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Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ) στην EE

Η Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα 
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1) 

➢ Πρόληψη και Ελαχιστοποίηση

✓Μείωση ποσότητας απορριμμάτων

✓Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των 

παραγόμενων αποβλήτων

➢ Επαναχρησιμοποίηση

Χρησιμοποίηση εκ νέου των αποβλήτων 

για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο                   

σχεδιάστηκαν

➢ Ανακύκλωση 

Μετατροπή των αποβλήτων εκ νέου σε 

προϊόντα ή υλικά ή ουσίες

➢ Άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. ενεργειακή)

➢ Ασφαλής τελική διάθεση

Πρόληψη

Ελαχιστοποίηση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Ανάκτηση 
Ενέργειας

Τελική
Διάθεση



Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην EE

Κατανομή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ στην ΕΕ 28 για το έτος 2015
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Σας ευχαριστώ

Σύγχρονες Τεχνολογίες για τη θερμική επεξεργασία απορριμμάτων

Θερμική επεξεργασία 

Καύση
(1000 °C)

Πυρόλυση
(400-600 °C)

Αεριοποίηση 
(800 – 1500 °C)

Ενέργεια

•15 -20% υπόλειμμα για 

ταφή

•Ποσότητα 100.000 τόνοι 

απορριμμάτων

•Μεγάλες εγκαταστάσεις

•Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως 

καυσιμο

•Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις

Καύση Αερίου
Σύνθεσης

Παραγωγή 
Άνθρακα

Παραγωγή Αερίου 
Σύνθεσης

•Παραγωγή Ενέργειας

•Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις

Οικιακά 

απορρίμματα



Παράμετρος Αποτέφρωση Πυρόλυση Αεριοποίηση 

Συνθήκες Λειτουργίας 

Θερμοκρασία οC 800-1150 250-700 500-1600 

Πίεση (bar) 1 1 1-45

Περιβάλλον
Διεργασίας

αέρας Απουσία αέρα Ελεγχόμενος αέρας
και υγρασία ( Ο2, 
Η2Ο)

Στοιχειομετρική
αναλογία

>1 0 <1

Προϊόντα 

Αέρια φάση CO2, H2O, N2, O2και 
ιχνοενώσεις

H2, CO, H2O, N2, 
υδρογονάθρακες

H2, CO, CO2, H2O, 
N2, CH4

Στερεά φάση Τέφρα, σκωρία Τέφρα, κωκ Τέφρα, σκωρία

Υγρή φάση Έλαια πυρόλυσης
και νερό

Μικρή ποσότητα
συμπυκνωμένου
υγρού 5
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Σύνθεση των αερίων και ισοδύναμη αναλογία αέρα                                                                               
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Τυπική μονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ με ταυτόχρονη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Τυπική μονάδα καύσης



Τυπική μονάδα καύσης

• Καυστήρας κινούμενων εσχαρών

(moving grates)

• Συμπαραγωγή ενέργειας με 
τουρμπίνα ατμού 

• Κύκλος Rankine

• Ηλεκτρική απόδοση ~ 17 – 23 %

• Θερμική απόδοση ~ 35 – 45 %
• Σε μεγάλη κλίμακα 1 τόνος ΑΣΑ

παράγει ~300kWh ηλεκτρικής
και 600kWh θερμικής ενέργειας.

Πηγή: Consonni & Vigano 2012
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Επεξεργασία αερίων ρύπων

Ρύπος Τεχνολογία αντιρρύπανσης

Αιωρούμενα στερεά

Κυκλώνες

Ηλεκτροστατικά φίλτρα 

(υγρά – ξηρά)

Σακκόφιλτρα

Όξινα αέρια

Ξηρή προσρόφηση

Ημίξηρη – προσρόφηση

Υγρός καταιονισμός

Οξείδια του αζώτου

Επιλεκτική μη 

καταλυτική αναγωγή 

Επιλεκτική καταλυτική 

αναγωγή
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Ολικός κονιορτός 10 mg/m3

Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, υπολογιζόμενες ως ολικός

οργανικός άνθρακας (TOC)

10 mg/m3

Υδροχλώριο (HCl) 10 mg/m3

Υδροφθόριο (HF) 1 mg/m3

Διοξείδιο του θείου (SO2) 50 mg/m3

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), υπολογιζόμενα ως

οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής

ωριαίας δυναμικότητας άνω των τριών τόνων ή νέες μονάδες αποτέφρωσης

200 mg/m3

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), υπολογιζόμενα ως

οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής

ωριαίας δυναμικότητας τριών τόνων ή μικρότερης

400 mg/m3

Οριακές ημερήσιες μέσες τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων 

από εγκαταστάσεις καύσης [ 2000/76/ΕΚ]



Waste-to-Energy Plants in Europe (2015)

500 plants in 
23 Countries



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στην Brescia 



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη 
Βιέννη 

• 120.000 MWh ηλεκτρικής 
ενέργειας

• 500.000 MWh τηλεθέρμανσης

• 6.000 τόνοι παλαιοσιδήρου

Η θερμική ενέργεια που παράγεται 
στο Spittelau είναι αρκετή για τη 
θέρμανση περισσότερων από 
60.000 νοικοκυριών στη Βιέννη σε 
ένα χρόνο.



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη Φρανκφούρτη

• Ικανότητα αποτέφρωσης: 4 x 20 t / h

• Όγκος καυσαερίων: περίπου. 4 x 110.000 
Nm³tr / h

• Θερμική ισχύς: 4 x 57 MW

• Αυτοδύναμη τροφοδοσία ρεύματος

• Εξωτερική ανάκτηση ατμών

• SNCR, αντιδραστήρα, φίλτρο υφάσματος

• Θερμοηλεκτρικός σταθμός (μόνο 3 
γραμμές)

• Ισχύς στροβιλο-γεννήτριας 
• 37,4 MWe ονομαστική, 

• 41,4 MWe μέγιστη.



Paris

Issy-les-Moulineaux

3,8 ha

Périphérique

Seine

Voie ferrée / RER C 

Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στο Παρίσι

• Το δίκτυο τηλεθέρμανσης 
διανέμει 5.1 TWh θερμότητας

• Το 50% της ζήτησης του δικτύου 
θέρμανσης του Παρισιού
παρέχονται από 3 μονάδες  
waste-to-energy

• Ισοδυναμεί σε 245.000 κατοικίες 
και πάνω από 1 εκ. πολιτών.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=e_CBeDEm6LY

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=e_CBeDEm6LY


Αεριοποίηση



Πηγή: Consonni & Vigano 2012



Εγκαταστάσεις αεριοποίησης

• Παγκοσμίως λειτουργούν ~ 60 εγκαταστάσεις αεριοποίησης που επεξεργάζονται ΑΣΑ

• Οι χώρες με τις περισσότερες εφαρμογές είναι η Ιαπωνία, η Κίνα και η Η.Π.Α.

• Προς το παρόν η αεριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή καυσίμων 

και πρώτων υλών για τις χημικές βιομηχανίες
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Προϊόντα Αεριοποίησης (gasification) –
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Αέριες εκπομπές: Μίγμα κυρίως CO, H2 και ελαφρών

υδρογονανθράκων το οποίο καίγεται για παραγωγή ενέργειας. Ανάγκη

για ύπαρξη αντιρρυπαντικών συστημάτων ελέγχου αερίων εκπομπών.

Όμως, είναι πολύ πιο απλά από ότι στην περίπτωση της καύσης

Στερεά απόβλητα: Στερεό σταθεροποιημένο υπόλειμμα που 

αποτελείται από ανόργανα υλικά και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 

(Υαλοποιημένο στερεό). Η ποσότητα είναι πολύ μικρή.

Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των αερίων μετά την καύση του 

αέριου Σύνθεσης
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Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης/υαλοποίησης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης/υαλοποίησης
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Σύστημα τροφοδοσίας
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Φούρνος Αεριοποίησης / Υαλοποίησης
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Κυκλώνας
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Δευτερογενής Θάλαμος Καύσης
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Σύστημα Διαβροχής με νερό
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Σύστημα υγρού καθαρισμού απαερίων
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Λογισμικό Ελέγχου & Παρακολούθησης



Συναρμολόγηση και λειτουργία επιδεικτικής μονάδας 
αεριοποίησης / υαλοποίησης με την τεχνική του πλάσματος

Σύσταση παραγόμενου 
αερίου σύνθεσης

Προκαταρκτικά 
πειράματα –
λειτουργία

Χαρακτηρισμός 
Εισερχόμενων 

Ρευμάτων

Μελέτη επίδρασης 
διαφόρων παραγόντων

Τροποποιήσεις για τη 
βελτίωση της μονάδας

Προσδιορισμός 
ενεργειακού 

περιεχόμενου

Υπολογιστικό εργαλείο 
για τη συσχέτιση 

σύστασης & ενέργειας

Ισοζύγια μάζας & 
ενέργειας

Αξιολόγηση συστήματος θερμικής επεξεργασίας

Χαρακτηρισμός 
στερεού 

υπολείμματος

Εκχυλισιμότητα
συναρτήσει: pH,  t, 

κοκκομετρίας, 
τρόπου ψύξης

Εκχυλισιμότητα
συναρτήσει: t, Θ, 

ανάδευσης

Μελέτη αέριων 
εκπομπών
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Υαλοποιημένο στερεό υπόλειμμα
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Υπόλειμμα σε μορφή κόκκων



Υαλοποιημένο υπόλειμμα

Αερόψυκτο Υδρόψυκτο

Υαλοποιημένο υπόλειμμα

Αερόψυκτο Υδρόψυκτο



Χρήση υαλοποιημένου υπολείμματος ως πρόσθετου στο μπετό

Ενδεικτική χρήση υαλοποιημένου
υπολείμματος ως πρόσθετου

Χρήση σαν γυαλί και πλακίδιο 
34

Un provino:Un provino:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ



Διάταξη για τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό 
της σύστασης παραγόμενου αερίου σύνθεσης

Διάταξη για τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό 

της σύστασης παραγόμενου αερίου σύνθεσης



Προσδιορισμός της σύστασης του 
παραγόμενου αερίου σύνθεσης

Προσδιορισμός της σύστασης του παραγόμενου αερίου 

σύνθεσης



Ενδεικτική σύσταση αερίου σύνθεσης
Ενδεικτική σύσταση αερίου σύνθεσης



Παρακολούθηση τελικών αέριων 
εκπομπών

Παρακολούθηση τελικών αέριων εκπομπών
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SO2
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SO2
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Επίσκεψη στην πιλοτική μονάδα αεριοποίησης



Σήμερα

• ΕΜΠ & ΠΚ: Πιλοτική έρευνα για την μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης υπολειμμάτων με τη μέθοδο της αεριοποίησης για 
λογαριασμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Κρήτης



Από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος
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Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την Kυκλική Oικονομία: 

«Κλείσιμο του κύκλου»: μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την Kυκλική

Oικονομία στην ΕΕ

Μακροπρόθεσμα Oφέλη – Στόχοι & Προσδοκίες

Aσφάλεια και σταθερότητα της 

προσφοράς πρώτων/δευτερογενών 

υλών στις αλυσίδες εφοδιασμού

Εξοικονόμηση έως 600 δισ. Ευρώ - 8% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών για επιχειρήσεις στην ΕΕ

1. Η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο

2. Η παραγωγή αποβλήτων ελαχιστοποιείται

3. Ενισχύεται η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εισάγοντας 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

4. Οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 3,4 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας κυκλικής οικονομίας, όπως σε τομείς: επισκευής, 

διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης, ενοικίασης και 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σε ολόκληρη την EE έως το 

2030

Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας - Έως + 7% του ΑΕΠ

Δημιουργία επιπλέον 3 εκατομ. 

