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Σχέδιο Διαχείρισης
Βιοαποβλήτων
στην Αττική
Αντώνης Μαυρόπουλος
Σύμβουλος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων
Πρόεδρος International Solid Waste
Association (ISWA)

Περιεχόμενα
q Από που ξεκινάμε;
q Πού πάμε;
q Οδικός χάρτης
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Από που ξεκινάμε;

qΠαράγουμε σχεδόν 800.000 τόνους ανά έτος
q Ανακυκλώνουμε σχεδόν 8%
q Ξεκίνημα ΔσΠ
q Μονάδα βιοαποβλήτων ΕΣΔΝΑ
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
•
•

Πάνω από 1.600.000 κυβικά μέτρα το χρόνο στον ΧΥΤΑ
Παραγωγή βιοαερίου ισοδύναμη με 120.000 τόνους
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος δηλαδή
ετήσιες εκπομπές από:

•
•

26.000 αυτοκίνητα
Ρεύμα 20.000 νοικοκυριών
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•
•
•

Σημαντική επιβάρυνση στραγγισμάτων
Οσμές
Απώλεια οργανικού άνθρακα

ü Ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους για τα φυτά
ü Αύξηση της αντίστασης στη διάβρωση του εδάφους
ü Βελτίωση της κατακράτησης ύδατος στο έδαφος
ü Αύξηση της εδαφικής βιοποικιλότητας

Οι οικονομικές επιπτώσεις
•

Εισάγουμε 800 χιλιάδες τόνους λιπάσματα και
εδαφοβελτιωτικά ανά έτος αξίας 260 εκ. ευρώ

•

Στην Αττική μπορούμε να παράγουμε πάνω από 200 χιλιάδες
τόνους καλό κόμποστ, αξίας άνω των 10-15 εκ. ευρώ
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-26 ευρώ / τόνο από κόστος διάθεσης
-25 ευρώ / τόνο από τη μεταφορά
-10 ευρώ / τόνο αν εφαρμοστεί το τέλος κυκλικής οικονομίας
Με τη σημερινή διαχείριση πληρώνουμε περίπου 40-45 εκ. ευρώ
παραπάνω και χάνουμε πόρους της τάξης των 10-15 εκ. ευρώ ανά
έτος .

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν
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Έργο: Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας 2018 - 2020

• Στόχος: βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης του ΕΣΔΑ – εφαρμογή
και επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020 και περαιτέρω
• Από κοινού υλοποίηση: YΠEN και GIZ, σε συνεργασία με DG
Reform
• Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης
και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU)

Δράσεις του έργου
1.

Υποστήριξη για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων

1.1 Χωριστή
συλλογή
τωνimprovement
αστικών αποβλήτων
1. Support
for the
of municipal waste management
1.2 Χωριστή
συλλογή
βιοαποβλήτων
(μελέτες
σκοπιμότητας σε 6 Δήμους Δυτικής Αττικής)
1.1 Separate collection of municipal
waste
1.3 Κοστολόγηση
διαχείρισης
στερεών
1.2 Separateυπηρεσιών
collection of
bio-waste αστικών
(feasibility
studiesαποβλήτων
for 6 municipalities of West-Attika)
2.

1.3 Cost accounting of municipal waste expenditures
Υποστήριξη σε ρυθμιστικά θέματα του τομέα των αποβλήτων

2.1 Ορισμός
και κατηγοριοποίηση
των αποβλήτων
2. Support
on specific regulatory
issues of the(αποχαρακτηρισμός)
waste sector
2.2 Χρήση
οικονομικών
εργαλείων
και
πιλοτική
2.1 Definition and classification of waste εφαρμογή σε Δήμο
2.3 Μέτρα
ενημέρωσης
καιinstruments
ευαισθητοποίησης
σχετικά μεstudy
την πρόληψη
καιrefund
την system
2.2 Use
of economic
and pre-feasibility
on deposit
ανακύκλωση αποβλήτων
2.3 Information and awareness raising measures on waste prevention and recycling
3.

Υποστήριξη στη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων
3. Support on the management of specific waste categories
3.1 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
3.1 Construction and demolition waste
3.2 Επικίνδυνα απόβλητα
3.2 Hazardous waste
3.3 Ιλύες αστικού τύπου
3.3 Sewage sludge
3.4 Ανάκτηση ενέργειας αποβλήτων από (συν-) αποτέφρωση
3.4 Energy recovery of waste
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Δράση 1.2 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
(μελέτες σκοπιμότητας σε 6 Δήμους Δυτικής Αττικής)
Στόχος: ανάπτυξη ενός συστήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
του δήμου - ανάκτηση οργανικών υλικών υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή
εδαφοβελτιωτικoύ υψηλής ποιότητας (κομπόστ) στις εγκαταστάσεις του EΔΣNA

Κύρια στοιχεία
1. Σχεδιασμός

•
•
•

Επιλογή πιλοτικής περιοχής
Ποσοτικοί – Ποιοτικοί στόχοι (νομοθεσία)
Τύπος παραγωγών βιοαποβλήτων

2. Οργάνωση

•
•
•

Σύστημα χωριστής συλλογής (πόρτα-πόρτα, κεντρική)
Εσωτερικός – Εξωτερικός εξοπλισμός (κάδοι, οχήματα κτλ.)
Συχνότητα συλλογής- δρομολόγια

3. Υλοποίηση &
Αξιολόγηση
(Βελτιστοποίηση)

