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Η προζλευςη τησ ιλφοσ:
 Η ιλφσ αποτελεί βαςικό παραπροϊόν τθσ επεξεργαςίασ των αςτικϊν
λυμάτων

 Είναι το ςφνολο των καταλοίπων που προζρχεται από εγκαταςτάςεισ
επεξεργαςίασ λυμάτων (πλθν εςχαριςμάτων και καταλοίπων τθσ
αμμοςυλλογισ)

Η επεξεργαςία ςτοχεφει:
 ςτθν ελάττωςθ του όγκου και τον διαχωριςμό ςτερεϊν – νεροφ
 ςτθν βιολογικι αποδόμθςθ των περιεχόμενων οργανικϊν ουςιϊν
 ςτθν υγειινοποίθςι τθσ

Η διαχείριςη περιλαμβάνει:
 ςυλλογι, μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ

Ιλφσ: Απόβλητο η φυςικόσ πόροσ;
Η ορκι επεξεργαςία & διαχείριςθ ςτοχεφει ςτθν αποςφνδεςθ τθσ

ιλφοσ από τθν ζννοια «απόβλητο» για το οποίο απαιτείται θ
εξαςφάλιςθ χϊρων και μεκόδων αςφαλοφσ απόρριψθσ και τθ
δθμιουργία των προχποκζςεων αξιοποίθςθσ τθσ για τθν παραγωγι
«φυςικοφ πόρου» είτε με τθν επιςτροφι τθσ ςτο ζδαφοσ ωσ
εδαφοβελτιωτικό είτε με τθν εκμετάλλευςθ του ενεργειακοφ τθσ
δυναμικοφ

Η ςφςταςη τησ ιλφοσ
Χρήςιμα ςυςτατικά:
Οργανικι Ουςία, Θρεπτικά (Άηωτο, Φϊςφοροσ, Κάλιο),
Ιχνοςτοιχεία

Ανεπιθφμητα ςυςτατικά:
Βαρζα μζταλλα, Οργανικζσ ενϊςεισ, Πακογόνα

ΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
• Εκπόνθςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Ιλφοσ, Εκπόνθςθ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν & του ςχετικοφ Νομοκετικοφ
Πλαιςίου (Οκτϊβριοσ 2010)
• Ανακεϊρθςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(Δεκζμβριοσ 2014)
• Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ιοφνιοσ 2015)

Παραγωγή ιλφοσ ςτην Ελλάδα
Στοιχεία (2011)

• 260 ΕΕΛ λειτουργοφν ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ
• 9.643.701 κάτοικοι εξυπθρετοφνται
• 89% του απογεγραμμζνου πλθκυςμοφ (απογραφι 2011)
• 121.783 τόνοι/ζτοσ ςυνολικι ποςότθτα αφυδατωμζνθσ
(ξθρισ) ιλφοσ
• 12,6 kgr DS/ζτοσ μζςθ, ανά κάτοικο, παραγωγι ξθρισ ιλφοσ

Ποςοτική κατανομή τησ παραγωγήσ ξηράσ
ιλφοσ ανά Περιφζρεια

Πρακτικζσ Διαχείριςησ Ιλφοσ / Επεξεργαςία
Στοιχεία (2011)
1. ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ
ΜΕΘΟΔΟ

Ξηρή Ιλφσ, τόννοι

ΕΕΛ

Αναερόβια χϊνευςθ

72.732

15

Αεροβια ςτακεροποίθςθ

48.298

229

309

16

121.339

260

Φυςικά ςυςτιματα
ΣΥΝΟΛΟ
2. ΑΦΤΔΑΣΩΗ
ΜΕΘΟΔΟ

ΕΕΛ

Σαινιοφιλτρόπρεςςα / Φυγοκεντρθτζσ

175

Κλίνεσ ξιρανςθσ

85
ΣΥΝΟΛΟ

260

3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΜΕΘΟΔΟ

ΕΕΛ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ

2

ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΗ

2
ΣΥΝΟΛΟ

4

Πρακτικζσ Διαχείριςησ Ιλφοσ /
Σρόποι διάθεςησ Ιλφοσ
ΔΙΑΘΕΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011

Σρόποσ διαχείριςησ
Εναπόκεςθ ςτο
ζδαφοσ, D1
Επεξεργαςία ςε
χερςαίο χϊρο, D2

Αποκικευςθ, D15

Εφαρμογή

ΕΕΛ

ΧΤΣΑ

140

αποκατάςταςθ
πλθγωμζνων
ανάγλυφων,
λατομεία
Εντόσ, εκτόσ ΕΕΛ

Ξηρά
ιλφσ, tn

%

33.150 27,2

10

2.447

2,0

43

7.514

6,2

Πρακτικζσ Διαχείριςησ Ιλφοσ /
Σρόποι διάθεςησ Ιλφοσ
ΑΝΑΚΣΗΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011