θέσεων εργασίας

Μείωση των συνολικών ετήσιων

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

κατά 2-4%
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Βασικές περιοχές δράσης 5 Τομείς Προτεραιότητας

Παραγωγή 

Κατανάλωση 

Διαχείριση 

αποβλήτων

Αγορά 

δευτερογενών 

πρώτων υλών

Καινοτομία 

Επενδύσεις 

και Έλεγχος

Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

Πλαστικά

Απόβλητα 

τροφίμων
Βιομάζα & 

προϊόντα 

βιολογικής 
προέλευσης

Απόβλητα 

Εκσκαφών, 

Κατασκευών 

και 

Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΕΚ) 

Κρίσιμες 

Πρώτες 

Ύλες 



Παράδειγμα εφαρμογής έργο LIFE DRYWASTE: 
Στόχος: Σχεδιασμός, κατασκευή και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος 

ξήρανσης των βιοαποβλήτων στην πηγή.
Αποτελέσματα: 
• Μείωση μάζας & όγκου των βιοαποβλήτων στην πηγή κατά 80% στα 

νοικοκυριά

• Το τελικό προϊόν είναι σχεδόν άοσμο, δεν έχει προσμίξεις, είναι  εύκολο στη 
διαχείρισή του και μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς να βιοαποδομείται

• Παραγωγή βιομάζας η οποία διαθέτει υψηλό οργανικό περιεχόμενο 
(διαλυτά σάκχαρα, άμυλο, λίπη, πρωτεΐνες, κυταρρίνη, ημι-κυτταρίνη), το 
οποίο δύναται πλέον να αξιοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας

Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων





Παράδειγμα εφαρμογής έργο Waste2Bio: 

• Εφαρμογή ΔσΠ & ξήρανση βιοαποβλήτων σε Δήμους Αττικής

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επίδειξη λειτουργίας μιας 
πρωτότυπης μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης από 
βιοαπόβλητα 

• Παραγωγή  τελικού  προϊόντος  υψηλής  προστιθέμενης  
αξίας  (βιοαιθανόλη), το οποίο  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  
κυρίως  ως  βιοκαύσιμο 2ης γενιάς.

Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων



• Αποκεντρωμένη Ξήρανση βιοαποβλήτων 

LIFE+ Waste2Bio



• Βιομάζα βιοαποβλήτων σε βιαιθανόλη

1. Προκατεργασία βιομάζας: θέρμανση 
και προσθήκη μικρής ποσότητας  οξέος.

2. Σακχαροποίηση: Ενζυματική 
υδρόλυση αμύλου και κυτταρίνης

3. Ζύμωση: προσθήκη μαγιάς για 
μετατροπή σακχάρων σε βιοαιθανόλη. 

4. Απόσταξη δειγμάτων

LIFE+ Waste2Bio



Πιλοτική μονάδα βιομετατροπής Waste2Bio



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Waste2bio



1 tn wet 

biowaste

34 L ethanol

(155 L/tn dry biowaste)

energy surplus

0. 09 MWhe + 0.17 MWht

0.04 tn digestate

0.22 tn dry 

biowaste

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Waste2bio



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ WASTE2BIO



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ WASTE2BIO

1 tn wet 

biowaste

38 L ethanol

(173 L/tn dry biowaste)

energy surplus

0. 07 MWhe + 0.14 MWht

0.03 tn digestate

0.22 tn dry 

biowaste

24 L biodiesel

(109 L/tn dry biowaste)



Multi-feedstock
Anaerobic digestion for the 
valorization of residual streams 
(from delignification and thermal 
pretreatments and ethanol 
recovery). 



Αλυσίδες αξίας για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε νέα 
καινοτόμα προϊόντα



• Το έργο σχετίζεται με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.
Kύριος στόχος:

• Μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής
αξίας, όπως π.χ.