•
•
•
•

Έναρξη συστήματος
Παρακολούθηση αποτελεσμάτων
Συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση συστήματος

4. Μεταφορά &
Αναπαραγωγή

•

Επέκταση συστήματος σε τοπικό επίπεδο και μεταφορά σε
άλλες περιοχές – εμπειρίες και γνώση που αποκτήθηκαν
Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Δήμους

•

Αναμενόμενα αποτελέσματα
-

πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά οφέλη για τοπικές κοινωνίες
Καλό παράδειγμα για άλλους Δήμους της Ελλάδας

Πλεονεκτήματα
πιλοτικής:
ü Δοκιμή καλών
πρακτικών με
μικρότερο budget
ü Απόκτηση εμπειριών
ü Εκτιμήσεις για
εφαρμογή πλήρους
κλίμακας
ü Βελτιστοποίηση –
επέκταση
συστημάτων

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
•

Δημιουργία ομάδων επικοινωνίας & PR με τοπικούς
φορείς (εθελοντές, ΜΚΟ, εκπρόσωποι νοικοκυριών,
μαθητών, τοπικών επιχειρήσεων, προσωπικό Δήμου κτλ.

•

Δημιουργία κοινής ταυτότητας του έργου (logo, σύνθημα,
ενημερωτικό υλικό)

•

Αξιοποίηση υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας και
τοπικών μέσων για διάδοση του μηνύματος και ενίσχυση
συμμετοχής

Tips Επικοινωνίας!
ü Οι δράσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δεν είναι
ποτέ αρκετές
ü Σκέψου/Σχεδίασε για το ΠΑΡΟΝ, αλλά πιο πολύ το
ΜΕΛΛΟΝ
ü ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ προς την κοινότητα =
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κοινότητα
ü Μοιράσου ΓΝΩΣΕΙΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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Που πάμε;
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Θεσμικό πλαίσιο
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851
• 31/12 2023 τα βιοαπόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται
στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα
είδη αποβλήτων
• Μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% έως το 2025 και κατά
50% έως το 2030

Νόμος 4685/2020
• Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 πρέπει υποχρεωτικά είτε να
διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να
συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα είδη
αποβλήτων
• Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης υποχρεούνται
να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων
που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους à Σε
περίπτωση που δεν το κάνουν ο Δήμος επιβάλει πρόστιμα
Στόχοι της Περιφέρειας
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Το τέλος των μονάδων ΜΒΤ;

92,3% Διάθεση

>90% Ανακύκλωση

7,7% Ανακύκλωση
<10% Διάθεση

Σήμερα

2035
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Οδικός χάρτης
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Ανάπτυξη
αγοράς

Οικονομικά
εργαλεία

Εθελοντικές
συμφωνίες

Ενημέρωση

Πρόληψη
LOVE FOOD-HATE WASTE
https://www.lovefoodhatewaste.com

ü 1,8 εκατομμύρια νοικοκυριά
ü Εξοικονόμηση 400 εκατομμύριων ευρώ και 137.000 τόνων τροφίμων ετησίως
ü Μείωση αποβλήτων τροφίμων κατά 14% σε μόλις έξι μήνες
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Εστιασμένη πρωτοβουλία για τον τομέα της εστίασης

Οικιακή κομποστοποίηση – μικρές μονάδες αναερόβιας
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Χωριστή συλλογή
vΚαλύτερη

οργάνωση - εφαρμογή
βέλτιστων διαδρομών
vΕπαναχωροθέτηση των κάδων
vΕπανασχεδιασμός των τομέων
καθαριότητας & δρομολογίων
vΜείωση των ετήσιων λειτουργικών
εξόδων της τάξης του 20 - 25%

Μπαίνουμε στην εποχή της ψηφιακής διαχείρισης των αποβλήτων

14

4/6/2020

Καμπάνια ενημέρωσης
ευαισθητοποίησης

•
•
•
•
•
•

Αποκεντρωμένες μονάδες
επεξεργασίας βιοαποβλήτων
Εξοικονόμηση καυσίμου
Ταχύτητα
Περισσότερες θέσεις εργασίας
Χαμηλότερο κόστος
Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα
Άμεση επαφή με πολίτες

15

4/6/2020

Μοντέλο Καταλονίας – κόστος Αττικής

Τεχνολογίες
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Ποιοτικό προϊόν
•
•
•
•

Πιστοποίηση κόμποστ προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων ΕΜΑΚ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009
Όρος για την πιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ η
πιστοποίηση της μονάδας
Όλες οι μονάδες θα πιστοποιηθούν για να έχουμε ποιοτικό
προϊόν και όχι δευτερογενές απόβλητο

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Περιβαλλοντικά οφέλη

•
•

Εκτροπή 750.000 m3/ έτος από την ταφή
Εξοικονόμηση 320.000 tn / έτος CO2 à Ετήσιες εκπομπές από 70.000
αυτοκίνητα ή από ρευματοδότηση 54.000 νοικοκυριών

Οικονομικά οφέλη

•
•

Εξοικονόμηση 15-20 εκ. €/ έτος από κόστος διάθεσης και μεταφοράς
Δημιουργία προϊόντος αξίας 10-15 εκατομμυρίων ευρώ σταδιακά

Κοινωνικά οφέλη

•
•

250 - 300 νέες θέσεις εργασίας
Υψηλά ποσοστά ευαισθητοποίησης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
antonis.mavropoulos@d-waste.com
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