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Χαιρετισμός προέδρου
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Στην προσπάθεια, για την επίτευξη των εθνι-
κών και ευρωπαϊκών στόχων τόσο για την 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, την 
εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος είναι ανα-
γκαία η συ-στράτευση όλων των δυνάμεων 
μας. 

Το προηγούμενο διάστημα η ΕΕΔΣΑ συμμε-
τείχε στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ σχετικά με 
τo Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουρ-
γίας Αποβλήτων, το «Νέο Σχέδιο Δράσης της 
Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός 
Χάρτης» αλλά και το ΣΝ «Ολοκληρωμένο 
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. 
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας που 
οφείλει να περάσει γρήγορα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση έργων και δράσεων. 
Δίνεται στη χώρα μια νέα ευκαιρία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσα από 
λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και σε ένα κλάδο με υψηλό δυναμικό όπως αυτόν της 
διαχείρισης των αποβλήτων.

Παράλληλα συνδιοργανώνουμε για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Συνέδριο της ISWA 
(International Solid Waste Management Association) στην Αθήνα, στοχεύοντας να 
συνεισφέρουμε στην αλλαγή κλίματος σε μια νέα προκλητική χρονιά τοποθετώ-
ντας τη χώρα μας στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης. Η ΕΕΔΣΑ έχει αναλά-
βει την επιστημονική ευθύνη του διεθνούς συνεδρίου γεγονός τιμητικό τόσο για τον 
φορέα μας όσο και για την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Το ISWA World 
Congress είναι αδιαμφησβήτητα το μεγαλύτερο Συνέδριο στον τομέα της διαχείρι-
σης στερεών αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο, φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυα-
κά από την Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2021 και σας καλούμε όλου να συμμετέχετε. Στην 
παρούσα έκδοση μπορείτε να διαβάσετε ειδικό αφιέρωμα. 

Συγχρόνως προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές της ΕΕΔΣΑ τον Οκτώβριο. Αφού εξα-
ντλήσαμε όλες τις δυνατότητες του καταστατικού μας αλλά και της νομοθεσίας και 
με σεβασμό στους περιορισμούς για την αντιμετώπιση του COVID-19 διοργανώνου-
με τις πρώτες ψηφιακές εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΕΔΣΑ. Η σύγ-
χρονη αυτή διαδικασία δίνει την ευκαιρία στα μέλη της ΕΕΔΣΑ από όλη την Ελλάδα 
να εκφραστούν και  έρχεται στο τέλος μιας πολύ αποδοτικής τριετίας στο οποίο η 
ΕΕΔΣΑ έχει καταφέρει να είναι παρούσα στις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Περισσότερα επί του απολογισμού των δράσεων μας μπορεί κανείς 
να παρακολουθήσει στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
13 Οκτωβρίου 2021 από τις 16.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ., με διαδικτυακή συμμετοχή. 
Στόχος είναι η μέγιστη συμμετοχή των μελών μας στην εκλογική διαδικασία που θα 
δώσει την απαιτούμενη ορμή στο νέο ΔΣ να συνεχίσει και να επεκτείνει τη δράση 
του φορέα μας.

Με εκτίμηση και ευχές για ασφάλεια, υγεία και επίτευξη των στόχων σας.

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας

https://www.water-waste.com/
https://eedsa.gr/site/
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ΑΤΖΕΝΤΑ
Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως λόγω του COVID-19, 
όλα τα μεγάλα συνέδρια του 2021 αναμένεται να έχουν μερικώς ή ολικώς διαδικτυακό χαρακτήρα.

Εκδήλωση - Συνέδριο Ιστοσελίδα

SARDINIA 2022, 8th International Symposium on waste management and 
sustainable landfilling, 11-15 Οκτωβρίου 2021 

https://www.sardiniasymposium.it 

ECOMONDO The Green Technology Expo
Ρίμινι, Ιταλία, 26 - 29 Οκτωβρίου 2021

https://en.ecomondo.com 

4η Διεθνής Έκθεση Verdetec για Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, 
Αθήνα, 18-20 Μαρτίου 2022

www.verde-tec.gr 

RETASTE: RETHINK Food Waste 2nd International Conference, 
Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2022

https://retaste.gr 

CORFU 2022, 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 
Κέρκυρα, 15-18 Ιουνίου 2022

Summer School: 13-14 Ιουνίου 2022

www.corfu2022.uest.gr

Το στίγμα της έκδοσης
 
Του Γιώργου Ηλιόπουλου , Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ , 
Επικεφαλής Συντακτικής Επιτροπής E-mag
 
Αγαπητές και Αγαπητοί αναγνώστες

To 7ο τεύχος του  e- mag της ΕΕΔΣΑ  CIRCULAR e3-News που διαβάζετε σήμερα 
στις οθόνες σας , αποτελεί την συνεχή εξέλιξη των αρχικών τευχών, που
1. ξεκίνησαν στην αρχή της θητείας του παρόντος Δ.Σ
2. απέκτησαν  σταθερό κοινό (άνω των 500 μοναδικών clicks)
3. έχουν συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια πολλών μελών και φίλων μας.
4. εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες θεματικές και πληροφορίες χρήσιμες για τα 
μέλη και φίλους της ΕΕΔΣΑ
 
Κλείνοντας 7 τεύχη και σχεδόν 2 έτη , απολογιστικά ελπίζουμε ότι  όλα τα μέλη 
και οι φίλοι της ΕΕΔΣΑ  απέκτησαν  ένα  σύγχρονο, ελκυστικό, χρηστικό εργαλείο 
ενημέρωσης τους
 
Ειδικά στο παρόν 7ο τεύχος του CIRCULAR e3-News, είναι το τελευταίο του παρόντος ΔΣ καθώς προκηρύχθηκαν οι 
Ψηφιακές Εκλογές της ΕΕΔΣΑ για τις 13/10/2021  
 
Στο παρόν τεύχος  θα βρείτε πληροφορίες από σημαντικές ειδήσεις του χώρου μας, σε θεσμικού χαρακτήρα θέματα 
όπως:
1. Τις λεπτομέρειες διενέργειας των Ψηφιακών Εκλογών ΕΕΔΣΑ στις 13/10/2021
2. Την τελική προθεσμία 1/10  για τις υποψηφιότητες σε ψηφιακή κάλπη Διοικητικού Συμβουλίου ( ΔΣ) και Ελεγκτικής 
Επιτροπής ( ΕΕ)
3. Την τελική προθεσμία 1/10  για την τακτοποίηση οφειλών ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποψηφιότητας και άσκησης 
εκλογικού δικαιώματος  καθώς και την προσωρινή ρύθμιση οφειλών (15 ευρώ για Φυσικά Πρόσωπα και 150 ευρώ για 
Νομικά Πρόσωπα Μέλη της ΕΕΔΣΑ)
4. Τον απολογισμό δράσης του παρόντος ΔΣ
5. Την δραστηριότητα και τα Δελτία Τύπου της ΕΕΔΣΑ
6. Τις πληροφορίες για το συνέδριο ISWA που συνδιοργανώνει η ΕΕΔΣΑ
7. Επιστημονικά άρθρα και νέα σχετικά με την Κυκλική Οικονομία και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 
Ευχαριστούμε θερμά για την  συνεισφορά τους  την Συντακτική Επιτροπή που αποτελείται από  τον Δρ ΧΜ Κώστα 
Μουστάκα, τον Αντώνη Ζευγίτη (www.water-waste.com - επιμέλεια έκδοσης) και τον Αργύρη Δεμερτζή  (Ecopress.gr - 
δημοσιογραφική ενότητα έκδοσης) καθώς και την Άννα Κόκκαλη (διοικητική υποστήριξη ΕΕΔΣΑ)
 
Οι προτάσεις σας για βελτίωση της έκδοσης , ευπρόσδεκτες στο info@eedsa.gr

Γιώργος Ηλιόπουλος

https://www.sardiniasymposium.it 
https://en.ecomondo.com 
http://www.verde-tec.gr 
https://retaste.gr 
http://www.corfu2022.uest.gr
http://www.water-waste.com
http://Ecopress.gr
mailto:info@eedsa.gr
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Aγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΕΔΣΑ, 

 

Μια μόνο εβδομάδα απομένει για το ISWA Virtual World Congress!  
 
Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα, καθώς και ενημέρωση για ορισμένες από 
τις σημαντικότερες θεματικές ενότητες.  

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε την επόμενη εβδομάδα στο ΙSWA World Congress 2021, Athens. 
 

