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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζονται οι βασικές προβλέψεις της Οδηγίας

96/61 /EC

"για την ολοκληρωμένη

πρόληψη και περιορισμο της ρυπανσης" καθως και τα ενδιάμεσα πορίσματα και προτάσεις
σχετικό με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικων , που προκύπτουν στα πλαίσια της
Μελέτης:

" Εξέταση των τεχνολογιων προληψης

και περιορισμου της ρυπανσης δραστηριοτη

των του κλόδου διαχείρισης αποβλήτων και υποβολή προτάσεων για εφαρμογή των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών", που εκπονείται για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ ως προπαρασκευαστική
ενέργεια για την εφαρμογή της Οδηγίας σε εγκαταστάσεις του κλάδου, και στοχεύε ι:

+

στην υποστήριξη των Ελληνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των

Βελτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε Ευρωπαικο επίπεδο
+ στην υποστήριξη της προσπάθειας για μείωση της ρύπανσης και βελτίωση των μέτρων
aντιρρύπανσης των μονάδων του κλάδου

+

στην σχετική πληροφόρηση των υπευθύνων

BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR ΤΗΕ POLLUTION
PREVENTION AND CONTROL IN ΤΗΕ SECTOR OF WASTE
MANAGEMENT
Kyriakos Stamelos C.Eng. M.Sc ., George Georgiadis
Cansυ/tants

Enνironment alist

and Envιronment Ltd,
61 Νιkιs Ave.• 546.22 Thessa/onιki Greece.
telltax (+031) 285.979 /262 052. E-maιf· bcsgeorg@maιl hol.gr
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on

Deve/oρment

ABSTRACT
The basιc proνisions οΙ Dir. 96/61/EC "lor the lntegrated Pollυtion Preνention and Control" as
well as intermittent conclυsιons and proposals deriνed in the lrame οΙ the study : "Examination οΙ
pollυtion preνention and control technologιes ιn the sector of Waste Management and
Sυbmission of proposals for implementation of Best Aνailable Technologles", are presented.
The Study is condυcted for the Ministry of the Enνironmenι lt is designed as a preparatory
action for the application οΙ the Directiνe in registered installations of the sector, aimed for the
υpport of:
• Greek positions in the negotiations for the assessment of Best Aνailable Technologies. to
follow
+ ongoing effort for efficiency improνement and redυctlon of pollυtion in the sector
+ information of the releνant firms and ιnterested bodies of the sector
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1.

ΗΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤ Α

ORAl PRESENrλiiONS

Η ΟΔΗΓΙΑ

96/ 61

I SOLIO WASTE

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

(I.P.P.C.)

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στοχεύει στην πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από ορισμένες δραστηρι ό

τητες του μεταποιητικού και του ενεργειακού τομέα, και του τομέα της διαχείρισης των αποβλή
των , με την εφαρμογή μέτρων αποφυγής και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν , μείωσης των εκπο μπών
στην ατμόσφαιρα , το νερό και το έδαφος , μέτρων για τα απόβλητα , την ορθολογική χρήση της

ενέργειας και των φυσικών πόρων, την μείωση της επικινδυνότητας , έτσι ώστε να επιτυγχάνεται

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του .
Η Οδηγία στοχεύει κυρίως

:

+ στην εισαγωγή των πιο πάνω κριτηρίων /μέτρων στους όρους χορήγησης αδειών λειτουργίας
των ρυθμιζόμενων εγκαταστάσεων, μέσω της αναβάθμισης και ενιαιοποίησης του συστήμα
τος χορήγησης (ανανεούμενων) αδειών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών- μελών.

+ στην εξασφάλιση ενιαίου

και συγκρίσιμου επίπεδου "περιβαλλοντικής '" επίδοσης των υπό

ρύθμιση εγκαταστάσεων με την καθιέρωση ενιαίων οριακων τιμών εκπομπών ή ισοδύναμων
τεχνικών

- κανονιστικών μέτρων σε ομοειδείς εγκαταστάσεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που

βασίζονται στην έννοια της " βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής "

+ στην σ ύσταση ειδικού μηχανισμού για την προαγωγή και ανάδειξη των εκάστοτε βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών για την πρόληψη και περιορισμό της ρύπανσης και την διάχυση της
διαθέσιμης πληροφορίας.

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.2 . 1 . Πεδίο εφαρμογής
Π αραγωγικές εγκαταστάσεις τομέων και κλάδων της μεταποίησης, της παραγωγής ενέργειας
και της διαχείρισης αποβλήτων, που , λόγω φύσης και μεγέθους , συνιστούν (εν δυνάμει) σημαντι

κές πηγές ρύπανσης. Οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων και τα όρια παραγωγικής δυναμικότητας
καταγράφονται αναλυτικό στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας .
Οι ρ υθμίσεις εφαρμόζονται άμεσα προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις και σταδιακά και το

πολύ σε διάστημα

8 ετών

από την έναρξη εφαρμογής της , προκειμένου για υφιστάμενες εγκατα

στάσεις (ως υφιστάμενες θεωρούνται οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της προϋφι

στάμενης νομοθεσίας, καθώς και εγκαταστάσεις που έχουν λάβει την νόμιμη άδεια ή έχουν υπο
βάλλει πλήρη αίτηση , εφόσον τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο έως τις

30

Νοεμβρίου

1997).

Η

περίοδος χάριτος δεν εξαντλείται προκειμένου για εγκαταστάσεις που υφίστανται ουσιώδη μετα
βολή (εκσυγχρονισμό, επέκταση κ.λπ.).

1.2.2. Εμπλεκόμενοι

φορείς και θεμελιώδεις υποχρεώσεις τους

:

Ι. Φορείς εκμετάλλευσης rωv εγκατασrάσεωv:
Α. Λήψη όλων των κατάλληλων προληπτικών και αντιρυπαντικών μέτρων , ιδίως με χρήση των
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
Β . Μη πρόκληση σημαντικής ρύπανσης

C. Αποφυγή παραγωγής

στερεών αποβλήτων ή αξιοποίησή τους, εφόσον αυτό δε ν είναι δυνα

τόν, ή ασφαλής διάθεση τους στο περιβάλλον, εφόσον το προηγούμενο δεν είναι τεχνικό
και οικονομικά εφικτό
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Ο. Αποτελεσματική χρήση της ενέργειας
Ε . Λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των
συνεπειών τους, καθώς και μέτρων για την ασφαλή αποσυναρμολόγηση της εγκατά στασης
μετά το πέρας της λειτουργίας της και την επαναπόδοση του χώρου στο περ ιβάλλον, σε
ικανο π οιητική μορφή

F. Υποβολή

για έγκριση σχεδίου παρακολούθησης των απορρίψεων στο πε ριβάλλον και συμ

μόρφωσης προς τους όρους της χορηγούμενης άδειας λειτουργίας, καθώς και κάθ ε συμβά
ντος ή ατυχήματος που οδηγεί σε αδυναμία συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους όρο υς
λειτουργίας και επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον.
Πα ροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας γ ια την διενεργεια επιθεω ρή σεων , την δε ι γ ματο ληψία κ αι
συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές .

Ενημέρωση των αρμόδιων αρχων σε περlmωση μεταβολών στην λειτουργlα της εγκατάστα
σης , που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.

11.

Κράτη

- Μέλη :

Α. Προβλέ π ουν ώστε η αίτηση για άδεια λειτουργίας των υπόχρεων εγκατ αστά σεων να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχε ία

+
+

:

είδος και παραγωγική δυναμικότητα
πρώτες και βοηθητικές ύλες . ουσίες και ενέργεια που χρη σ ιμοποιούντ αι ή παρ άγοντα ι από

την εγκατάσταση

+

πηγές εκπομπής ρύπων της εγκατάστασης και περι βαλλοντ ικές συνθήκες του χώρου όπου
θα λειτουργήσει Φύση και ποσότητες των εκπομπών σε κάθε περ ιβαλλοντικό μέσο και
προσδιορ ισμός των σημαντικών επιmώσεων τους στο περιβάλλον.

