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Κεντρικά Γραφεία 
Αθήνα/ Ελλάδα 

Υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκη/ 

Ελλάδα 

Υποκατάστημα 
Σκόπια/ Βόρεια 

Μακεδονία 

Υποκατάστημα 
Βουκουρέστι/ 

Ρουμανία  

Υποκατάστημα 
Άγκυρα/ 
Τουρκία 

Υποκατάστημα 
Λάρνακα/ 

Κύπρος 

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015,  
EN ISO 45001:2018 και EN ISO 27001:2013 και διαθέτει μόνιμο συμβόλαιο ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης με τη XL Insurance Company SE (AXA XL Group). 

Υποκατάστημα 
Ηράκλειο/ 

Ελλάδα 
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Η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα 
Διαχείρισης Αποβλήτων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και  
τεχνικές υπηρεσίες μηχανικής. 
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Η ENVIROPLAN Α.Ε. συμμετέχει σε πολλά διεθνή περιβαλλοντικά έργα σε: 

 Ιταλία  Σερβία  Αρμενία  Λιθουανία 

 Κύπρο  Βουλγαρία  Ουκρανία  Αίγυπτο 

 Μάλτα  Βόρεια Μακεδονία  Κιργιστάν  Παλαιστίνη 

 Τουρκία  Γεωργία  Ιορδανία  Μαυροβούνιο 

 Ρουμανία  Αζερμπαϊτζάν  Λίβανο  Μαλδίβες 

 Κροατία    

Η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει ως πελάτες πολλούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και κυβερνητικούς φορείς όπως: 

 Παγκόσμια Τράπεζα (WB) 

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) 

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 

 Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) 

 Υπουργεία 

 Οργανισμοί Διαχείρισης Αποβλήτων 

 Περιφερειακές Αρχές 

 Ιδιωτικός Τομέας 
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Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) εκπονήθηκε από την 
ENVIROPLAN AE για λογαριασμό του ΥΠΕΝ και είναι ο στρατηγικός και 
πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της.  

 Το ΕΣΔΑ θέτει τους άξονες δράσεων και μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων που θέτει τόσο η εθνική νομοθεσία όσο και η νομοθεσία της ΕΕ 
για τη διαχείριση των αποβλήτων, προωθώντας τις αρχές της Κυκλικής 
Οικονομίας.  

 
 Η υποχρέωση της χώρας για τη σύνταξη του ΕΣΔΑ απορρέει από 

την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 Το νέο ΕΣΔΑ αφορά το σύνολο των αποβλήτων της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων και καλύπτει 
την περίοδο 2020-2030. 

 

 Έγκριση ΕΣΔΑ: ΠΥΣ 39/31.08.2020, ΦΕΚ 185/Α/29.09.2020 
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Βασικοί Στόχοι ΕΣΔΑ 2020 - 2030 

 

 

 

 

 

 

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022 (ένα χρόνο νωρίτερα από 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία) 

 Άμεση καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί 
και το πλαστικό 

 Καθιέρωση εφαρμογής χωριστής συλλογής και για άλλα ρεύματα αποβλήτων (ΜΠΕΑ, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ληγμένα φάρμακα, στρώματα, έπιπλα και πλαστικές φιάλες ποτών 
έως τριών λίτρων) 

 Αύξηση της ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών τουλάχιστον στο 65% κ.β. έως το 2025 και στο 
70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά σύμφωνα με την Οδηγία 
2018/852/ΕΕ 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της 
κομποστοποίησης) των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και  
60% κ.β. μέχρι το 2030 

 Επίτευξη του στόχου εκτροπής ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, 
όπως ισχύει και το άρθρο 5 της ΚΥΑ 90439/1846 (ΦΕΚ 4514Β/2021)) 

 Μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΥ 
το πολύ 10% κ.β. των ΑΣΑ 
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Ισοζύγιo ΕΣΔΑ για το 2030 – Χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 

 

 

 

 

 

 