Σρόποσ διαχείριςησ

Εφαρμογή

Χριςθ κυρίωσ ωσ
καφςιμο, R1
Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ
οργανικϊν ουςιϊν, R3

Ενεργειακι
αξιοποίθςθ
γεωργικι
εφαρμογι ζμμεςα
μζςω δθμιουργίασ
εδαφοβελτιωτικοφ

Επεξεργαςία ςε χερςαίο
χϊρο προσ όφελοσ τθσ
γεωργίασ, R10
Αποκικευςθ+ γεωργικι
εφαρμογι
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)
Χ: Μθ προςδιοριηόμενθ
διαχείριςθ

γεωργικι
εφαρμογι
απευκείασ

ΤΝΟΛΟ

ΕΕΛ

Ξηρά
ιλφσ, tn

%

5

40.000

32,9

9

6.272

5,2

12

13.050

10,7

3

12.352

10,1

38

6.998

5,7

260

121.783 100,0

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Θερμική επεξεργαςία / ΚΕΛ ΨΤΣΣΑΛΕΙΑ-ΕΤΔΑΠ
ΧΗΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Θερμική επεξεργαςία / ΚΕΛ ΨΤΣΣΑΛΕΙΑ-ΕΤΔΑΠ
Καυςτήρασ και περιςτροφικό τφμπανο ξήρανςησ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Θερμική επεξεργαςία / ΚΕΛ ΨΤΣΣΑΛΕΙΑ-ΕΤΔΑΠ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Σύνθεηη ηεσνολογία



Υτηλό κόζηορ επένδςζηρ (30 εκαη. €)



Υτηλό κόζηορ λειηοςπγίαρ (60-70 €/tn DS)



Υτηλό κόζηορ διάθεζηρ (120 €/tn ζηην ηζιμενηοβιομησανία)

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Θερμική επεξεργαςία / ΕΕΛ ΙΝΔΟΤ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΤΑΘ
Καςζηήπαρ και πεπιζηποθικό ηύμπανο ξήπανζηρ

Διάθεζη: για παπαγυγή εδαθοβεληιυηικού για ηην γευπγία
Κόζηορ λειηοςπγίαρ: 80 €/tn ιλύορ (αθςδαηυμένηρ)
Κόζηορ διάθεζηρ: 10 €/tn ιλύορ (ξηπήρ)

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Αςβεςτοποίηςη/ ΕΕΛ ΙΝΔΟΤ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΤΑΘ
Πλεονεκτήματα:
 Σο υψθλό pΗ και θ κερμότθτα που παράγεται από τθν αντίδραςθ
μεταξφ αςβζςτθ και του νεροφ τθσ ιλφοσ βοθκοφν ςτθν αναςτολι
δράςθσ μικροβιακοφ φορτίου και καταςτροφι πακογόνων:
υγιεινοποίθςθ
 Η προςκικθ αςβζςτθ αυξάνει το περιεχόμενο ξθράσ ουςίασ του
μίγματοσ και μειϊνει το ποςοςτό οργανικϊν
 Απλι λειτουργία
Τλικό:
 άνυδροσ αςβζςτθσ ι οξείδιο του αςβεςτίου (CaO)
 υδράςβεςτοσ ι υδροξείδιο του αςβεςτίου Ca(OH)2

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Αςβεςτοποίηςη/ ΕΕΛ ΙΝΔΟΤ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΤΑΘ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΙΛΤΟ ΜΕ ΑΒΕΣΗ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Ηλιακή Ξήρανςη/ ΦΟΔΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ, ΚΡΗΣΗ

• Η μονάδα θλιακισ ξιρανςθσ είναι εγκατεςτθμζνθ ςτον χϊρο
του ΦΟΔΑ
• Εξυπθρετεί τισ ΕΕΛ Χερςονιςου και ΕΕΛ Μαλλίων

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Ηλιακή Ξήρανςη/ ΦΟΔΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ, ΚΡΗΣΗ
Γενική άποψη θερμοκηπίου