  

Full Programme 

 

https://iswa2021.com/scientific-programme/
https://iswa2021.com/register-now/
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Highlighted Sessions 
 

 

 

"How to raise public acceptance for waste management projects 
and initiatives" 
  
A well-designed communication to all stakeholders is a key success factor 
in gaining public acceptance of waste treatment projects. Well-designed 
communications is also necessary in order to raise public awareness of 
general waste issues so that we foster a more sustainability-focused 
generation for the future. Participate in this special session to learn from 
case-studies and best practices from some of the industry’s 
communications specialists. 

 

 

Debating the Pros and Cons: is the waste sector ready to go 
beyond weight-based targets?  
  
Recycling targets have been used widely by governments as a metric to 
demonstrate their success in delivering environmentally friendly waste 
collection and disposal services. The discussion around transitioning from 
weight-based to impact-based targets is an important one, covering 
opportunities, challenges, practicality, and pitfalls. Panellists will discuss 
existing environmental indicators and identify those that could support 
policy makers in developing new policies. 

 

 

 

Plastics Circularity Innovation Showcase from EU funded 
projects   

Composite materials are a high growth industry; their value is not just 
economic - they also hold great promise in making products more 
environmentally sustainable by reducing weight and replacing other 
more costly materials. However, until now, these materials have been a 
blind spot for plastics circularity, with most end-of-life waste going to 
landfill or incineration. Three EU projects: DECOAT, ECOBULK, 
and MultiCycle, aim to change this and increase the circularity of these 
materials. 
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Can the concept of Extended Producer Responsibility be applied 
in lower and middle income countries? 

In previous years more people are understanding that too much waste is 
not managed in the right way, and causing harm to flora, fauna and 
mankind. Especially in low income countries the need for proper waste 
management is increasing drastically as the consumption is 
growing drastically. A proper waste management system as one of the 
tools against this threat is needed more than ever.  

 

 

Register to attend the ISWA World Congress 2021  

 

 

 

The ISWA World Congress also serves as a platform to showcase leading organisations in the  global waste 
management industry. This year's virtual congress offers a great opportunity to reach waste management 
professionals at every level. Attractive sponsorship packages are available, specifically tailored to suit the digital 
environment and programme. Learn more about sponsoring opportunities such as lecturers, posters, or e-booths! 

Sponsorship packages 

 

 

 

 

 

https://iswa2021.com/register-now/
https://iswa2021.com/online-supporting-exhibiting-brochure/
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Κατόπιν της από 29/08/2021 απόφασης του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), 
με βάση το άρθρο 7 του Καταστατικού, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (βλ. ΦΕΚ 4054_04.09.2021), καλούνται τα μέλη της ΕΕΔΣΑ να 
παρευρεθούν στην τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά:

την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρες από 16.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.
Η ανωτέρω ημερομηνία 13/10/2021 είναι η τελική και αποτελεί την επαναληπτική ΓΣ που έχει οριστεί για 
4/10/2021 χωρίς να αναμένεται απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
13/10/2021 από 16.00  έως 21.00 

16.00 – 17.00: Τα παρακάτω θέματα 1 έως 4, είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν ψηφιακά και 
με διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω ΖΟΟΜ.
1.       Γενική Ενημέρωση και Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία.
2.       Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ.
3.            Συζήτηση επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΔΣΑ και Προγραμματισμός Ενεργειών για το 2021-
2023– Προτάσεις Μελών Γ.Σ.
4.       Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ. (§ 7.8 Καταστατικού).

17.00 – 21.00: Tο παρακάτω θέμα  5, αφορά στην εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με διαδι-
κτυακή συμμετοχή μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ που χρησιμοποιείται για την διενέργεια πιστοποιημέ-
νων εκλογών σωματείων, με κρατική αναγνώριση.
5.       Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του καταστατικού.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υποψηφιότητες (έως 1/10/2021): 
Σύμφωνα με το άρθρο 8.1.3 του καταστατικού, οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να υποβληθούν το 
αργότερο 3 ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ,  ήτοι 1/10/2021.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς έως 1/10, υπόψη του Γ.Γ. της ΕΕΔΣΑ Α. Παπαδάκη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@eedsa.gr .  

Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με το άρθρο 8.1.8, επιτρέπεται τα ίδια πρόσωπα να επανεκλέγονται για επόμενη θητεία μέχρι συνολικού 
αριθμού 3 θητειών.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του καταστατικού, δικαίωμα εκλογής στα Όργανα της ΕΕΔΣΑ έχουν τα τακτικά μέλη τα 
οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές, και είναι ταμειακώς τακτοποι-
ημένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω έως τις 01/10/2021.
Συμμετοχή Μελών στην ΓΣ και στην Εκλογική Διαδικασία
Η  Διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει για τα θέματα 1-4 με ΖΟΟΜ και οι εκλογές για το νέο ΔΣ και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή (5) μέσω ΖΕΥΣ. Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στην ΓΣ και δικαιώματος υποβολής υποψη-
φιότητας:

Έως 1/10/2021: 
    1) Η ταμειακή τακτοποίηση του κάθε μέλους,  ώστε να καταρτιστεί εγκαίρως λίστα ενήμερων οικονομικά  μελών 
η οποία θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΖΕΥΣ.  
Καταβολή: είτε του συνολικού οφειλόμενου ποσού, είτε προσωρινής ρύθμισης οφειλών, ως εξής: 15,00 € για 
φυσικά πρόσωπα και 150,00 € για  επιχειρήσεις. 
Τραπεζικός λογαριασμός ΕΕΔΣΑ: ΑLPHA BANK Αρ. Λογαριασμού: 858.00.2002.001979
IBAN: GR 0301408580858002002001979
    2) Αποστολή το αργότερο έως 1 Οκτωβρίου e-mail με το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση office@eedsa.gr με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική δι-
εύθυνση που θα χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν στην διαδικασία. 
Αυθημερόν:
    1) Στις 13/10/2021, τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα μπορούν από τις 16.00 έως τις 17.00 να κάνουν σύνδεση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

συνέχεια σελ. 7

mailto:info@eedsa.gr
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Θέσεις EEΔΣΑ στην διαβούλευση του Σχέδιου 
Νόμου για την Ανακύκλωση
Η ΕΕΔΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό ΠΕΝ Κο Κ. Σκρέκα για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ανα-
κύκλωση.

Η ΕΕΔΣΑ έχει καταθέσει τις θέσεις της στην αρχική διαβούλευση του νομοσχεδίου στις 10/12/2020, στην οποία είχε 
εκφράσει επιμέρους επιφυλάξεις.

Η παρούσα μορφή του Σχεδίου Νόμου προς συμπληρωματική διαβούλευση, βελτιώνει επιμέρους θέματα και ως εκ 
τούτου το Σχέδιο νόμου κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά η ΕΕΔΣΑ διατηρεί 7 σημαντικές επιμέρους επιφυλάξεις.

Στην επιστολή αναλύονται οι επιφυλάξεις & προτείνονται αλλαγές κατ’ άρθρο και ζητείται να ληφθούν υπ’ όψη ώστε 
να διασφαλιστεί η επιτυχία ενός τόσο δύσκολου εγχειρήματος μετάβασης έως το 2030 στους εμβληματικούς στό-
χους για τη μείωση της ταφής, την ανακύκλωση, την πρόληψη σπατάλης τροφίμων και τη χωριστή συλλογή φιαλών 
pet.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε την επιστολή, με τα κυριότερα σημεία προς βελτίωση και τις αντίστοιχες 
προτάσεις της ΕΕΔΣΑ.

ISWA World Congress 
2021
4-7 Oct 2021 
Αthens Greece
ISWA is proud to announce that our World Congress 
2021 will be hosted be Athens, Greece.

στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο Link που θα τους αποσταλεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν για να συμμετάσχουν στα θέ-
ματα 1-4 της ΓΣ (ως ανωτέρω).
    2) Στις 13/10/2021, τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή από τις 17.00 έως 21.00 να 
κάνουν σύνδεση στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ στο link και με τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν τουλάχιστον 1 ημέρα 
πριν για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα έως τις 21.00.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία: 
Τηλέφωνο: 6984 301831 e-mail: info@eedsa.gr .   
Με εντολή του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ   

Ο Γεν. Γραμματέας  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

https://eedsa.gr/site/wp-content/uploads/2021/06/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%95%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%91-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_for-web.pdf
mailto:info@eedsa.gr
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ΤΙΤΑΝ - Ξεκίνησε το πρόγραμμα κυκλικής 
οικονομίας και ανακύκλωσης «Nothing to 
Waste»
Έτοιμες είναι οι 24 γωνιές ανακύκλωσης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην επιχει-
ρηματική πρωτοβουλία «Nothing to Waste» και ξεκινά άμεσα η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής με τη 
διαλογή στην πηγή του προγράμματος κυκλικής οικονομίας και ορθής διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο 
την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
διακριτών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και την τοποθέτηση των κάδων για τις γω-
νιές ανακύκλωσης με τη χωριστή συλλογή 6 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών: 1) χαρτί, 2) πλαστική φιάλη 
PET, 3) λοιπά πλαστικά-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), 4) ηλεκτρικές συσκευές, 5) φορητές μπαταρίες, 
6) τηγανέλαια.