  2030 
Ποσότητα διάθεσης 

σε ΧΥΤΥ 
1.195.694 t 

Ποσοστό διάθεσης 

σε ΧΥΤ ως προς τα 

παραγόμενα ΑΣΑ  
22,55% 

Μη επίτευξη του στόχου ταφής για το 2030  
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Το νέο ΕΣΔΑ 2020-2030 και η Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 Από τα ισοζύγια του ΕΣΔΑ καθίσταται απολύτως σαφές, ότι μόνο με την εφαρμογή των 
ανώτερων ιεραρχικά μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων αλλά χωρίς την εφαρμογή μεθόδων 
θερμικής επεξεργασίας των υπολειμμάτων και ενδεχομένως και δευτερογενών καυσίμων, ο 
στόχος του μέγιστου ποσοστού υπολείμματος 10% κ.β. δεν μπορεί να επιτευχθεί 

 Οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης θα συμβάλουν συμπληρωματικά με τις άλλες 
υποδομές, στην επίτευξη του στόχου για μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς 
διάθεση 

 Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 παρουσιάστηκαν δυο βασικά εναλλακτικά σενάρια 
και ένα ενδιάμεσο σενάριο δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων για 
τη διαχείριση των υπολειμμάτων από επεξεργασία ΑΣΑ σε ΜΕΑ και των υπολειμμάτων 
από επεξεργασία άλλων ρευμάτων (ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, ξύλο – ύφασμα) της 
χώρας, πλην τριών Περιφερειών που χαρακτηρίζονται από έντονη νησιωτικότητα (Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων), και ενδεχομένως και των δευτερογενών 
καυσίμων 

 Και στα τρία εναλλακτικά σενάρια δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων, επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος μείωσης του υπολείμματος προς διάθεση σε    
< 10% κ.β., έως το 2030 
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Ρόλος της ενεργειακής αξιοποίησης στον σχεδιασμό διαχείρισης ΑΣΑ και την 
κυκλική οικονομία 

 Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αλλά και διεθνείς οργανισμούς ως μια από τις λύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας, η οποία μπορεί να έχει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη μέσω αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων, μειωμένων εκπομπών, 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και προώθησης της καινοτομίας.  

 Η μείωση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων κατά 60% (1995-2018), έχει ενισχύσει την 
ανακύκλωση (τριπλασιασμός) η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με την ενεργειακή 
αξιοποίηση αποβλήτων (+50% από το 1990). Αυτό αποδεικνύει ότι η ενεργειακή 
αξιοποίηση και η ανακύκλωση λειτουργούν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας 
συμπληρωματικά, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των αποβλήτων και τη 
δραστική μείωση της διάθεσης. 
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Πηγή: EUROSTAT, 2019 
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Ρόλος της ενεργειακής αξιοποίησης στον σχεδιασμό διαχείρισης ΑΣΑ και την 
κυκλική οικονομία 

 

 Όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας του Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants (CEWEP) “Waste-to Energy Sustainability to 2035”, η 
ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων θα συνεχίσει να παρέχει ουσιαστική 
επεξεργασία αποβλήτων, όπου η ανακύκλωση δεν είναι κατάλληλη, να 
αποτελεί πηγή δευτερογενών πρώτων υλών και εν μέρει Ανανεώσιμη Πηγή 
Ενέργειας για την κυκλική οικονομία και να συμβάλλει στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.  

 

 Η πρόβλεψη του CEWEP είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφωθεί με 
τους παραπάνω φιλόδοξους στόχους, θα εξακολουθεί να υπάρχει κενό 41 
Mt/έτος δυναμικότητας προς ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων. 
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Ρόλος της ενεργειακής αξιοποίησης στον σχεδιασμό διαχείρισης ΑΣΑ και την 
κυκλική οικονομία 

 Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων μόνο μη δυνάμενων να οδηγηθούν προς 
ανακύκλωση  

 

 Συμπληρωματικότητα και συμβατότητα με την ανακύκλωση 

 

 Η καύση, η αεριοποίηση και η πυρόλυση σε υψηλές θερμοκρασίες εκτρέπουν 
τοξικές ουσίες από τα ανακυκλώσιμα και μη υλικά και το περιβάλλον 

 Τοξικές ουσίες σε ανακυκλώσιμα υλικά 

 Βαρέα μέταλλα 

 Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

 Ανακύκλωση μετάλλων και ανόργανων συστατικών από τα απόβλητα 

 

 Παραγωγή ενέργειας μεγάλης απόδοσης 
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Ο Νόμος 4819/2021 και η Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης 
και δημοπράτησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης 
αυτών. 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΝ 
 

