παρέλαβε κάδο αποκλειστικής χρήσης, μεγέθους 30-360 lt για τη διαλογή
των βιοαποβλήτων. Η συλλογή ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ
ΕΚΑΛΗ

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΑΣΤΡΙ

ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ

Κάδοι των 30 lt έξω από τις κατοικίες

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Αποκομιδή από αποκλειστικά οχήματα

3. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΈΝΩΝ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων πραγματοποιήθηκε σε ειδικό κανάλι του
ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια. Ο ΕΔΣΝΑ για πρώτη φορά, μετά από κατάλληλες
προσαρμογές της παραγωγικής διαδικασίας, παρέλαβε προδιαλεγμένα
βιοαπόβλητα από Δήμους.
Ακολούθως, περιγράφονται συνοπτικά τα στάδια επεξεργασίας.

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Α. Λιοσίων

Εκφόρτωση βιοαποβλήτων

Χειρωνακτική αφαίρεση προσμίξεων

Ανάμιξη των βιοαποβλήτων με
τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα

Εισαγωγή του υλικού με χειρωνακτική
φόρτωση της μεταφορικής ταινίας που
οδηγεί στη μονάδα κομποστοποίησης

Μεταφορική ταινία που οδηγεί το υλικό στη
μονάδα κομποστοποίησης

Κανάλι κομποστοποίησης
(βιοαντιδραστήρας)* αποκλειστικά για τα
προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.

Επεξεργασία του κόμποστ στη ραφιναρία

Τελικό προϊόν - κόμποστ

*Η ανάδευση-αερισμός-ύγρανση και προώθηση του υλικού γίνεται με κινούμενο μηχάνημα, τύπου περιστρεφόμενου ρότορα με
μαχαίρια και με μεταλλική ταινία για την προώθηση και μετατόπιση του υλικού. Το σύστημα αερισμού γίνεται με αναρρόφηση στις
τρεις πρώτες ζώνες αερισμού και εμφύσηση στην τελευταία ζώνη. Η προσθήκη υγρασίας γίνεται αυτόματα από διάταξη που είναι
εγκατεστημένη στο σύστημα ανάδευσης.

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ (ISO 9000 & ISO 17025) & ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ
Κόμποστ

Cd

Cr

tot

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

Προδιαλεγμένο κόμποστ
ATHENS BIOWASTE
(n=17)

0.23
±0.19

17.07
±11.90

126.15
±42.40

0.07
±0.05

20.05
±9.51

103.99
±36.20

290.97
±83.51

EMAK σύμμεικτo κόμποστ

0.94

33.02

214.36

1.08

47.63

182.90

433.81

Ευρωπαϊκά κριτήρια
αποχαρακτηρισμού
End of Waste Criteria
(EoWC)

1.5

100

200

1

50

120

600

Το παραγόμενο κόμποστ από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα έχει πολύ υψηλή ποιότητα και αξία.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις του παραγόμενου κόμποστ από το διαπιστευμένο
εργαστήριο της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΕΜΠ
έδειξαν ότι το προϊόν της διαδικασίας της κομποστοποίησης από τη ξεχωριστή
συλλογή των βιοαποβλήτων οδήγησε στην παραγωγή ενός προϊόντος με
πολύ καλά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και αξία που δύναται στην πράξη να
χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας την ανάγκη για εισαγωγές
λιπασμάτων.

4. ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
Προκειμένου να επιτύχει το πρόγραμμα, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε
μια πολύπλευρη και εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών,
χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης (ιστοσελίδα του έργου,
των Δήμων, του ΕΔΣΝΑ, Facebook), καταχωρήσεις σε όλα τα έντυπα μέσα
ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης),
συνεντεύξεις τύπου με μεγάλη ειδησεογραφική κάλυψη από πανελλαδικής και
τοπικής κλίμακας μέσα ενημέρωσης, παρουσία σε ραδιοφωνικές εκπομπές και
τηλεοπτικές εκπομπές σε εθνικό επίπεδο, χρήση ενημερωτικών περιπτέρων
και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, μακέτες απορριμματοφόρων,
ενημέρωση των οικογενειών πόρτα-πόρτα και των μαθητών με την οργάνωση
εκδηλώσεων στα σχολεία των πιλοτικών περιοχών.