+

προβλεπόμενη τεχνολογία και τεχνικές που αποσκο πούν στη ν πρ όληψη τ ων εκπομ πών
αυτών ή , αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην μείωση τους . Μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης
τ ων στερεών αποβλήτων .

+

μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων ατυχή ματος μεγάλης έκτασης και την
ασφαλή αποσυναρμολόγηση της εγκατάστασης κατά την οριστική παύση της λειτουργίας.

Β. Συντονίζουν αποτελεσματικά την διαδικασία και τους όρ ους έκδοσης των αδ ειών, και
συγκροτούν 'Όρμόδια αρχή" για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους πο υ απορρέουν από
την Οδηγία, ανεξάρτητα από το πλήθος των εμπλεκομένων στην αδειοδότηση υπηρεσιών.
Γ. Διασφαλίζουν ότι οι χορηγούμενες άδειες περιλαμβάνουν τα απαραίτητα μ έτρ α για την
τήρηση των σκοπών της Οδηγίας και κατ' ελάχιστον

+

:

Οριακές τιμές εκπομπής ή ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχν ικό μέτρα γ ια τις ρ υπαντικές
ουσίες που εκπέμπονται στο νερό, τον αέρα και το έδαφος , και ιδίως των ουσιών που aπο
τελούν ρ ύπους προτεραιότητα ς (απαριθμούνται αναλυτικά στο Π αράρτημ α

111

της Οδηγίας),

που να βασίζονται στις " βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές", λαμβα νομένων υπόψη των τεχνι
κων χαρα κτηριστικών της εγκατάστασης , της γεωγραφικής της θέσης και των τοπικών περ ι
βαλλοντικών συνθ ηκών.

+

Οδηγίες για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών και μέτρ α για την διαχεί
ριση των στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης.

+ Απαιτήσεις για την παρακολούθηση

(monitoring)

των aπορρίψεων, στις οποίες καθορίζεται

η μεθοδολογία και η συχνότητα των μετρήσεων, η υποχρέωση παροχή ς των αναγκαίων
στοιχείων για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της αδείας από την αρμόδια προς τούτο
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αρχη, και του τρόπου αξιοποfησης των πιο πάνω στην αξιολόγηση των λαμβανομένων
μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης.

+

Μέτρα για την ρύθμιση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης , που ενέ
χουν κίνδυνο για το περιβάλλον (έναρξη , διαρροές, δυσλειτουργίες , προσωρινές διακοπές ,

οριστική παυση), καθώς και προσωρινές παρεκκλfσεις απο τις απαιτήσεις της κανονικής
λειτουργfας, για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των

6 μηνών,

και εφόσον συνοδεύονται

από πρόγραμμα ενεργειων αποκατάστασης που θα εγκρίνεται από την ·aρμόδια αρχή ".
Δ. Δημοσιοποιούν τα κύρια βήματα της διαδικασfας (αiτηση και χορήγηση άδειας) .
Ε . Αναπροσαρμόζουν χορηγηθείσες άδειες με ανάλογη διαδικασία

+

:

μετά από αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης, σε περίπτωση μεταβολής της λειτουργίας της
εγκατάστασης (επέκταση κ.λπ) . που μπορεί να έχει επιmώσεις στο περιβάλλον

+ περιοδικά , και με φροντίδα της " αρμόδιας αρχή ς ", όταν διαπιστώνονται :

-

ανεπαρκής προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες

οριακές τιμές εκπομπών ή και να προστεθουν νέες

-

ουσιαστικές μεταβολές των " βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών", που επιτρέπουν σημαντική

μεiωση των εκπομπων χωρίς υπερβολικό κόστος

-

όταν η ασφάλεια της εκμετάλλευσης απαιτε( την εφαρμογή άλλων τεχνικών ή τούτο επι

βάλλεται από νέες κοινοτικές ή και εθνικές διατάξεις
Ζ. Δημοσιοποιουν τα αποτελέσματα της παρακολουθησης εκπομπών και απορρίψεων.
Η. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τα εν χρήσει όρια εκπομπών, ανά κατηγορ(α δραστηριοτή
των, και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές από τις οποίες προκύmουν
θ. Μεριμνούν ώστε η "αρμόδια" αρχή να ενημερώνεται σχετικό για την εξέλιξη των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών , περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

111. Ευρωπαϊκή Επιτροπη:
Α. Διοργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών

- μελών και των ενδιαφερομέ

νων βιομηχανικων κλάδων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές , τις συναφείς προδιαγρα

φές ελέγχου και την εξέλιξη τους, και δημοσιεύει τα αποτελέσματα ανά τριετία .
Β. Εισηγείται στο Συμβουλιο για τον καθορισμό των οριακων τιμων εκπομπων, όπου η ανάγκη
Κοινοτικής δράσης διαπ ιστώνεται από την ως άνω διαδικασiα ανταλλαγής πληροφοριών,

καθώς και για κάθε άλλο μέτρο για την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγiας.

1.2.3.

Β έλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔτ)

Αποτελούν το πλέον εξελιγμένο και αποτελεσματικο στάδιο των διεργασιων και μεθόδων
παραγωγής σε ότι αφορά την επίτευξη υψηλού γενικου επιπέδου προστασίας περιβάλλοντος στο
σύνολο του, που ειναι δυνατόν να αποτελέσει την βάση για την θέσπιση των οριακών τιμών εκπο
μπών και των λοιπών απαιτήσεων της Οδηγίας. Αναφέρονται τόσο στην τεχνολογ(α των παραγωγι
κών διαδικασιών όσο και στον τρόπο σχεδιασμού, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της
εγκατάστασης.
Στον όρο "διαθέσιμες" συμπυκνώνονται οι έννοιες της τεχνολογικής εφαρμοσιμότητας και της
οικονομικής βιωσιμότητας της εφαρμογής τους.

Τα κριτήρια για τον καθορισμο των ΒΔΤ, λαμβανομένων υποψη του κόστους και του οφέλους
της εφαρμογής τους , διατυπώνονται αναλυτικό στο Παράρτημα ιν της Οδηγiας
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Α. Η χρησιμοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα (καθαρές τεχνολογίες)
Β . Η χρησιμοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών

C. Η

χρήση τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται ή εκπέ

μπονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή και των παραγόμενων αποβλήτων

D. Συγκρίσιμες

διεργασίες, εξοπλισμοί ή τρόποι λειτουργίας, που έχουν δοκιμαστεί με επιτυ-

χία σε βιομηχανική κλίμακα

Ε . Η τεχνική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων

F. Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριμένων εκπομπών
G. Ο χρόνος έναpξης λειτουργίας (ηλικία) των υπόχρεων παραγωγικών εγκαταστάσεων
Η . Ο χρόνος που απαιτείται γ ια την εγκαθίδρυση μιας ΒΔΤ

I. Η

κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών περιλαμβανομένου και του νερού , και η αποτε

λεσματική χρήση της ενέργειας

J. Το

επίπεδο πρόληψης ή μ είωση ς στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιmώσεων των εκπο

μπών και των κινδύνων στο περιβάλλον
Κ. Η aπομείωση των κινδύνων ατυχημάτων και των επιmώσεων τους στο περιβάλλον
ι. Οι πληροφοριες που δημοσιευονται από την Επιτροπη ή από διεθνείς οργανισμους

1.2.4. Ρύποι Προτεραιότητας
Απαριθμούνται στο Παράρτημα

111

της Οδηγίας και είναι αυτοί για τους οποίους έχουν ηδη

εκδοθε ί κανονιστικές διατάξεις (όρια ποιότητας, όρια εκπομπών κ. λπ.) ,

Αέρος:

S0 2

και άλλες ενώσεις του θείου, ΝΟχ και άλλες ενώσεις του αζώτου.