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Ηλιακή Ξήρανςη/ ΦΟΔΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ, ΚΡΗΣΗ
Βαςίηεται ςτθν επαφι κάτω από ζνα κερμοκιπιο , του αζρα που ανανεϊνεται ςυνεχϊσ
και τθσ ιλφοσ που είναι διαςτρωμζνθ ςε μια πλάκα από μπετόν , υπό ςυνεχι ανάδευςθ
Ανάδευςη ιλφοσ με όχημα ρομπότ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Βιοενίςχυςη/ ΔΕΤΑ Πάτρασ και ΔΕΤΑ Βζροιασ

• Βιοενίςχυςθ είναι θ εφαρμογι – προςκικθ ειδικϊν
μικροοργανιςμϊν ςτθν επεξεργαςία των λυμάτων
• Επιτυγχάνεται δραςτικι μείωςθ τθσ παραγωγισ ιλφοσ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Εφαρμογή ςτην γεωργία/ ΔΕΤΑ Λάριςασ
A. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ

• Ενθμζρωςθ ενδιαφερόμενου αγρότθ από τθν ΔΕΤΑΛ για όλθ
τθν διαδικαςία
• Λιψθ δειγμάτων εδαφϊν από τον αγρότθ

• Ανάλυςθ των δειγμάτων ςτο εργαςτιριο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ
• φνταξθ φακζλου από ΔΕΤΑΛ
• Κατάκεςθ του φακζλου ςτθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ
Οικονομίασ Π.Ε. Λάριςασ
• Ζκδοςθ άδειασ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Εφαρμογή ςτην γεωργία/ ΔΕΤΑ Λάριςασ
B. ΤΝΣΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΤ

1. ΑΙΣΗΗ
2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΝΗΜΜΕΝΑ
2α υνοπτικι κατάςταςθ αγρϊν
2β Τπεφκυνθ διλωςθ ενδιαφερόμενου για το είδοσ τθσ καλλιζργειασ

2γ Τπεφκυνθ διλωςθ ιδιοκτιτθ ότι επιτρζπει τθν εφαρμογι ιλφοσ
2δ Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ αγροφ ςε περίπτωςθ ενοικίαςθσ
2ε Διλωςθ ΟΔΕ
2ςτ Ψθφιοποιθμζνοι Χάρτεσ από διλωςθ ΟΔΕ

3. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΔΑΦΟΤ
4. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΙΛΤΟ

Καλζσ Πρακτικζσ Επεξεργαςίασ & Διάθεςησ
Εφαρμογή ςτην γεωργία/ ΔΕΤΑ Λάριςασ
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΛΤΟ

• Επικοινωνία με αγρότθ – προςδιοριςμόσ θμερομθνίασ εφαρμογισ
• Μεταφορά απαιτοφμενθσ ποςότθτασ ςτα ςυγκεκριμζνα αγροτεμάχια και
εκφόρτωςθ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία
• Μεταφορά του κοπροδιανομζα τθσ ΔΕΤΑΛ ςε προκακοριςμζνο ςθμείο

• Φόρτωςθ του κοπροδιανομζα με ιλφ από φορτωτι
• Εφαρμογι ςτο ζδαφοσ
• Ενςωμάτωςθ τθσ ιλφοσ ςτο ζδαφοσ με όργωμα

Μεηαθοπά ηηρ ιλύορ ζηον αγπό

24

Εθαπμογή ιλύορ ζηο έδαθορ με κοπποδιανομέα

25

ΚΟΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ & ΔΙΑΘΕΗ
Κόςτθ Διαχείριςθσ Ιλφοσ από ΕΕΛ
με ςτρογγυλοποιθμζνα ςτοιχεία για το 2011/2012/2013

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΣΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΙΛΤ ΣΩΝ ΕΕΛ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
1. ΚΤΑ 50910/2727/2003 εθνικό ςχζδιο διαχείριςησ για τα μη
επικίνδυνα ςτερεά απόβλητα (ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγία
91/156/ΕΟΚ για τα ςτερεά απόβλητα)
το ιςχφον ςχζδιο κακορίηονται οι κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ των μθ
επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων και προςδιορίηονται οι διαχρονικοί ςτόχοι και
οι δράςεισ για τθν επίτευξι τουσ.
Σα ρεφματα αποβλιτων ςτα οποία εξειδικεφεται θ εφαρμογι του ςχεδίου είναι:
•

Αςτικά απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν ςυςκευαςίασ

•

Μθ επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα

•

Άλλεσ κατθγορίεσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων
•

Ιλφεσ από εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων.

