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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΑΡΓΩΝΤΑΣ

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την πλήρη εμπορευματοποίηση και 

αναμφισβήτητα σχετίζεται με την επεκτατική λογική ενός καπιταλιστικού 

συστήματος που τοποθετεί ως προτεραιότητα τη συσσώρευση του πλούτου με τη 

μορφή κεφαλαίου. Ο καπιταλισμός και οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι της αγοράς 

αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν- ακόμα και σήμερα που το περιβάλλον αρχίζει να 

αποκαλύπτει τα όριά του- τα διάφορα οικολογικά ζητήματα ως κάτι που δεν πρέπει 

να ληφθεί υπόψη, ενώ θα έπρεπε να καταστεί θέμα υψίστης σημασίας. Η προφανής 

αλήθεια που ισχύει είναι ότι η αέναη και διαρκής επέκταση στα όρια και πλαίσια ενός 

πεπερασμένου περιβάλλοντος είναι από μόνη της αντιφατική! Οι καπιταλιστικές 

οικονομίες ως πρωταρχικό στόχο έχουν την μεγιστοποίηση των κερδών 

αδιαφορώντας για την επιζήμια, και μη αναστρέψιμη σε πολλές περιπτώσεις, 

περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται μέσα από τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται για να εξυπηρετούν το στόχο αυτό.

Η οικονομική ανάπτυξη πλέον θα πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν αφού έχουν άμεση επίδραση στην 

ανθρώπινη κοινωνία. Οι υδάτινοι πόροι και η διανομή τους, ο καταμερισμός και η 

διατήρηση των μη ανανεώσιμων πηγών, η διάθεση και εκμετάλλευση των αποβλήτων 

αλλά και η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές που 

ενδείκνυται θα πρέπει να αποτελούν όψεις προβληματικής, το λιγότερο, στα 

ζητήματα της μεγέθυνσης της οικονομίας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν θέματα 

βιωσιμότητας και θέτουν εύλογα ζητήματα δια- γενεακής περιβαλλοντικής 

δικαιοσύνης. Γιατί όπως λέει μια κινέζικη παροιμία «Αυτός ο τόπος που ζούμε δεν 

είναι κληρονομιά των παππούδων μας, απλά τον δανειστήκαμε για λίγο από τα παιδιά 

μας», αν υπήρχε αυτή συναίσθηση θα είχε διαμορφωθεί μια οικολογική κουλτούρα 

που θα λειτουργούσε ως φύλακας και προστάτης του περιβάλλοντος που έχει τόσα 

πολλά υποστεί από την κακή χρήση και εκμετάλλευση στην οποία επιδίδεται ο 

ασυνείδητος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ως γνώμονα έχει μονάχα το κέρδος1. *

ΧΠαπαγεωργίου, Κ., Δαμιανός, Δ. & Σπάθης, ΤΙ.,Αγροτική Πολιτική, Αθήνα, 2005, σ. ] 87
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Ένα στοιχείο που επηρεάζει τελικά το αν θα ληφθεί υπόψη ή όχι ο παράγοντας του 

περιβάλλοντος είναι ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας που κατά βάση χαρακτηρίζει την 

επένδυση των οικονομικών σχεδίων. Αυτό αποτελεί και καθορίζει εν πολλοίς το κατά 

πόσο θα εκτιμηθούν οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου και τι 

μέτρα θα συμπεριλαμβάνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά η 

προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ένα σεβασμό απέναντι στις μελλοντικές γενιές 

και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και όχι του επενδυτικού σχεδίου 

αποκλειστικά.

Τα διάφορα ζητήματα από τησχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του καπιταλισμού και 

του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα έκδηλα στην εποχή μας και αφορούν σε όλα τα 

επίπεδα της γνωστής πλέον «περιβαλλοντικής κρίσης» που αποτελείται, για 

παράδειγμα, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων, η 

καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος, η αποψίλωση των τροπικών δασών, οι 

αλιευτικές καταχρήσεις, η απώλεια της γενετικής ποικιλότητας, η συνεχής τοξικότητα 

και επιμόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα2 *. Η λίστα των προβλημάτων είναι πολύ
ο

μεγάλη και προστίθενται διαρκώς νέα . Παρατηρείται συνεπώς ένας εγγενής 

αντιπεριβαλλοντικός χαρακτήρας του υπάρχοντος συστήματος παραγωγής που έχει 

ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του περιβάλλοντος και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα 

για την προστασία και διατήρησή του. Η συνεχής και εντατική βιομηχανοποίηση και 

οι φρενήρεις ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας έχουν καταστήσει την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση πρόβλημα μείζονος σημασίας.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός Βρετανού αριστερού- πράσινου οικονομολόγου 

ονόματι ΜίούαεΙΤαοοόε4:

«Η νεοκλασική προσέγγιση της οικονομικής τον περιβάλλοντος κατά 

βάθοςέχει ένα σκοπό: να. μετατρέψει το περιβάλλον σε εμπόρευμα, το 

οποίο μπορεί να. αναλυθεί όπως όλο. τα άλλα εμπορεύματα [...] Αν 

αποδιδόταν στο περιβάλλον η κανονική αξία, του στη διαδικασία λήψης 

οικονομικών αποφάσεων, θα. προστατευόπαν πολύ περισσότερο».

2Παπαγεωργίου, Κ., Δαμιανός, Δ. & Σπάθης, Π., ό.π., σ. 86

'Τ. Φόστερ, Οικολογία, και καπιταλισμός, Αθήνα, 2005, σ. 65

4Παρατίθεται στο: Τ. Φόστερ, ό.π., σ. 65
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Είναι προφανής η αδυναμία των ορθόδοξων οικονομολόγων να κατανοήσουν 

ότι η ανθρώπινη κοινωνία και το οικονομικό σύστημα που παράγει υπάρχουν στα 

πλαίσια μιας ευρύτερης βιόσφαιρας, και ότι η υπονόμευση των όρων ζωής και των 

συνθηκών που την αναπαράγουν θα υπονομεύσει εν τέλει τους όρους αναπαραγωγής 

του ίδιου του συστήματος. Η φύση δεν είναι εμπόρευμα και σε καμία περίπτωση δεν 

θα πρέπει να προσλαμβάνεται ως τέτοιο και να υφίσταται υπερεκμετάλλευση.

Αυτό που ενδείκνυται και κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει είναι ένα σύστημα 

παραγωγής οργανωμένο δημοκρατικά και οικολογικά σε πλήρη συμφωνία με τις 

ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και δομημένο με βάση την ικανοποίηση του 

συνόλου των ανθρώπων και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος που μας φιλοξενεί. 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί μία επαναστατική υπεράσπιση του περιβάλλοντος με την 

επικράτηση άλλων αξιών πέραν του χρήματος και αξιακών συστημάτων που δεν θα 

συνδέονται με τις επιταγές ενός οικονομικού ανταγωνισμού και μιας περιβαλλοντικής 

απομύζησης υπό την έννοια ότι θα προάγει μία μη εκμεταλλευτική σχέση με τη φύση.

Είμαστε πλέον αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών μας, με τις συνέπειες των 

λαθεμένων και επιπόλαιων επιλογών, είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μία εν εξελίξει 

περιβαλλοντική κρίση που εκδηλώνεται μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς οικολογικής 

υποβάθμισης. Φαίνεται τελικά ότι από την περιβαλλοντική οπτική δεν μπορούμε 

παρά να αντισταθούμε σε αυτό που επιβάλλουν οι οικονομικοί όροι του 

καπιταλιστικού συστήματος και να διαμορφώσουμε τις ηθικές βάσεις της 

επιχειρηματικής και καταναλωτικής νοοτροπίας μας. Δει/ μπορούμε πλέον να 

αδιαφορούμε για την κοινωνική και φυσική καταστροφή που αφήνει πίσω της η 

επιδίωξη για μεγιστοποίηση των κερδών. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να δοθεί 

προτεραιότητα στους ανθρώπους προκειμένου να προστατεύσουν το περιβάλλον, 

παίρνοντας σοβαρά υπόψη τα ζητήματα της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας 

και της διενεργούμενης περιβαλλοντικής καταστροφής. Μόνο με αυτό που λέγεται 

«περιβαλλοντική δικαιοσύνη»- έναν όρο που συνδυάζει τις περιβαλλοντικές 

ανησυχίες και την κοινωνική δικαιοσύνη- μπορεί το οικολογικό κίνημα να ενισχύσει 

τη δράση του και να διαδώσει τα μηνύματά του σε όλο και περισσότερους 

ανθρώπους.

Αν δεν διορθώσουμε γρήγορα τις λάθος νοοτροπίες που εδραιώθηκαν στο παρελθόν 

θα έρθουμε αντιμέτωποι με την πιθανότητα μιας ολοκληρωτικής οικολογικής
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καταστροφής. Η ανθρώπινη κοινωνία όσο και η ίδια πλέον η επιβίωση του πλανήτη 

με τη μορφή που ως τώρα τον γνωρίζουμε κινδυνεύουν. Το εγχείρημα της διάσωσης 

του φυσικού περιβάλλοντος όμως βρίσκει διάφορα εμπόδια και πολύ συχνά θεωρείται 

ένα δαπανηρό βάρος. Υπάρχει ο φόβος ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα 

αποτελέσει περιορισμό στην ελευθερία της εκμετάλλευσης των πόρων του πλανήτη 

όσο και σε αυτούς που επιδιώκουν το κέρδος από την εκμετάλλευση αυτή. Άρα 

απειλείται η έννοια της ιδιοκτησιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε και στην οποία 

έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε τους όρους αναπαραγωγής της. Από αυτό 

αντιλαμβανόμαστε ότι η υπάρχουσα κοινωνική τάξη είναι εγκλωβισμένη σε μία 

δεδομένη αντίληψη για το περιβάλλον και τους όρους εκμετάλλευσής του που 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις οικολογικές προτεραιότητες που καλούμαστε πλέον 

στον 21° αιώνα να υιοθετήσουμε.

Το θετικό όμως είναι ότι όλο και περισσότερο στις μέρες μας ενισχύεται η 

συνειδητοποίηση στης οικολογικής απειλής που απορρέει από τη δεσπόζουσα και 

κυρίαρχη αντίληψη σχετικά με την καθυπόταξη και απομύζηση της φύσης. Αυτή 

είναι και η βάση για την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον ελπίζουμε, θα 

διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη για τα πράγματα και θα δοθούν λύσεις και μέριμνα 

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Εντούτοις ο μηχανισμός της 

αγοράς έχει τόσο καλά εδραιώσει τις λειτουργίες του που είναι δύσκολο να 

αναπτυχθεί μία οικολογική οπτική για την κρίση του πλανήτη. Πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο κοινωνικών ρυθμίσεων που να βασίζεται σε μία 

αίσθηση κοινότητας με τη ζωή στη γη, γεμάτο ευρύτερες αξίες ικανές να 

αντικαταστήσουν ή έστω να παραμερίσουν αυτή του χρήματος5.

Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι για τη βιωσιμότητα τόσο του ανθρώπινου πολιτισμού 

όσο και του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να επιβραδυνθούν οι ολέθριες τάσεις της 

εμπορευματοποίησης του περιβάλλοντος και σταδιακά να ανατραπούν. Είναι 

αδύνατον να μην επιδεινωθεί σταδιακά η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση αν δεν 

αντιμετωπιστούν σε παγκόσμια κλίμακα τα υπεύθυνα προβλήματα τόσο της 

παραγωγής όσο και της διανομής, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Και όσο 

περισσότερο αυξάνονται αυτά τα προβλήματα τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι ο 

καπιταλισμός δεν είναι βιώσιμος ούτε ηθικά ούτε οικολογικά ούτε οικονομικά ούτε

5Τ. Φόστερ, ό.π., σ. 101
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και πολιτικά και πρέπει να αντικατασταθεί σε όλα αυτά τα επίπεδα από ένα άλλο 

σύστημα.