μέταλλα και ενώσεις τους, αιωρούμενα σωματίδια, αμιαντος. CΙ 2 και ενώσεις του,

του,

As και

ενώσεις του, κυανιούχες ενώσεις.

PCDD/PCDF. ουσίες

CO, VOCS,
F2 και ενώσεις

και παρασκευάσματα με απο

δεδειγμένες καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή
Ύδατα : αλογονωμένες οργανικέ ς ενώσεις , οργανο-φωσφορικές και οργανο-κασσιτερικές
ενωσεις , ουσίες και παρασκευάσματα με αποδεδειγμένες καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ιδιό

τητες η ικανές να βλάψουν την αναπα ραγωγή , ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες και aνθεκτικές και
βιοσυσσωρευόμενες τοξικές ουσίες, κυανιούχες ενώσεις , μέταλλα και ενώσεις τους ,

As και ενώ

σεις του , βιοκτόνα και φυτουγειονομικά προ'ίόντα, αιωρού μενες ουσίες, ουσίες που συμβάλλουν

στον ευτροφισμό (ιδίως φωσφορικά και νιτρικά άλατα) . ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο
ισοζύγιο οξυγόνου

1.3.

(COD, BOD) .

Η ΟΔΗΓΙΑ ΣτΟ Ε ΚΟΙΝΟτΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποτελεί βασικό εργαλείο για την επ ίτευξη των στόχων του Προγράμματος για την Βιομηχανία
και την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικής και ανταγωνιστικής παραγωγής.
Σε συνδυασμό με άλλα μέσα (Μ. Π.Ε .-Χωροταξικος Σχεδιασμος της βιομηχανικής Εγκατάστασης,
Καταγραφή Εκπομπών-Απορρίψεων, Περιβαλλοντικός Ελεγχος ,

E.M.A.S., Οικολογικό Σήμα) , η εφαρ

μογή της αναμένεται να συμβάλει στην αλλαγή της έμφασης από την ως τώρα προσέγγιση του τύπου

''απαγορεύεται

- επιτρέπεται" στην κοινή δράση σε όλα τα στάδια της αλυσσίδας "έρευνα - ανάmυξη

παραγωγικών μεθόδων- παραγωγή και εμπορία προ'ίόντων- διάθεση των αποβλήτων τους".
Στοχεύοντας στην βελτίωση του έλεγχου των παραγωγικών διαδικασιών, με ολοκληρωμένη
προσεγγιση της προστασίας των περιβαλλοντικών μέσων με την χρήση της εκάστοτε βέλτιστης

διαθέσιμης τεχνολογίας και με έμφαση στην πρόληψη, η Οδηγία εντάσσεται στο συνολικό πλέγμα
μέτρων επαναπροσ ανατολισμού της βιομηχανικής πολιτικής στην κατεύθυνση της αειφορίας.
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I SOLIO WASH

Αυτοπροσδιορίζεται ως συμπληρωματική της Οδηγίας για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων

(Oir 85/337)

και δεν θίγει την εφαρμογή της. Δεν θίγει επίσης τις διατάξεις Οδηγιών, που

αναφέρονται σε όρια εκπομπών ή στην υποχρεωση επιβολής μέτρων στην πηγή
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης,

Oir76/464

(Oir88/609

για τις

και παράγωγες Οδηγίες για την ρύπανση από επικίνδυ

νες ουσίες στα νερό). Τα ήδη διατυπωμένα όρια εκπομπών ή/και ισοδύναμων μέτρων θεωρούνται
αφετηρία, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα βελτίω, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Δεν θίγονται επίσης από την εφαρμογη της οι Οδηγίες που αναφέρονται σε όρια ποιότητας
των περιβαλλοντικών μέσων. Όπου διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή οριακών τιμών εκπομπών ή
άλλων ισοδύναμων τεχνικών μέτρων που θα προκυψουν από την Οδηγία δεν επαρκούν για την επί
τευξη των ποιοτικών στόχων που τίθενται για τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος, τα κράτη

- μέλη

εξουσιοδοτούνται για την λήψη αυστηρότερων μέτρων , περιλαμβανόμενων και μη τεχνικών (περιο
ρισμοί έως και απαγόρευση εγκαταστάσεων) .

2. ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που εντάσσονται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας κατα
τάσσονται σε τέσσερις υπο-ενότητες της παραγράφου

5 του

Παραρτήματος Ι . και περιγράφοντα ι

ως προς το είδος της δραστηριότητας σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Οδηγίας

91/ 156

" περί

στερεών αποβλητων"
Α. ΕΞΑΛΕ Ι ΨΗ ΚΑ Ι ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(§ 5.1 .)

Εντάσσονται εγκαταστάσεις εξαλειψης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων με ημερήσια
δυναμικότητα άνω των 1Ο τόνων, που περιλαμβάνουν τις διαδικασίες

:
- 0.1: απόθεση πάνω ή μέσα στο έδαφος (π. χ . απόρριψη σε Χώρους Ταφής)
- 0.2: επεξεργασία στο έδαφος (π .χ. βιοαποικοδόμηση στο έδαφος)
- 0.3: έγχυση σε βάθο ς (π.χ . έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρεάτια,

θόλους άλατος ,

φυσικά γεωλογικό ρήγματα,)

- 0.4: επιφ ανειακή

διασπορά (π . χ . έγχυση υγρων αποβλήτων και λασπων σε φρεάτια ,

μικρές λίμνες λεκάνες κ.λπ . )

- 0.5: απόθ εση

σε ειδικό διευθετημένούς χώρους (ασφ αλή ς τ αφή , τοποθέτ η ση σε

χωριστές στεγανές κυψελίδες τόσο μεταξυ τους όσο και με το περιβάλλον)

- 0.6: Απόρριψη σε υδατικό περιβάλλον εκτός από θάλασσες
- 0.7: Απόρριψη σε θάλασσες /ωκεανούς
- 0.8: Βιολογική επεξεργασία , μη διευκρινιζομενη σε αλλο

σημειο, που καταλήγει σε

ενωσεις ή μίγματα, η διαθεση των οποιων γίνεται με ένα από τους τρόπους Ο .1.- Ο .12.

- 0.9: Φυσικοχημική

επεξεργασία, μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο , που καταλήγει σε

ενωσεις ή μιγματα, η διάθεση των οποίων γίνεται με ένα από τους τρόπους

-

0.1.- 0.12
0.10: Αποτέφρωση στη γη
0.11 . Αποτέφρωση στη θάλασσα .
0.12: Μόνιμη εναποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο)
0.13: Ανάμιξη αποβλήτων πριν υποβληθουν σε μία από τις επεξεργασίες 0.1.- 0.12.
0.14: Επανασυσκευασία , πριν από μία από τις εργασίες 0.1.- 0.13
0.15: Αποθήκευση ενώ διαρκει μια απο τι εργασίες Ο 1.- 0.14 εκτός από την προσωρινή
αποθήκευση , κατά την διάρκεια της συλλογής στον χωρο παραγωγής των αποβλήτων

- R.1: χρήση (των αποβλήτων) ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας
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R.2: ανάκτηση η αναγέννηση διαλυτών
R.6: αναγέννηση οξέων - βάσεων
R.7: αξιοποίηση προίόντων που χρησιμοποιουνται στην δέσμευση των ρύπων
R.9: επαναδιύλιση ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση ορυκτελα!ων
Β. ΚΑΥΣΗ ΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (§ 5.2.) :
Εγκαταστασεις με ωριαία δυναμικότητα επεξεργασίας αποβλήτων άνω των 3 τόνων
Γ. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (§ 5.3.) :
Εγκαταστάσεις με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 50 τόνων που περιλαμβά
νουν βιολογική (0.8.) ή φυσικοχημικη (0.9.) επεξεργασία, μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο, που
καταλήγει σε ενώσεις ή μίγματα, που διατίθενται τελικό με μια από τις μεθόδους 0.1.- 0.12.
Δ. ΧΩΡΟΙ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΜΕΙΨΗ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (§ 5.4.)
Εγκαταστάσεις ταφης ακινδυνων αποβλητων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 1Ο τόνων ή
ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τονων .
Για τις πιο πάνω εγκαταστάσεις , επισημαίνονται οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις :
• Για τους Χωρους Ταφής δεν θα προκύψουν οριακές τιμές εκπομπών, αλλά θα οριστουν
-

τεχνικές προδιαγραφές από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπης. Απεμπλέκεται
έτσι από τις διαδικ ασ !ες της Οδηγ(ας η ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης της Οδηγίας για την

ταφή των Αποβλήτων

•

(Landfil Oirectiνe) ,

που εχει δρομολογηθεί ήδη από το

1988.