•

Ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων του Ν.2939/2001

•

Γεωργικά υπολείμματα και άχρθςτα γεωργικά προϊόντα.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Γενικζσ κατευθφνςεισ
Ιεράρχθςθ διαχείριςθσ αποβλιτων ςε τρία επίπεδα:
• Πρόλθψθ θ μείωςθ
• Ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ , ανάκτθςθ
• Διάκεςθ
Τφιςτάμενη κατάςταςη (2003)
• 150 ΕΕΛ
• 55% εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ
• Διάκεςθ ιλφοσ αποκλειςτικά ςε ΧΤΣΑ-ςτον χϊρο των ΕΕΛ
Κφριοσ ςτόχοσ του εθνικοφ ςχεδιαςμοφ για την ιλφ
Η επίτευξθ υψθλοφ βακμοφ αξιοποίθςθσ με αντίςτοιχθ
μείωςθ του ποςοςτοφ τελικισ διάκεςθσ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Δράςεισ για την επίτευξη του ςτόχου
α) απ’ ευκείασ χριςθ ςε αγροτικζσ εφαρμογζσ ωσ εδαφοβελτιωτικοφ
υλικοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που τίκενται από τθν
ΚΤΑ 80568/4225/91
β) για τθν επανζνταξθ ςτο φυςικό περιβάλλον «τραυματιςμζνων»
φυςικϊν αναγλφφων. Απαραίτθτο είναι πριν τθν τελικι χριςθ τθσ ιλφοσ
για τουσ παραπάνω ςκοποφσ, αυτι να είναι ςτακεροποιθμζνθ θ να ζχει

υποςτεί ςυνεπεξεργαςία με άλλα μθ επικίνδυνα βιοαποδομιςιμα
απόβλθτα, όπωσ με το οργανικό κλάςμα των αςτικϊν αποβλιτων και να
πλθροί περιβαλλοντικά κριτιρια ςυμβατά με τθν κείμενθ νομοκεςία.
γ) ξιρανςθ τθσ ιλφοσ και χριςθ αυτισ ωσ καυςίμου φλθσ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
2. Ειδικό θεςμικό πλαίςιο για τη διαχείριςη τησ ιλφοσ:
 Κ.Τ.Α 80568/4225/1991 «Μζκοδοι όροι και περιοριςμοί για τθ
χρθςιμοποίθςθ ςτθ γεωργία τθσ ιλφοσ που προζρχεται από επεξεργαςία
οικιακϊν & αςτικϊν λυμάτων» (ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία

86/278/ΕΟΚ)
 ΚΤΑ 114218/1997 «Κατάρτιςθ πλαιςίου Προδιαγραφϊν και γενικϊν
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» κακορίηονται οι

τεχνικζσ προδιαγραφζσ διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ από εγκαταςτάςεισ
επεξεργαςίασ.
 χζδιο νζασ ΚΤΑ (ανακεϊρθςθ τθσ ΚΤΑ 80568/4225/1991) ςχετικά με τουσ
τρόπουσ και τα όρια διάκεςθσ τθσ ιλφοσ ςτθ Γεωργία

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
3. Ν.4042/2012 - Νόμοσ Πλαίςιο παραγωγήσ & διαχείριςησ
αποβλήτων − Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα
απόβλητα
• Με το νζο Νόμο Πλαίςιο για τα απόβλθτα, ενςωματϊνεται ςτο εκνικό
δίκαιο θ νζα Οδθγία Πλαίςιο για τα απόβλθτα (2008/98/ΕΚ) και
ρυκμίηεται εκ νζου ςυνολικά θ διαχείριςθ των αποβλιτων, επικίνδυνων
και μθ.
• Θεςπίηονται ενιαίοι κανόνεσ διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων και
κακορίηεται μια νζα ςτρατθγικι αντίλθψθ και πολιτικι ςτθ διαχείριςι
τουσ, με κφριο ςτόχο το υψθλό επίπεδο αποδοτικότθτασ των πόρων.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Προβλζπονται:

Εθνικό χζδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων, (ΕΔΑ)
Είναι ςτρατθγικόσ και πολιτικόσ ςχεδιαςμόσ και κακορίηει τθ
ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των
αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο.