Στη σύγχρονη κοινωνία όμως η προοπτική μας. συνήθως, περιορίζεται στη χρονική 

εμβέλεια του δικού μας προσδόκιμου ζωής και ίσως μία γενιά μπρος και μία πίσω. 

Ωστόσο η διαμόρφωση μιας οικολογικής συνείδησης απαιτεί να ιδωθεί το πρόβλημα 

σε βάθος χρόνου και να συλλάβουμε τα πράγματα σε κλίμακα αιώνων, μόνο τότε θα 

διαμορφωθεί ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της φύσης και του περιβάλλοντος και η 

συνείδηση του πόσο προσωρινοί είμαστε εμείς εδώ.
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1. Α ν ιτνεύ ο ν τα ς  το ν  όρο Α γρ οτικ ά  Α π ό β λη τα

Ο όρος αγροτικά ή και γεωργικά απόβλητα συμπεριλαμβάνει τα υπολείμματα από 

όλα τα απαραίτητα εκείνα χρησιμοποιούμενα, από τους γεωργούς, μέσα καθ' όλη τη 

διάρκεια της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας ώστε να παραχθεί το τελικό 

αγροτικό προϊόν. Το είδος αλλά και οι ποσότητα των αγροτικών αποβλήτων 

διαφέρουν κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο της αγροτικής μονάδας, με τη μορφή της 

παραγωγής που ακολουθείται και τα τελικά προϊόντα αυτής. Τα αγροτικά απόβλητα 

μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1. οργανικά απόβλητα

2. απορριπτόμενα δοχεία παρασιτοκτόνων

3. υλικά για την κατασκευή θερμοκηπίων

4. τσάντες

5. διάφορες συσκευασίες

6. λάστιχα

7. μπαταρίες

8. παλιά μηχανήματα

9. λάδια

10. παλιούς σιδερένιους, πλαστικούς ή ξύλινους φράχτες

11. απόβλητα από οικοδομικές εργασίες και κατεδαφίσεις

Άλλα απόβλητα που συναντώνται συχνά στον αγροτικό χώρο είναι οι 

αχρησιμοποίητες ποσότητες παρασιτοκτόνων, και πλαστικά που προορίζονται για 

κηπουρικές εφαρμογές. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν μη-βιολογικά απόβλητα, 

τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις αγροτικές δραστηριότητες. Τα γεωργικά 

απόβλητα δε μπορούν πλέον να μεταφερθούν- όπως γινόταν μέχρι πρότινος- σε 

ανεξέλεγκτες χωματερές ή χώρους ταφής χωρίς ειδική άδεια, διάθεσης ή 

επεξεργασίας αποβλήτων. Οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελόσουν κίνδυνο και πηγή 

μόλυνσης του περιβάλλοντος, ειδικά αν τα υλικά αυτά παρασυρθούν από τα νερά της 

βροχής και μολύνουν το έδαφος και το υπέδαφος- τον υδροφόρο ορίζοντα δηλαδή- 

και να προκαλέσουν φαινόμενα όπως είναι ο ευτροφισμός και η διοχέτευση τοξικών 

ουσιών μέσω της τροφικής αλυσίδας στον καταναλωτή αλλά και σε όλους τους 

ζωντανούς οργανισμούς. Η ανακύκλωση οργανικών υλικών εντός ενός κλειστού
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αγροτικού συστήματος, χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους επεξεργασίας, δεν απαιτεί 

την απόκτηση ειδικής άδειας, δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται με 

σεβασμό για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ότι ισχύει για τα υπόλοιπα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, έτσι και τα 

διαφόρων ειδών παλιά αγροτικά οχήματα και τρακτέρ, θα πρέπει να μεταφέρονται σε 

μονάδες συλλογής και ανακύκλωσης που φέρουν τηΛ' ειδική άδεια. Τα ειδικά και 

επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

ειδικούς κανονισμούς, με πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά 

και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μερικά από αυτά τα υλικά μπορεί να είναι: 

τα οικοδομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, τα απόβλητα παρασιτοκτόνο και χημικά 

με ιδιαίτερα επικίνδυνες ιδιότητες, τα απόβλητα λιπαντικά έλαια- τα οποία θα πρέπει 

να ακολουθούν τη διαδικασία της ανακύκλωσης από το ειδικά εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης -  ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.) και οι συσκευασίες τους (σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης - ΚΕΠΕΔ). Τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται 

είτε από συγκεκριμένες, με την ειδική άδεια, εταιρείες μεταφοράς, διαχείρισης και 

επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, είτε από τα εγκεκριμένα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης. Η πλειονότητα των αγροτών επιθυμούν να εξυγιάνουν το 

καθεστώς διαχείρισης αποβλήτων, αλλά πρέπει να θεσπιστούν ακόμα ειδικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο στον έλεγχο, όσο και στην 

πιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση αγροτικών 

αποβλήτων6. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η εκτενής και διαρκής ενημέρωση και 

εκπαίδευση των αγροτών σχετικά με τη χρήση οργανικών αποβλήτων, όπως είναι το 

κομπόστ. η κοπριά και η λυματολάσπη ως /απάσματα, αλλά και πιο συγκεκριμένα με 

τις πρακτικές της λίπανσης των καλλιεργειών. Όσον αφορά στη χρήση και απόρριψη 

παρασιτοκτόνων και άλλων παρόμοιων επικίνδυνων αποβλήτων, είναι επιτακτική η 

ανάγκη ενημέρωσης των αγροτών για την προστασία της υγείας τους, της δημόσιας 

υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

6 Θεοχάρη X., Αραβώσης Κ., Βαρελίδης Π., Διαβάτης Η., Ζιώγας X., Ιατρού Σ., Μπούρκα Α.Α., 

Οικονομόπουλος Α., Παπαγρηγορίου Σ., Παντελάρας Π. και Φραντζής I., “Διαχείριση στερεών 

αποβλήτων στην Ελλάδα/ η περίπτωση της Αττικής”, ομάδα, εργασίας ΤΕΕ, Τελική έκθεση, Αθήνα,σ. 
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Μερικές από τις κοινές αγροτικές πρακτικές, οι οποίες δεν επιτρέπονται πλέον, είναι 

οι ακόλουθες:

• Καύση αποβλήτων χωρίς ειδική άδεια,

• Διάθεση, ταφή, αποθήκευση ή επεξεργασία αποβλήτων χωρίς ειδική άδεια

• Η προσθήκη αγροτικών αποβλήτων στο ρεύμα των οικιακών' αποβλήτων

Συμπεραίνουμε από τα προαναφερθέντα στοιχεία ότι για την πιο αποτελεσματική 

διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων από τις καλλιέργειες εκείνο που τελικά 

ενδείκνυται είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διευκολύνουν 

τους αγρότες να ελαχιστοποιήσουν τα παραγόμενα απόβλητα, μέσω του 

αποτελεσματικότερου σχεδιασμού εισροών -  εκροών του αγροτικού τους 

συστήματος παραγωγής αλλά και να χρησιμοποιούν' εκσυγχρονισμένες μεθόδους 

εκμετάλλευσης των' οργανικών' τους αποβλήτων για να μετατρέπονται σε λιπάσματα'.

Αξίζει να σημειώσουμε την περίπτωση της περιφέρειας της Ηπείρου όπου 

συγκεκριμένα η έκταση που χαρακτηρίζεται σαν αγροτική αποτελεί το 13,8% της 

συνολικής έκτασης της συγκεκριμένης περιοχής- σε σχέση με το 29,7% του μέσου 

όρου της αγροτικής έκτασης της Ελλάδος.

Είδος υπολείμματος

Ήπειρος Ήπειρος / Ενεργειακό

(τόνοι / Ελλάδα περιεχόμενο

έτος) (%) (Θλνΐι/έτος)

Άχυρο 13.987 0,4 69,4

358.5

16,2 7

7http://www.ecorec■g1·/econew/index.php?option=com οοηΙεηΙ&νίε^'-απΐοφ&ίά^ΒγΗγόΒΑγΟ 11 -09-

3 0 - 1 0 - 3 2 - 1 1 20%3 Α2010-08-17-10-59-55&Ιΐ6ΐτιΐ(1= 130&ΐ3η2^1
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Σύνολο 98.882 4,3 444,1

Ο παραπάνω πίνακας δίνει το θεωρητικό δυναμικό και το ενεργειακό περιεχόμενο της 

βιομάζας από αγροτικά παραπροϊόντα και υπολείμματακ.Με βάση την προσπάθεια 

για κοινή στρατηγική στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με την Απόφαση 

94/3/ΕΚ. Ο Ε.Κ.Α. είναι ένας εναρμονισμένος, μη εξαντλητικός κατάλογος 

αποβλήτων, ο οποίος πρόκειται ανά τακτά διαστήματα να αναθεωρείται και εφόσον 

είναι απαραίτητο, να ανασκευάζεται σύμφωνα με την διαδικασία της Επιτροπής. Ο 

Ε.Κ.Α. αποτελεί σήμερα ονοματολογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την 

Κοινότητα ορολογία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. 

Τα απόβλητα του Ε.Κ.Α. που θεωρούνται επικίνδυνα σημειώνονται με αστερίσκο 

όπως ορίζει η Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί, ότι ένα υλικό που 

περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α. δεν είναι απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο όρος 

είναι δόιαμος μόνο όταν ικανοποιείται ο ορισμός του με βάση το άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2006/12/ΕΚ. έτσι η δεύτερη διάταξη ορίζει:

«Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με τον 

εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και 

τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων0. [...]

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01 απόβλητα από ■γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία,

Θήρα, και αλιεία

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 8 9

81ιΗρ://1 gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/viomaza/index.html

9http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=36
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02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04 απόβλητα πλαστικό, (εξαιρούνται της συσκευασίας)

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία

02 01 08 αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 09 αγροχημικό, απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

σημείο 02 01 08

02 01 10 απόβλητα μέταλλα

02 01 99 απόβλητα, μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 

λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και 

καπνού

02 03 01 λάσπες από πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και 

διαχωρισμό

02 03 02 απόβλητο, από υλικά συντήρησης

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

02 03 04 υλικά ακατάλληλο, γιο. κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία, υγρών εκροή ς]0 [...]».

Κρίνεται σκόπιμο πριν προχωρήσουμε στο κεφάλαιο με τη Νομοθεσία των 

Αγροτικών Αποβλήτων να αναφέρουμε τι εννοούμε με τον όρο βιομάζα που είναι 

άλλωστε και ο κυριότερος όρος που μας απασχολεί στην παρούσα εργασία. «Βιομάζα

'“Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής 

Ε.Κ.
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είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων 

που προέρχονται από τη γεωργία, (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των 

ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το 

βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, όπως ορίζει 

η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ.

Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά 

περιλαμβάνεται σε αυτήν οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον 

φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο βιομάζα εννοούμε τα φυτικά και δασικά 

υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, 

κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που 

καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, 

καθώς επίσης και τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας 

τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 

αστικών απορριμμάτων. Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 

θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

κάλυψη ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λπ.) και ακόμα για 

την παραγωγή υγρών καυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κ.λπ.)»11 .Συνοψίζοντας 

αναφέρουμε ότι «με τον όρο βιομάζα υποδηλώνονται τα παραπροϊόντα και κατάλοιπα 

της φυτικής, ζωικής, και δασικής παραγωγής, τα παραπροϊόντα τα οποία προέρχονται 

από τη βιομηχανική επεξεργασία των υλικών αυτών, τα αστικά λύματα και 

σκουπίδια, οι φυσικές ύλες που προέρχονται, είτε από φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. 