Επιφύλαξη λαμβάνεται ως προς την ανεξάρτητη υπαγωγή εγκαταστασεων που λειτουργουν
για την αποκλειστική εξυπηρετηση παραγωγικών διαδικασιών από όπου προκύmουν από
βλητα, παρότι τούτες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτοτελούς αδειοδότησης. Οι
εγκαταστάσεις αυτες θεωρούνται ως προσάρτημα της κύριας παραγωγικής διαδικασίας και
οφείλουν να προσεγγίζονται όπως και οι λοιπές εγκαταστάσεις aντιρύπανσης, έτσι ώστε να
ενισχύεται η προτεραιότητα στην μέριμνα της πρόληψης της ρύπανσης.

3.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗ

ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛτΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3.1. ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΗΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης, που εκπονείται παράλληλα με την μελέτη άλλων υπόχρεων τύπων
εγκαταστάσεων, μετά από ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρεται :

•

στην καταγραφή των υφιστάμενων υπόχρεων εγκαταστάσεων του κλάδου στην Ελλάδα και
των παραγωγικων τους χαρακτηριστικων (δυναμικότητα, εφαρμοζόμενη τεχνολογία , οικονο
μικο "προφίλ ") , καθώς και των μικρότερων ομοειδων εγκαταστασεων

•

στην παρουσίαση του περιβαλλοντικού πλαίσιου της λειτουργίας τους (εκπομπές στα περι
βαλλοντικό μέσα , εγκαταστάσεις aντιρύπανσης , μέτρα και περιορισμοί για την προστασία
του περιβάλλοντος κ.λπ . )

•

στον εντοπισμό και ανάδειξη υποψήφιων ΒΔΤ πριν, κατά και μετά την παραγωγική διαδικα
σία, μεσα από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας (σχέσης κόστους

- αποτελεσματι

κότητας) των προληmικών και περιοριστικων μέτρων που εφαρμόζονται από τις πιο πάνω
εγκαταστάσεις για την προστασ(α του περιβάλλοντος και της εν γένει συμμόρφωσης τους
σε σχεση με τα κριτηρια της Οδηγιας για την ανάδειξη μιας ΒΔΤ.
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I SOLID WASH

+ στην σύνταξη Γενικών Κανόνων Πρόληψης και Περιορισμού της Ρύπανσης από τις εγκατα
στάσεις αυτές , για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού (επενδυτές, υπεύθυνοι
εγκαταστάσεων συλλογικοl φορε !ς κλάδων κ . λπ .)
Η εκπόνηση της μελέτης στηριζεται στα ακολουθα μεθοδολογικά βήματα

I.

:

Καταγραφή υφιστάμενων πληροφοριών στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στις κατά τόπους Νομαρχ!ες

-

αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσ!α.
Σύνταξη ερωτηματολόγιων , ανά τύπο εγκαταστάσεων. και συμπλήρωση του με επιτόπιες

11.

επισκέψεις της ομάδας μελέτης και συνδρομή των υπευθυνων των μονάδων ,.

111.

Συγκρότηση αντιπροσωπευτικού δείγματος, για την σε βάθος μελέτη και εξαγωγή κατά το

δυνατόν έγκυρων συμπερασματων για τις παραγωγικές διαδικασίες και τις εφαρμοζόμενες τεχνι
κές πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης.
ιν. Αναζητηση στοιχε!ων συναφους διεθνούς εμπειρίας , με προτεραιότητα στα λοιπά κράτη

-

μ έλη της Ένωσης.

ν. Κωδικοποιήση των γενικων και ειδικων στοιχεlων της νομοθεσ!ας και των κανονιστικών
προδιαγραφων της λειτουργίας των υπόψη τύπων εγκαταστάσεων καθώς και του Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού προγραμματισμού και προτεραιοτήτων στον τομέα της διαχε!ρισης αποβλήτων.
Αποδελτίωση των περιβαλλοντικων όρων κατασκευής και λειτουργίας όπως προκύmουν από
τις αποφάσεις Έγκριση ς Περιβαλλοντικών Ορων (Ε . Π .Ο.).
νι . Παρουσ ίαση των εν χρήσει τεχνικών και μεθόδων, τόσο παραγωγικών όσο και aντιρύπαν
σης, στις υπόχρεες και τις μικρότερες ομοειδε!ς εγκαταστάσεις του δεlγματος και αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας τους στην πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης.
νιι . Εντοπισμός των βέλτιστων τεχνικών του δείγματος, αλλά κα ι όσων προκύπτουν από την
ευρωπα'ίκή εμπειρία με ευνο'ίκό δυναμικό μεταφοράς τους στην Ελλάδα , περιλαμβανόμενων και
των τεχνικών

monitoring των

εκπομπών , και συγκρότηση βάσης υποψήφιων Β . Δ .Τ. ανα τύπο εγκα

ταστάσεων . Παρουσίαση των υποψ . Β . Δ .Τ. και αυτόνομα , με μορφή ομογενοποιη μένων πληροφο
ριακών Δελτίων , με εγγραφές :

-

Πεδlου Εφαρμογής
Στόχου

- Σκοπιμότητας

και Νομοθετικων Αναφορών της Εφαρμογης

Τεχνικής Περιγραφής και βασικών Παραμέτρων Σχεδιασμού

Οικονομικής Αξιολόγηση ς της εφαρμογής τους
Ως τώρα εφαρμογών στην Ελλάδα
Συμμόρφωσης με τα κριτηρια της Οδηγιας (κεφ.

1.2.3.)

νιιι . Κωδικοποίηση των συμπερασμάτων και σύνταξη Σχεδίων Γενικών Κανόνων Πρόληψης και
Περιορισμού της Ρύπανσης , ανά τύ πο εγκαταστάσεων

3.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.2.1 . Διάρθρωση

του κλάδου

-

υπόχρεες και μικρότερες εγκαταστάσεις

Ο κλάδος παρουσιάζει καθυστερήσεις και στρεβλώσεις, που αποδ!δονται στην χα μηλή ως
τώρα προτεραιότητα από το συνολο των εμπλεκομενων φορέων (κράτος, Τ.Α. κοινωνικοι ετα!ροι),
στην αδυναμ!α των Ο.Τ.Α.
σία

-

-

προνομιακού φορέα της διαχείρισης με βάση την υφιστάμενη νομοθε

να ανταπεξέλθουν στο βάρος των σχετικών υποχρεώσεων, και τις γενικότερες αδυναμlες

εφαρμογής του πρόσφατου νομοθετικού πλαισιου της διαχειρισης των στερεών αποβλήτων.
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Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις για την διαχείριση:

- 3,5 εκ . tn/y δη μ οτικών απορριμμάτων (με ρυθμό ετήσιας αύξησης 3% περίπου)
- 500.000 tn αποβλήτων του μεταποιητικού τομέα (εκ των οποίων 320.000 χαρακτηρίζονται
καταρχήν ως επικίνδυνα) .