Παράλληλα, προχωρά η εκπαίδευση των 500+ εργαζομένων των επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημι-
ουργίας αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας ως ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης φυσικών πόρων, τα οφέλη και 
την ανάδειξη της ατομικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και τη διατήρηση φυσικών πόρων για 
τις μελλοντικές γενιές, αλλά και στο πώς γίνεται σωστά η συμμετοχή στην ανακύκλωση και στο πρόγραμμα.

Περισσότερες φωτογραφίες και σύντομο βίντεο από την παράδοση των κάδων στις επιχειρήσεις μπορείτε να 
δείτε εδώ.

Πληροφορίες για τους συντελεστές και το πρόγραμμα, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και οδηγίες για την 
αποτελεσματική ανακύκλωση μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Nothing To Waste. 
Το «Nothing to Waste» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, υπό την επιστημονική 
επίβλεψη και υλοποίηση του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21.
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Δράση και μετά την Παγκόσμια Μέρα 
Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου πέρασε. Αυτή την στιγμή επιλέξαμε ως ΕΕΔΣΑ  για να διαδώσουμε 
το μήνυμα μας ώστε να αφυπνιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι  και να αναλάβουν δράση.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της θαλάσσιας ρύπανσης, της ρύπανσης των 
εδαφών των υδάτων και του αέρα από την ανεξέλεγκτη και μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αλλά και τη 
σπατάλη φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ISWA (International Solid Waste Association), της οποίας η ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος, με 
τίτλο: “A Roadmap for Closing Waste Dumpsites: The World’s most Polluted Places”, τα απορρίμματα βλάπτουν εκτός 
από το περιβάλλον, την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν μέσα και γύρω από τις ανεξέλεγκτες 
χωματερές, παραβιάζοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Στην Ελλάδα με το ποσοστό ταφής να είναι περίπου στο 80% αλλά και με ακόμη ενεργούς ΧΑΔΑ είναι καιρός να 
αντιληφθούμε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της ταφής των απορριμμάτων και να υιοθετήσουμε το μοντέλο 
της κυκλικής οικονομίας.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον διαθέσιμο ή υπό διαμόρφωση. Κατά την υλοποίηση απαιτείται επιτάχυνση από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς όπως από τα υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολίτες, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, τις επιχειρήσεις αλλά και την επιστημονική κοινότητα ώστε να αυξήσουμε την κυκλικότητα των πόρων 
από το απογοητευτικό 1,3% στην Ελλάδα σε 25-30% το 2025 και παράλληλα να μειώσουμε την ταφή στο 10% έως 
το 2030.

Στις επόμενες ημέρες λοιπόν έως την επόμενη παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ας αναλάβουμε δράση όλοι!  
Η ΕΕΔΣΑ www.eedsa.gr , επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας με πάνω από 
3.500 μέλη και φίλους στην Ελλάδα και Εθνικό μέλος της ISWA, βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την 
πολιτεία, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς & κοινωνικούς φορείς και συμβάλλει με προτάσεις ρεαλιστικές για τη 
χώρα μας.

https://eedsa.gr/site/wp-content/uploads/2021/06/iswa_dumpsites-roadmap_report.pdf
http://www.eedsa.gr
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AgroWaste Lab – Μια Καινοτόμα Ερευνητική 
Υποδομή για την Επεξεργασία και Αξιοποίηση 
των Αποβλήτων του Αγροκτηνοτροφικού Τομέα 
Δημήτριος- Φραγκίσκος Λέκκας, Ελευθερία Κλώντζα και Στέργιος Βακάλης
Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα για τη Λέσβο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει 
και την παραγωγή βιοαποβλήτων, κυρίως από την παραγωγή ελαιόλαδου και γαλακτοκομικών προϊόντων και σε 
δεύτερο βαθμό από άλλους τομείς όπως η κτηνοτροφία και η μεταποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία 
ευρέως αποδεκτή πρότυπη διαδικασία για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των αγροκτηνοτρφικών αποβλήτων, 
με τις περισσότερες μεθόδους να χαρακτηρίζονται από χαμηλή αποτελεσματικότητα, ενώ η ανεξέλεγκτη διάθεση 
τους έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πλέον 
υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας που υποστηρίζουν την παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργει-
ας,  ζωοτροφών και δευτερογενών πρώτων υλών για την τροφοδότηση των εδαφών με θρεπτικές ουσίες και τον 
περιορισμό της ερημοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «AgroWaste Lab» δημιούργησε μια καινοτόμα 
ερευνητική υποδομή με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον 
τομέα της διαχείρισης αγροαποβλήτων και τη δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης επιστημόνων/ ερευνητών υψη-
λής εξειδίκευσης, επιχειρηματιών και άλλων δυνητικών εμπλεκόμενων ομάδων στη Λέσβο. Το «AgroWaste Lab» 
χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βορείου Αιγαίου 2014-2020», από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Σκοπός της Ερευνητικής Υποδομής «AgroWaste Lab» είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επε-
ξεργασία και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υπολειμμάτων του αγροκτηνοτροφικού τομέα για την παραγωγή 
ενναλακτικών προϊόντων και ενέργειας. Το «AgroWaste Lab» προτείνει συνδυαστικές λύσεις με έμφαση στην κυ-
κλική οικονομία και την πράσινη διαχείριση. Η αναερόβια χώνευση συνδυάζεται με τεχνολογίες όπως η κομπο-
στοποίηση και η ηλιακή ξήρανση. Αυτές οι συνδυαστικές λύσεις μπορούν να υποστηρίξουν την αποκεντρωμένη 
αειφόρο διαχείριση μικρής κλίμακας, όπως απαιτείται σε νησιωτικές περιοχές. Οι πρακτικές αυτές συγκρινόμενες 
με τα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται παγκοσμίως, επιτρέπουν το σχεδιασμό μονάδων για μι-
κρότερες εισροές αποβλήτων ενώ μπορούν, επιπλέον, να αντιμετωπίσουν τις έντονες εποχιακές διακυμάνσεις της 
ποσότητας των αποβλήτων (οφειλόμενες στον τουρισμό, στον κύκλο συγκομιδής κλπ.).  συνέχεια σελ. 12

Εικόνα 1. 
Παρουσίαση της 
καινοτόμας 
Ερευνητικής 
Υποδομής 
του «AgroWaste Lab»
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Η ανάπτυξη και λειτουργίας της Ερευνητικής Υποδομής «AgroWaste Lab»  έχει συντελέσει στην:

• Εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στελεχών της Δημόσιας Διοίκη-
σης σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοαποβλήτων
• Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ημερίδων για στελέχη εταιριών που παράγουν ή επεξεργάζονται βιοα-
πόβλητα
• Προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνολογίας με έμφαση στην σύνδεση της Έρευνας με 
την Παραγωγή και την Επιχειρηματικότητα
• Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν στον αγροδι-
ατροφικό τομέα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων
• Ανάπτυξη μεθοδολογιών επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προσαρμοσμένες στο πρόβλημα και στο είδος 
της κάθε επιχείρησης (tailor-made solutions) του αγροδιατροφικού τομέα 

Ψηφιοποίηση και διαχείριση αστικών 
αποβλήτων:  Υφιστάμενη κατάσταση σε 
επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες
Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ BlockWASTE, το οποίο φιλοδοξεί να προωθήσει την τεχνολογία Blockchain στη δι-
αχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) μέσω της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε μία συγκριτική μελέτη 
για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την ψηφιοποίηση της διαχείρισης ΑΣΑ σε επιλεγμένες χώρες 
της ΕΕ. Η τεχνολογία Blockchain επιτρέπει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση συναλλαγών σε μια αλυσίδα απορ-
ριμμάτων, τη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων μεταξύ χρηστών (peer-to-peer) και τη χρήση έξυπνων συμβολαίων για 
αυτοματοποίηση διαδικασιών. Αποφασιστικός παράγοντας για την εφαρμογή της τεχνολογίας είναι η αυτόματη συλ-
λογή δεδομένων μέσω συσκευών «διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things – ΙοΤ), όπως αισθητήρες και κάμε-
ρες, και η ανάλυση των δεδομένων μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη αποσκοπεί 
να εξεταστεί σε ποιους τομείς διαχείρισης των ΑΣΑ, η εφαρμογή λύσεων της τεχνολογίας Blockchain έχει νόημα στις 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία και Ισπανία).