✓συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών
✓βιοπλαστικά
✓βιοαιθανόλη
✓βιοάνθρακα
✓βιοδιαλύτες
✓πρωτεΐνες
✓έλαια.



• Διάρκεια: Οκτώβριος 2019 - Φεβρουάριος 2023

• Συμμετοχή 26 ερευνητικών εταίρων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,

επιχειρήσεων και δικτύων πόλεων.

• Από την Ελλάδα συμμετέχουν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο

Κρήτης η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., η ΕΤΑΜ Α.Ε., η Ελληνική Εταιρεία

Προστασίας της Φύσης και το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την

Κυκλική Οικονομία.

• 7 πιλοτικές μονάδες



WaysTUP!



An Example of a Flow-Chart for Products from 

Petroleum-based Feedstocks
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Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων

συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για απομακρυσμένες περιοχές - “LIFE
PAVEtheWAySTE“

Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων 

(Ηρακλειά, 

Σχοινούσα, Δονούσα, 
Κουφονήσια)

Απομακρυσμένες Περιοχές Δράσης

Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας 

(Αρχαία Ολυμπία, 

Δρούβα, Πελόπιο, 
Πλάτανος)

Στόχος του έργου η διευκόλυνση της εφαρμογής της
Οδηγίας-Πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα σε
απομακρυσμένες περιοχές, ενεργοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειμένου να
βελτιώσουν τις πρακτικές ανακύκλωσης, ώστε να
ανοιχθεί ο δρόμος προς την αειφόρο διαχείριση και
αποδοτικότητα των πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με την
ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός οικονομικά βιώσιμου
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, βασισμένο σε ένα
καινοτόμο σύστημα διαχωρισμού στην πηγή των ΑΣΑ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008L0098


Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ PAVEtheWAySTE 
για απομακρυσμένες περιοχές



Τετράγωνα διαφορετικού χρωματισμού υποδεικνύουν τους χώρους του περιπτέρου με βάση τη λειτουργία που εκτελείται στον

καθένα, δηλαδή:

▪ Κίτρινο - Χώρος υποδοχής προδιαλεγμένων ρευμάτων υλικών (γυαλί, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, κλπ)

▪ Κόκκινο - Χώρος διαχωρισμού υλικών σε υποκατηγορίες (έγχρωμο γυαλί, σιδηρούχα, έντυπο χαρτί, PET λευκό, κλπ)

▪ Γαλάζιο - Χώρος επεξεργασίας υλικών (συμπίεση και θραύση, δεματοποίηση)

▪ Γκρι - Χώρος αποθήκευσης δεματοποιημένων υλικών

Γενική κάτοψη του Πράσινου Περιπτέρου

20m3 container,
(6.06m x 2.59m x 2.44m)



Αισθητική εναρμόνιση του Πράσινου Περιπτέρου με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής δράσης



Αισθητική εναρμόνιση του Πράσινου Περιπτέρου με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής δράσης –
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων



ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
✓ Εργονομικός σχεδιασμός
✓ Λεπτομερής διαχωρισμός και ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής 
καθαρότητας

✓ Κατασκευαστική ευκολία και ευελιξία
✓ Υψηλή λειτουργική άνεση
✓ Ξεχωριστός & μονωμένος χώρος 

αποθήκευσης
✓ Ευκολία μεταφοράς και τοποθέτησης
✓ Χαμηλή πολυπλοκότητα χειρισμού
✓ Μικρό κόστος συντήρησης και 

επισκευής



Sol Brine-Concept
“The main objective of this project was 

the development of an innovative, energy autonomous 

system for the treatment of brine from seawater 

desalination plants ”



Sol Brine-Single Line Diagram



Sol Brine-Pilot

Dryer

System



Sol Brine-Green Awards







Σας Ευχαριστώ!

konmoust@central.ntua.gr

www.uest.gr

mailto:konmoust@central.ntua.gr