- 15.000 tn/y

νοσοκομειακων μολυσματικών απόβλητών,

70.000 tn/y χρησιμοποιη μένων

ορυ

κτελαίων, ιλύων βιολογικών καθαρισμών λυμάτων (που αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία τα επόμε
να έτη) και όλλων ειδικων αποβλήτων ειναι ανεπαρκείς , κατακερματισμένες, αποσπασματικές και
πολλές φορές μη βιωσιμες , με ουσιαστική αδυναμία σχεδιασμού και προγραμματισμού επενδύσεων .

Οι καθυστερήσεις εστιάζονται ιδίως στην έλλειψη αυτοτελων εγκαταστάσεων διαχείρισης ειδι
κών ρευμάτων αποβλητων. Σημειώνεται η πλήρης έλλειψη αυτοτελών εγκαταστάσεων θερμικής
αξιοποίησης επικίνδυνων και μη αποβλήτων, με εξαιρεση τα νοσοκομειακό . Εντοπίζονται τελικό οι
ακόλουθες εγκαταστάσεις , που , με βαση την τυπολογία και το μέγεθος τους, εντάσσονται στιο
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας :

•
•
•
•

εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαιων

(6 μονάδες - 2 υπό κατασκευή)
(1 μονάδα υπό κατασκευή)
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος σταθμών επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ- 4 μονάδες)
χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (τουλάχιστον 60 μονάδες)
εγκαταστάσεις aποτέφρωσης νοσοκομειακων αποβλήτων

Πληθωρα μικροτερων εγκαταστάσεων εντοπίζεται στην αποτέφρωση νοσοκομειακών μολυσμα
τικών αποβλήτων (ενδονοσοκομειακοί aποτεφρωτήρες) και στην επεξεργασία ιλύων (όσες και οι
Ε.Ε.Λ. σε λειτουργία) .

Λειτουργούν επισης aυτόνομες πλωτές εγκαταστάσεις συλλογής και προεπεξεργασίας (δια
χωρισμού) θαλασσερμάτων και ελαιωδών καταλοίπων πλοιων , που είναι δυνατόν να ενταχθούν
στις διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και εταιρείες που διενεργούν (ανα)συσκευασία επικίνδυνων
αποβλήτων για λογαριασμό και σε εγκαταστάσεις τρίτων και μεταφορά τους στο εξωτερ ικό προς
αξιοποιηση . Οι τελευταίες δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και δεν μπορούν καταρχήν να
υπαχθούν στις διατάξεις της Οδηγίας .

3 . 2. 2. Ανογέννηση Ορυκτελα ίων
Η συνολική εγκατεστημένη δυναμικοτητα κατεργασίας είναι σημαντικό υψηλότερη της διαθέσι
μης α' υλης, με αποτέλεσμα την προβληματική οικονομική αποδοτικότητα των μονάδων . Δομικό
ζητήματα αποτελούν ο αθέμιτος ανταγωνισμός από μη νόμιμες εναλλακτικές (καύση) και η αυξα
νόμενη επιβάρυνση των Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων (Χ.Ο . ) με κατάλοιπα οργανομεταλλικών
προσθέτων, που καθιστουν την αναγεννηση ολοενα και πιο απαιτητική και λιγότερο αποδοτική .

Απο πλευράς παραγωγικών τεχνολογιών ξεχωρίζει η μονάδα της

LPC Α. Ε., που εφαρμόζει κατα

λυτική υδρογόνωση και εκχύλιση με προπάνιο σε εγκαταστάσεις συνεχούς έργου . Οι λοιπές μονά
δες ειναι διαλειποντος εργου

(batch) και εφαρμοζουν την τροποποιημένη μέθοδο θειικου οξέως .

Τα κύρια ζητήματα επικεντρωνονται στην αέρια ρύπανση (καυσαέρια φούρνων και λεβήτων,

VOCs, ατμοί so3 για τις

εγκαταστάσεις θειϊκού οξέως), στο υγρό απόβλητα που περιέχουν

HC και

υδατοδιαλυτες προσμίξεις, στα στερεό κατάλοιπο (υπόλειμμα απόσταξης, όξινες λάσπες και χρη 
σιμοποιημένη χρωστική για τις μονάδες θειίκού οξέως), στον κίνδυνο επιμόλυνσης της α' ύλης και
του προιόντος με

PCBs, PCAs PAHs κ.λπ.

Η κατεργασία με υδρογόνο και η εκχύλιση με προπάνιο, κατατάσσονται σαφώς στις υποψήφιες
Β .Δ .Τ. παραγωγής (καθαρές τεχνολογίες) . Δεν θεωρούνται όμως οικονομικό βιώσιμες, προκειμέ-
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νου για τις (περιβαλλοντικά αναγκαίες) μονάδες μικρότερης δυναμικότητας. Στις περιmώσεις
αυτές, η μέθοδος οξέως/aποχρωστικής μπορεί και οφείλει να συνδυάζεται με πρακτικές που αφο
ρούν στην μείωση των απαιτήσεων οξύνισης , αποτελεσματικές προ-επεξεργασίες , και μέτρα γ ια

την τυποποίηση

-

επανάχρηση του προϊόντος πυθμένα της απόσταξης και των καταλοίπων της

οξύνισης και του aποχρωματισμού .

Εντοπίζονται, τέλος, καλές πρακτικές :

-

στον έλεγχο των πτητικών οργανικών ενώσεων και ατμών
στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων (ελαιοδιαχωρισμός,

S03
DAF, αποθείωση - χημική

κατακρή-

μνιση , βιολογική επεξεργασία)

-

στην εξοικονόμηση νερού (κλειστά κυκλώματα ψύξης , αερόψυκτοι διαχωριστές ή εναλλά

κτες κελύφους μεταξύ ρευμάτων κατάλληλης διαφοράς θερμοκρασίας)

-

στην ενεργειακή αξιοποίηση των ανακτώμενων παραπροϊόντων, σε συνδυασμό με Β.Δ.Τ.

αέριας aντιρύπανσης .

3.2.3. Νοσοκομειακό

Απόβλητο

Η υπό ενταξη μονάδα είναι πυρολυτικού τύπου , συνεχούς λειτουργίας και αφορά στην εξυπηρέ
τηση των Νοσοκομείων της Απικής . Πυρολυτικού τύπου αλλά ασυνεχούς λειτουργίας είναι και οι

περισσότερες, πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις των Νοσοκομείων (δυναμικότητες

150- 250 kg/hr.).

Κύριο περιβαλλοντικό ζήτημα της aποτέφρωσης αποτελεί η ποιότητα των καυσαερίων ως προς

τους κλασσικούς ρύπους

- κριτήρια,

και ως προς

HCI, HF και PCDD/PCDF.

Η πυρολυτική τεχνολογία αποτελεί διεθνώς Β.Δ.Τ. aποτέφρωσης, εφόσον συνεπάγεται υψηλό
βαθμό απόδοσης και παράγωγή λιγότερων πρωτογενών ρύπων. Παρά ταύτα, η ποιότητα των ανε 
πεξέργαστων καυσαερίων είναι εκτός των ορίων, όπως περιγράφονται στην Οδηγία

94/67,

και οι

εγκαταστάσεις οφείλουν να εφοδιάζονται με θερμικό αντιδραστήρα (θάλαμο μετάκαυσης) συγκε
κριμένων ελάχιστων χαρακτηριστικών λειτουργίας και με συσκευές αέριας aντιρύπανσης για τον
επαρκή διαχωρισμό αιωρούμενων σωματιδίων και οξέων , και τον πρακτικό πλήρη καθαρισμό τους

από διοξίνες και φουρόνια (έως το επίπεδο του 1 ng!m3 ). Η συμμόρφωση με τις αυστηρές προ
δ ιαγραφές της Οδηγίας επιτυγχάνεται με συνδυασμό τεχνολογικών και λειτουργικών παραμέτρων

και αυτόματου ελέγχου των συνθηκών της καύσης.
Η υπό ένταξη μονάδα δημοπρατήθηκε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας

94/67.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τις λοιπές, μικρότερες εγκαταστάσεις , όπου η έλλειψη συσκευών
αέριας aντιρύπανσης εκτιμάται ότι οδηγεί σε αποκλίνουσα ποιότητα καυσαερίων ως προς τα ορι 
ζόμενα στην Οδηγία και τις αποφάσεις Ε . Π.Ο.
Με δεδομένο το υψηλό κόστος εγκατάστασης και τις υψηλές απαιτήσεις συντήρησης και λει

τουργίας των αναγκαίων συστημάτων aντιρύπανσης
των υστέρων

(retrolit)

-

κυρίως για τις διοξίνες και φουράνια, ο εκ

εφοδιασμός των αποτεφρωτήρων των Νοσοκομείων κρ ίνεται προβληματικός.