αυτοφυή φυτά, δάση), είτε από τεχνητές φυτείες αγροτικού ή δασικού τύπου».

Με τον όρο βιοκαύσιμα εννοούμε τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία 

παράγονται από βιομάζα, όπως ορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ.

«Ειδικότερα, όπως ορίζει ο Νόμος 3468/2006, Βιοκαύσιμα θεωρούνται και τα 

ακόλουθα:

Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης) είναι οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων 

(ΜΛΟ -  FAME) που παράγονται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη και είναι 

ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιμο. 

Βιοαιθανόλη είναι η αιθανόλη που παράγεται από βιομάζα ή από 

βιοαποικοδομήσιμοκλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιμο.

Βιομεθανόλη είναι η μεθανόλη που παράγεται από Βιομάζα, για χρήση ως 1

1 lhttp://www.vpeka.gr/Default.aspx?tabid=288&language=el-GR
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βιοκαύσιμο.

Βιο-ΕΤΒΕ είναι ο αιθυλο-τριτοταγής-βουτιλαιθέρας (ΕΤΒΕ) που παράγεται από 

βιοαιθανόλη, για χρήση ως βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΕΤΒΕ που 

υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο είναι 47% επί του συνόλου του. 

Βιο-ΜΤΒΕείναι ο μεθυλο-τριτοταγής-βουτιλαιθέρας (ΜΤΒΕ) που παράγεται από 

μεθανόλη, για χρήση ως βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό Βιο-ΜΤΒΕ που 

υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο είναι 36% επί του συνόλου του»12.Μετά από τα 

παραπάνω και αφού μιλήσαμε για την αναγκαιότητα μιας οικολογικής πολιτικής που 

πρέπει άμεσα να υιοθετηθεί, τον όρο αγροτικά απόβλητα και την παραγόμενη από 

αυτά βιομάζα με σκοπό την παραγωγή υγρών και αέριων καυσίμων φιλικά προς το 

περιβάλλον και συνεπώς την εξοικονόμηση ενέργειας από άλλους φυσικούς πόρους, 

θα περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο της Νομοθεσίας για τα αγροτικά απόβλητα.

Πηγή:

http: /  /  w w w .a g ro n o m  is t.g r/ 0/oCE°/oBl 0/oCE0/oB30/oCF0/o 810/oCE0/oBF0/oCF0/o84°/o CE

%  B 9 %  C E %  B A %  C E %  A E -

12htto://www.vpeka.pr/Default.aspx'?tabid=292&language=el-GR
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2. Νοαοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία, που αφορά σε όλες τις μορφές αποβλήτων και έχει ως βάση 

της την Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Απόβλητα και για την Υγειονομική Ταφή, 

συμπεριλαμβάνει και αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον αγροτικό τομέα. Πιο 

συγκεκριμένα, από την αρχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θεσπίστηκαν 

Νόμοι, Οδηγίες και Κανόνες που αφορούσαν σε μέτρα για την' προστασία του 

περιβάλλοντος και με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να συμπληρώνονται και να 

τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Η Κοινοτική πολιτική για 

την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε ουσιαστικά με τη Σύνοδο κορυφής των 

Παρισίων το 1974. Το ελληνικό Κράτος ακολούθησε τις διάφορες αυτές ευρωπαϊκές 

διατάξεις και τις προσάρμοσε στα εθνικά δεδομένα. Οι διατάξεις για τα απόβλητα 

από τον αγροτικό τομέα υπάρχουν μέσα στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο 

σύνολο των αποβλήτων.

Παρόλα αυτά όμως, οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις δεν αρκούν για να εξασφαλισθεί 

η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, στον εν λόγω τομέα, ο 

οποίος από τη φύση του χαρακτηρίζεται από διάφορες ιδιαιτερότητες, όπως είναι η 

άμεση εξάρτηση του από τις καιρικές συνθήκες και τα διάφορα απρόβλεπτα 

φαινόμενα καθώς και η μη σωστή και πλήρης ενημέρωση από το κράτος και το 

αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις και εξελίξεις σε ότι αφορά στις 

πρακτικές του συγκεκριμένου χώρου. Μερικά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., όπως είναι για 

παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Σουηδία, έχουν σχεδιάσει τις 

δικές τους εθνικές πρακτικές και σχέδια για τη διαχείριση αγροτικών αποβλήτων. Οι 

χώρες αυτές έχουν προσδιορίσει τις πηγές των αγροτικών αποβλήτων και έχουν 

διερευνήσει ή και εφαρμόσει τις επιλογές που υπάρχουν για τη βιώσιμη διαχείρισή 

τους.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και τα αγροτικά απόβλητα, εντοπίσαμε τα εξής 

χαρακτη ρ ιστικάση μεία: 1

1. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα δεν αφορά στα οργανικά απόβλητα, όπως 

είναι η κοπριά, της οποίας η χρήση δεν υπόκειται σε αντίστοιχους περιορισμούς 

ως λίπασμα, και άλλα μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα (π.χ. κομπόστ) με
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κέρδος και οφέλη για τις καλλιέργειες στο γεωργικό τομέα. Ακόμα η 

ενδεδειγμένη χρήση των αποβλήτων αυτών προσφέρει σημαντικά στην φιλική 

προς το περιβάλλον χρήση φυσικών πόρων, οι οποίοι αντί να επιβαρύνουν τα 

συστήματα επεξεργασίας επιστρέφουν στη φύση ως λιπάσματα και 

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

2. Είναι επιτακτική η θέσπιση ελεγκτικών μηχανισμών για την διασφάλιση της 

λογικής και σωστής χρήσης- τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το 

περιβάλλον- των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τη γεωργία.

3. Δημιουργία κινήτρων όσοι' αφορά στην επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση αγροτικών αποβλήτων.

4. Σχετικά με τα υλικά συσκευασίας και με τα επικίνδυνα απόβλητα που 

χρησιμοποιούνται στον τομέα της γεωργίας ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις 

παρόμοιες με όλους τους λοιπούς τομείς παραγωγής και κατανάλωσης 

προϊόντων. Συνεπώς, οι συσκευασίες θα πρέπει να συλλέγονται από τα 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να ανακυκλώνονται, ενώ 

τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται από τους ειδικούς φορείς 

συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν τις αντίστοιχες άδειες.

5. Επανακατάρτιση και διαρκής ενημέρωση σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση 

αγροτικών αποβλήτων, για να προστατευθεί το περιβάλλον, η δημόσια υγεία 

αλλά και η δική τους.1’’

Πιο συγκεκριμένα να αναφέρουμε ότι η πρώτη απόπειρα προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων με την 

αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε με την ΚΥΑ 49541/1424/86 με τον 

τίτλο «Στερεό, απόβλητο, σε συμμόρφωση με την Οδηγία. 75/442/ΕΟΚ». Με αυτήν 

την υπουργική απόφαση, ορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη 

διαχείριση των απορριμμάτων, για να μην τίθεται σε κίνδυνο, η Δημόσια Υγεία 

αλλά και να μην δημιουργούνται ρυπάνσεις στο περιβάλλον, ενώ αποπειράται για 

πρώτη φορά η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης, αλλά και οι 

διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Ταυτόχρονα: 13

13Ιιΐΐρ:// '̂ '̂νι.6θοι·ες.2ΐ76θοη6^'/Ίη46Χ.ρΗη?ορΙίοη=οοηι οοηΐ6ηΙ&νί6^'=3Πίοΐ6&ίά=328%3Α2011 -09- 

30-10-32-19&ο3ΐίθ=120%3Α2010-08-17-10-59-55&Ιΐ6ηιί(1=130&ΐ8η5=6ΐ
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* δίνεται o ορισμός των βασικών εννοιών και ορίζονται οι φορείς διαχείρισης 

των απορριμμάτων

* καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασμού διαχείρισης

* ρυθμίζεται το θέμα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 

που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέρα των OTA.

* προβλέπεται επίσης, η άσκηση ελέγχου στις εγκαταστάσεις, βιομηχανίες 

και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα

* ενώ καθορίζονται και οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης και 

αναφέρονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των 

υπόχρεων προς τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, που μπορεί να είναι 

ποινικές, διοικητικές ή και χρηματικά πρόστιμα.

Στη συνέχεια, το 1994 θεσπίζεται με το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώμο. 

Ελεγκτών για την Προστασία τον Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και του 

αρμόδιου Νομάρχη και Περιφερειάρχη. Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων ήταν και «η 

προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις 

καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις γης, τις 

αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη 

ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001, 

καταργήθηκε το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και 

προβλέφθηκε η αντικατάστασή του από μια νέα οργανωτική μονάδα. Η «Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον 

Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και διαθέτει αρμοδιότητες με περιεχόμενο κυρίως ελεγκτικό 

και γνωμοδοτικό.Εν συνεχεία, το 1996 εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 

69728/824 (καταργήθηκε) στην οποία εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις και την 

κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη σύνταξη 

Σχεδίων Διαχείρισης των αποβλήτων ενώ παράλληλα ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς 

τόσο για τον σχεδίασμά, όσο και για την εφαρμογή τους. Σε επίπεδο Νομού, η 

αρμοδιότητα ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε Περίπτωση αδυναμίας 

της, στην οικεία Περιφέρεια. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξυγίανση των χώρων 

διάθεσης, μετά το τέλος της λειτουργίας τους και στην αποκατάσταση ανεξέλεγκτων 

χώρων διάθεσης. Ακόμα προστίθενται σε αυτήν ως παραρτήματα οι Ευρωπαϊκοί
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κατάλογοι αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως καταγράφονται στην Απόφαση 94/3/ΕΚ- 

κομμάτι του οποίου έχουμε καταγράψει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το ίδιο έτος 

εκδίδεται η εγκύκλιος 9/96/30-01-1996 του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία καθορίζεται πιο 

αναλυτικά το περιεχόμενο του φακέλου προέγκρισης χωροθέτησης των 

εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1997, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με τον 

αριθμοί 13944/97 για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων 

και της Υπουργικής Απόφασηςί 14218/97 για την Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών 

και γενικών προγραμμάτων ολοκληρώνεται και εξειδικεύεται το νομοθετικό πλαίσιο 

για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.Κάποια χρόνια μετά ο Νόμος 2939/2001 

διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο 

Ελληνικό Δίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων 

ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων όπως ελαστικά- που αφορούν και αυτά των γεωργικών μηχανημάτων και 

των τρακτέρ- με τη θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και χρονικών ορίων 

για την προσέγγισή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα σχετικά προεδρικά διατάγματα (Π.Δ.) 

καθορίζουν τους επιμέρους όρους για το κάθε ρεύμα αποβλήτου. Από τότε έχει 

εκδοθεί- μεταξύ πολλών για την προστασία του περιβάλλοντος- το Π.Δ. 109/2004, 

και το Π.Δ. 15/2006 για τα ελαστικά και τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους 

αντίστοιχα. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που 

ανατίθενται σε αυτόν με το Νόμο 2939, ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί το Γραφείο 

εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών/ άλλων προϊόντων, το οποίο υπάγεται στη 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στο οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία και 

ο έλεγχος εφαρμογής του Νόμου.