Η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΔΣΑ 
 

Οι αρμοδιότητες σχετικά με τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων καθορίζονται στο άρθρο 63 του Ν. 
4819/2021: 
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Προκαταρκτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων με θερμική επεξεργασία, υπό το 
πρίσμα του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 Εκπονήθηκε από την ENVIROPLAN A.E. για λογαριασμό του ΥΠΕΝ 

 Στόχος: η προκαταρκτική αξιολόγηση των βασικών μεθόδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 
που εφαρμόζονται σήμερα σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, προκειμένου να προκύψουν 
δεδομένα που θα βοηθήσουν σε επόμενο στάδιο, αυτό της μελέτης σκοπιμότητας, να επιλεγεί η 
βέλτιστη από περιβαλλοντικής και τεχνικοοικονομικής άποψης τεχνολογία ή συνδυασμός 
τεχνολογιών, για ενεργειακή αξιοποίηση με θερμική επεξεργασία της προβλεπόμενης ποσότητας 
και ποιότητας αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων που προκύπτουν με βάση το νέο ΕΣΔΑ, με 
στόχο την μείωση της ταφής των αστικών αποβλήτων σε ποσοστό όχι περισσότερο από 10% το 
έτος 2030 και περαιτέρω.  

 Οι μέθοδοι ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης ήταν οι 
ακόλουθες: 

 Αποτέφρωση (incineration) – καύση σε παραδοσιακά συστήματα τα οποία λειτουργούν με 
εστίες καύσης (σύστημα εσχαρών, περιστροφικού κλιβάνου και ρευστοποιημένης κλίνης) 

 Αεριοποίηση και αεριοποίηση πλάσματος (gasification – plasma gasification) 

 Πυρόλυση (pyrolysis) 
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Δομή μελέτης 

Το περιεχόμενο της μελέτης αναπτύσσεται σε ένα Παραδοτέο με την ακόλουθη δομή: 

 

 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων και ο ρόλος της ενεργειακής 
αξιοποίησης αποβλήτων 

 Κεφάλαιο 2: Αναλυτική παρουσίαση των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων 

 Κεφάλαιο 3: Εμπειρίες από την εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων στην Ευρώπη και παγκοσμίως 

 Κεφάλαιο 4: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία 
μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 

 Κεφάλαιο 5: Οικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 

 Κεφάλαιο 6: SWOT Analysis εξεταζόμενων τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης 
αποβλήτων 
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Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης στην Ευρώπη 

Πηγή: CEWEP, 2021 
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Χώρα Αριθμός μονάδων Δυναμικότητα (εκ. τόνοι) 

Αυστρία 11 2,60 

Βέλγιο 17 3,39 

Γαλλία 121 14,00 

Γερμανία 96 26,3 

Δανία 26 3,40 

Ελβετία 30 4,04 

Εσθονία 1 0,21 

Ηνωμένο Βασίλειο 42 11,49 

Ιρλανδία 2 0,72 

Ισπανία 12 3,01 

Ιταλία 38 6,33 

Λιθουανία 1 0,26 

Λουξεμβούργο 1 0,17 

Νορβηγία 18 1,66 

Ολλανδία 12 7,48 

Ουγγαρία 1 0,37 

Πολωνία 7 0,95 

Πορτογαλία 4 1,13 

Σλοβακία 2 0,23 

Σουηδία 37 5,92 

Τσεχία 4 0,67 

Φινλανδία 9 1,62 

Σύνολο 492 95,95 
 492 μονάδες λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη 

 81 από αυτές, έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 

 Η συντριπτική πλειονότητά των παραπάνω μονάδων, λειτουργεί με τεχνολογίες καύσης με κινούμενη 
εσχάρα 
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Ρόλος της ενεργειακής αξιοποίησης στον σχεδιασμό διαχείρισης ΑΣΑ και την 
κυκλική οικονομία 

 Από τις 492 μονάδες που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη, μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν συνολικά 81 
μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.  

 

 Ως ημερομηνία αναφοράς επελέγη η 01/01/2009, καθώς αποτελεί 
ημερομηνία ορόσημο μετά την οποία οι νέες μονάδες ενεργειακής 
αξιοποίησης αποβλήτων στην Ευρώπη, πρέπει να επιτυγχάνουν συντελεστή 
ενεργειακής απόδοσης R1 > 65%, για να θεωρούνται εργασίες ανάκτησης (R) 
και όχι διάθεσης (D), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.  