Η επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας, εξάλλου, τεκμηριώνει την επιλογή εγκαταστάσεων
μεγαλύτερου μεγέθους (και μικρότερου αριθμού), ικανών να ανταποκριθούν βιώσιμα στις τεχνολο
γικές απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία

3.2.4. Επεξεργασία

94/67.

ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε . Ε.Λ.)

Παρότι δεν συνιστούν aυτ όνομες εγκαταστάσεις, αλλά τμήματα των Ε. Ε.Λ ., αποτελούν τον
μόνο εντοπισμένο τύπο εγκαταστάσεων της

§ 5.3. του Παραρτ. Ι της Οδηγίας . Τούτο, με την προϋ-
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πόθεση ότι η επεξεργασμέ νη ιλύς δεν επαναχρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό , αλλά διατίθεται

σε χώρους ταφής ή άλλες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων.
Τρεις από τις

4 υπό

ένταξη Ε.Ε.Λ. (όπως και οι μεγαλύτερης δυναμικότητας απ ό τις μικρότε

ρες, μη εντασσόμενες) χρησιμοποιούν την "κλασσική" γραμμή επεξεργασίας
βια χώνευση- μεταπάχυνση

- αφυδότωση με ταινιοφιλτρόπρεσσα,

: πάχυνση - αναερό

ενώ η τέταρτη μόνο πάχυνση και

φυγοκέντρηση της ιλύος . Το πα ραγόμενο βιοαέριο αξιοποιείτα ι μ ερ ικώ ς για την θ έρ μανση των

χωνευτήρων. Η περίσσεια καίγεται σε πυρσό.
Οι

-

μη συστηματικές

-

χημικές αναλύσεις ιλύος συνηγορούν στην καταλληλ ότητα της για

χρήση στην γεωργία. Τούτο όμως δεν αποτελεί εγκατεστημένη πρακτική
ρέσεων η παραγόμενη λάσπη διατίθεται σε χvτΑ

: εκτός

ελαχίστων εξαι

.

Η ολι γόχρονη εμπειρ ία λειτουργίας των Ε.Ε . Λ . δ εν έχει επιτρέψει ω ς τώ ρα τη ν ανάπτυξη
συστημάτων ελαχιστοποίησης και ποιοτικής πρόληψης και περ ιορισμού της διαχωριζό μενης ιλύος,
περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης της ως εδαφοβελτιωτικού (γεγονός που θα συνεπάγονταν

την μη υπαγωγή τους στις διατάξεις της Οδηγίας) . Οι σχετικές προσπάθε ιες είναι σε στάδιο μελέ
της ή πιλοτικών εφαρμογών.
Οι επε μβάσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν έλεγχο

- προ επεξεργασίες

στους βιομηχανι

κούς χρήστες των συστημάτων απ οχέτευσης, επιλογή τεχνολογιών καθαρισμού των λυμάτων και
τεχνολογιώ ν επεξεργασίας ιλύος , περιλαμβανόμενης της πλήρους αξιοποίηση ς του παραγό μεν ου
βιοαερίου . καθώς και μετα-επεξεργασίες και μη τεχνικές ενέργειες

(marketing

κ.λπ . ) για την προ

ώθηση της εφαρμογής της ιλύ ος στην γεωργία

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ τεχνολογίες και τεχνικές ολοκληρωμένης προσέγγισης που
εντοπίζονται σε μικρότερης δυναμικότητας εγκατα στάσεις (εκτεταμένος αερ ισμός, ανοξικές
ζώνες, κλίνες ή τέλματα ξήρανσης της ιλύος).

3.2.5. Χώροι

Ταφής Αποβλήτων

(XvrA)

Η οριστική καταγραφή των εγκεκριμένων

XYl'A θα καταλήξει με την πλήρη εφαρμογή του πρό
σφατα ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαίσιου :
- Κ.Υ. Α. 69278/824/96 "Διαχείριση στερεών αποβλήτων "
- Κ .Υ. Α. 11 4218/31.10.97 " Κατάρτιση πλαίσιου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων"
Είναι όμως σαφές ότι οι χvτ Α αποτελούν τον κύριο όγκο των υπόχρεων εγκαταστάσεων , εφόσον

-

η ταφή αποτελεί την μοναδική ως τώρα ε ναλλακτική της τελικής διάθεσης στην Ελλάδα,

προκειμένου για δημοτικά και εξο μοιούμενα απόβλητα.

-

η έλλειψη ενιαίων σχεδίων διαχείρισης υπερτοπικής εμβέλεια ς οδηγεί σε πολλές μικρού

μεγέθους εγκαταστάσεις .

-

το μικρό κατώφλι της ημερήσιας και

- ιδιαίτερα - τη ς

συνολικής δυναμικότητας που θέτει η

Οδηγία (που δεν είναι άσχετο από την επιχειρ ούμενη ριζική αναβάθμιση της λειτουργίας των
Χώρων Ταφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προσεγγίζεται μ ε το σχέδιο Οδηγίας για την ταφή των
αποβλήτων) , οδηγεί στην υποχρέωση ένταξης στις ρυθμίσεις της Οδηγίας Χώρων που εξυπ ηρε
τούν πληθυσμιακά μεγέθη ως και

3.000 - 5.000 κατοίκων.

Οι πρόσφατες Κ.Υ. Α. αποτελούν σημαντική τομή στις προδιαγραφές κατασκευή ς και λειτουρ
γίας των Χώρων Ταφής, εφόσον κωδικοπ οιούν τις ε λάχιστες τεχνολογικές και λειτουργικές απαι

τήσεις, σε κατεύθυνση εισαγωγής Β. Δ.Τ.
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Κατό την τελευταία περίοδο εξελίσσεται ένα σημαντικό πρόγραμμα έργων για την αναβόθμιση
των Χώρων Ταφής, με κύρια χαρακτηριστικό την κατασκευή νέων Χώρων και την παρόλληλη απο
κατόσταση περιβαλλοντικών βλαβών και παραλείψεων στους ανεπαρκείς προϋφιστόμενους. Χωρο
θετούνται, μελετώνται και κατασκευόζονται σύγχρονες εγκαταστάσεις, εφοδιασμένες με περιβαλ
λοντικούς όρους ολοένα και πιο αυξημένων και εξειδικευμένων απαιτήσεων, και σύγχρονη τεχνο
λογία στα πρότυπα της κυοφορούμενης Οδηγία ς για την ταφή των αποβλήτων. Τούτο απορρέει
στην παραγωγη σημαντικής , μη ακομα aξιολογημένης εμπειρίας , ιδίως στην επιλογή χώρου και την
κατασκευή των αρχικών έργων υποδομής.

Η ανόλυση της Μελέτης επικεντρώνεται σε δείγμα των πιο πόνω εγκαταστόσεων, ως εν δυνά
μει παραγωγών τεχνογνωσίας και μεταφοράς της διεθνούς εμπειρίας στις ελληνικές συνθήκες και

ιδιαιτερότητες (ξηροθερμικο κλίμα, βαθεις υδροφόροι , απορρίμματα πλουσια σε αποικοδομήσιμα
συστατικό).
Από το δείγμα αυτό

- με την

επιφυλαξη των μη επαρκων δεδομένων της ως τωρα λειτουργίας

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους

-

αντλουνται ενδιαφέρουσες τεχνολογίες και

πρακτικές που αναφέρονται στον συνολικό σχεδιασμό, την στεγόνωση πυθμένα και πρανών, την
συλλογή και διαχείριση στραγγισμάτων, την αντιμετώπιση ομβρίων, την επεξεργασία και αξιοποίη
ση αερίων ταφή ς .

