
Ένας υψηλός πήχης 
απαιτήσεων για τις  
ΜAΑ.  
 
Προβλήματα της 
μετάβασης από τις ΜΕΑ στις 
ΜΑΑ.  
 
Διαδικασίες-
χρηματοδότηση 



Στόχοι ΕΣΔΑ & Ν.4819/2021 

Καθολική εφαρμογή χωριστής 
συλλογής υλικών αποβλήτων 

τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, 
πλαστικό και γυαλί. 

Στόχος για την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση αστικών αποβλήτων 
σε ποσοστό 55%κ.β. έως το τέλος 

2025, ποσοστό 60%κ.β. έως το 
τέλος 2030 και ποσοστό 65%κ.β. 
έως το τέλος 2035 (άρθρο 25 του 

Ν.4819/2021). 

Στόχος για το έτος 2030 η τελική 
διάθεση αστικών αποβλήτων να 

μην ξεπερνά το 10% των 
παραγόμενων αποβλήτων (κ.β). 



Επίτευξη Στόχων ΕΣΔΑ 
& Ν.4819/2021 

Κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση  
των ΜΕΑ και η μετατροπή  τους σε 
Μονάδες Ανάκτησης – Ανακύκλωσης 
(ΜΑΑ), όπου θα οδηγούνται προς 
επεξεργασία τα ακόλουθα τρία 
διακριτά ρεύματα έπειτα από την 
Διαλογή στην Πηγή: 

 
Ανακυκλώσιμα υλικά 

Προδιαλεγμένα οργανικά  

Υπολλειμματικά σύμμεικτα 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΑ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ 
ΤΩΡΑ  
 
(είτε έχουν 
προαίρεση, είτε 
θα γίνει ΣΣΕ) 

• Εως μηδενική απορρόφηση από ΕΣΠΑ 14-21 

• Phasing σχεδόν το σύνολο του έργου – 
προβλήματα στην χρηματοδότηση σύμμεικτου 

• Καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων ΕΣΔΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 10-13 

ΜΗΝΕΣ ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 



Μια πρόταση 
που μπορεί να 
δώσει διέξοδο 
 



 

 

Δεν υπάρχει μία συνταγή για όλες τις ΜΕΑ 

 

Η ευκολία μετατροπής εξαρτάται από:  

 
Την ευελιξία των τεχνολογιών που έχουν επιλεχθεί 
 
Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας – δυνατότητα για 

επιπλέον βάρδιες 
 

Διαθέσιμο χώρο σε οικόπεδο 
 

Διαθέσιμο Π/Υ σε περίπτωση ΣΣΕ (πρόσθετοι πόροι 
μέχρι 50% της αρχικής σύμβασης) 
 

 

 
Τεχνικές 
Προκλήσεις 
Μετατροπής 
ΜΕΑ σε ΜΑΑ 



 

Απαιτείται διακριτή επεξεργασία 
ανακυκλώσιμων υλικών από τα 
υπολειμματικά σύμμεικτα 

Χρησιμοποίηση της  ίδιας γραμμής 
μηχανικής επεξεργασίας εάν υπάρχει 
δυνατότητα προσθήκης δεύτερης 
βάρδιας 

Διαφορετικά απαιτείται κατασκευή νέας 
γραμμής επεξεργασίας 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ  - 
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 



Απαιτείται διακριτή επεξεργασία των ΠΟ 
από τα οργανικά των σύμμεικτων 

Απαιτείται ευελιξία στην μεταβολή των 
επί μέρους ποσοτήτων των δύο 
ρευμάτων 

Στο οργανικό των σύμμεικτων στόχος 
είναι πλέον η απομάκρυνση υγρασίας και 
όχι η βιολογική σταθεροποίηση   

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  (1/2) 



 

Εάν η αρχική τεχνολογική λύση ήταν η 
κομποστοποίηση είναι δυνατή η 
μετατροπή της σε βιοξήρανση με 
επαύξηση δυναμικότητας στο σύστημα 
αερισμού  

Εάν περιλαμβανόταν Αναερόβια 
Χώνευση τότε η μετατροπή είναι πιο  
σύνθετη ή και αδύνατη 

Πλεονεκτούν τεχνικές λύσεις με 
περισσότερους του ενός βιολογικούς 
αντιδραστήρες  

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  (2/2) 



Νέα μονάδα – δεν προβλεπόταν στις ΜΕΑ 

Ο σχεδιασμός εξαρτάται από τον τελικό 
αποδέκτη του απορριμματογενούς 
καυσίμου 

Αν αυτός είναι η τσιμεντοβιομηχανία οι 
απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες (το καύσιμο 
πρέπει να είναι κλάσης  3-3-3 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 



Το παράδειγμα 
της ΜΑΑ 

Αλεξ/πολης 

Η Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης Αλεξανδρούπολης, 
μετά την αναβάθμιση θα αποτελείται από τις εξής 
μονάδες:  

 
1. Την μονάδα υποδοχής και διαλογής μέρους των 

ανακυκλώσιμων υλικών (Μονάδες Υποδοχής και 
Μηχανικής Διαλογής υφιστάμενης ΜΕΑ). 