Όσον αφορά στην Εσθονία, οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων δεν εμφανίζουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εξελίξεις στη διαχείριση των αποβλήτων ήταν μάλλον 
ασαφείς. Επίσης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης για την υποστήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα αυτό. Στη Γερμανία, η ψηφιοποίηση στη διαχείριση των ΑΣΑ φαίνεται να 
αφορά σε μεμονωμένα έργα που δεν έχουν ενσωματωθεί σε μια ενιαία στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού. Επί-
σης, οι νέες τεχνολογίες δεν επικεντρώνονται στους πολίτες και την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, ως κορυφαία 
προτεραιότητα. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στην Ελλάδα, καθώς οι λύσεις πληροφορικής εφαρμόστηκαν εν 
μέρει κατά τη διάρκεια πιλοτικών έργων. Τα τελευταία δύο χρόνια ορισμένοι δήμοι άρχισαν να εφαρμόζουν έξυπνες 
τεχνολογίες προκειμένου να βελτιστοποιήσουν κυρίως τη συλλογή και τον διαχωρισμό των απορριμμάτων, αλλά 
πολλά απομένουν να γίνουν στο εγγύς μέλλον. Τα ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν είναι υποσχόμενα,  αλλά 
τα αποτελέσματά τους δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη. Στην Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι δίνεται μεγάλη προσοχή 
στην κυκλική οικονομία, οι ψηφιακές καινοτομίες περιορίζονται επί του παρόντος στο IoT και τη συλλογή δεδομένων, 
για πιο αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες (ειδικά για βελτιστοποίηση διαδρομών απορριμματοφόρων). Τέλος, 
στην Ισπανία, αν και δεν υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης από την κεντρική κυβέρνηση για την ψηφιοποίηση 
της διαχείρισης ΑΣΑ, υπάρχει σημαντικός αριθμός αποκεντρωμένων πρωτοβουλιών από δήμους ή περιφέρειες. Πολ-
λές από τις πρωτοβουλίες προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή βασίζονται στην εθελοντική δέσμευση των ΜΚΟ. Με 
την αυξημένη χρήση του IoT, είτε στα απορριμματοφόρα είτε στους κάδους απορριμμάτων, έχει ήδη τεθεί η βάση για 
μια μελλοντική σύνδεση με μια βάση δεδομένων Blockchain.

Η μελέτη στο σύνολό της, όπως και επιπρόσθετες πληροφορίες, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 
έργου (https://blockwasteproject.eu/). 

https://blockwasteproject.eu/
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Αναπηρία και Κυκλική Οικονομία
Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρώην Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. 

Δύο λέξεις που οι έννοιες τους φαντάζουν ασύνδετες αρχικά, που όμως κατά την άποψη μου συνδέονται ή θα 
μπορούσαν να συνδεθούν. Το τελευταίο θα επιχειρήσουμε με στο παρόν κείμενο. 

Αναπηρία: Είναι σύντομα, ο περιορισμός ή η αδυναμία εκτέλεσης έργου ή πνευματικής εργασίας. Σημειώνεται 
ότι υπάρχουν πολλών ειδών αναπηρίες που εξειδικεύονται ανάλογα.

Κυκλική Οικονομία: Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που μπλέκουν, όπως π.χ. μετάβαση από το γραμμικό, στο κυκλικό 
μοντέλο παραγωγής ή οικονομικό σύστημα. Με απλά λόγια θα τη περιέγραφα ως «μη το πετάς, ξανά-χρησιμο-
ποίησε το»

Τα παραπάνω, υπάρχει ένας ιδιαίτερα ισχυρός κρίκος που τα ενώνει. Είναι οι νέες τεχνολογίες. Σε πολλούς από 
τους διάφορους τομείς που τις αποτελούν, μπορούν να ασχοληθούν άτομα με αναπηρίες.  Επιπροσθέτως, τα 
ανωτέρω συμβαδίζουν πλήρως με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για 
τη περίοδο 2021-2030 (https://ec.europa.eu/social/). Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι τα άτομα με αναπηρία παρά 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά 
εμπόδια και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παρά τη πρόοδο που εχει 
σημειώθει την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα απέχουμε από ένα κόσμο χωρίς φραγμούς όπου τα 
άτομα με αναπηρία θα μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοι-
νωνία και την οικονομία. 

Ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως το διάστημα 2014-2020 και επικεφαλής της δράσης ΕΚΟ (Ευαίσθητες Κοινωνικές 
Ομάδες) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχω απτά παραδείγματα ότι τα άτομα με αναπηρία όχι μόνο μπορούν αλλά 
και επιθυμούν να λάβουν άρτια εκπαίδευση και να ξεφύγουν έτσι από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αρκεί να τους 
δοθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις/συνθήκες. Είναι επιπλέον ικανά να υλοποιήσουν έρευνα και να παράγουν 
καινοτομία που είναι σήμερα οι πυλώνες της βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης. 

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος παρ ό́λες τις σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής που θα προκύψουν, ότι η  επέκταση 
της κυκλικής οικονομίας σε τομείς όπου θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα χωρίς διακρίσεις άτομα με αναπη-
ρίες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα αναπτύξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι ιδιαίτε-
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ρα σημαντική για την Ελλάδα, θα δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και θα αναπτύξει την κοινωνική οικονομία, το-
μείς που είναι ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Τονίζεται ότι οι θέσεις εργασίας και οι απαιτούμενες 
για αυτές δεξιότητες, αλλάζουν πιο γρήγορα από τις ειδικότητες στα Πανεπιστήμια. Έτσι τα Πανεπιστήμια και η 
αγορά πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψιν τους και να το ρυθμίσουν. Επομένως το εγχείρημα δεν είναι απλό μιας 
και μιλάμε για δημιουργία εκ του μηδενός νέων θέσεων εργασίας με σαφώς προκαθορισμένες δεξιότητες που 
να ικανοποιούν όχι μόνο αυτές των συγκεκριμένων κατηγοριών αναπήρων αλλά και εκείνες των εργοδοτών. Πιο 
συγκεκριμένα, σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου κυριαρχούν όχι οι κλασικές βιομη-
χανίες όπως μέχρι τώρα τις γνωρίζουμε, αλλά οι τράπεζες, τα μεγαθήρια της πληροφορικής, ή βιοτεχνολογία, το 
διακομιστικό εμπόριο, οι επικοινωνίες, τα οικονομικά συμφέροντα, οι φαρμακευτικές εταιρείες, το δημοσιονο-
μικό σύστημα και βεβαίως στο τέλος αλλά όχι τελευταία η εκπαίδευση, τομείς όπου μπορεί να απασχοληθούν 
άτομα με αναπηρία. Και βεβαίως ζούμε σε μια δημοκρατικότερη κοινωνία. 

Όμως ας μείνουμε όμως σε συγκεκριμένα παραδείγματα/προτάσεις και όχι σε λόγια και ιδέες που πολλές φορές 
λαθεύουν.

• Να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία να διεκδικήσουν ισότιμα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας 
(ερευνητές ΕΣΠΑ, δράσεων κυκλικής οικονομίας, αναλυτές, σχολιαστές, κλπ.).
• Να υπάρξει καθολική προσβασιμότητα, με τη παιδεία να παίζει τον πρωταρχικό/κυρίαρχο ρόλο.
• Να υπάρξει νομοθετικά θεσμοθετημένη ποσόστωση αναπήρων στις θέσεις εργασίας.
• Να υπάρξει επικαιροποίηση της νομοθεσίας και να παραχθεί νέα. Εδώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μπο-
ρεί να διαδραματίσει η προσφάτως δημιουργηθήσα Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (ΕΑΠ).
• Να υπάρξει έμπρακτη υποστήριξη και ενθάρρυνση της συλλογικής και ατομικής εξωστρέφειας των 
αναπήρων. 
• Να αναλάβει η «ανοικτή» Κοινωνία/Πολιτεία τον σημαντικό ρόλο που παίζει σήμερα η  «κλειστή» οικο-
γένεια στο «ευ ζειν» των αναπήρων.
Πολλοί ανάπηροι σήμερα όχι μόνο έχουν σημαντικές θέσεις, αλλά λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που επη-
ρεάζουν το κοινωνικό σύνολο ή μέρος αυτού. Αναφέρω ενδεικτικά, τους CEO της INTEL, SpaceX και Tesla, κλπ. 
Στην Ελλάδα προσωπικά γνωρίζω Καθηγητές Πανεπιστημίου, γιατρούς, υψηλόβαθμα στελέχη οργανισμών 
κλπ., που ήδη αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. 