3.3.

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ Β .Δ.Τ .

:Η

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗ Σ ΑΞ ΙΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ως παράδειγμα υποψήφιας Β .Δ.Τ. παρουσιάζεται συνοπτικά η Αξιοποίηση Βιοαερίου, όπως
προκύmει απο τα καταρχην συμπερασματα της Μελέτης (βλ. και

3.1.- σημείοVΙΙ) :

Πεδίο Εφαρμογής : ΧΥΤΆ, Ε. Ε .Λ. με αναεροβια χώνευση ιλύος.
Στόχος

- σκοπιμότητα:

η ασφόλεια των εγκαταστάσεων (αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικού μίγ

ματος), ο περιορισμός των εκπομπών αερ ίων θερμοκηπίου (με την οξείδωση του δραστικότερου

CH 4 προς C02). η αξιοποίηση της θερμογόνου δύναμης ως ανανεώσιμης, ήπιας πηγής ενέργειας ,
CO, H2S, ΝΗ 3 , οργανικών πτητικών ενώσεων που περιέχονται στα

η αντιμετώπιση των οσμών ,
α έρια ταφής.

Νομοθετικες

- προγραμματικες αναφορες : η εφαρμογή της συνιστάται από την πρόταση Οδη
(COM 97/105), την Κ. Υ.Α. 114218/97, το Ε ' Κοινοτικό Πλαίσιο
αφορά την προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α . Π . Ε . -

γίας για την Ταφή των αποβλήτων
Δρόσης σε ότι

ALτΕΝΕR I, 11).
Τεχνική Περιγραφή - παράμετροι Σχεδιασμού: Το σύστημα διακρίνεται σε υποσυστήματα συλ
λογής, αντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης , προεπεξεργασίας και ασφόλειας, αξιοποίησης .

Η συλλογή εξαρτόται από την πηγη. Εκτεταμένο δίκτυο απαιτείται για τους ΜΑ. που προσαρ
μόζεται στις φάσεις ανόmυξης της εκμετάλλευσης και βασίζεται σε οριζόντια ή κατακόρυφα στοι

χεία (πηγάδια) ή και σε συνδυασμό τους. Κρίσιμες παραμέτρους αποτελούν η διαστασιολόγηση
των αγωγών, η χημική και μηχανική ανθεκτικότητα των σωληνώσεων στο σύνολο της ωφέλιμης
ζωής τους

(20 - 50 έ τη ), η δ ιαστασιολόγηση των οπών , η

προστασία έναντι στη φραγής, η δυνατό 

τητα ρύθμισης της (υπο)πίεσης λειτουργίας, της θέσης μεμονομένων τμημάτων εκτός λειτουρ
γίας , της απομάκρυνσης συμπυκνωμότων.
Οι αντλίες μεταφοράς είναι συνήθως φυγοκεντρικού τύπου και λειτουργούν με κινητήρες ντή
ζελ ή ηλεκτρικούς , aντιεκρηκτικού τύπου. Συνοδεύονται απο εξοπλισμό ελέγχου και παρακολούθη
ση ς των αερίων και φλογοπαγίδες.
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Η αποθήκευση , οπου χρειόζεται, γίνεται σε αεριοφυλόκια (στους ΧΥτΑ ο ίδιος ο χώρος ταφής
μπορεί να αποτελεί και αποθήκη). Χρησιμοποιούνται αεριοφυλόκια τύπου "καμπόνας", που εξα
σφαλίζουν σταθερή πίεση και διακόmουν την παροχή χωρίς σύνθετους aυτοματισμούς , όταν η
πίεση είναι χαμηλή .
Οι πριν την καύση επεξεργασίες συνίστανται σε
-σπομ6κρυνση υδρατμών

, για

την προστασία του εξοπλισμού καύσης έναντι διόβρωσης και

την βελτίωση της θερμικής αξίας των αεριων. Υλοποιειται με θόλαμο εκτόνωσης

κυκλωνικούς διαχωριστές ή παγίδες

(demisters}.

- διαστολής ή

με

Είναι δυνατόν να συνοδεύεται από φίλτρο

συγκρότησης σωματιδίων .

-αφαfρεση υδρόθειου (Η;β). που παρόγεται από την αναερόβ ια διόσπαση ενώσεων του θείου .
Χρησιμοποιείται συνηθως φίλτρο με ρινίσματα σιδήρου

(Fe}.

-απομ6κρυνση επικινδυνων ουσιών. Για την αφαίρεση τις αμμωνίας (ΝΗ 4 ) και των

CFCs χρησι

μοποιουνται φίλτρα ενεργου όνθρακα .

Η θερμική επεξεργαοια, γίνεται σε πυρσό (Χωρίς ανόκτηση ενέργειας} η σε μηχανή εσωτερι
κής καύσης (με ανόκτηση ενέργειας} .
Η καύση σε πυρσό εφαρμόζεται σε περιπτωσεις μικρης παραγωγής βιοαερίου, όπου δεν τεκ

μηριωνεται οικονομοτεχνικό η παραπερα αξιοποίηση του, η προκειμένου για βρόχυ- και μεσοπρό

θεσμες περίσσειες , σε σχέση με την δυναμικότητα του εξοπλισμού αξιοποίησης, σε περιόδους
aστοχίας κ . λπ. Ανόλογα με την σύνθεση του βιοαερίου και την αποτελεσματικότητα των προ-επε
ξεργασιων, προκύmουν στα καυσαέρια διαφοροι ρύποι σε μικρές ποσότητες.
Διακρίνονται δυο τύποι πυρσών: ανοικτός (υπερυψωμένος} και εδόφους .

Κρίσιμα σχεδιαστικό χαρακτηριστικό για τον περιορισμό των ρύπων θεωρούνται

:

Παράμ ετρος Σχεδιασμου

Σχόλιο

θερμοκρασία καύσης

Συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων, που πρέπει

- μετρητης

να υπερβαινει τους

835 oc μετα από 0.3"

απο την διέλευση

από την ζωνη της φλόγας (συνtστωμενο σημείο μετρησης)
Αυτόματο συστημα εκκίνησης

Διασφαλ!ζει την συνεχή λειτουργία

Αυτόματη απομόνωση

Απομόνωση από την γρομμη τροφοδοοιας , κλε!σιμο παροχης βιοοερ!ου,

σε περιmωση σστοχίας

ενεργοποίηση προοωπικου .

Αυτόματη ρυθμιση αέρα καυσης

Ρυθμιση παροχης αέρα καυσης και θερμοκροσ!ας φλόγας

Προσβόσψες θυρ!δες ελέγχου

Monιtoήng συνθηκων κουσης, δειγματοληψιο καυσαερίων

Θυρες οmικου ελεγχου

Οπτικη επιθεωρηση θερμικων αισθητήρων φλογας

Θερμική οσπιδα

Προστοσιο περιοχής επιpροης από ακτινοβολία .