 

 Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία της αποτέφρωσης (καύσης) έχει βελτιώσει 
θεαματικά τον επιτυγχανόμενο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης R1, και 
πλέον το επιθυμητό ελάχιστο όριο του 65% επιτυγχάνεται και μόνο με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς υποχρεωτικά την αξιοποίηση και της 
παραγόμενης θερμικής ενέργειας.  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM 

Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα –  

Κυκλική Οικονομία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
2020-2030 

Καύση (incineration) 

 Η καύση είναι σήμερα η κυρίαρχη και η πλέον δόκιμη τεχνολογία ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.  

 Η συντριπτική πλειονότητα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων παγκοσμίως χρησιμοποιούν 
τέτοια τεχνολογία με συνολική δυναμικότητα άνω των 250 εκατομμυρίων τόνων ανά έτος. 

Πηγή: ECOPROG, 2016 
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Σύγχρονες μονάδες καύσης 

Κοπεγχάγη, Δανία 

Palm Beach, ΗΠΑ 

Βελιγράδι, Σερβία 

Shenzhen, Κίνα 
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1.600.000 t/y 

Υπό κατασκευή 

340.000 t/y 

56 MWe 

Προς έναρξη 

λειτουργίας 
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Τμήματα μονάδας καύσης 

 Μια μονάδα καύσης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

 Υποδοχή και αποθήκευση αποβλήτων 

 Αποτέφρωση. Τύποι εσχαρών: 

 Κινούμενες εσχάρες 

 Παλινδρομικές εσχάρες 

 Μεταφερόμενες εσχάρες 

 Εσχάρες κυλίνδρου 

 Θάλαμος καύσης και λέβητας 

 Κλίβανος μονής κατεύθυνσης, συντρεύματος ή παράλληλης ροής (Unidirectional current, co-current, 
ή parallel flow furnace) 

 Κλίβανος αντίθετης ροής ή αντίθετου ρεύματος (Counter-flow or countercurrent furnace) 

 Κλίβανος μεσαίου ρεύματος ή κεντρικής ροής (Medium current or centre-flow furnace) 

 Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (Flue gas cleaning systems - FGCs) 

 Τουρμπίνα ατμού – Πύργος ψύξης 

 Σύστημα εκκένωσης τέφρας πυθμένα 
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Τύποι εσχαρών 

 

 

 

 Παλινδρομικές εσχάρες 

Αυτός ο τύπος εσχάρας αποτελείται από τμήματα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος του κλιβάνου αλλά στοιβάζονται 
το ένα πάνω από το άλλο. Τα εναλλακτικά τμήματα εσχάρας γλιστρούν εμπρός και πίσω, ενώ τα παρακείμενα 
τμήματα παραμένουν σταθερά. Τα απόβλητα πέφτουν από το σταθερό τμήμα και αναδεύονται και αναμειγνύονται 
καθώς κινούνται κατά μήκος της εσχάρας.  

 Μεταφερόμενες εσχάρες 

Αυτός ο τύπος εσχάρας αποτελείται από έναν συνεχή μεταλλικό ιμάντα μεταφοράς ή αλληλοεμπλεκόμενους 
συνδέσμους που κινούνται κατά μήκος του κλιβάνου. Η μειωμένη δυνατότητα ανάδευσης των απορριμμάτων 
(αναμειγνύονται μόνο όταν μεταφέρονται από τη μια ζώνη στην άλλη) έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται πλέον 
σπάνια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

 Κυλινδρικές εσχάρες 

Αυτός ο τύπος αποτελείται από έναν διάτρητο κύλινδρο που διασχίζει το πλάτος της περιοχής της εσχάρας. Αρκετοί 
κύλινδροι τοποθετούνται σε σειρά και λαμβάνει χώρα μια διαδικασία ανάδευσης στο σημείο όπου το υλικό πέφτει 
από τους κυλίνδρους. 
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 Κινούμενες εσχάρες 

Τα τμήματα εσχάρας τοποθετούνται σε όλο το πλάτος του 
κλιβάνου. Οι εναλλακτικές σειρές περιστρέφονται μηχανικά ή 
κινούνται για να παράγουν μια κίνηση προς τα πάνω και προς 
τα εμπρός, προωθώντας και αναδεύοντας τα απόβλητα.  