Το 2003 δημοσιεύεται η υπ" αριθμόν 50910/2727/2003 Υπουργική Απόφαση 

με τον τίτλο «Μέτρο, και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της Κοινοτικής Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. Στην προαναφερθείσα Απόφαση ορίζονται 

σαφώς οι στόχοι και οι αρχές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και οι 

προδιαγραφές του εθνικού (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιφερειακών σχεδίων (ΠΕΣΔΑ)
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για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα καθορίζονται οι 

αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Φο. Δ. Σ. Α.) αλλά και 

μέτρα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων διάθεσης.

Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν στη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 

13588/725/2006 Υπουργικής Απόφαστ\ς«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», την έγκριση του Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υ.Α. 8668/2007) και τη δημοσίευση του Ν. 

3536/2007 ο οποίος καθορίζει τη νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο. Δ. Σ. Α.) και προβλέπει τη δημοσίευση κοινής υπουργικής 

απόφασης, η οποία θα εξειδικεύει οργανωτικά τους ζητήματα και ζητήματα 

τιμολογιακής πολιτικής. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος και ο Ν.3688/08, στο άρθρο 

15 του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.33536/07 για τους Φο. Δ. 

Σ. Α. .

Επιθυμητή
Επιλογή

Λιγότερο
Επιθυμητή
Επιλογή

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πρόληψη

Ελαχιστοποίηση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Ανάκτηση Ενέργειας

Τελική Διάθεση

Πηγή:1ιίίρ://\ν\ν\ν. e e d s a . g r / C o n t e n t s .  3 8 ρ χ ? Θ 3 ί Ι ά = 3 6

Κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε ενδεικτικά αποσπάσματα από την Ευρωπαϊκή 

και Ελληνική νομοθεσία που αφορούν στα αγροτικά απόβλητα. Έτσι ακολουθεί το
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πρώτο κομμάτι από την ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Μάρτιον 

1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών 

αποβλήτων ( 91/156 /ΕΟΚ ).

"Άρθρο 1

Γιο. τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως :

α ) "απόβλητο κάθε ουσίο. ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του 

παραρτήματος I και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει.

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνο, με τη διαδικασία του άρθρου 18, καταρτίζει, όχι 

αργότερο, από την 1η Απριλίου 1993, κατάλογο των αποβλήτων των κατηγοριών που 

περιλαμβάνει το παράρτημα. 1. Ο κατάλογος αυτός θα επανεξετάζεται τακτικά και. εν 

ανάγκη, θα αναθεωρείται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. -

β  ) "παραγωγός κάθε πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα, παρήγαγε απόβλητα (" 

αρχικός παραγωγός ”) ή/και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προ- 

επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της 

σύνθεσης των αποβλήτων αυτών -

γ ) "κάτοχος ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει 

στην κατοχή του τα απόβλητα -

δ ) "διαχείριση η συλλογή, η μεταφορά, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της εποππείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης 

των χώρων απόρριψης -

ε ) "διάθεση κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα. IIΑ -

στ) "αξιοποίηση κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα IIΒ  -

ζ ) "συλλογή η περισυλλογή, διαλογή ή/και ανάμειξη των αποβλήτων γιο. τη μεταφορά

τους.

Άρθρο 2
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1 . Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας : 

α) τα αέρια απόβλητα τα εκπεμπόμενα στην ατμόσφαιρα - 

β ) εφόσον καλύπτονται ήδη από άλλη νομοθεσία : 

ί ) τα ραδιενεργά απόβλητα,

ί ί ) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες ανιχνεύσεως, εξαγωγής, επεξεργασίας 

και εναποθηκεύσεως των μεταλλευτικών πόρων καθώς και από την εκμετάλλυση των 

λατομείων,

ίϋ ) τα πτώματα ζώων και το. ακόλουθα γεωργικό, απόβλητο. : περιττώματα και 

άλλες φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσιο, της 

γεωργικής εκμετάλλευσης,

ίν ) τα λύματα, εξαιρέσει των αποβλήτων σε υγρή κατάσταση, 

ν ) το. αποχαρακτηρισμένο, εκρηκτικά».

Ακόμα η Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 113944/1997 (ΦΕΚ-1016 Β) : 

«Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις 

της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)»:

«Άρθρο 4

Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων. Γενικό πλαίσιο και 

επιμέρους διαχρονικοί στόχοι

1. Εισαγωγή

1.1. Στην παρούσα, απόφαση ως ''απόβλητα" νοούνται οι ουσίες και τα αντικείμενα που 

περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 

21 της ΚΥΑ 69728/824/96 (ΕΚΑ, απόφαση 94/3/Ε.Κ.) όπως αυτός τροποποιείται, 

εξαιρουμένων:

α.. Όσων περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων (απόφαση 

94/904/Ε.Κ. του Συμβουλίου) όπως αυτός τροποποιείται.

β. Των ραδιενεργών αποβλήτων, γ Των αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες
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ανιχνεύσεως, εξαγωγής, επεξεργασίας και επαναποθήκευσης των μεταλλευτικών 

πόρων, καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων.

δ. Πτωμάτων ζώων, περιττωμάτων και άλλων φυσικών και μη επικίνδυνων ουσιών 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια τ7/ς γεωργικής εκμετάλλευσης.

ε. Των αποχαρακτηρισμένων εκρηκτικών, στ Των μολυσματικών αποβλήτων.

1.2. Το. απόβλητο, αποτελούν μορφή ρύπανσης με αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις. 

Ωστόσο ισχυρή και κατάλληλα σχεδιασμένη πολιτική διαχείρισης τους μπορεί να 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διατήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων, στην 

προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και συνεπώς στην αειφόρο ανάπτυξη.

Α. Η  Θέσπιση μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί υποχρέωση του κράτους που απορρέει 

ευθέως από το Σύνταγμα της Ελλάδας και από το Ν. 1650/86 γιο. την προστασία του 

περιβάλλοντος (αρθ. 12, παρ.3).

β. Παράλληλα η Οδηγία του Συμβουλίου 91/156/ΕΟΚ προβλέπει την υποχρέωση των 

Κρατών - μελών για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη των 

απορριμμάτων τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας και την αξιοποίησή 

τους (Αρθ. 3).

γ. Τέλος η ΚΥΑ 69728/96 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθιστά 

συγκεκριμένη την πιο πάνω υποχρέωση του Κράτους, ( Αρθ. 7, παρ. 2) ορίζοντας ότι:

"2. Οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων που ... 

εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αποσκοπούν στη λήψη των 

ενδεδειγμένων μέτρων κατ' εφαρμογή του Αρθ. 4 της παρούσας απόφασης... " ώστε να 

προωθούνται οι προο.ναφερθέντες στόχοι του Αρθ. 3 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ.

δ. Οι Γ  Κ.Π.Δ.Α. (Γενικές Κατευθύνσεις Πολιτικής Διαχείρισης Αποβλήτων) είναι 

συμβατές με την Κοινοτική Στρατηγική για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Η 

περιβαλλοντική προστασία λαμβάνει υπόψη της την κλιματική, εποχιακή και 

γεωγραφική ποικίλο μορφιά, των περιβαλλοντικών συνθηκών.

5. Ειδικά απόβλητα.

5.1. Βασικό στόχο αποτελεί η χρήση της ιλώος, από βιολογική επεξεργασία μη 

επικινδύνων υγρών αποβλήτων και επεξεργασία, πόσιμου νερού, τόσο σε αγροτικές
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εφαρμογές, όσο και γιο. την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον τραυματισμένων 

φυσικών ανάγλυφων. Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους 

παραπάνω σκοπούς, αυτή να είναι σταθεροποιημένη ή να έχει υποστεί 

σνγκομπυστοποίηση με άλλο, μη επικίνδυνο, βιοαποδομήσιμο απόβλητα και να πληροί 

περιβαλλοντικά κριτήριο, συμβατό, με την κείμενη νομοθεσία.

5.2. Γιο. τα γεωργικό, υπολείμματα, και γιο. τα άχρηστα γεωργικό προϊόντα στόχο 

αποτελεί η αξιοποίησή τους, ως πηγής οργανικής ουσίας. Το compost μπορεί νο 

χρησιμοποιηθεί σε αγροτικές καλλιέργειες, γιο. την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον 

τραυματισμένων φυσικών ανάγλυφων ή και σε άλλες εφαρμογές.

Άρθρο 5

3.1.2. Προέλευση, ποσότητα, και σύνθεση των αποβλήτων

ο.. Περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι πηγές προέλευσης των αποβλήτων (κατοικίες, 

εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ.) σύμφωνο, με τις κατηγορίες που 

περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, καθώς και οι ποσότητές τους 

ανά πηγή προέλευσης και κατηγορίας, στη χρονική περίοδο σύνταξης της μελέτης και η 

εκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων με την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής.

β. Περιγράφονται τα ειδικής φύσεως απόβλ.ητο. και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, στο. 

ογκώδη αντικείμενα, τα παλαιό, ελαστικό, οχημάτων τα απορρίμματα, από 

κηπευτικές και αγροτικές καλλιέργειες, τις ιλώες βιολογικών καθαρισμών που έχουν 

υποστεί αφύγρανση , τα απόβλητα από κατεδαφίσεις οικοδομών τα αδρανή από 

εκσκαφές οδοστρωμάτων τα χώματα εκσκαφών κατασκευής συγκοινωνιακών δικτύων. 

Τα βιομηχανικά απόβλητα, όπως η ιπτάμενη τέφρα των ΑΗΣ, η φωσφογύψος, τα στείρα 

και υπερκείμενο, μεταλλείων που ¿εν χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, χρήζουν 

διαφορετικής διαχείρισης από τα υπόλοιπα Σ.Α.

γ. Οι δειγματοληψίες και οι αναλώσεις των αποβλήτων διεξάγονται από 

αντιπροσωπευτικά δείγματα που καλύπτουν τις εποχιακές διακυμάνσεις (ποσότητες και 

ποιότητες) των αποβλήτων και πρέπει να γίνονται με διεθνώς παραδεκτές μεθόδους».

Τέλος η Κ.Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) : Κατάρτιση πλαισίου 

Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων:

«Άρθρο 1
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ΣΚΟΠΟΣ

Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 

24 του Συντάγματος γιο. προστασία, του περιβάλλοντος, με σύγχρονη εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, που στην περίπτωση αυτή είναι κύρια η υγεία των πολιτών 

Σκοπός της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Συντάγματος, είναι η 

κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων προς εφαρμογή 2 της υπ' αριθμ. 69728/824/1996 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης και αναφέρονται:

α. στην εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων β. στην εκτέλεση 

των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας των εγκαταστάσεων ή χώρων μετά, τον 

τερματισμό της λειτουργίας τους γ στην κατάρτιση γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 3 της παρούσας απόφασης)».