Η απευθείας αξιοποιηση του βιοσεριου για θερμανση προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα, εξαρτό
ται όμως από την επιτόπια ζήτηση (απόσταση μεταφορας ως την συσκευή καύσης, "προφίλ" ζητησης)
Η παραγωγή ηλεκτρικης ενέργειας, επιτυγχόνεται από συστοιχία μηχανής εσωτερικής καύ
σης ή τουρμπίνας αερίων και ηλεκτρογεννήτριας . Για την λειτουργία των συσκευών απαιτείται
aφυδατωμένο αέριο , με πίεση τουλόχιστον

50mbar. Οι μηχανές ρυθμίζονται σε σχέση με την σύν
CH 4. Χρησιμοποιουνται συνήθως μηχανές φτωχού
32 - 33% για την βόρεια Ευρώπη (ο βαθμός απόδοσης

θεσή του αεριου, κυριως την περιεκτικότητα σε
καυσίμου , με καθαρή ενεργειακή απόδοση

αναμένεται φυσιολογικό μικρότερος στις θερμότερες μεσογε ιακές συνθήκες) .
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ΗΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

I SOLIO WASH

Η ποιότητα των καυσαερίων εξομοιώνεται με αυτήν των συσκευών καύσης φυσικού αερίου και

εξαρτάται από τον τύπο του κινητήρα. Υπερέχουν οι τροποποιημένοι κινητήρες Ντήζελ και οι τουρ
μπίνες αερίων (που εφαρμόζονται σε περίmωση μεγάλων ποσοτητων αερίου) έναντι των κινητή

ρων με ανάφλεξη.
Για τον έλεγχο του συστήματος, απαιτούνται αναλυτές αερίων (κυρίως

CH4 και 02), μετρητές
monitoring καυ

πίεσης για την ενεργοποίηση του πυρσού σε περίπτωση mώσης της , συστήματα
σαερίων, πυρασφάλειας κ . λπ .

Η θερμότητα των καυσαερlων μπορεί να αξιοποιηθεί με την βοηθεια εναλλακτων για την κάλυ
ψη θερμικών απαιτήσεων άλλων τμημάτων της εγκατάστασης (συστήματα επεξεργασίας στραγγι
σμάτων, αναερόβιοι χωνευτές , κλίνες ξήρανσης

-

ταπείνωση θερμοκρασίας καυσαερίων έως και

σε 50 - 90 Oc). Με αποτελεσματικη χρήση της θερμικής συνιστωσας, η συνολική καθαρή ενεργει
ακη απόδοση μπορεί να φτάσει και το

85%.

Η αvαβ6θμιση σε ποιότητα φυσικού αερίου , αποτελεί εφικτή εναλλακτική της αξιοποίησης,
όπου η γειτνίαση με το δίκτυο του φυσικού αερίου το επιτρέπει.
Συνίσταται στην τροποποίηση της σύστασης του αερίου , σε ποιότητα συμβατή με αυτήν του

φυσικού αερίου και ιδίως στην απομακρυνση του

C02 (35 - 40 % κ. ο.).

Οι διεργασίες διακρίνονται

σε τρία στάδια: προ-επεξεργασία (συμπίεση, ψυξη, αφυδάτωση, αφαίρεση

H2S), απομάκρυνση C02,
συμπίεση και εισαγωγή στο δίκτυο φυσικού αερίου . Για την απομάκρυνση του C0 2 έχουν εφαρμο
στεί με επιτυχία τρεις μέθοδοι : μεμβράνες (πλέον σύγχρονη), φfλτρα ενεργού άνθρακα - απορρό
φηση αιωρήματος υπό πίεση (pressυre swing adsorption) και έκπλυση με νερό (water adsorption).
Οικοvομικη Αξιολόγηση της εφαρμογης: Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης μίας πλή

ρους μονάδας αξιοποίησης 200 m3/h βιοαεριου , για την παραγωγη ηλεκτρικού ρεύματος δυναμι
κότητας

250 KWe (αντλίες ,

προεπεξεργασίες , πυρσός ,

- τιμές 1998)
40%αναφέρεται στο Η/Ζ .

εκ . δρχ. (απολογιστικά στοιχεία
Εξ αυτών, το

1-VZ, αυτοματισμοQ ,

προσεγγίζεται σε

αποδίδοντας μοναδιαίο κόστος

720

χιλ . δρχ./

180
Kwe·

Διαπιστωνεται σημαντική αποκριση στην οικονομία κλίμακας των επενδύσεων.
Ο ι υψηλές επιδοτήσεις στην αρχική επένδυση και η ευνο ικη τιμολόγηση του παραγόμενου ρεύ 
μ ατος , σε συνδυασμό με τα αρχικά δεδομένα λειτουργίας των εγκαταστη μένων μονάδων , οδηγούν
σε εκτίμηση απόσβεση ς των ιδίων δ απ ανών σε διάστημα

7-8 ετών ,

χωρίς θερμική συν-αξιοποίηση

των καυσαερίων

Εφαρμογες στην Ελλαδα: Εντοπίζονται

2 μονάδες

ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία χωρίς

θερμική συν- αξιοποίηση (ΧvτΑ Ταγαράδων , ΔΕΥΑ Ηρακλείου- έναρξη λειτουργίας το
καθώς και

4

1998),

ακόμα σχέδια με εγκεκριμένη χρηματοδότηση (ΔΕΥΑ Χανίων και Μείζονος Β όλου ,

Κ.Ε.Λ Μεταμόρφωσης, ΜΑ Δ. Απικής) .
Επίσης σειpα εγκαταστασεων απλης καυσης σε πυρσο.
Συμμόρφωση με τα κρ ιτήρια της Οδηγίας (βλέπε και κεφ.
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1.2.)

ΠΡΑΚΤιΚΑ ΣΥΝΕΔΡιΟΥ

HEI.fCO '99

Κριτήριο

Συμμό ρφωση

Σχόλιο

+

Μετατροπη CH4 σε C0 2 (σχετική δpασηκότητο
Υποκατάσταση συμβοτικων καυσίμων

Β

+

Δέν χpησψοποιουντοι npοσθετα κ .λπ

c.

ο

(δεν αφορα)

D.

+
(+)

Ε.

+
+
(+)

25:1)

για την ηλεκτpοπαpαγωγη σε ελληνικό επιπεδο
γιο την οναβαθμιση σε φυσικο αεpιο. σε ευpωπαικ ο επ!π εδο
Εγκαταστημένη τεχνολογ!ο

Ελαχιστοπο!ηοη επικ!νδυνων ουσιων γιο την στοιβάδα του όζοντος
οσμων.

G.

PROCEEDιNGS

- Παρατηρήσεις

Α.

F

I CONFERENCE

Γιο

(CH4).

H2S. ΝΗ 3

XYfΑ η δυνατότητα retrof~ εξαρτάται οπό την υπάρχουσα υποδομή,

ιδ!ως

την καλή στεγάνωση του χωρου ταφης (ελαχιστοποίηση πλευρικής εισαγωγής

αέρα) Για ΕΕΛ εφοσον υπαρχει αναερόβια χωνευση ιλυος . Η αναβάθμιση σε
ποιοτητο φ α προυποθετει την εγγυτητα και ομαλοποίηση της λειτουργ!ας του
εθνικου δικτυου
Η

(+)

I.

+

J.
κ.

+
(+)

ι

+

1 με 2 έτη οπό

την ληψη της απόφασης

Ποραγωγη ενέργειας

Πρόληψη εκπομπης αεpιων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπfου
Αποφυγή ανεξέλεγκτης διοσπορaς εκρηκτικων οερ!ων . Έλεγχος εκρηκτικων
μιγμοτων

Υπομvημα ·

Ε ' Κοινοτικό Πλοισιο Δρόσης

+ : συμμόρφωση, Ο · αδιαφορο. -

. Ενέργεια - Α. Π

Ε

προβλημαrικη συμμορφωση

Ενδεί~εις σε παρένθεση εκφρaζοw επιφυλα~η.

ΕΥΧΑΡΙΣτtΕΣ
Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στα στελέχη του ΥΠ ΕΧΩΔΕ/Γ .Δ. Περιβάλλο
ντος, κοι ιδιαίτερα στους κ .κ. Π . Ξένου, Φ. Μπούρα , Α . Καραβανά και Α. Ισαακίδη για την ουσιαστι
κή συμβολή τους στον προσανατολισμο και την αρτιότερη δυνατή εκπόνηση της μελέτης . Επίσης
στους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων του κλάδου και όλους όσους συνέδραμαν στην συλλογή
και τεκμηρίωση στοιχείων της μελέτης, που αναφέρονται στην παρούσα εργασfα.
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