Κινούμενη εσχάρα τύπου DynaGrate 
Πηγή: Babcock & Wilcox, 2017 
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Καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη (Fluidized Bed) 

 Δύο συνήθεις τύποι λέβητα ρευστοποιημένης κλίνης για επεξεργασία ΑΣΑ. Οι περιστροφικές 
(Circulating Fluidized Bed) και η ρευστοποιημένη κλίνη φυσαλίδας (Bubling Fluidized Bed). Η 
τελευταία χρησιμοποιείται σε μικρές μονάδες (<10 t/h) 

Πηγή: Shankar και Jayswal, 2017 
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 Οι αποτεφρωτήρες ρευστοποιημένης κλίνης 

εφαρμόζονται ευρέως στην αποτέφρωση λεπτώς 
διαχωρισμένων αποβλήτων (π.χ. RDF και ιλύς). 
 

 Οι ρευστοποιημένες κλίνες έχουν χρησιμοποιηθεί 
για δεκαετίες για την καύση ομοιογενών καυσίμων 
όπως ο άνθρακας, ο ακατέργαστος λιγνίτης, η ιλύς 
και η βιομάζα. 
 

 Για να ξεκινήσει η διαδικασία καύσης, η 
ρευστοποιημένη κλίνη πρέπει να θερμαίνεται 
τουλάχιστον στην ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης 
της πρώτης ύλης του αποβλήτου. 
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Αεριοποίηση και Αεριοποίηση Πλάσματος (gasification και plasma gasification) 

Η αεριοποίηση είναι η θερμική αποσύνθεση οργανικού υλικού μέσω της εφαρμογής θερμότητας με ελεγχόμενη 
προσθήκη επιπλέον αέρα. 

Η εμπορική ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών ως προς τη διαχείριση ΑΣΑ ήταν περιορισμένη και πολλά έργα 
αεριοποίησης και πυρόλυσης απέτυχαν για τεχνολογικούς ή/και εμπορικούς λόγους. 

 

Καταγεγραμμένες τεχνολογίες αεριοποίησης : 

 AHT Syngas Technology 

 Alter NRG / Westinghouse Plasma Corporation 

 Babcock and Wilcox Volund 

 Biomass Engineering Limited 

 British Gas / Lurgi 

 Chinook Sciences 

 Concord Blue 

 Energos 

 Enerbee 

 Europlasma 

 Future Energy Resources Corporation 

 Kobelco Eco Solutions 

 Lurgi 

 New Earth Advanced Thermal 

 Nexterra 

 Outotec Energy Products 

 Plasco Conversion Technologies Inc. 

 Thermoselect 

 Valmet 
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Μονάδες αεριοποίησης 
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Kitakyushu, Ιαπωνία 

Milton Keynes, Αγγλία 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η αεριοποίηση (και σε 

μικρότερο βαθμό η πυρόλυση) ήταν οι κυρίαρχες 

τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην 

Ιαπωνία, με μερίδιο αγοράς πάνω από 50%. Σήμερα το 

ποσοστό έχει μειωθεί και εκτιμάται στο 25 – 30%. 

Milton Keynes Gasification plant 

 Τεχνολογία Energos 

 RDF 

 Commissioning: 2018 

 Capacity: 94.000 t/y 
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Μονάδες αεριοποίησης (δεν λειτουργούν σήμερα) 
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Tees Valley 1 και 2, Αγγλία 

Καρλσρούη, Γερμανία 

Karlsruhe Gasification plant 

 Τεχνολογία Thermoselect 

 RDF 

 Commissioning: 1997 

 Capacity: 225.000 t/y 

Η μονάδα αεριοποίησης της Καρλσρούης δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει τον σχεδιασμό 

της και λόγω των χαμηλών επιδόσεων παραγωγής ενέργειας και του υψηλού κόστους 

κατασκευής (167 εκατομμύρια ευρώ) και λειτουργίας, οδηγήθηκε σε κλείσιμο και 

χρεοκοπία στα τέλη του 2004. 

Tees Valley 1 & 2 

 RDF 

 Η αρχική ημερομηνία παράδοσης ήταν το 

καλοκαίρι του 2014, όμως ποτέ δεν τέθηκε σε 

λειτουργία, λόγω τεχνικών ζητημάτων 

 Capacity: 750.000 t/y 

 Cost: 1.000.000.000 USD 
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Πυρόλυση (pyrolysis) 

Η πυρόλυση είναι η θερμική αποσύνθεση οργανικού υλικού μέσω της εφαρμογής θερμότητας 
χωρίς την προσθήκη επιπλέον αέρα ή οξυγόνου. 