Ο παρακάτω πίνακας είναι απόσπασμα από έναν πίνακα που περιγράφει όλη 

την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στην ελληνική Νομοθεσία σε σχέση με τα 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ήδη από το 1970. Αυτές είναι οι ΚΥΑ 

για τα στερεά απόβλητα που περιλαμβάνουν και τα απόβλητα του αγροτικού τομέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟ Μ Ο Θ ΕΣΙΑ  
ΕΝΣΩ Μ ΑΤΩ ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Υπ ουργική Απ όφαση 69728/824  
(ΦΕΚ 358Β /17/5/1996)
"Μ έτρ α  και όρο ι γ ια  τη δ ιαχείρ ιση  τω ν 
σ τερ εώ ν α π ο β λή τω ν"

91/156/ΕΟΚ (Ι_78 της 26/3/1991)
"Τροπ οπ ο ίησ η  της οδηγ ία ς 7 5 /4 4 2 /Ε Ο Κ  
Περί τω ν σ τερ εώ ν α π οβ λήτω ν"

Υπουργική Απ όφαση 19396/1546 
(ΦΕΚ 604Β /18/7/97)
"π ερ ί λή ψ η ς  μ έτρ ω ν  για τη δ ιαχείρ ιση  
επ ικ ίνδυ νω ν  α π οβ λήτω ν"

91/689/ΕΟΚ (!_377 της 31/12/1991)
"Γ ια τα επ ικ ίνδυνα  απ όβλητα "

Υπουργική Απ όφαση 49541/1424/86  
(ΦΕΚ 444Β /1986)
"Σ τερεά  α π ό β λη τα "

75/442/ΕΟΚ (1.194 της 25/7/1975)
"Π ερ ί τω ν σ τερ εώ ν α π οβ λήτω ν"

ί

Πηγή: άΐίρ://νννννν^ίη6ην·£τ/1/11/113/11302/ιζ 1130202.html
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3. Π ρ ό τυ π ες  Π ερ ιπ τώ σ ε ις  Λ ια γείρ ισ τκ  Α γρ ο τικ ώ ν  Α π ο β λή τω ν

Η διαμόρφωση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου εξώθησε τους παραγωγούς 

αγροτικών προϊόντων (είτε νομικά, είτε φυσικά πρόσωπα) σε μια εντελώς 

διαφορετική και μετασχηματισμένη δομή της παραγωγικής τους διαδικασίας. Αυτή η 

εξώθηση, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια δομικά διαφοροποιημένη διαχείριση 

των γεωργικών αποβλήτων, ενώ παράλληλα ανέδειξε την σημασία θέσπισης ενός 

συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων της αγροτικής 

παραγωγής. Οι αναφερθείσες περιπτώσεις συμπυκνώνουν την σημασία σύζευξης των 

προσπαθειών τόσο του κρατικού παράγοντα, όσο και του ίδιου του παραγωγού. 

Αναμφίβολα ο ρόλος του κράτους έγκειται στο να αναδείξει την σημασία της χρηστής 

διαχείρισης των αποβλήτων από την μεριά του κράτους και παράλληλα να προτείνει 

μια σειρά ενεργειών οι οποίες είναι συμβατές και αναγκαίες με την διαχείριση αυτή, 

ενώ από την άλλη, ο ρόλος του ενεργού υποκειμένου, δηλαδή του παραγωγού είναι 

καθοριστικός, αφού είναι αυτός που καλείται να διαχειριστεί τα παραπροϊόντα, της 

παραγωγικής του διαδικασίας. Ας δούμε λοιπόν εκ του σύνεγγυς τον βαθμό 

ανάπτυξης των εναλλακτικών χρήσεων γεωργικών αποβλήτων:

3.1 Η περίπτωση της Βιομάζας

Εκ των πραγμάτων κάθε οργανικό υλικό φυσικής προέλευσης δύναται να θεωρηθεί 

ως βιομάζα, με τις βασικές πρώτες ύλες της βιομάζας να προέρχονται από: α) την 

υλοτο αία και την βιοιιηγανία επε£ερνασίαε όύλου: Τα υπολείμματα του ξύλου που 

λαμβάνονται από την επεξεργασία του ξύλου (πριονίδι, ροκανίδι, θρύμματα ξύλου, 

κλπ.), καθώς και υπολείμματα ξυλείας που παράγονται κατά την υλοτόμηση των 

δέντρων και είναι ακατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους για την παραγωγή βιοενέργειας, είτε για 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή για να καλύψει ανάγκες θέρμανσης. Έτσι, όταν 

αναφερόμαστε στο ξύλο ως ανανεώσιμο καύσιμο δεν εννοούμε, φυσικά, την 

αλόγιστη υλοτόμηση των δασών, αλλά την ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων 

ξύλου, τα οποία παραμένουν, συνήθως, ανεκμετάλλευτα και αποτελούν συνήθως την 

πρώτη ύλη για τις φυσικές καταστροφές που προέρχονται από τις φωτιές σε δασικές 

περιοχές, β) από γεωργικά και συναωείε δραστηριότητες: Αντίστοιχα με τα
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παραπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, τα υπολείμματα από τις γεωργικές 

δραστηριότητες, όπως π.χ. το άχυρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, για την 

παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας και καύσιμης ύλης. Εκτός από το 

άχυρο, τα κλαδέματα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες, αντί να παραμένουν στους 

αγρούς και να αποτελούν εστίες ανάπτυξης πυρκαγιών, μπορούν να αξιοποιηθούν και 

να μετατραπούν σε υψηλής ποιότητας στέρεα βιοκαύσιμα, προσφέροντας. 

ταυτόχρονα, ένα επιπλέον έσοδο για τους παραγωγούς ενώ και οι καλλιέργειες 

ενεργειακών φυτών αποτελεί, επίσης, μια πρακτική παραγωγής βιομάζας, ταχείας 

ανάπτυξης και γ) από τις κτηνοτροφικέε δραστηριότητεα Το βασικό απόβλητο όλων 

των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων είναι η ζωική κοπριά. Το ζήτημα της 

αποτελεσματικής διαχείρισης της γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά την μαζική εκτροφή 

ζώων (συνήθως βοοειδών, χοίρων και πουλερικών) σε περιορισμένους και 

συστεγασμένους χώρους. Ο ιδανικότερος τρόπος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων 

είναι η χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή βιοενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης τα υγρά ζωικά απόβλητα 

μετατρέπονται σε βιοαέριο, ένα εναλλακτικό και «πράσινο» βιοκαύσιμο. Μετά την 

παραγωγή του, το βιοαέριο τροφοδοτείται σε σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας, από την πώληση των οποίων προκύπτουν τα πολύ 

σημαντικά έσοδα της μονάδας βιοαερίου. Επιπλέον έσοδα μπορούν να προκύψουν 

από την εμπορική εκμετάλλευση του χωνεμένου υπολείμματος της κοπριάς ως 

βιολογικό λίπασμα. Η βιομάζα, συνεπώς, που λαμβάνεται από την εκτροφή ζώων ως 

απόβλητο, όχι μόνο δεν είναι άχρηστη, αλλά αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή 

εσόδων για τον παραγωγό καθώς και ένα τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

φιλικό για το περιβάλλον και τον άνθρωπο τρόπο. Συνιστά έναν ανεκμετάλλευτο 

πλούτο, τον οποίο έχουν αναγνωρίσει όλες οι αναπτυγμένες χώρες εδώ και χρόνια, γι 

αυτό και επενδύουν σε αυτόν διαρκώς.

Γ ενικά, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα παρουσιάζει ανοδικές τάσεις σε όλη την 

Ευρώπη. Η ετήσια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από βιομάζα ανήλθε σε 79.3 

Μΐοε στα 2010, ποσότητα μεγαλύτερη κατά 8% από την αντίστοιχη του 2009. Η 

αύξηση αυτή είναι διπλάσια από την αντίστοιχη της διετίας 2008-2009, η οποία και 

ανήλθε στο 4%. ΤΙ Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία είναι τα κράτη με τη 

μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από στερεή βιομάζα. Η Ελλάδα για το 2010 

βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας:
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Χώρες 2009 2010

Γερμανία. 11127 12230

Γ αλλία 9368 19481

Σουηδία 8621 9202

Φινλανδία 6473 7680

Πολωνία 5190 5865

Ισπανία 4494 4751

Αυστρία 4097 4529

Ρουμανία 3838 3583

Ιταλία 2760 3019

Πορτογαλία 2856 2582

Τσεχία 1968 2094

Λετονία 1737 1739

Δανία 1422 1657

Ελλάδα 0799 0812

Βουλγαρία 0766 0788

Ευρωπαϊκή Ένωση 73430 79318

Πηγή :httD://www.biomassenergv.gr/articles/tecbnology/biomass/901-increase-

utibzation-of-solid-biomass-in-euiOpe

Η Ελλάδα παρότι είναι μια χώρα με μια εκπληκτική διαποίκιλση αγροτικών και 

κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική αξιοποίηση της 

βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτηριστικό το οποίο και 

αντανακλά τις περιορισμένες εναλλακτικές χρήσεις των αγροτικών (και των 

κτηνοτροφικών) αποβλήτων.

3.2 Η περίπτωση των pellets

Η παραγωγή των pellets είναι μια σχετικά νεότευκτη αλλά επαναστατική διαδικασία 

εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 

ευρωπαϊκού προγράμματος για τα pellets για το 2008, αξιοποιούνται συνολικά περί 

τους 8.064.000 τόνους pellets. Από την ποσότητα αυτή, το 60% χαρακτηρίζεται ως
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υψηλής ποιότητας, όντας κατάλληλο για την χρήση σε εγκαταστάσεις μικρής 

(οικιακής) κλίμακας, ενώ το υπόλοιπο 40% συνιστά χαμηλότερης ποιότητας pellets, 

γι' αυτό και χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σημαντικοί παραγωγοί 

pellets χαμηλής ποιότητας είναι η Γερμανία, η Σουηδία, το Βέλγιο αλλά και χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Εσθονία και η Πολωνία. Η ποσότητα αυτή 

συνεπάγεται μια παραγωγή ενέργειας περί τα 35GWh. με ένα μέρος να κατευθύνεται 

στην θέρμανση κτιρίων και ένα άλλο μέρος στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Γενικότερα, στον ευρωπαϊκό χάρτη παρατηρείται μια ανομοιογένεια τόσο 

στην παραγωγή, όσο και στην κατανάλωση των pellets. Σε σχέση με την παραγωγή, η 

Γερμανία και η Σουηδία (1,46 και 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αντίστοιχα) 

αποτελούν μακράν τους μεγαλύτερους παραγωγούς pellets. Σημαντική, ακόμη, 

παραγωγική δραστηριότητα παρατηρείται για την Ιταλία και την Αυστρία (650 και 

626 χιλιάδες τόνους ετησίως, αντίστοιχα) και, ακολούθως, για την Λετονία, την 

Φινλανδία, την Πολωνία, την Εσθονία και το Βέλγιο. Από την άλλη υπάρχουν 

μερικές χώρες που δεν παράγουν pellets (Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος) ή 

παράγουν πολύ μικρές ποσότητες, κάτω των 50.000 τόνων ετησίως (Νορβηγία, 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσέχικη Δημοκρατία, Ιρλανδία και Ουγγαρία). Η Ελλάδα, 

συγκεκριμένα, παρήγαγε 27.800 τόνους pellets. Ενώ σε σχέση με την κατανάλωση η 

Σουηδία παρουσιάζει ξανά την υψηλότερη τάση με 1,85 εκατομμύρια τόνους το 2008 

και ακολουθούν κατά σειρά η Δανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία 

και η Αυστρία. Από την άλλη η Εσθονία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ουγγαρία δεν 

αξιοποίησαν καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) τα pellets, ενώ η Σλοβακία, η Ελλάδα, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία και η Τσέχικη Δημοκρατία 

χρησιμοποίησαν ποσότητες κάτω των 20.000 τόνων ετησίως14.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα, παρατηρείται (όπως και στην περίπτωση 

της βιομάζας) εξαιρετικά ισχνό επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικών, εμπορικών και 

καταναλωτικών δραστηριοτήτων, με την συνολική παραγωγή να φθάνει τους 28.000 

τόνους (παρά τους 87.000 τόνους παραγωγικής δυναμικής) και την κατανάλωση 

στους 11.000, όντας μια από τις χαμηλότερες της Ευρώπης. Βέβαια, σημαίνον λόγο 

για την χαμηλή κατανάλωση έχει η απαγόρευση καύσης βιομάζας στα μεγάλα αστικά

l4http://www.biomassenergv.gr/artieles/technologv/biomass^441-european-biomass-pellets-market-a-

summarv-airora-pellets-europh
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κέντρα η οποία ισχύει εδώ και 18 χρόνια, η οποία τείνει προς απαγόρευση13. Στην 