Περιφερειακά χζδια Διαχείριςησ Αποβλήτων (ΠΕΔΑ)
Κάκε ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του
ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία Περιφζρεια,
προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςι τουσ, ςε
ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΔΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Ιεράρχηςη διαχείριςησ αποβλήτων.
Επιλογζσ τθσ διαχείριςθσ ςε πζντε επίπεδα.
Δίνεται προτεραιότθτα ςτθν πρόληψη (βζλτιςτθ επιλογι),
ακολουκοφμενθ από τθν επαναχρηςιμοποίηςη, τθν ανακφκλωςη, άλλεσ
μορφζσ ανάκτηςησ (π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ) και τθν αςφαλι διάθεςη
να αποτελεί τθν ζςχατθ λφςθ ανάγκθσ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Ιλφσ ΕΕΛ

• Οι ΔΕΤΑ τθσ χϊρασ είναι υπόχρεοι φορείσ για τθν ορκι
διαχείριςθ τθσ ιλφοσ που παράγεται από τισ αςτικζσ ΕΕΛ.
• Όλοι οι παραγωγοί και κάτοχοι ιλφοσ αςτικοφ τφπου είναι

κατ’ επζκταςθ υπόχρεοι φορείσ για τθν ορκι διαχείριςθ τθσ.
• Για τθν αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ παραγόμενθσ
ιλφοσ ςτθ χϊρα κα πρζπει να διαμορφωκεί ολοκλθρωμζνο

δίκτυο διαχείριςθσ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΔΕΤΑ ωσ Παραγωγόσ αποβλήτων

• Θα

πρζπει

να

εξαςφαλίηει

τθ

ςυλλογι,

μεταφορά,

αποκικευςθ, ανάκτθςθ ι διάκεςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ

ιςχφουςασ

νομοκεςίασ

(λειτουργεί

ωσ

φορζασ

διαχείριςθσ αποβλιτων). Εναλλακτικά, παράδοςθ ιλφοσ ςε
αδειοδοτθμζνο φορζα διαχείριςθσ.
• Σιρθςθ χρονολογικοφ μθτρϊου αποβλιτων
• Τποβολι ετιςιασ ζκκεςθσ παραγωγοφ αποβλιτων ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΔΕΤΑ ωσ Φορζασ διαχείριςησ αποβλήτων

• Εργαςίεσ διαχείριςθσ ιλφοσ κατόπιν ςχετικισ άδειασ (π.χ.
άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ, περιβαλλοντικι άδεια
(ΑΕΠΟ) και – εφόςον απαιτείται - άδεια λειτουργίασ

εγκαταςτάςεων ανάκτθςθσ ι/και διάκεςθσ)
• Σιρθςθ χρονολογικοφ μθτρϊου αποβλιτων και εργαςιϊν
διαχείριςθσ

• Τποβολι ετιςιασ, ςχετικισ απολογιςτικισ ζκκεςθσ ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΛΤ
• Ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάκεςθσ ςε ΧΤΣΑ
• Θζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ διαχείριςθ ιλφοσ ζωσ το
2020:

– Τγειονομικι ταφι:

5%

– Εργαςίεσ ανάκτθςθσ: 95%
• Ενεργειακι ανάκτθςθ:

55%

• Αξιοποίθςθ ςτθν γεωργία: 40%
• Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου δικτφου υποδομϊν για τθν ανάκτθςθ τθσ ιλφοσ επ’
ωφελεία τθσ γεωργίασ ζωσ το 2020
• Ολοκλθρωμζνο δίκτυο διαχείριςθσ ιλφοσ από τισ αςτικζσ ΕΕΛ και τουσ ΦοΔΑ
• Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ παραγωγϊν ιλφοσ αςτικοφ τφπου, ςχετικά με
τισ δυνατότθτεσ ορκισ διαχείριςθσ.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
1. Ανάκτηςη
• Χριςθ τθσ ξθρισ ιλφοσ ωσ εναλλακτικό καφςιμο ςε:

• βιομθχανίεσ: τςιμεντοβιομθχανία, κεραμοποιία κλπ
• ςε μονάδεσ αεριοποίθςθσ, πυρόλυςθσ
• Η/Θ ςτακμοφσ παραγωγισ ρεφματοσ: ςε ςυνεπεξεργαςία με λιγνίτθ
• ανεξάρτθτουσ παραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ.
• Χριςθ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςε μονάδεσ παραγωγισ βιοαερίου με
αναερόβια χϊνευςθ που ιδρφονται από ιδιϊτεσ αλλά και ωσ δθμοτικζσ
ι διαδθμοτικζσ πρωτοβουλίεσ ςε ςυνεπεξεργαςία με ηωικά
υποπροϊόντα και γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα.
• Οι ιλφεσ αυτζσ δεν χρειάηονται ξιρανςθ και υγιεινοποίθςθ και μποροφν
να οδθγοφνται άμεςα μετά τθν πάχυνςθ.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
2. Γεωργία-ζδαφοσ
• Χριςθ τθσ ιλφοσ ςτθν γεωργία μετά από υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ –
ςτακεροποίθςθ και τθρουμζνων των τικζμενων προδιαγραφϊν:
• κομποςτοποίθςθ
• αςβεςτοποίθςθ
• θλιακι θ κερμικι ξιρανςθ
• ςυνεπεξεργαςία τθσ ιλφοσ των ΕΕΛ με πράςινα απόβλθτα και οργανικό
κλάςμα των ΑΑ, κτθνοτροφικά απόβλθτα (κοπριά) και γεωργικά
υπολείμματα ςε μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ
• παραγωγι λιπαςμάτων
• αποκατάςταςθ τοπίου ζπειτα από υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ –
ςτακεροποίθςθ και ςχετικι ξιρανςθ, ςφμφωνα και με τισ αντίςτοιχεσ
μελζτεσ αποκατάςταςθσ.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
3. Τγειονομική ταφή
• Ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ μπορεί να οδθγθκεί ςε
υγειονομικι ταφι, μετά από υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ –
ςτακεροποίθςθ και ςχετικι ξιρανςθ (ποςοςτό υγραςίασ 40%)
• Η λφςθ τθσ ταφισ ςε ΧΤΣΑ κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί ωσ
μεταβατικι λφςθ τθσ διαχείριςθσ κατά τα πρϊτα ζτθ εφαρμογισ του
χεδίου.
• Θα πρζπει να πιςτοποιείται και θ αδυναμία ανάκτθςθσ τθσ ιλφοσ
(λόγω ποιότθτασ ι δυςκολίασ ςτθ μεταφορά).
• Χρονικό όριο για τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων τθσ ιλφοσ
αποτελεί το τζλοσ του 2020.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
Αθήνα-Θεζζαλονίκη
 Οι ιλύερ ηυν ΕΕΛ Αθήναρ & Θεζζ/νίκηρ (55% ηος ζςνόλος) ξηπαίνονηαι
και οδηγούνηαι ζε ενεπγειακή ανάκηηζη υρ αποππιμμαηογενέρ καύζιμο.
 Τα δύο κενηπικά δίκηςα διασείπιζηρ θα αναπηςσθούν, έηζι ώζηε να
παπαλαμβάνοςν ππόζθεηερ ποζόηηηερ ιλύορ από γειηονικέρ πεπιοσέρ
και από ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ, αζηικέρ ΕΕΛ πος δέσονηαι λύμαηα
Βιομησανιών (ΕΕΛ Εςπύηεπηρ Αηηικήρ κα.) κλπ.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
Τπόλοιπη Ελλάδα
• Οι ιλφεσ που παράγονται ςτισ ΕΕΛ κα πρζπει να οδθγοφνται ςε δίκτυα
ανάκτθςθσ (ενεργειακι ι επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ) μετά από τθν
απαραίτθτθ επεξεργαςία.
• ΕΕΛ που κα διακζτουν τθν ιλφ ςε ΧΤΣΑ κα πρζπει να προςαρμοςτοφν ςε
παραγωγι ιλφοσ με μζςθ υγραςία 40% και με ελάχιςτθ επεξεργαςία τθν
υγιεινοποίθςθ. ταδιακά θ διάκεςθ ςε ΧΤΣΑ κα πρζπει να περιοριςτεί ςτο
5% τθσ ςυνολικισ ετιςιασ παραγωγισ για το 2020 (με περαιτζρω
προςπάκεια για μείωςθ).
• Οι ΦοΔΑ είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ των παραγόμενων
ποςοτιτων κακϊσ και των τρόπων διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ που παράγεται ςτο
ςφνολο τθσ κάκε Περιφζρειασ ενϊ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να αναλάβουν
και τθ διαχείριςθ κατόπιν ςυνεργαςίασ με τουσ παραγωγοφσ (ΔΕΤΑ και
ιδιϊτεσ).