Το τελευταίο και μοναδικό εργοστάσιο πυρόλυσης αστικών αποβλήτων σε λειτουργία στην Ευρώπη 
ήταν στο Burgau της Γερμανίας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1983 και επεξεργάζονταν 
26kt/έτος (δηλαδή πολύ μικρή δυναμικότητα), αλλά σταμάτησε το 2015. 

Γενικά, οι τύποι των τεχνολογιών πυρόλυσης διαφέρουν μεταξύ τους. Οι κύριοι τύποι τεχνολογιών 
χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Συνδυασμένες τεχνολογίες 

 Τροφοδοσία με προεπεξεργασμένα υλικά 

 Δευτερογενής επεξεργασία προϊόντων πυρόλυσης 

 Εξοπλισμός με συστήματα μείωσης εκπομπών 
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Burgau, Γερμανία 
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

1) Αέριες εκπομπές / 2) Υγρά απόβλητα / 3)Στερεά Υπολείμματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Καμία τεχνολογία δεν έχει πρόβλημα μη επίτευξης των περιβαλλοντικών ορίων των πάσης 
φύσεως  αποβλήτων ή/και εκπομπών τους. 

 

Τεχνολογία Αέριες εκπομπές Υγρά απόβλητα Στερεά υπολείμματα 

Αποτέφρωση σωματίδια σκόνης, CO, CO2, H2O, NΟx, 

SO2, διοξίνες, φουράνια 

αιωρούμενα σωματίδια, 

οργανικά-ανόργανα σε 

διάλυση 

τέφρα, μέταλλα, γυαλιά, 

άλλες μη καύσιμες ύλες 

4-5.000 m3 καυσαερίων /τόνο απορριμμάτων ~ 4 m3 νερού/τόνο 

απορριμμάτων 

25-40% κ.β των 

απορριμμάτων 

Πυρόλυση σωματίδια σκόνης, CO, CO2, CH4, H2 οξικό οξύ, ακετόνη, μεθανόλη, 

σύνθετοι οξυγονωμένοι 

υδρογονάνθρακες 

καθαρός άνθρακας που 

ενσωματώνεται σε διάφορα 

αδρανή 

700 m3 καυσαερίων /τόνο απορριμμάτων - - 

Αεριοποίηση CO, H2, κορεσμένοι H/C οξικό οξύ, ακετόνη, μεθανόλη, 

σύνθετοι οξυγονωμένοι 

υδρογονάνθρακες) 

καθαρός άνθρακας που 

ενσωματώνεται σε διάφορα 

αδρανή 
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2020-2030 

Οικονομικές πτυχές ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ 

Στο πλαίσιο της μελέτης «Προκαταρκτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών 
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων με θερμική 
επεξεργασία, υπό το πρίσμα του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030» έγινε: 

 Καταγραφή του κόστους λειτουργίας των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 
ΑΣΑ 

 Αξιολόγηση των κατηγοριών εσόδων / εξόδων 

 Ανάλυση του κόστους κεφαλαίου (CAPEX) 

 Εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων (OPEX) 

 Καταγραφή των τύπων συμβολαίων και χρηματοδότησης Built Own Operate 
Transfer (BOOT) και Engineering Procurement & Consultation (EPC) και των 
χαρακτηριστικών τους 

 Αξιολόγηση του κύκλου ζωής μιας επένδυσης ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM 
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2020-2030 

Ανάλυση κύκλου ζωής μιας επένδυσης ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM 
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Φάση και βήματα Σκοπός και προβλήματα προς επίλυση Διάρκεια 

Φάση μελέτης 

βιωσιμότητας 

Προμελέτη βιωσιμότητας 
Ποσότητες αποβλήτων, θερμογόνος δύναμη, χωρητικότητα, χωροθέτηση, πώληση 

ενέργειας, οργάνωση, κόστος και χρηματοδότηση 
6 μήνες 

Πολιτικές αποφάσεις Απόφαση εάν θα προχωρήσει περαιτέρω ή θα ματαιωθεί το έργο 3 μήνες 