βιομηχανία από την άλλη, μια πολύ μικρή ποσότητα pellets αξιοποιούνταν από τις 

εγχώριες βιομηχανικές μονάδες. Και στο επίπεδο της παραγωγής όμως, παρά την 

απουσία παρόμοιων διατάξεων όπως στην κατανάλωση, η Ελλάδα δεν αξιοποιούσε 

πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες. Μέχρι τις αρχές του 2011 στην Ελλάδα 

λειτουργούσαν πέντε μονάδες παραγωγής pellets, και πιο συγκεκριμένα:

Επωνυμία Εταιρίας Τοποθεσία

SAKKAS SA Καρδίτσα

Angelousis S.A. Βελεστίνο-Βόλος

Bioenergy Hellas Λάρισα

MAKI S.A. Λάρισα

Alfa Wood Νευροκόπι

Ecoa Κατερίνη

Πηγή :http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/biomass/440-biomass-pellets- 

market-in-greece-overview-and-features-agora-pellets-ellada

Όμως οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας στην παραγωγή pellets είναι κατά πολύ 

υψηλότερες σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα παραγωγή, ενώ και το 

κοινωνικοοικονομικό-θεσμικό πλαίσιο καθίσταται πλέον ευνοϊκότερο για την 

παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας, και συνεπώς για εναλλακτικές χρήσεις 

των γεωργικών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα: α) Ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας: Σύμφωνα με τον Νόμο 3851/2010, ο 

εθνικός στόχος για την συμμετοχή των ΑΠΕ στην ολική κατανάλωση ενέργειας 

ανέρχεται στο 20% και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το 10° άρθρο του 

προαναφερθέντος νόμου μέχρι την 31η Δεκέμβρη του 2019, όλα τα νέα κτίρια 

οιοδήποτε τύπου θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών τους αναγκών 

με συστήματα παροχής ενέργειας τα οποία θα βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ενώ για τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα η αντίστοιχη υποχρέωση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ έως 

τις 31.12.2014. Έτσι, με τις προωθούμενες αλλαγές όχι μονάχα θα υπάρξει 

απεξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά τα γεωργικά απόβλητα τα οποία λυμαίνονται 

την ελληνική ύπαιθρο χώρα θα αξιοποιηθούν επιφέροντας οικονομίες κλίμακας τόσο 15

15http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/ w articles oikol 2 29/10/201 1_ 1296431
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σε κοινωνικό, όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, β) Διαθέσιμες πρώτες ύλες: Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει ο αγροτικός τομέας εκτός από την σημαίνουσα συμβολή του 

στην παραγωγή της χώρας (5% σε αντίστιξη με το κοινοτικό 1.8%). Σύμφωνα με τις 

μετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας, η ελληνική γη έχει συνολική έκταση περίπου 

3.8 Mha, έκταση που καλύπτει το 30% των συνολικών εδαφών της χώρας. 

Γενικότερα οι αρόσιμες γαίες καταλαμβάνουν το 16% της συνολικής έκτασης, ενώ οι 

μόνιμες καλλιέργειες το 9% το οποίο και αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος κοινοτικό 

ποσοστό. Είναι αναμφίβολο πως ένα τέτοιο μέγεθος παραγωγής παράγονται 

παραπροϊόντα, δηλαδή σημαντικές ποσότητες φυτικής βιομάζας. Η παραγωγή των 

pellets μπορεί να τροφοδοτηθεί από αυτές τις πρώτες ύλες, προσδίδοντας 

προστιθέμενη αξία στον ενεργειακό κορβανά της ελληνικής οικονομίας, και γ) 

δυνατότητα εξαγωγών αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 δεν μπορεί να καλύψει την 

ζήτηση σε pellets, και γι’ αυτό εισάγονται σημαντικές ποσότητες από το εξωτερικό, 

με την Σουηδία, την Δανία, το Βέλγιο και την Σουηδία να εισάγουν ήδη από τα 2008, 

σχεδόν 3 εκατομμύρια τόνους για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση, ενώ η Ιταλία 

που παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, παρουσιάζει εισαγωγές 

20.000 τόνων. Αδιαμφισβήτητα το μέγεθος της κοινοτικής ζήτησης αποτελεί μια 

θετική προϋπόθεση για την αύξηση της ελληνικής παραγωγής.

Δράσεις για την διαχείριση των Αγροτικών Αποβλήτων και Πρακτικές

α) Πρόγραμμα WASTEREUSE

Καταρχάς ας ξεκινήσουμε με μια καθαρά ερευνητική περίπτωση. Το τμήμα 

Μηχανολόγων-Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει θέση ως 

στόχο την άρδευση και την λίπανση των καλλιεργειών με γεωργικά απόβλητα. Το 

Τμήμα μετέχει (ως επικεφαλής) στο μεσογειακό πρόγραμμα “Wastereuse: Βέλτιστες 

πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων στις 

Μεσογειακές χώρες", στο οποίο μετέχουν επίσης ως ερευνητικοί εταίροι το Κέντρο 

Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Μούρθια 

(CEBAS-CS1C), το Περιφερειακό Κέντρο Γεωργικών Ερευνών (CERSAA) της 

Βόρειας Ιταλίας και η εταιρία SignosisSprl από το Βέλγιο. Το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόγραμμα σχετίζεται με την γενικότερη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων, όπως η τελευταία 

ορίζεται στο πρόγραμμα LIFE. Τα έργα αυτά έχουν εστιάσει κυρίως στην ανάπτυξη
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καινοτόμων τεχνολογιών είτε προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των γεωργικών 

αποβλήτων είτε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παραγωγικών διεργασιών 

ώστε να παράγονται «καθαρότερα» απόβλητα. Η ερευνητική αυτή σύμπραξη 

στοχεύει στην εκτίμηση της καταλληλότητας διαφόρων ειδών γεωργικών αποβλήτων 

στην χρήση (αλλά και στην βελτίωση) διαφόρων καλλιεργητικών μεθόδων. Το έργο 

στοχεύει στην επίλυση δυο εξαιρετικά σημαντικών περιβαλλοντικών, α) την 

διαχείριση της ανεξέλεγκτης παραγωγής γεωργικών αποβλήτων που παράγονται από 

διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. ελαιοκομία, οινοποιία, κτηνοτροφία) με 

β) τον παράλληλο περιορισμό στην χρήση χημικών στοιχείων και φυσικών πόρων 

(νερό, φωσφορικά ορυκτά για την Παρασκευή χημικών λιπασμάτων κ.ο.κ.)16. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επίσημο φυλλάδιο του προγράμματος, οι 

προβλεπόμενες δράσεις είναι οι ακόλουθες, “1. Δημιουργία καταλόγου τεχνολογιών 

επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων και χρήση τους σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι τώρα σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2. 

Αξιολόγηση των επεξεργασμένων αποβλήτων όσον αφορά την καταλληλότητα τους 

για άρδευση και λίπανση των πλέον αντιπροσωπευτικών Μεσογειακών καλλιεργειών,

3. Συλλογή επεξεργασμένων και μη γεωργικών αποβλήτων που παράγονται στην 

Ισπανία και την Ιταλία και προσδιορισμός των φυσιοχημικών χαρακτηριστικών τους 

και προκαταρκτική αξιολόγηση της καταλληλότητας τους, 4. Αξιολόγηση των 

πρακτικών διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων στις καλλιέργειες λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, 5. Πιθανή τροποποίηση των 

φυσιοχημικών τους χαρακτηριστικών μέσα από εργαστηριακές δοκιμές, 6. Εκτίμηση, 

μέσω πειραματικών δοκιμών των επιπτώσεων διάθεσης των αποβλήτων στην 

ποιότητα διαφόρων εδαφών και 7. Ανάπτυξη νέων/εναλλακτικών πρακτικών 

καλλιέργειας για τις εμπορικές και με υψηλές απαιτήσεις σε νερό καλλιέργειες”17. 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι ι) η προώθηση της ανακύκλωσης θρεπτικών 

στοιχείων και νερού μέσα από την αειφόρο χρήση επεξεργασμένων (ή μη) γεωργικών 

αποβλήτων, ιι) την μελέτη σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας οργανικών 

αποβλήτων και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας στην εφαρμογή τους στον αγροτικό 

τομέα, λαμβάνοντας υπόψη 1. Τις ανάγκες σε νερό και σε θρεπτικά στοιχεία 

αντιπροσωπευτικών καλλιεργειών στην Μεσόγειο, οι οποίες και είναι ιδιαίτερα

16Η α ρ ;/^νν \Υ .\να 3 ΐ6 Γ 6 1 1 5 6 ·6 ίΐ/? Ρ Η 2 6  \ά = 2 1

'7ΙιΙΐρ://νν^·ν,.^·α3ΐ6Γ6υ56·6υ'νρ-οοηΐ6ηΐ7ΐιρ1θ3ΐΐ3/'2()12/Ο4/^ ,'35ΐ6ΐ·0υ5ί' ώοίώιιιε ΟΚΕΕΚΙ ,ράί
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απαιτητικές σε νερό, 2. Τις τιμές των εδαφικών παραμέτρων οι οποίες και επιτρέπουν 

την διάθεση των αποβλήτων αυτών και 3. Την έως τα τώρα γνώση σχετικά με την 

αειφόρο χρήση αγροτικών αποβλήτων στην γεωργία18. Το ερευνητικό έργο, που θα 

διαρκέσει μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2015, επιδιώκει την ανάπτυξη εναλλακτικών 

αγροτικών πρακτικών μέσα από την επεξεργασμένη χρήση γεωργικών αποβλήτων, 

δηλαδή μέσα από τις καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας. Το έργο λαμβάνει υπόψη 

του την ποιότητα του εδάφους, εισάγοντας την ως αναπόσπαστη μεταβλητή στις 

Μελέτες ανάλυσης κινδύνου και κύκλου ζωής. Το συνολικό κόστος του 

προγράμματος ανέρχεται στο 1.384.799 ευρώ, με ίδια κεφάλαια ύψους 705.400 

ευρώ19. Η ουσία της όλης ερευνητικής διαδικασίας έγκειται στον προσδιορισμό, την 

ανάπτυξη και εν τέλει στην πρόταση πρακτικών για την χρήση των γεωργικών 

αποβλήτων, όπως η τελευταία ορίζεται μέσα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Πρόγραμμα. CONDENSE

Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα τελείται κάτω από την αιγίδα της 

IlialdDevelopmentAgencyS.A. και σχετίζεται με την διαχείριση τόσο της κοπριάς, 

όσο και των λυμάτων των ελαιοτριβείων τα οποία και αποτελούν μια από τις 

σημαντικότερες κατηγορίες αγροτικών αποβλήτων. Το μείγμα από τα λύματα αυτά θα 

μετασχηματιστεί μέσα από μια χημική διαδικασία σε ένα προϊόν υψηλής 

περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά το οποίο και θα αντικαταστήσει τα ανόργανα 

χημικά λιπάσματα τόσο στην γεωργία όσο και στην κηπευτική. Γενικότερα, ο σκοπός 

του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων και των υγρών παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων. Το σύστημα 

διαχείρισης θα αξιοποιεί τα φυσιοχημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων αυτών 

ώστε να παράγεται ένα νέο προϊόν με υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων 