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Χωρική εξειδίκευςη του χεδίου Διαχείριςησ
Ηπειρωτική χϊρα και Κρήτη
• Επιδιϊκεται θ δθμιουργία και υποςτιριξθ ολιγάρικμων κεντρικϊν
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ιλφοσ, κατά προτεραιότθτα επ’
ωφελεία τθσ γεωργίασ.
• Οι προβλζψεισ των ΠΕΔΑ κα καταρτίηονται με βαςικι κατεφκυνςθ τθν
ςυνεπεξεργαςία με άλλα ρεφματα αποβλιτων (ςυνκομποςτοποίθςθ κλπ).
Νηςιωτική χϊρα
• Επιδιϊκεται θ αυτάρκεια εγκαταςτάςεων τθσ διαχείριςθσ ανά νθςί, με κφριο
ςτόχο τθν γεωργικι αξιοποίθςθ τθσ ιλφοσ και τθν ανάπλαςθ του τοπίου.
• Ιδιαίτερθ μζριμνα κα δίνεται ςτθν εγκατάςταςθ δικτφων από κοινοφ
διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ με οργανικό κλάςμα των ΑΑ, με επίκεντρο τουσ ΧΤΣΑ
και ζμφαςθ ςτα τουριςτικά αναπτυγμζνα νθςιά.
• τα μικρά νθςιά ι ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και για μικρζσ ΕΕΛ (<1.500
κατοίκων) θ ιλφσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για εδαφοκάλυψθ των ΧΤΣΑ
αναμεμειγμζνθ με χϊμα, ι με απλι κομποςτοποίθςθ ςε εμπλουτιςμό
εδαφϊν.

Η ΙΛΤ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Κόςτοσ υλοποίηςησ
Κόςτοσ υλοποίηςησ προβλεπόμενων δράςεων για τη διαχείριςη των ιλφων από ΕΕΛ

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
Κωδικόσ Πρόςκληςησ: 4.8 / 2.4.2012

Ζργα πρόςκετθσ επεξεργαςίασ ιλφοσ που παράγεται ςε υφιςτάμενθ ΕΕΛ, προκειμζνου να
εξαςφαλίηεται θ δραςτικι μείωςθ πακογόνων (υγιειονοποίθςθ) τθσ ιλφοσ ι/και θ δραςτικι
αφξθςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςτερεϊν ϊςτε να καταςτεί αςφαλζςτερθ και με μεγαλφτερεσ
επιλογζσ θ μετζπειτα διάκεςθ και εν γζνει αξιοποίθςι τθσ.

ΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ: « Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τη χρηςιμοποίηςη επεξεργαςμζνησ ιλφοσ ςτην γεωργία, ςτη
δαςοπονία και ςτην αποκατάςταςη του εδάφουσ- υμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ οδηγίασ
86/278/ΕΟΚ και αντικατάςταςη τησ 80568/4225/1991 ΚΤΑ»

« Εδαφική αξιοποίηςη επεξεργαςμζνησ ιλφοσ»:
Η χρθςιμοποίθςθ τθσ ιλφοσ ωσ εδαφοβελτιωτικό ςτθ γεωργία, ςτθ δαςοπονία και
ςτθν αποκατάςταςθ του εδάφουσ με παράλλθλθ αποφυγι τυχόν επιβλαβϊν
επιπτϊςεων ςτο ζδαφοσ, ςτα νερά, ςτθ γεωργικι παραγωγι, ςτα ηϊα και ςτθν υγεία
του ανκρϊπου εξαςφαλίηοντασ υψθλό επίπεδο περιβαλλοντικισ προςταςίασ.
"Γεωργία":
Κάκε γεωργικι καλλιζργεια για παραγωγι προϊόντων προσ εμπορία και διατροφι
κακϊσ και για κτθνοτροφία.
"Δαςοπονία" :
Οι δαςικζσ φυτείεσ που προορίηονται ιδίωσ για ξυλεία, χαρτί, καλλωπιςτικά δζνδρα
κακϊσ και δαςωτζεσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ.
« Αποκατάςταςη εδάφουσ»:
Η βελτίωςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ και ιδίωσ ςε
περιοχζσ λατομείων, χϊρων υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων και υπολειμμάτων.

ΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ: « Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τη χρηςιμοποίηςη επεξεργαςμζνησ ιλφοσ ςτην γεωργία, ςτη
δαςοπονία και ςτην αποκατάςταςη του εδάφουσ- υμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ οδηγίασ
86/278/ΕΟΚ και αντικατάςταςη τησ 80568/4225/1991 ΚΤΑ»