Μελέτη βιωσιμότητας 
Ποσότητες αποβλήτων, θερμογόνος δύναμη, χωρητικότητα, χωροθέτηση, πώληση 

ενέργειας, οργάνωση, κόστος και χρηματοδότηση λεπτομερώς 
6 μήνες 

Πολιτικές αποφάσεις 
Απόφαση για την προτεραιότητα και τη χρηματοδότηση της μονάδας αποτέφρωσης 

και των απαραίτητων οργανισμών 
6 μήνες 

Φάση προετοιμασίας 

έργου 

Δημιουργία φορέα έργου Δημιουργία φορέα του έργου και θεσμική υποστήριξη 6 μήνες 

Προετοιμασία διαγωνισμών του έργου 
Λεπτομερής χρηματοοικονομική αξιολόγηση, διαπραγμάτευση δανείων ή άλλων 

μέσων χρηματοδότησης και επιλογή συμβούλων 
3 μήνες 

Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης 
Επαναξιολόγηση έργου, προδιαγραφών, προεπιλογή εργολάβων και τευχών 

δημοπράτησης 
6 μήνες 

Πολιτικές αποφάσεις 
Απόφαση για το οικονομικό πακέτο, τα έγγραφα και τις διαδικασίες δημοπράτησης 

και οριστικό πράσινο φως 
3 μήνες 

Φάση εφαρμογής της 

επένδυσης 

Ανάδειξη αναδόχου και διαπραγματεύσεις 
Προεπιλογή εργολάβων, έγγραφα διαγωνισμού, επιλογή πιο ανταγωνιστικής 

προσφοράς, διαπραγμάτευση σύμβασης 
6 μήνες 

Κατασκευή και παρακολούθηση Κατασκευή από επιλεγμένο εργολάβο και επίβλεψη από ανεξάρτητο σύμβουλο 2,5 μήνες 

Άδεια λειτουργίας και εκκίνηση έργου 
Δοκιμή προδιαγραφών απόδοσης, τακτοποιήσεις, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση 

προσωπικού και εκκίνηση από τον κατασκευαστή 
6 μήνες 

Λειτουργία έργου 
Συνεχής λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου. Συνεχείς προμήθειες 

ανταλλακτικών και προμηθειών 
20 έτη 



Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
2020-2030 

SWOT Analysis εξεταζόμενων τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ 

Καύση 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύναμα σημεία (Weaknesses) 

Στοχοθετημένο στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ώριμη τεχνολογία και επαρκής τεχνογνωσία διαθέσιμη από τη λειτουργία 

μονάδων σε βιομηχανική κλίμακα διεθνώς 

Πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών καύσης στο εξωτερικό. 

Βαθμός απόδοσης τεχνολογιών καύσης σε σχέση με τις εναλλακτικές τεχνολογίες 

ενεργειακής αξιοποίησης 

Επίτευξη των πιο αυστηρών ορίων εκπομπών της ΕΕ. 

Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σημαντικά  χαμηλότερες και ελεγχόμενες 

εκπομπές αερίων, χαμηλή παραγωγή υγρών αποβλήτων, μικρός βαθμός 

υπολειμμάτων προς διάθεση) 

Ευελιξία και διαθεσιμότητα καυσίμου. 

Παραγωγή ενέργειας που μπορεί να καταταχτεί στις ΑΠΕ 

Αύξηση του χρόνου ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΥ 

Ανακύκλωση μετάλλων και αξιοποίηση τέφρας πυθμένα 

Υψηλό κόστος επένδυσης (CAPEX) 

Πιθανοί γεωγραφικοί περιορισμοί χωροθέτησης. 

Έλλειψη έμπειρου προσωπικού στην Ελλάδα. 

Υψηλά λειτουργικά κόστη (OPEX) 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

Να γίνει σημαντικός πυλώνας για τη μείωση της διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα 

και την παράλληλη αύξηση της ανακύκλωσης. 

Δημιουργία νέων, υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. 

Έσοδα για τους ΦοΔΣΑ από την πώληση ανακυκλώσιμων προϊόντων και 

ενέργειας. 

Δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων υποδομών (π.χ. λιγνητικές μονάδες) αντί για 

κατασκευή νέας μονάδας. 

Σύνδεση μη αξιοποιήσιμης ενέργειας (θερμική) με τεχνολογίες εναλλακτικών 

καυσίμων (π.χ. υδρογόνο). 

