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1. Εισαγωγή - Ποιος ο Σκοπός; 
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Φορέας Ανάθεσης:  

• Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 Υλοποίηση: 4/2020 – 8/2020 



2. Αντικείμενο - Τι εξετάσαμε; 

 
 

 

 

 

1. Εξέταση της Παραγωγής και της Χρήσης Εναλλακτικών Καυσίμων από αστικά 

απόβλητα στη χώρα για συναποτέφρωση – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές 

2. Διερεύνηση των Τεχνικών και Νομοθετικών εμποδίων για τους τομείς της 

τσιμεντοβιομηχανίας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Προτάσεις τεχνικές και νομοθετικού πλαισίου για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 

τελικών χρηστών των εναλλακτικών καυσίμων ότι τα εναλλακτικά καύσιμα είναι κατάλληλα 

για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.  

 

Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων διερευνάται ως προς την επεξεργασία των           

Μη Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων. 
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Κύρια Συμπεράσματα 
Τι προτείνουμε; 



3. Κύρια εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
στην τσιμεντοβιομηχανία 
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Απουσία επαρκούς οικονομικού κινήτρου (τέλους ταφής) 

Περιορισμένη παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων εντός της χώρας 

Καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης 

Έλλειψη εμπιστοσύνης και κοινωνικής συναίνεσης 

 
FACTS 
• 7% (2020) το ποσοστό υποκατάστασης των 

συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά 
καύσιμα στην τσιμεντοβιομηχανία στην 
Ελλάδα  

• 44,4% (2016) το μέσο ποσοστό στην ΕΕ 



4. Κύρια εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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FACTS 
• Η παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον εγχώριας προέλευσης 
λιγνίτη: 31% περίπου της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας  

• Το ΕΣΕΚ ορίζει το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των 
λιγνιτικών μονάδων σήμερα σε λειτουργία και το 
οποίο ολοκληρώνεται έως το 2023.  

• Επιπλέον, μια νέα λιγνιτική μονάδα υπό κατασκευή, 
«Πτολεμαΐδα 5», και αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία μέχρι το 2028.  

• Εξέταση εναλλακτικών πιθανών σεναρίων 
προκειμένου να αντικατασταθεί ο λιγνίτης με 
βιομάζα, απόβλητα ή φυσικό αέριο.  

Οι απαιτούμενες σημαντικές τεχνολογικές τροποποιήσεις και επενδύσεις 

Η τελική διάθεση των υπολειμμάτων τέφρας 

Η διαδικασία αδειοδότησης 

Έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης 

 



5. Τεχνικές Προτάσεις για την αναβάθμιση των εν λειτουργία/ υπό 
κατασκευή εγκαταστάσεων 
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Ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών στην τσιμεντοβιομηχανία για τη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων εφόσον δεν έχουν ήδη ενσωματωθεί (όπως Clorine 

by-pass και Precalciner) και επένδυση κεφαλαίου. 
 

Προσαρμογή επιλεγμένων κύριων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων για 

παραγωγή απορριμματογενών καυσίμων  
 

Η αύξηση της χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων 
 

Όσον αφορά τον τομέα παραγωγής ενέργειας, το κόστος επένδυσης σε 

εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών είναι πολύ υψηλό και τα συστήματα 

αντιρρυπαντικού ελέγχου αντιστοιχούν έως και σε 50% του συνολικού 

κόστους επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη εφαρμογές (cases) σε επίπεδο ΕΕ. 



6. Προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου – 
κανονιστικά/νομοθετικά 
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 Δομή φορολόγησης που ακολουθείται σε ΕΕ 
 Φόρος για την υγειονομική ταφή μη επεξεργασμένων αποβλήτων 
 Ένας χαμηλότερος φόρος για την υγειονομική ταφή αποβλήτων που έχουν υποστεί 

προεπεξεργασία για μείωση της παραγωγής εκπομπών κατά την υγειονομική ταφή κάτω από το 
καθορισμένο επίπεδο (υπολογίζεται με τη χρήση ‘respirometric indicator’, όπως ο AT4), 
ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την απαίτηση επεξεργασίας των υπολειμμάτων πριν την 
υγειονομική ταφή. 

 Φόρος αποτέφρωσης (βάσει της περιεκτικότητας των εκπομπών σε άνθρακα είτε κατ’ αποκοπή) 
 Φόρος συναποτέφρωσης εναλλακτικών καυσίμων (χαμηλότερος από τον φόρο αποτέφρωσης, 

αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι οι τσιμεντοβιομηχανίες περιλαμβάνονται στο Σύστημα 
Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, ενώ οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης όχι). 
 

 Πρότυπα για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα, αναφορικά με (ΚΥΑ 56366/4351/2014) 

 Τη Θερμογόνο δύναμη για τα απορριμματογενή καύσιμα προς χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία 
 Την περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

 



6. Προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου – 
κανονιστικά/νομοθετικά (συνέχεια) 
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Απαιτήσεις παρακολούθησης στην παραγωγή και χρήση των εναλλακτικών 
καυσίμων 
 Λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο των απαιτήσεων παρακολούθησης, είναι ανάγκη να 

διασφαλίσουμε ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζουν οι οδηγίες της ΕΕ και η εγχώρια νομοθεσία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ενημέρωση και η συμμετοχή του κοινού. Οι μετρήσεις των 
εκπομπών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η 
κοινωνική συναίνεση. 

Πλαίσιο διαμεσολάβησης/συντονισμού για τα απορριμματογενή καύσιμα  
 Θέσπιση ενός πλαισίου διαμεσολάβησης βάσει του οποίου το κράτος ή ένας αρμόδιος κρατικός 

φορέας, θα εξετάζει την αγορά εναλλακτικών καυσίμων – συμβάσεις και συμφωνηθέντες 
εμπορικούς όρους με τις εγκαταστάσεις χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων 
• Στόχοι: Διασφάλιση της σταθερότητας αγοράς, ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς, 

διευκόλυνση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών στην προσφορά και ζήτηση των 
εναλλακτικών καυσίμων 



 

Ευχαριστώ πολύ 
Βασιλική Στεργίου 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ 
Senior Consultant 
 
vasiliki.stergiou@eunomia-ike.eu 
Κιν: +30 6977629616 
 
 
Eunomia Research & Consulting IKE 
Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου 44 
ΤΚ 11635, Αθήνα 
Ελλάδα 
www.eunomia.co.uk 
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