σχολικές δραστηριότητες

5. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμοι, προκειμένου να αναπτύξουν
με επιτυχία προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων,
καταγράφηκαν στον ολοκληρωμένο Οδηγό που εξέδωσε η ομάδα εργασίας του
LIFE+ έργου Athens-Biowaste.
O Οδηγός περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες βήμα-βήμα και πρακτικές
συμβουλές για το πώς μπορεί ένας Δήμος να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει,
να υλοποιήσει και να παρακολουθήσει ένα σύστημα ΔσΠ (σε συνδυασμό με
την εκστρατεία ευαισθητοποίησης), προωθώντας ενισχύοντας τη δημιουργία
αγοράς για το κόμποστ και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων
αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων αναφορικά με τη διαχείριση των
βιοαποβλήτων. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.biowaste.gr.

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Athens-Biowaste, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο
– λογισμικό με στόχο την υποστήριξη των Δήμων στην εγκατάσταση ενός
συστήματος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, την εκτίμηση του κόστους
επένδυσης και λειτουργίας του συστήματος καθώς και την αξιολόγηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε CΟ2 equiv. από τη συνολική διαχείριση
των αποβλήτων.
Το μοντέλο αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα του Microsoft Excel, ώστε να
είναι φιλικό προς το χρήστη και συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης, ενώ
έχει αναπτυχθεί και μία πιο απλοποιημένη online έκδοση. Το μοντέλο και το
εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα biowaste.gr.

Το μοντέλο έχει εφαρμοστεί σε τρεις διαφορετικούς Δήμους, που
αντιπροσωπεύουν ευρωπαϊκές αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, και
ποικίλλουν σε πληθυσμό και χαρακτηριστικά δόμησης. Για όλες τις περιοχές, δύο
τύποι συστημάτων χωριστής συλλογής εξετάστηκαν, το σύστημα πόρτα -πόρτα
και η διαλογή σε κεντρικούς κάδους. Όλα τα σενάρια που διαμορφώθηκαν
στο μοντέλο έδειξαν ότι το κόστος επένδυσης για τη εγκατάσταση ενός
συστήματος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων ανέρχεται περίπου σε 10
€ ανά κάτοικο, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους των νέων οχημάτων. Το
λειτουργικό κόστος συνδέεται άμεσα με τον τύπο του συστήματος συλλογής
που εφαρμόζεται στην περιοχή, το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών και τη
συχνότητα συλλογής. Με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής από 25% σε
64%, το λειτουργικό κόστος ανά τόνο βιοαποβλήτων μειώνεται περίπου κατά
50%, ενώ διπλασιασμός της συχνότητας συλλογής οδηγεί σε αύξηση του
λειτουργικού κόστους κατά 40 έως 60% σε όλες τις περιπτώσεις.

7. ΘΕΣΜΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
Η ομάδα εργασίας του έργου ATHENS-BIOWASTE προχώρησε σε
συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση της εφαρμογής της διαλογής
στην πηγή των βιολογικών αποβλήτων στη χώρα, την επίτευξη των σχετικών
απαιτήσεων από το εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο & την τροποποίηση
των τεχνικών προδιαγραφών και νομοθετικών διατάξεων για τη διαχείριση των
βιο-αποβλήτων.

8. ΤΕΛΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΕΥΡΕΊΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Συνέδριο Athens Biowaste: 12-14 Ιουνίου 2014, Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθήνα, 130 παρουσιάσεις, 12 διαφορετικές συνεδρίες, 800 σύνεδροι από
40 χώρες υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας και του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και με τη συνεργασία του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κομποστοποίησης (ECN).

Επίσκεψη συνέδρων στο κανάλι κομποστοποίησης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο
Εργοστάσιο Μηχανικής-Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ στα Άνω Λιόσια
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Ηρώων Πλυτεχνείου 9,
157 73 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ: +30 2107723106/3108/2334
Fax: +30 2107723285
Website: www.uest.gr
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)
Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, 11524, Αθήνα
Tηλ: +30 213 2148300
Φαξ: +30 210 6749178
Website: www.edsna.gr

ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
Ηνιόχου 16, 15238, Αθήνα
Tηλ: +30 210 6086300
Φαξ: +30 210 6086302
Website: www.epta.gr
Email: info@epta.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δήμος Αθηναίων
Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης &
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ιερά Οδός 151, 12241 Αθήνα
Tηλ: +30 210 3402500
Website: www.cityofathens.gr
Email: biowaste@cityofathens.gr

Δήμος Κηφισιάς
Μυρσίνης 2 & Διονύσου
Tηλ: +30 213 2007100
Φαξ: +30 210 8087090
Website: www.kifissia.gr
Email: info@kifissia.gr
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