(άζωτο, φώσφορο, κάλλιο) το οποίο και θα συμβάλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της γης. Πιο συγκεκριμένα θα συμβάλει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των υποβαθμισμένων εδαφών λόγω της αυξημένης ποσότητας 

άνθρακα που θα συμπυκνώνεται σε αυτό. Εκτός από την μεγέθυνση της παραγωγής

l8littp.7/www.haniotika-nea.gr/94682.html

l9http://www.biomassenergv.gT/articles/news/1408-wastereuse-kainotomes-texnolog)es-epeksergasias-

gewmikwn-apoblhtwn-prograinnia-life
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προ βλέπεται να υπάρξει περιβαλλοντικές οικονομίες κλίμακας αφού το νέο μείγμα θα 

μπορέσει να αντικαταστήσει τα αντίστοιχα χημικά λιπάσματα οδηγώντας παράλληλα 

στην εξοικονόμηση ορυκτών πόρων. Οι ακολουθούμενες δράσεις θα είναι οι εφεξής: 

Δοκιμές του προϊόντος σε μια πληθώρα καλλιεργειών, περιβαλλοντική και 

οικονομική αξιολόγηση, διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και δημοσιότητα του 

και τέλος δικτύωση με άλλα έργα. Στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρίας 

Δυτικής Ελλάδος έχει αναρτηθεί το σκαρίφημα των υποδομών της πιλοτικής 

μονάδας, η οποία και θα αναλάβει την παραγωγή του τελικού προϊόντος

Πηγή :http ://www.aepde. gr/index.php/2012-03-19-16-13-14/2012-03-19-16-14- 

00/222-2012-03-19-13-09-28
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δ) Προγράμματα μέσω τον LIFE γιο. την διαχείριση των ελαιοκομικών αποβλήτων

Η σημασία της διαχείρισης των αποβλήτων από την επεξεργασία του καρπού της 

ελιάς είναι εξαιρετικής σημασίας για την ελληνική αγροτική οικονομία. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί κυρίως μέσα από το πρόγραμμα LIFE μια 

σειρά από δράσεις:

ι) LIFE99 ENV/D/000424: Το έργο είχε σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα μιας 

βιώσιμης διεργασίας εκμετάλλευσης του υλικού και ενεργειακού περιεχομένου των 

υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Το κεντρικό τεχνολογικό στοιχείο είναι μια
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αναερόβια βιολογική διεργασία πολλών φάσεων. Από τα οργανικά συστατικά του 

υγρού αποβλήτου παράγεται βιοαέριο το οποίο μετατρέπεται σε ηλεκτρική και 

θερμική ενέργεια (ανανεώσιμη ενέργεια). Επιπρόσθετα, από τα υπολείμματα 

παράγονται υψηλής ποιότητας λιπάσματα καθώς και άλλα υλικά με εμπορική αξία 

και το (καθαρισμένο) υγρό απόβλητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα στη 

διεργασία είτε για την άρδευση αγροτικής γης. Η μονάδα επίδειξης κατασκευάστηκε 

στην Κρήτη και ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1999. Το σύστημα 

λειτουργεί επιτυχώς για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, ακολουθώντας τον κύκλο 

εργασιών ενός τριφασικού ελαιοτριβείου το οποίο παράγει 400 τόνους ελαιολάδου 

ανά έτος και του οποίου τα απόβλητα καθαρίζονται κατά 95% τουλάχιστον. Το 

παραγόμενο στερεό υπόλειμμα θεωρείται κατάλληλο για χρήση ως λίπασμα και τα 

απόνερα της διεργασίας θεωρούνται κατάλληλα για άρδευση" .

ιι) ΕΙΡΕΟΟ ΕΝν/ΌΙΙ/000671: Το έργο περιελάμβανε την ανάπτυξη βιώσιμης 

διεργασίας υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση των φυσικών αντιοξειδωτικών από 

τα απόβλητα των ελαιοτριβείων με ταυτόχρονη παραγωγή φυσικού οργανικού 

λιπάσματος μέσω κομποστοποίησης της λάσπης. Στα πλαίσια του έργου αποδείχτηκε 

ότι τα υψηλού ρυπαντικού φορτίου απόβλητα των ελαιοτριβείων μπορούν να 

φιλτράρονται και να εκχυλίζονται αποτελεσματικά ώστε να ανακτώνται οι πολύτιμες 

πολυφαινόλες που περιέχουν. Επίσης, τα στερεά απόβλητα των ελαιοτριβείων 

μπορούν να αναμιχθούν με οργανικά κατάλοιπα του υγρού αποβλήτου προς 

παραγωγή ενός πλούσιου εδαφοβελτιωτικού. Σύμφωνα με τις τελικές αναφορές του 

έργου, τα παραγόμενα κομπόστ και τα υγρά παραπροϊόντα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά και για άρδευση, αντίστοιχα χωρίς πάντως να 

δοκιμαστεί πειραματικά η εφαρμογή τους20 21.

ιιι) -ΝΑΙΑΞ (2000-2006): Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΙΙ

ΚεμίοηαΙϋενεΙορηιεηίΟίΓεοίΟΓαΐε-ΟεηεΓώ (ΕΚΕΤ ΙηηονεΐίνεΑείίοηε 2000 -  2006, 

Ριτήεεί 2001 ΟΚ 16 0 ΡΡ 209) αποσκοπώντας στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων 

στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η εγκατάσταση 

πιλοτικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων σε αρκετά ελαιοτριβεία της περιοχής, 

έχοντας ως τελικό στόχο τον προσδιορισμό ολοκληρωμένων λύσεων για το πρόβλημα

20ΗΐΙρ:/.%̂ ··\\'̂ ςαΕΐ6ο-6η2ίη66ηηρχοιτι
21 ί)Ιΐρ://\¥\¥\γ·ρ1ΐ3ΐΎη. uoa.gr/minos
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της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Αυτές οι λύσεις έλαβαν υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες κάθε ελαιοτριβείου και σχεδιάστηκαν βάσει της υπάρχουσας και 

δοκιμασμένης σε παγκόσμια κλίμακα τεχνογνωσίας, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάστηκαν 

και καινοτόμες προσεγγίσεις. Δόθηκε έμφαση τόσο στη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα των παραγομένων 

αποβλήτων όσο και στη διαχείρισή τους. Δεν αναζητήθηκε η «μία και μοναδική 

λύση» στο πρόβλημα των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, καθώς η βέλτιστη λύση για 

κάθε περίπτωση ήταν κατά κανόνα εξαρτώμενη από τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες (π.χ. 

διαθεσιμότητα γης, δυναμικότητα ελαιοτριβείου, κλπ). Επιπλέον, δόθηκε έμφαση 

στην ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέρους των αποβλήτων, στη χρήση φυσικών 

συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και στην απλούστευμένη κατασκευή και 

λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων .

γ) Πρόγραμμα CHARM

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετίζεται με τα ύδατα του Ασωπού και τελείται κάτω 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το σύστημα υπογείων υδάτων του Ασωπού 

παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, γεγονός που συνεπάγεται 

σημαντικά προβλήματα αφότου τμήμα των υπογείων υδάτων χρησιμοποιείται σε 

υδροληψίες πόσιμου νερού ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιείται για 

αρδευτικούς Σκοπούς. Το έργο CHARM αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας ορθολογικής 

μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό τιμών κατωφλιού σύμφωνα με την οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπόγεια ύδατα. Το πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά 

δράσεων: ι) Πιλοτική δράση επιτόπου (insitu) απομάκρυνσης χρωμίου μέσω 

νανοσωματιδίων σιδήρου: Αφορά σε σύστημα άντλησης και επεξεργασίας μέσω 

φίλτρων με νανοσωματίδια σιδήρου, στα οποία ο σίδηρος οξειδώνεται από το νερό 

και το εξασθενές χρώμιο ανάγεται σε τρισθενές, το οποίο είτε κατακρημνίζεται είτε 

προσροφάτε στην επιφάνεια του σιδήρου, ιι) Πιλοτική δράση βιολογικής 

επεξεργασίας ρυπασμένων υδάτων για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου σε 

τρισθενές: Αφορά σε σύστημα άντλησης και βιολογικής επεξεργασίας του υπόγειου 

νερού κάτω από αναερόβιες και/ή ανοξικές συνθήκες στις οποίες το εξασθενές 

χρώμιο ανάγεται βιοχημικά σε τρισθενές, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνεται με 

την περίσσεια βιομάζα, ιιι) πιλοτική δράση επί τόπου (in-situ) μετατροπής του 22

22http://wwvv,aegean.gr/enviiOnment/eda/naias/
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εξασθενούς χρωμίου σε τρισθενές μέσω χημικών και βιολογικών μεθόδων: Αφορά 

στην εφαρμογή χαμηλού κόστους επί τόπου (insitu) τεχνικών αποκατάστασης 

ρυπασμένων με εξασθενές χρώμιο χώρων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των χημικών 

όσο και των βιολογικών μεθόδων, ιν) Πιλοτική δράση παρόχθιας ζώνης ελέγχου 

μέσω φυτοεξαγωγής του χρωμίου: Αφορά στη δημιουργία ενός παραποτάμιου 

δάσους που θα αποτελέσει μέσο για τον επιτόπου (in-situ) έλεγχο του χρωμίου και 

άλλων βαρέων μετάλλων μέσω φυτοεξαγωγής και ν) Πιλοτική δράση απομάκρυνσης 

του χρωμίου στα υπόγεια ύδατα μέσω φυτοεξαγωγής και φυτοσταθεροποίησης: 

Αφορά σε σύστημα φυτοεξαγωγής και φυτοσταθεροποίησης μέσω των 

αλόφυτωνΤαπχαπχεΓηΥτεεηίε και Oleander . Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι: 1 . ένα αριθμητικό μοντέλο για την 

προσομοίωση των υπόγειων υδάτων και της μεταφοράς του χρωμίου είναι το 

PrincetonTransportCode (PTC), το οποίο αποτελεί ένα τρισδιάστατο (3-D) 

προσομοιωτή των συστημάτων των υπόγειων υδάτων. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί για 

την ακριβή απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ροή των 

υπογείων υδάτων και της μεταφοράς χρώμιου μέσω του συστήματος των υπογείων 

υδάτων της λεκάνης απορροής του Ασωπού. Θα προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη γεωλογία της περιοχής μελέτης, με βάση 

τους υφιστάμενους γεωλογικούς χάρτες καθώς και υφιστάμενα και νέα προφίλ 

γεωτρήσεων. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της 

γεωλογικής διαστρωμάτωσης της τρισδιάστατης αναπαράστασης του φυσικού 

συστήματος, τον προσδιορισμό του πορώδους, της υδραυλικής αγωγιμότητας και της 

στάθμης των υπόγειων υδάτων. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ενσωματωθούν στο 

μοντέλο για να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στην ροή των υπογείων υδάτων και στο 

πεδίο του χρωμίου. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, σχετικά με τη 

σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων, θα αξιολογηθεί μέσω μαθηματικής 

προσομοίωσης, 2. Έχει προβλεφθεί πρόγραμμα συμπληρωματικής παρακολούθησης 

α) ως πρόσθετη ανάγκη για την απόκτηση νέων δεδομένων για την ποιότητα των 

υπόγειων υδάτων, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί ανθρωπογενής ρύπανση, με στόχο 

τη διάκριση μεταξύ φυσικής και ανθρωπογενούς ρύπανσης, β) για την εκτίμηση της 

παραπάνω διαφοροποίησης τόσο στο σύστημα υπόγειων υδάτων του Ασωπού όσο και 

στο έδαφος της, γ) για την αξιολόγηση των δευτερογενών πηγών ρύπανσης μέσω της

2jhttp://vvww.charm-life.gr/charm/?q=el/draseis mesa
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παρακολοιιθησης συγκεντρώσεων ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα ιζήματα, δ) 