Εν κατακλείδι: Οι νέες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν ή και εφαρμόζονται στην Ελληνική πραγματικότητα 
ιδιαίτερα κάτω από την χρηματοδοτική ομπρέλα της Κυκλικής Οικονομίας, ανοίγουν δρόμους για την ουσια-
στική, αξιοπρεπή, ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο παραγωγικό και οικονομικό γίγνεσται. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει ανάγκη για νέες δεξιότητες. Στο χέρι μας είναι κάποιες από αυτές να αφο-
ρούν εξίσου τις δεξιότητες των αναπήρων ώστε να μπορούν να διεκδικηθούν ισότιμα, επιτυγχάνοντας έτσι την 
καθολική πρόσβαση στην ταχέως αναδυόμενη κυκλική οικονομία.

Η παρούσα στιγμή, είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να περάσει αναξιοποίητη από το κοινωνικό σύνο-
λο καθόσον όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι κερδισμένοι. Είναι επομένως χρέος της πολιτικής και κατ´ επέκταση 
των πολιτικών να μην περιμένουν την «αυτορρύθμιση», αλλά να δημιουργήσουν νομοθεσία και δομές που θα 
απελευθερώσουν το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων καθώς αυτό είναι το 
μέλλον που είναι ήδη έχει εδώ.

Υ.Γ.: Ευχαριστώ τους κκ. George Triadafilopoulos, MD, Clinical Professor of Medicine, Stanford University School 
of Medicine, USA, και Νικολία Τσοκανά μέλος της ομάδας ΕΚΟ του ΠΠ για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους στο 
κείμενο. 

Αγαπητά Μέλη της ΕΕΔΣΑ, 

Η ΕΕΔΣΑ σας ενημερώνει για για το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο μέλους μας, Καθ. Δημ. Κομίλη 
με τίτλο: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://www.tziola.gr/book/diaxeirisi-kai-mixaniki-sterewn-apovlitwn/

https://www.tziola.gr/book/diaxeirisi-kai-mixaniki-sterewn-apovlitwn/ 
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Αναβάθμιση Μεταποιητικών Μονάδων Επεξεργασίας 
Ελαιοπυρήνα με Στόχο την Παραγωγή Προϊόντων 
Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση διφασικών συ-
στημάτων εκχύλισης ελαιολάδου έχει οδηγήσει τα 
τελευταία χρόνια σε σημαντική αύξηση των ποσο-
τήτων διφασικού ελαιοπυρήνα που καταλήγει σε 
πυρηνελαιουργεία προς εξαγωγή πυρηνελαίου και 
ανάκτηση υπολειμματικού ελαιολάδου. Λόγω της 
αύξησης αυτής, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν 
επαρκούν για την επεξεργασία του ελαιοπυρήνα, 
οδηγώντας στην αναγκαστική αποθήκευση μέχρι 
την επεξεργασία του, συχνά για διάστημα μηνών. 
Κατά την αποθήκευση, σχηματίζονται δύσοσμες 
ενώσεις, όπως η 4-αιθυλοφαινόλη, οι οποίες στη 
συνέχεια απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά την ξήρανση του ελαιοπυρήνα, προκαλώντας σοβαρά 
προβλήματα σε μια ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Ταυτόχρονα, η αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα στο 
αποθηκευμένο διφασικό ελαιοπυρήνα μειώνει την αξία του πυρηνελαίου που ανακτάται, μέσω αύξησης της 
οξύτητάς του.

Η προτεινόμενη λύση (κατάθεση αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ, 2021) για την ταυτόχρονη αντι-
μετώπιση των δυσάρεστων οσμών που δημιουργούνται κατά την αποθήκευση του διφασικού ελαιοπυρήνα, 
καθώς και της αυξημένης οξύτητας του πυρηνελαίου είναι η οξίνιση του κατά την παραλαβή από το πυρη-
νελαιουργείο και πριν την αποθήκευση. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βιοχημικής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών (Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθ. Μιχάλης Κορνάρος), έδειξαν πως μέσω της οξίνισης σε pH 2, 
αναστέλλεται η παραγωγή 4-αιθυλοφαινόλης και η οξύτητα του πυρηνελαίου παραμένει στο 5% για περισσό-
τερο από 100 ημέρες αποθήκευσης, σε αντίθεση με τον μη τροποποιημένο ελαιοπυρήνα που έφτασε σε 10% 
οξύτητα μετά από 70 ημέρες αποθήκευσης, συνεισφέροντας έτσι τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο 
και στην κερδοφορία της μονάδας του πυρηνελαιουργείου.

Ένα ακόμα ρεύμα προς διαχείριση προκύπτει κατά την ανάκτηση του υπολειμματικού ελαιολάδου στα πυ-
ρηνελαιουργεία μέσω φυγοκέντρισης, όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες ενός υγρού αποβλήτου με 
χαρακτηριστικά παραπλήσια με τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου τριών φάσεων (κατσίγαρος). Στο δεύτερο 
σκέλος της μελέτης για την αναβάθμιση των μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας ελαιοπυρήνα, μελετήθη-
κε η αναερόβια χώνευση του ρεύματος αυτού σε ταχύρρυθμο σύστημα τύπου UASB (Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως είναι δυνατή η παραγωγή βιοαερίου, το οποίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πυρηνελαιουργείου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, 
συνεισφέροντας στην ενεργειακή ολοκλήρωση της συνολικής εγκατάστασης.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Μεταποιητι-
κής Μονάδας Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα με Στόχο την Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης 
Αξίας - SAFood», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον το-
μέα προτεραιότητας της RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020».

Μιχάλης Κορνάρος 
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

kornaros@chemeng.upatras.gr



CIRCULAR e3-News #7 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202116

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας του 
Έργου Erasmus+ REFRAME για την αξιολόγηση 
της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) στις μικρομεσαίες 
κατασκευαστικές και μεταποιητικές 
επιχειρήσεις
Το έργο REFRAME ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή 
έρευνα για την αξιολόγηση της κυκλικής οικονομί-
ας (ΚΟ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
πραγματοποιήθηκε από τα τέλη Φεβρουαρίου έως 
τα μέσα Απριλίου 2021. Η έρευνα πραγματοποιήθη-
κε με χρήση ενός online ερωτηματολογίου, το οποίο 
ήταν διαθέσιμο στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Βουλ-
γαρικά, Ουγγρικά και Ελληνικά και κοινοποιήθηκε 
μέσω διαφόρων διαύλων  επικοινωνίας (ιστοσελίδα 
έργου, Email, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.). Περισσότεροι 
από 100 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της ΕΕ 
απάντησαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των οποίων 
προέρχεται από την ανώτατη διοίκηση ΜΜΕ,  από 
τους τομείς των Κατασκευών και της Μεταποίησης, 
οι οποίες απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και 
έχουν περισσότερα από 10 χρόνια λειτουργίας. Οι 
συμμετέχοντες απάντησαν σε γενικές ερωτήσεις 
σχετικά με την ΚΟ και ειδικές ερωτήσεις σχετικά με 
τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, οι 
οποίες αφορούν στην εταιρεία τους. Το ερωτημα-
τολόγιο περιελάμβανε επίσης ερωτήσεις σχετικά με 
το επίπεδο ωριμότητας των εταιρειών ως προς την 
ικανότητα τους να υιοθετήσουν τις αρχές της ΚΟ. Τα 
σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται 
στη συνέχεια.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) έχουν καθιερώσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(ΣΠΔ) ή σχετικές διαδικασίες ως μέσο προστασίας του περιβάλλοντος. Παρ ‘όλα αυτά, πολύ λίγες εταιρείες ακολου-
θούν πρακτικές ΚΟ, π.χ. ανακατασκευή αγαθών, χρήση ανακτημένων/ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή 
νέων προϊόντων, πώληση ανακυκλωμένων προϊόντων και παροχή πρόσβασης σε προϊόντα με μίσθωση ή ενοικία-
ση, κ.λπ. Σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η ΚΟ αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα της εται-
ρείας σε μεγάλο βαθμό. Είναι ενθαρρυντικό, επίσης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει 
ότι η ΚΟ έχει επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναφέρει ότι το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο τους θα μπορούσε 
εύκολα να μετατοπιστεί σε κυκλικό. Το πιο σημαντικό εύρημα είναι πως το 30% των συμμετεχουσών στην έρευνα 
ΜΜΕ εφαρμόζει επί του παρόντος μια μετάβαση προς την ΚΟ. Οι ΜΜΕ έχουν εντοπίσει διάφορους κινδύνους στην 
κατεύθυνση αυτή, όπως προϊόντα χαμηλής ποιότητας, υπερβολικό κόστος και άλλους οικονομικούς κινδύνους, 
έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών ΚΟ, νομοθετικά εμπόδια, έλλειψη εταιρειών επεξεργασίας παραπροϊόντων, έλ-
λειψη γνώσης στην εφαρμογή της ΚΟ κ.λπ. Τέλος, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι είτε δεν προσφέ-
ρουν εκπαίδευση σε ζητήματα ΚΟ είτε προσφέρουν πολύ λίγα στους υπαλλήλους τους. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και αποδεικνύει τη χρησιμότητα του έργου REFRAME, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην παροχή 
πρακτικών γνώσεων σε εργαζόμενους (υφιστάμενους και μελλοντικούς) για τη μετάβαση στην ΚΟ σε κατασκευα-
στικές και μεταποιητικές ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου: https://reframe-project.eu/