Επιδοτήσεις για την παραγωγή ενέργειας πιθανώς χαμηλότερες από ΑΠΕ 

Φαινόμενα NIMBY 

Αύξηση τιμών αναλωσίμων. 

Πιθανές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων 

Δυσκολία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων και άδεια λειτουργίας 
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SWOT Analysis εξεταζόμενων τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ 

Αεριοποίηση και αεριοποίηση πλάσματος 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύναμα σημεία (Weaknesses) 

Χαμηλότερο κόστος επένδυσης (CAPEX) σε σχέση με τις τεχνολογίες 

αποτέφρωσης (λιγότερες απαιτήσεις σε συστήματα αντιρρυπαντικής 

προστασίας) 

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη (OPEX) σε σχέση με τις τεχνολογίες 

αποτέφρωσης 

Ανακύκλωση μετάλλων 

Πολλά παραδείγματα αποτυχιών που έχουν καταγραφεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία 

Μη λειτουργική τεχνολογία αν δεν συνδυαστεί με άλλους τύπους αποβλήτου 

Πολύ χαμηλή δυναμικότητα υφιστάμενων μονάδων παγκοσμίως 

Πιθανοί γεωγραφικοί περιορισμοί χωροθέτησης 

Έλλειψη έμπειρου προσωπικού στην Ελλάδα 

Μεγάλες απαιτήσεις ενέργειας για τη λειτουργία που μειώνουν την 

παραγωγική δυνατότητα 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

- 

Φαινόμενα NIMBY 

Αύξηση τιμών αναλωσίμων 

Πιθανές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων 

Δυσκολία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων και άδεια λειτουργίας 
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SWOT Analysis εξεταζόμενων τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ 

Πυρόλυση 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύναμα σημεία (Weaknesses) 

Χαμηλότερο κόστος επένδυσης (CAPEX) σε σχέση με τις τεχνολογίες 

αποτέφρωσης (λιγότερες απαιτήσεις σε συστήματα αντιρρυπαντικής 

προστασίας) 

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη (OPEX) σε σχέση με τις τεχνολογίες 

αποτέφρωσης 

Πολλά παραδείγματα αποτυχιών που έχουν καταγραφεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία 

Μη λειτουργική τεχνολογία αν δεν συνδυαστεί με άλλους τύπους αποβλήτου. 

Πιθανοί γεωγραφικοί περιορισμοί χωροθέτησης 

Έλλειψη έμπειρου προσωπικού στην Ελλάδα 

Μεγάλες απαιτήσεις ενέργειας για τη λειτουργία που μειώνουν την παραγωγική 

δυνατότητα 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

- 

Φαινόμενα NIMBY 

Αύξηση τιμών αναλωσίμων 

Πιθανές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων 

Δυσκολία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων και άδεια λειτουργίας 
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Συμπεράσματα 

 Η θερμική επεξεργασία ΑΣΑ και των παραγώγων τους αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και εντάσσεται πλήρως στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 

 Η πλέον δόκιμη τεχνολογία είναι αυτή της καύσης και ειδικότερα με κινούμενη 
εσχάρα (moving grate incineration) και ακολουθούν οι τεχνολογίες καύσης με 
ρευστοποιημένη κλίνη (fluidized bed), με τάση μείωσης των τελευταίων. 

  Υπάρχουν ελάχιστα καταγεγραμμένα παραδείγματα αεριοποίησης (gasification) 
και αεριοποίησης πλάσματος (plasma gasification) που έχουν αναπτυχθεί στην 
Ευρώπη σε βιομηχανική κλίμακα για ΑΣΑ ή παράγωγα τους. Υπάρχουν πολλές 
μονάδες με τεχνολογία αεριοποίησης για άλλους τύπους αποβλήτου (π.χ. 
πλαστικό, ιλύς, λιπαντικά έλαια κλπ.). 

 Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα λειτουργίας μονάδας πυρόλυσης σήμερα στην 
Ευρώπη για ΑΣΑ και παράγωγά τους. Οι τεχνολογίες πυρόλυσης που 
λειτουργούν σήμερα επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως π.χ. 
πλαστικό, ιλύ ΕΕΛ, χρησιμοποιημένα ελαστικά και υπολείμματα ΟΤΚΖ . 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων 

2020-2030 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