2. Το υφιστάμενο ΚΔΑΥ  (είναι σε παρακείμενο στη 
ΜΕΑ χώρο και εντός της ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης 
και αντιμετωπίζεται ως  τμήμα της αναβαθμισμένης 
ΜΑΑ). 

3. Η μονάδα μηχανικής διαλογής και αναερόβιας 
χώνευσης του προδιαλεγμένου οργανικού (Μονάδες 
Μηχανικής Διαλογής, Βιολογικής Επεξεργασίας, 
ωρίμανσης και ραφιναρίας υφιστάμενης ΜΕΑ). 

4. Η μονάδα βιοξήρανσης και ραφιναρίας του 
παραγόμενου καυσίμου στην οποία οδηγείται το 
υπολειμματικό σύμμεικτο μετά από την 
ανακύκλωση υλικών (μέρος της Μονάδας 
Βιολογικής Επεξεργασίας της υφιστάμενης ΜΕΑ και 
μελλοντική μονάδα). 

 



Εισερχόμενα ρεύματα σε ΜΑΑ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(νέος ΠΕΣΔΑ) 

(t/year) 2025 2030 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 54.543 46.504 

ΠΑΥ 15.659 16.192 

ΠΟΑ 4.742 5.464 



ΜΑΑ  
Διάγραμμα ροής 
μονάδας  
ανακυκλώσιμων 
υλικών 



ΜΑΑ 
Διάγραμμα ροής 
μονάδας 
αναερόβιας 
χώνευσης  
βιοαποβλήτων 



ΜΑΑ 
Διάγραμμα ροής 
μονάδας 
βιοξήρανσης και 
παραγωγής 
καυσίμου  

Μέρος των υπολειμματικών ΑΣΑ μπορεί να 
οδηγείται αρχικά στη μονάδα μηχανικής 

διαλογής  προκειμένου να επιτυγχάνεται ο 
στόχος της ανάκτησης ανακυκλωσίμων  

<20 mm

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΉ

ΜΑΓΝΗΤΗΣ

 ΑΛΟΥΜΙΝΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΣΚΙΝΟ 20 mm

ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ

NIR PVC

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

NF

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

Fe

SRF

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑΜΗ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΑ



Απαιτούμενες 
προσαρμογές 

σε μονάδα 
υπό 

κατασκευή 

 Τα έργα προσαρμογής αναπτύσσονται στο ΒΑ τμήμα του 
γηπέδου της ΟΕΔΑ σε πλατεία επιφάνειας 21.000 m2 
περίπου.  

 Προβλέπονται οι ακόλουθες μονάδες: 

 Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης -τεμαχισμού 
απορριμμάτων 

 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας- βιοξήρανσης 

 Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης 
βιοξηραμένου υλικού 

 Μονάδα ραφιναρίας καυσίμου 

 Πλατεία προσωρινής αποθήκευσης SRF 

 Τα κτίρια διαθέτουν δίκτυα συλλογής και συστήματα 
επεξεργασίας των απαερίων.  

 Τα παραγόμενα στραγγίσματα οδηγούνται προς επεξεργασία 
στην Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της κυρίας 
σύμβασης.  

 



Αποτελέσματα 
επεξεργασίας 
υπολειμματικών 
ΑΣΑ 

• 31% επί των εισερχόμενων 
υπολειμματικών ΑΣΑ 

• 11,71% επί των παραγόμενων ΑΣΑ 

SRF κλάσης 

 3-3-3 

• 9 % επί των εισερχόμενων 
υπολειμματικών ΑΣΑ 

• 3,4 % επί των παραγόμενων ΑΣΑ Ανακυκλώσιμα 

• 34% επί των εισερχόμενων 
υπολειμματικών ΑΣΑ 

• 12,84 % επί των παραγόμενων ΑΣΑ 

Απώλειες 
διεργασίας 

• 26% επί των εισερχόμενων 
υπολειμματικών ΑΣΑ 

• 9,82 % επί των παραγόμενων ΑΣΑ Υπόλειμμα 



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΟΕΔΑ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 



Εναλλαξιμότητα 
βιοαντιδραστή- 
ρων 



Εναλλαξιμότητα 
βιοαντιδραστή- 
ρων 



Εναλλαξιμότητα 
βιοαντιδραστή- 
ρων 



Εναλλαξιμότητα 
βιοαντιδραστή- 
ρων 