https://reframe-project.eu/ 
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Παραγωγή νέων υλικών από κουκούτσια 
σταφυλιών
Υπ. Διδάκτορας Νικόλαος Μουργκογιάννης και Αν. Καθ. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα σταφύλια είναι από τα πιο δημοφιλή φρούτα, παγκοσμίως, και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την πα-
ραγωγή κρασιού. Στην Ελλάδα, τα σταφύλια είναι φρούτα ευρείας κατανάλωσης καθώς παράγονται σε ετήσια 
βάση περίπου 292 χιλιάδες τόνοι. Από τις ποσότητες αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται για την παρα-
γωγή κρασιού ενώ ένα μικρότερο ποσοστό μετά την οινοποίηση χρησιμοποιείται για την παραγωγή τσίπουρου. 
Τα κουκούτσια αποτελούν το κύριο απόβλητο των σταφυλιών τα οποία αν και δεν είναι τοξικά, η διαχείριση τους 
δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον. Το βιοεξανθράκωμα, όπως ορίζεται το ανθρακούχο υλικό που λαμβάνεται 
από τη θερμική κατεργασία της βιομάζας σε συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου (πυρόλυση), αποτελεί ένα βασικό 
μέσο αξιοποίησης των μεγάλων ποσοτήτων των ακατέργαστων κουκουτσιών σταφυλιού. 

Στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του προγράμματος FOODINNOVATIONRI, ελήφθησαν 
βιοεξανθρακώματα από την πυρόλυση (στους 850oC) των κουκουτσιών σταφυλιού που έχουν ήδη χρησιμοποιη-
θεί τόσο για την παραγωγή οίνου όσο και για την παραγωγή τσίπουρου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των 
παραγόμενων βιοεξανθρακωμάτων κατέδειξαν ότι πρόκειται για μικροπορώδη υλικά (με διάμετρο πόρων <2nm) 
με υψηλό πορώδες. Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, χάνουν περίπου το 80% της μάζας τους ενώ η ειδική επιφά-
νεια αυξάνεται κατά 13.000 φορές περίπου για τα βιοεξανθρακώματα (από 0,04 σε 530 m2g-1) από τα κουκούτσια 
σταφυλιού που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή οίνου και κατά 3500 φορές (από 0,13 σε 464 m2g-1) από τα 
κουκούτσια που χρησιμοποιήθηκαν και για την παραγωγή τσίπουρου. Η υψηλή ειδική επιφάνεια και το υψηλό 
πορώδες των παραγόμενων βιοεξανθρακωμάτων από την πυρόλυση των κουκουτσιών σταφυλιού τα καθιστά 
υποσχόμενους ροφητές για διάφορους ρύπους.

Φωτογραφία & φωτομικρογραφίες από βιοεξανθρακώματα κουκουτσιών σταφυλιού σε διαφορετικές κλίμακες
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Είναι εφικτός ο στόχος της ταφής έως του 10% 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) μόνο με 
ανακύκλωση υλικών;

Ο πρόσφατος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) του 2020, έχει βάλει ως στόχο την εκτροπή από 
την ταφή του 90% (μέγιστο) των ΑΣΑ έως το έτος 2030. Αυτός είναι ένας ακραία φιλόδοξος στόχος για την Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία μας παρέχει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τον παραπάνω στό-
χο έως το 2035 (και ακόμα και το 2040), κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη στιγμή συγγραφής του παρόντος η 
Ελλάδα συνολικά θάβει ακόμα το 70-80% των ΑΣΑ της. Εφαρμόζουμε, δηλαδή, μαζί με 2-3 άλλες χώρες κράτη μέλη 
(π.χ. Μάλτα), την ταφή των ΑΣΑ σε απαράδεκτο υψηλό βαθμό.

Η τρέχουσα συνολική ανακύκλωση στα ΑΣΑ στη χώρα δεν υπερβαίνει το 15% στους περισσότερους δήμους, αφού 
ακόμα και τώρα (2021) δεν έχει ξεκινήσει η χωριστή συλλογή (ΧΣ) βιοαποβλήτων σε σχεδόν κανένα ελληνικό δήμο 
(εκτός από κάποιες πιλοτικές προσπάθειες χωριστής συλλογής με αμφίβολη την τύχη του οργανικού υλικού που 
συλλέγεται). Υπενθυμίζεται ότι τα βιοαπόβλητα είναι το κυρίαρχο (περίπου 40% κ.β.) συστατικό των ΑΣΑ μας άρα 
πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε διαχείρισή με κάποια βιολογική μέθοδο. Εξάλλου, μόνο η ΧΣ βιοαποβλήτων θα 
προσμετράται στους στόχους της ανακύκλωσης ενός κράτους μέλους από το 2027 και μετά. Το χαμηλής ποιότητας 
κομπόστ τύπου Α (που τώρα παράγεται στη χώρα μας) δεν θα προσμετράται, αφού προέρχεται από σύμμεικτα 
ΑΣΑ. 

Τα υπολείμματα από τα ελληνικά ΚΔΑΥ έχουν φτάσει στο 50% κ.β. της μάζας εισόδου σε κάποια ΚΔΑΥ. Τα υψηλά 
αυτά ποσοστά υπολειμμάτων, θεωρώ ότι οφείλονται στην έλλειψη πίστης των δημοτών προς την ανακύκλωση 
στην Ελλάδα. Συνεπώς, ο μέσος Έλληνας θεωρεί ότι αφού δεν γίνεται ανακύκλωση, είτε αυτός «πετάξει» κάτι στον 
μπλε κάδο είτε στον γκρί κάδο, το ίδιο είναι. Σε μερικές περιπτώσεις, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ οδηγούνται για 
καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες, κάτι που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι κοινή πρακτική σε 
αρκετά κράτη μέλη αφού τα υπολείμματα αυτά έχουν υψηλή θερμογόνο δύναμη και συνεπώς αποτελούν δευτε-
ρογενές καύσιμο. 

Πως λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε το στόχο ταφής του όχι άνω του 10% έως το κοντινό 2030. Είναι αυτό εφικτό 
μόνο με ανακύκλωση συσκευασιών και βιοαποβλήτων; Ας κάνουμε κάποιες πράξεις σε ένα λογιστικό φύλλο. Οι 
υπολογισμοί παρακάτω θα γίνουν θεωρώντας μία τυπική σύσταση των ελληνικών ΑΣΑ (βασισμένη στον ΕΣΔΑ του 
2020 και του 2015) και θεωρώντας κάποια λογικά αρχικά ποσοστά συμμετοχής του κοινού στην χωριστή συλλογή, 
τα οποία βαθμιαία με τα έτη θα αυξάνονται σε μία ακραία υψηλή τιμή του 90%. Τα σενάρια περιλαμβάνουν και 
καύση των απορριμμάτων σε μονάδες αποτέφρωσης σύμμεικτων. 
Τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ θα ληφθούν σε κάποια σενάρια ίσα με 20% κβ των ποσοτήτων εισόδου, που είναι μάλλον 
χαμηλή τιμή για ελληνικά δεδομένα. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι σε μία τυχαία πόλη (το μέγεθος δεν παίζει ρόλο στις 
πράξεις) έχουμε χωριστή συλλογή:

• Βιοαποβλήτων  (καφέ κάδος)
• Μικτών Απορριμματικών Συσκευασιών (μπλε κάδος)
• ΑΗΗΕ + Συσσωρευτές
• Υφάσματα Ξύλο Λάστιχα Δέρματα (ΥΞΛΔ)
 
Οι υπολογισμοί θα βασιστούν σε ένα πληθυσμό 500.000 κατ. και σε μία Μοναδιαία παραγωγή Απορριμμάτων των 
ΑΣΑ ίση 1,5 kg/cap-d που θεωρούμε ότι θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. Τα παραπάνω 
νούμερα δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα που είναι έτσι και αλλιώς σχετικά.
Βάσει των παραπάνω, ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις παραδοχές.