"Επεξεργαςμζνη ιλφσ με ςυμβατικζσ μεθόδουσ"
Η ιλφσ που ζχει υποςτεί επεξεργαςία με μία από τισ μεκόδουσ ϊςτε να ζχει μειωκεί
ςθμαντικά θ ικανότθτά τθσ προσ ηφμωςθ και να ζχει επιτευχκεί αξιόλογθ μείωςθ του
μικροβιακοφ φορτίου, ζτςι ϊςτε να μθ δθμιουργείται κίνδυνοσ για τθν υγεία από τθν
χρθςιμοποίθςι τθσ.
• Μεςοφιλικι αναερόβια χϊνευςθ ςε κερμοκραςία 35oC με μζςο χρόνο παραμονισ 15
θμερϊν
• Θερμοφιλικι αναερόβια χϊνευςθ ςε κερμοκραςία 53oC με μζςο χρόνο παραμονισ 20
θμερϊν
• Θερμοφιλικι αερόβια ςτακεροποίθςθ ςε κερμοκραςία 55oC με μζςο χρόνο παραμονισ
20 θμερϊν.
• Αερόβια ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ με χρόνο παραμονισ
15 θμερϊν
• Ηλιακι ξιρανςθ ι ςυνδυαςμόσ θλιακισ και κερμικισ ξιρανςθσ με μείωςθ του
περιεχομζνου νεροφ ςε ποςοςτά μικρότερα του 35 %

ΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ: « Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τη χρηςιμοποίηςη επεξεργαςμζνησ ιλφοσ ςτην γεωργία, ςτη
δαςοπονία και ςτην αποκατάςταςη του εδάφουσ- υμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ οδηγίασ
86/278/ΕΟΚ και αντικατάςταςη τησ 80568/4225/1991 ΚΤΑ»

"Επεξεργαςμζνη ιλφσ με προχωρημζνεσ μεθόδουσ"
Η ιλφσ που ζχει υποςτεί επεξεργαςία με μία από τισ μεκόδουσ ϊςτε να ζχει μειωκεί
ςθμαντικά θ ικανότθτά τθσ προσ ηφμωςθ και να ζχει επιτευχκεί εξάλειψθ του μικροβιακοφ
φορτίου (υγιεινοποίθςθ), ζτςι ϊςτε με τθν επεξεργαςία αυτι να μθ δθμιουργείται κίνδυνοσ
για τθν υγεία από τθν χρθςιμοποίθςι τθσ.
•
•
•
•
•
•
•

Θερμοφιλικι αναερόβια χϊνευςθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον 53οC για 20 ϊρεσ
Θερμοφιλικι αερόβια ςτακεροποίθςθ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον 55οC για 20 ϊρεσ
Επεξεργαςία με αςβζςτθ για ανφψωςθ του pH του μίγματοσ ςτθν τιμι 12 ι μεγαλφτερθ,
διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθ κερμοκραςία του μίγματοσ τουλάχιςτον 55οC για 2 ϊρεσ.
Επεξεργαςία με αςβζςτθ για ανφψωςθ και διατιρθςθ του pH του μίγματοσ ςτθν τιμι 12 ι
μεγαλφτερθ για διάςτθμα τουλάχιςτον 3 μθνϊν
Θερμικι ξιρανςθ τθσ ιλφοσ ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ από 80οC για χρόνο τουλάχιςτον 10
λεπτά και μείωςθ του περιεχόμενου νεροφ ςε ποςοςτά μικρότερα από 10%.
Θερμικι επεξεργαςία τθσ ιλφοσ για τουλάχιςτον 30 λεπτά ςε 70οC, ακολουκοφμενθ από
μεςοφιλικι αναερόβια χϊνευςθ ςε κερμοκραςία 35οC με μζςο χρόνο παραμονισ 12 θμερϊν.
Επεξεργαςία τθσ ιλφοσ με χριςθ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ

ΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ: « Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τη χρηςιμοποίηςη επεξεργαςμζνησ ιλφοσ ςτην γεωργία, ςτη
δαςοπονία και ςτην αποκατάςταςη του εδάφουσ- υμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ οδηγίασ
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Χρηςιμοποίηςη ςτη γεωργία
• ιλφσ με προχωρθμζνθ επεξεργαςία: με λίγουσ περιοριςμοφσ
• ιλφσ με ςυμβατικι επεξεργαςία:
με περιςςότερουσ περιοριςμοφσ

Χρηςιμοποίηςη ςτη δαςοπονία
• ιλφσ μόνο με προχωρθμζνθ επεξεργαςία
Χρηςιμοποίηςη ςτην αποκατάςταςη του εδάφουσ
• ιλφσ μόνο με προχωρημζνη επεξεργαςία
Χρηςιμοποίηςη ςτην αποκατάςταςη ΧΤΣΑ η λατομείων
• ιλφσ με ςυμβατική επεξεργαςία