Σύσταση Ποσοστό κβ (%) Ποσοστό συμμετοχής κοινού στη 
Χωριστή Συλλογή (%)

Βιοαπόβλητα 40% 30% έως 90%
Ανακυκλώσιμο χαρτί / χαρτόνι (X) 9% 40% έως 90%
Ανακυκλώσιμα πλαστικά (P) 8% 40% έως 90%
Ανακυκλώσιμα μέταλλα (M) 5% 40% έως 90%
Ανακυκλώσιμο γυαλί (Γ) 5% 40% έως 90%
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Μη ανακυκλώσιμα ΧΠΜΓ 13% 0%
ΑΗΗΕ + Συσσωρευτές 1,5% 60% έως 100%
Βρώμικο χαρτί 8% 0%
ΥΞΛΔ 6% 0% έως 50% (έναρξη ΧΣ το 2027)
Άλλα 4% 0%

Διαμορφώνονται 4 απλοποιημένα σενάρια διαχείρισης:

Σενάριο Α: Γίνεται διαχωρισμός στην πηγή βιοαποβλήτων και των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών με ποσοστό χω-
ριστής συλλογής που βαθμιαία αυξάνεται έως τη μέγιστη τιμή (90%) το 2030 και μετά παραμένει στην τιμή αυτή. Τα 
απορρίμματα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν πάνε για ταφή. Τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ λαμβάνονται ίσα με 
το 20% της ποσότητας εισόδου στο ΚΔΑΥ και ομοίως οδηγούνται για ταφή.

Σενάριο Β: Γίνεται άριστος διαχωρισμός στην πηγή των βιοαποβλήτων και των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών με 
90% συμμετοχή του κοινού στη χωριστή συλλογή από το 2022 και μετά (ακραία περίπτωση). Τα υπολείμματα του 
ΚΔΑΥ λαμβάνονται εδώ ίσα με το 5% κβ επί της ποσότητας εισόδου. Τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ καθώς και τα ΑΣΑ 
που δεν δύναται να ανακυκλωθούν, πάνε για ταφή.

Σενάριο Γ: Όπως το σενάριο Α, αλλά όλα τα μη ανακυκλώσιμα καθώς και τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ πάνε για καύση 
αντί για ταφή (η αποτέφρωση ξεκινά το 2025 θεωρώντας ότι τότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι πρώτοι καυ-
στήρες σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ελλάδα). Η αποτέφρωση για ανάκτηση ενέργειας παράγει τέφρα ίση με το 
25% κβ της ποσότητας εισόδου. Η τέφρα οδηγείται προς ταφή σε μόνο-χωματερή (monofill) και συνεπώς προσμε-
τράται στα ποσοστά ταφής των ΑΣΑ.

Σενάριο Δ: Όπως το σενάριο Γ, αλλά το 80% της παραγόμενης τέφρας από την αποτέφρωση χρησιμοποιείται σε 
έργα οδοποιίας ή κατασκευαστικά έργα και μόνο το 20% της τέφρας οδηγείται τελικά για ταφή σε μονο-χωματερή. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο σχήμα στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να δούμε καμπύλες κάτω από το 
10% στον οριζόντιο άξονα για να πούμε ότι πετυχαίνουμε τους στόχους της εκτροπής από την ταφή.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο στόχος της ταφής του 10% των ΑΣΑ επιτυγχάνεται μόνο εφόσον ενσωματωθεί η καύση 
(αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας) στη διαχείριση των απορριμμάτων (δηλαδή Σενάρια Γ και Δ). Τα σενάρια Α 
και Β, που βασίζονται μόνο σε ανακύκλωση υλικών, δεν μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου εκτρο-
πής από την ταφή του 90%. Ακόμα και στο σενάριο Β που θεωρεί ότι σχεδόν όλα τα εν δυνάμει ανακυκλώσιμα υλικά 
και βιοαπόβλητα θα διαχωρίζονται επιτυχώς και θα ανακυκλώνονται (ο όρος «ανακύκλωση» περιλαμβάνει και την 
κομποστοποίηση / αναερόβια χώνευση για τα βιοαπόβλητα), ο στόχος του 10% δεν επιτυγχάνεται. 
Ειδικότερα, το σενάριο Δ φανερώνει ότι μόνο με αξιοποίηση της τέφρας που παράγεται από την καύση, θα είναι 
εφικτή η ταφή ποσοστών ΑΣΑ αρκετά κάτω του 10% της αρχικά παραγόμενης ποσότητας των ΑΣΑ. 
 

 

Σχήμα. Ποσοστό ΑΣΑ (σε % επί της ποσότητας που παράγονται ανά έτος) που οδηγούνται σε ταφή από το 2020 
έως το 2035.
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Παρόλες τις σχετικά απλοποιημένες υποθέσεις της άσκησης αυτής, η αναγκαιότητα της ύπαρξης καύσης σε ένα 
Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΔΑ) για την επίτευξη της απαιτούμενης υψηλής εκτροπής από την ταφή 
είναι προφανής. Δηλαδή, από τα παραπάνω, βλέπουμε ότι είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη κατασκευής μονά-
δων θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωσης σύμμεικτων) στη χώρα μας μάλλον κοντά σε μητροπολιτικά κέντρα. Οι 
συχνές κοινωνικές αντιδράσεις ενάντια στη «δαιμονοποιημένη» καύση των απορριμμάτων δυστυχώς συχνά έχει 
κομματικά κίνητρα ενώ προέρχεται από που φοβάται χωρίς να κατανοεί το επιστημονικό τμήμα. Είναι σημαντικό 
να μην μπερδεύει ο απλός κόσμος την αποτέφρωση σε μοντέρνους καυστήρες ΑΣΑ με την απλή ανεξέλεγκτη καύ-
ση σε ΧΥΤΑ (που δυστυχώς συμβαίνει ακόμα και είναι αυτή επικίνδυνη).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα ιατρικά απόβλητα (πλαστικές μάσκες, self-test, κ.α.) που τώρα διατίθενται μαζί με τα 
σύμμεικτα λόγω της πανδημίας (ενώ θα έπρεπε να διαχειρίζονται ως μολυσματικά, άρα επικίνδυνα απόβλητα) και 
τελικά καταλήγουν για ταφή, δεν θα αποτελούσαν περιβαλλοντική όχληση, αν είχαμε μονάδες καύσης.

Σημειώνεται ότι τα κυρίαρχα πλαστικά που υπάρχουν στα σύμμεικτα απορρίμματα είναι το PET, PE, PS, PP, που δεν 
περιέχουν χλώριο στο πολυμερές τους, παρά μόνο άνθρακα και υδρογόνο. Μόνο, το PVC, που όμως βρίσκεται σε 
χαμηλά ποσοστά στα πλαστικά απορρίμματα, περιέχει χλώριο και θα πρέπει να αποφεύγεται με διαχωρισμό να 
οδηγείται προς καύση. Συνεπώς, τα κοινά και συνήθη πλαστικά δεν μπορούν να ευθύνονται για την παραγωγή των 
πολυχλωριωμένων διοξινών και φουρανίων, τις τοξικές αυτές αέριες ενώσεις που παράγονται σε χαμηλά ποσοστά 
κατά την καύση απορριμμάτων και που συχνά χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα ενάντια στην καύση από τους 
πολέμιους της τεχνολογίας αυτής. Εξάλλου, τεχνολογίες μείωσής τους υπάρχουν στους μοντέρνους καυστήρες 
απορριμμάτων, ενώ η νομοθεσία θεσμοθέτησης των ορίων όλων των αερίων εκπομπών από αυτούς τους καυστή-
ρες είναι πλέον αυστηρή (ειδικά μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2018).

Δ. Κομίλης
Καθηγητής
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Απομάκρυνση του μη-βιοδιασπάσιμου 
οργανικού φορτίου και των 
μικρορύπων με την εφαρμογή του 
ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού 
στην εκροή εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Σαββίνα Ψάλτου1, Μανασσής Μήτρακας2 και Αναστάσιος Ζουμπούλης1

1Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Το νερό είναι πολύτιμη πηγή, απαραίτητη για τους ζώντες οργανισμούς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρό-
λα αυτά, διάφοροι «ρύποι προτεραιότητας» (Compounds of Emerging Concern – CECs) καταλήγουν στο υδάτινο 
περιβάλλον, δηλ. στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα, καθώς και στο πόσιμο νερό, σε σχετικά μικρές συγκε-
ντρώσεις, που μπορεί να κυμαίνονται από ng/L μέχρι και μg/L με αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του νερού, 
λόγω της εν δυνάμει σταδιακής βιο/συσσώρευσης τους. Λόγω των σχετικά μικρών συγκεντρώσεων με τις οποίες 
εντοπίζονται, οι ρύποι αυτοί καλούνται μικρορύποι. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμά-
των δεν είναι σχεδιασμένες ώστε να απομακρύνουν σε μεγάλο βαθμό τους μικρορύπους αυτούς, καθιστώντας την 
εφαρμοζόμενη επεξεργασία αρκετά ευάλωτη, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα ρύπανσης. Βέβαια, προς 
το παρόν δεν έχουν νομοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανώτατα επιτρεπτά όρια διάθεσης για τους μικρορύ-
πους γενικά, μόνο κάποιοι επιμέρους κανονισμοί. 

Ο οζονισμός, ως μέθοδος οξείδωσης-επεξεργασίας, χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για την παραγωγή του πόσιμου 
νερού (απολύμανση), όσο και στην τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων, για την απομάκρυνση των 
τυχόν παραμενόντων μικρορύπων μέσω της οξείδωσής τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των οργανικών μικρορύπων 
γενικά αντιδρά με σχετικά χαμηλό ρυθμό (κινητική) με το όζον, καθιστώντας τη διεργασία αναποτελεσματική, χρο-
νοβόρα και τελικά οικονομικά ασύμφορη. Πρόσφατες μελέτες όμως έχουν δείξει, ότι η εφαρμογή του ετερογε-
νούς καταλυτικού οζονισμού μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση για το πρόβλημα της χαμηλής απόδοσης. Ο 
ετερογενής καταλυτικός οζονισμός είναι η διεργασία εκείνη κατά την οποία ένα στερεό υλικό χρησιμοποιείται ως 
καταλύτης με σκοπό την αύξηση της διάσπασης του όζοντος προς ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες είναι ισχυρότερος 
και μη-εκλεκτικός οξειδωτικός παράγωντας. Κλειδί της διεργασίας αυτής είναι η εύρεση του κατάλληλου υλικού, 
που θα αποτελέσει έναν αποδοτικό καταλύτη.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Απομάκρυνση του μη-βιοδιασπάσιμου οργανικού φορτίου και των μικρορύπων με 
την εφαρμογή του ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού από την εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων» με το ακρωνύμιο Cat-OzoN (Catalytic OzonatioN) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας προ-βιομηχανι-
κής (πιλοτικής) μονάδας ετερογενούς καταλυτικού οζονισμού με σκοπό την απομάκρυνση του μη-βιοδιασπάσιμου 
οργανικού φορτίου, καθώς και επιλεγμένων μικρορύπων από την έξοδο των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυ-
μάτων. Στα πλαίσια του έργου αυτού η ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. και με την ΕΥΑΘ Α.Ε. μελέτησε μια ευρεία γκάμα στερεών υλικών από 
την οποία επιλέχθηκαν τα βέλτιστα, τα οποία παρουσίασαν αρκετά υψηλή καταλυτική δράση, αυξάνοντας τη διά-
σπαση του όζοντος προς ρίζες υδροξυλίου. Η δράση των υλικών αυτών αρχικά μελετήθηκε σε πιλοτική μονάδα ερ-
γαστηριακής κλίμακας σε όλες τις πιθανές συνθήκες, που εντοπίζονται συνήθως σε μια εγκατασταση επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών σε μεγαλύτερου μεγέθους μονάδα 
προ-βιομηχανικής κλίμακας.
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Το συνεργατικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει την επιχείρηση ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και τα εργαστήρια Χημικής και Περι-
βαλλοντικής Τεχνολογίας (Τμήμα Χημείας) και Αναλυτικής Χημείας (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) του ΑΠΘ ως επιμέ-
ρους ερευνητικούς οργανισμούς. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, που έλαβε χώρα στην εγκατάσταση των 
τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης («ΑΙΝΕΙΑ») και με τη συνεργασία της ΕΥΑΘ, αναμένεται να έχει πολλαπλά 
οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, την «πράσινη» οικονομία και την αειφορία της κοινωνίας, καθώς 
στοχεύει στην καινοτόμα κατασκευή (για πρώτη φορά) μιας πρωτότυπης μονάδας προ-βιομηχανικής κλίμακας 
καταλυτικού οζονισμού, σε συνδυασμό με την προσθήκη όζοντος χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων (bubble-less 
ozonation), που επετεύχθη με την εφαρμογή καταλλήλων μεμβρανών. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά μηδενίζο-
νται οι απώλειες του όζοντος κατά τη διεργασία αυτή, αυξάνοντας την απόδοση της μεθόδου και περιορίζοντας 
αντίστοιχα το κόστος. Η απόκτηση τεχνογνωσίας μπορεί να εφαρμοστεί σε αντίστοιχες μονάδες τόσο στην Ελλά-
δα, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την καταστροφή των παραμενόντων (μετά τη συμβατική κατεργα-
σία) μικρορύπων και επομένως, την προστασία της υδρόβιας ζωής και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης υγείας, που 
βρίσκονται σε κίνδυνο από τη μακροχρόνια έκθεση στους μικρορύπους αυτούς.

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδο-
τήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02397).

Γιατί να γίνεις μέλος
Πιστεύουμε ότι ο μελλοντικός επιστήμονας 
/ επαγγελματίας / μελετητής (σημερινός 
φοιτητής), που ενδιαφέρεται για τη ΔΣΑ ή 
για την Κυκλική Οικονομία, έχει όφελος από 
τη συμμετοχή του στην ΕΕΔΣΑ. 

Να είναι μέλος της αναπτυσσόμενης αυτής οικογένειας. Να επικοι-
νωνεί από τώρα με τους μηχανικούς της δράσης. Εκτός αυτού, η 
συμβολή των νέων επιστημόνων στον επιστημονικό αυτό φορέα 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται
    

 � Να έχουν μειωμένη δαπάνη συμμετοχής σε εκδηλώσεις που 
οργανώνει η Εταιρεία

 � Να λαμβάνουν δωρεάν τις δημοσιεύσεις της Εταιρείας και να 
έχουν έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής 
μορφής, της Εταιρείας.

 � Να έχουν πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη της Εται-
ρείας καθώς και στους καταλόγους των μελών

 � Να λαμβάνουν τεχνική βοήθεια και πληροφορίες από τη Γραμ-
ματεία

 � Να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
 � Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας της 

ΕΕΔΣΑ

Οι φορείς - μέλη της ΕΕΔΣΑ δικαιούνται επιπλέον
    

 � Να ορίζουν δύο υπαλλήλους τους ως τακτικά (φυσικά πρόσωπα) 
μέλη της Εταιρείας.

 � Να υποδεικνύουν υποψήφια μέλη των Ομάδων Εργασίας (από 
τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως φυσικά πρόσωπα-μέλη) 
 
Τα οφέλη των Φοιτητών από την ΕΕΔΣΑ

 � Ενημέρωση για εκδηλώσεις (ημερίδες / συνέδρια) που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 � Επικοινωνία / Επαφές με τα μέλη της εταιρείας (καθηγητές ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, μελετητές, κατασκευαστές, καθώς και στελέχη υπουργείων, δημο-
σίων οργανισμών, Ο.Τ.Α., βιομηχανιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων).

 � Πρόσβαση σε γνώση και εμπειρία που σχετίζεται με όλο το φάσμα 
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος στην ΕΕΔΣΑ, 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
https://eedsa.gr/site/?page_id=1197 , 
να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής και  να την 
αποστείλετε συμπληρωμένη στο info@eedsa.gr

https://eedsa.gr/site/?page_id=1197
mailto:info@eedsa.gr
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