για την εκτίμηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών του εδάφους στην ποιότητα 

των υπογείων υδάτων. Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα συμπληρωματικής 

παρακολούθησης θα αναλυθούν και θα συνδυαστούν με τις υφιστάμενες 

παρατηρήσεις και θα αποτελόσουν μια πρόσθετη πηγή πληροφοριών, η οποία θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος (π.χ. κατά την μαθηματική προσομοίωση, τον προσδιορισμό των 

φυσικών τιμών υποβάθρου, των ανώτερων αποδεκτών τιμών κ.α), 3. Το Πρόγραμμα 

Μέτρων που θα προταθεί για τη λεκάνη απορροής ποταμού Ασωπού θα 

περιλαμβάνει βασικά και συμπληρωματικά μέτρα, δηλαδή κατά κύριο λόγο μέτρα 

που είναι προσανατολισμένα σε τεχνολογίες για την αποκατάσταση της ποιότητας 

των υπογείων υδάτων του Ασωπού αλλά και των διοικητικών ή/και νομικών μέσων, 

εντός ενός ευρύτερου πεδίου εφαρμογής, για την προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος. Οι προτεινόμενες και επιδεικνυόμενες, κατά τη διάρκεια του 

ερευνητικού προγράμματος, τεχνολογίες, θα αξιολογηθούν με βάση τη δυνατότητα 

ευρύτερης εφαρμογής τους, ενώ επίσης θα αξιολογηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως η 

αναθεώρηση του υπάρχοντος μητρώου άντλησης νερού και η αναθεώρηση των 

περιβαλλοντικών αδειών για τις βιομηχανίες, ώστε να πληρούν τα καθορισμένα όρια 

εκπομπής ρύπων για τον Ασωπό ποταμό (ΚΥΑ 20488/2010, ΦΕΚ Β’ 749), καθώς και 

η αναθεώρηση του υπάρχοντος περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή. Τα συμπληρωματικά μέτρα θα 

περιλαμβάνουν επίσης ειδικές εφαρμογές για την περιοχή, που σχετίζονται με 

εμπλουτισμό των υδροφορέων της περιοχής για την αποκατάσταση του συστήματος 

υπόγειων υδάτων του Ασωπού, καθώς και προτάσεις για διερευνητική 

παρακολούθηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις πηγές ρύπανσης, δράσεις 

για το μέλλον (δηλαδή μετά το τέλος του έργου) και τηλ' ενημέρωση του κοινού, 4. Ο 

προσδιορισμός των φυσικών τιμών υποβάθρου και των ανώτερων αποδεκτών τιμών 

για το ολικό και εξασθενές χρώμιο, ως ένας από τους κύριους στόχους του έργου, θα 

αυξήσει την αίσθηση της ασφάλειας στην τοπική κοινότητα. Ο προσδιορισμός των 

φυσικών τιμών υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί με βάση εμπεριστατωμένη ανάλυση 

των γεωλογικών πληροφοριών και των δεδομένων παρακολούθησης (υφιστάμενων 

και νέων). Τα αποτελέσματα του έργου Bridge (FP6 Research Project) για τον 

προσδιορισμό του κατωφλιού (οριακές τιμές) θα πρέπει να αξιολογηθούν και η 

προτεινόμενη μεθοδολογία θα εξεταστεί για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί να
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εφαρμοστεί στην περίπτωση του ολικού και εξασθενούςχρώμιου, λαμβάνοντας 

υπόψη το αναμενόμενο υψηλό φυσικό επίπεδο υποβάθρου στα επιλεγμένα 

συστήματα υπογείων υδάτων. Πρόσθετα ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας σχετίζονται με τον προσδιορισμό των 

συγκεντρώσεων αναφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με α) το κατά 

πόσον το σύστημα υπόγειων υδάτων ή μέρος αυτού έχει αναγνωριστεί ως 

προστατευόμενη περιοχή για την άντληση νερού για πόση, β) τα ποιοτικά πρότυπα 

περιβάλλοντος για τα επιφανειακά υδάτινα σώματα που διασυνδέονται με τα υπόγεια 

ύδατα και γ) τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με τους τόπους Natura 2000 (SCI-SPA) που 

βρίσκονται στην περιοχή και 5. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του 

ερευνητικού προγράμματος θα συζητηθούν σε δύο ανοιχτές ημερίδες, που θα 

διοργανωθούν στην περιοχή του Ασωπού και 5-6 συναντήσεις με τους 

εμπλεκόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου μια 

ανοικτή πλατφόρμα επικοινωνίας στο διαδίκτυο θα προσφέρει στο ευρύτερο κοινό 

την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο του προγράμματος και να εκφράσουν 

τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους, ενώ η δικτύωση με άλλα ερευνητικά προγράμματα 

έχει προβλεφθεί. Επιπλέον, η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα 

επιτευχθεί μέσω σχετικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια24.

24http://www.charm-life.«r/charm/?q=el/draseis_mesa
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4. Πλεονεκτιίιιατα από tic εναλλακτικές γρήσειτ των αγροτικών αποβλύτων

Όπως θα έχει γίνει ήδη κατανοητό, από τις προηγούμενες ενότητες της 

συγκεκριμένης εργασίας, η εναλλακτική χρήση των παραπροϊόντων των αγροτο- 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει σημαίνουσες οικονομίες κλίμακας τόσο για τον 

κοινωνικό, όσο και για τον περιβαλλοντικό ιστό. Τα ευνοϊκά παρελκόμενα των 

εναλλακτικών αυτών χρήσεων είναι πολυδιάστατα αφού εκτός από τις σαφέστατες 

επιδράσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο (λόγω της μη συσσώρευσης λυμάτων στην 

υπαίθριες καλλιέργειες) τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά σημαντικά και σε κοινωνικο

οικονομικό επίπεδο αφού η ενεργή χρήση των αγροτικών παραπροϊόντων για την 

παραγωγή ενέργειας αντικαθιστά τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο) 

οι οποίες και κοστοβόρες είναι και περιβαλλοντικά επιβαρυντικές.

Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις

Η μείωση στην χρήση πετρελαίου ενέχει σημαίνουσες οικονομίες για την ελληνική 

οικονομία αφού αφενός θα περιοριστεί η συνεχής διαρροή συναλλάγματος προς τις 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες και αφετέρου η επιβάρυνση (από την αγορά πετρελαίου) 

τόσο των βιομηχανικών μονάδων, όσο και των νοικοκυριών θα περιοριστεί 

αυξάνοντας τα χρηματικά τους διαθέσιμα γεγονός που θα ενισχύσει την ενεργό 

ζήτηση στο εσωτερικό της χώρας. Αναμφίβολα, η παροχή φθηνής ενέργειας 

(ειδικότερα στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα) ενισχύει την συνοχή του 

κοινωνικού ιστού, η οποία διαταράσσεται από την αδυναμία απόκτησης θέρμανσης. 

Επιπλέον η αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας της ελληνικής οικονομίας αφενός θα 

αποδεσμεύσει πόρους του προϋπολογισμού, οι οποίοι δύναται να διατεθούν σε άλλες 

οικονομικές δραστηριότητες (υγεία, παιδεία, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ) και αφετέρου 

θα απεκδύσει το ελληνικό κράτος από την υποχρέωση να παρέχει επιδόματα 

θέρμανσης και ενέργειας ειδικά σε εποχές οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστική 

η εξοικονόμηση πόρων από μια κατοικία που χρησιμοποιεί pellets αντί για πετρέλαιο, 

με τον παρακάτω πίνακα να είναι χαρακτηριστικός:

Επιφάνεια Κατοικίας 100 m2

Ανάγκες Θέρμανσης 185 kWh/rrr/έτος

Κατανάλωση Pellets 4.817,7 lkg/έτος
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Κατανάλωση Πετρελαίου 2.223.56 lt/έτος

Κόστος Αγοράς Pellets 0,25Euro/kg

Κόστος Αγοράς Πετρελαίου 0,92 Euro/lt

Συνολικά Έξοδα από την Χρήση 

Pellets

1.204,43 Euro ετησίως

Συνολικά Έξοδα από την Χρήση 

Πετρελαίου

2.045,67 Euro ετησίως

Εξοικονόμηση από την Χρήση Pellets 841,25 Euro ετησίως

Μείωση Εκπομπών CO2 6.003, 61 kg/έτος

Πηγή: http://w\iw.biomassenerin,.gr/tools/pellets-calculator

Σύμφωνα με μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δόθηκε στην 

δημοσιότητα τον Γενάρη του 2012, η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

για τα αγροτικά απόβλητα θα έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ τον 

χρόνο, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών διαχείρισης και ανακύκλωσης των 

αποβλήτου' κατά 42 δις ευρώ και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας κατά 400.Θ00 μέχρι 

το 2020. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι παράνομες δραστηριότητες σε 

σχέση με τα αγροτικά απόβλητα οδηγούν αφενός σε σημαίνουσες περιβαλλοντικές 

επιβαρύνσεις και αφετέρου σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Οι 

συγγραφείς της έκθεσης θεωρούν πως με την ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων σε 

σχέση με την κατάληξη των αγροτικών αποβλήτων και την βελτίωση της 

τεχνογνωσίας των ελεγκτικών μηχανισμών θα επιφέρει σημαίνουσες επιμέρους 

επιβελτιώσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Άλλωστε ο ευρωπαίος επίτροπος 

Ενέργειας .ώηεζΡοΐοοιΛ σημειώνει χαρακτηριστικά, “Χρειάζεται να θεωρήσουμε τα 

απόβλητα ως πόρο — και η ταφή πόρων στο έδαφος είναι κάτι παραπάνω από 

κοντόφθαλμη. Στην έκθεση αυτή φαίνεται ότι η διαχείριση και ανακύκλωση 

αποβλήτων μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη και στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν η υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμοζόταν κατάλληλα, 

θα αποφεύγαμε δαπανηρές εργασίες καθαρισμού, προβλήματα ρύπανσης και υγείας. 

Και ας μη ξεχνάμε ότι τα ανακυκλωμένα υλικά είναι φθηνότερα απ' ό.τι τα 

«παρθένα» - και ότι μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την εξάρτησή 

μας από τις εισαγωγές” . Η μελέτη καταλήγει σε μια δέσμη συμπερασμάτων τα

251πΐυ:/^^·υ'.6θοι·βΕ.2Γ/εοοη6\ν/ίηά6χ.ρ1ιρ?ορΙίοη=οοηιαοπΐ6ηΙ&νί6υ·'=3ΐτίοΐ6&ί(1=391%3Α2012-02- 

10-10-2()-59&ε8ίΐδ= 120%3 Α2010-08-17-10-59-55&1ΐ6ΐηκ1= 130&ΐ8Π£=6ΐ
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οποία δύνανται να κατηγοριοποιηθούν κάτω από τέσσερις αναλυτικές κατηγορίες: 1 . 

Στην μελέτη καθίσταται εναργές πως απαιτούνται περισσότερες γνώσεις σχετικά με 

το τι είναι στην πραγματικότητα αγροτικά απόβλητα, γεγονός που αποδεικνύει την 

σημασία της συλλογής ποιοτικών δεδομένων, αλλά και την συστηματική εποπτεία 

των σχετικών νόμων. Το κέντρο δεδομένων για τα απόβλητα, το οποίο μόλις 

πρόσφατα συνέστησε η Eurostat, προς αυτήν την διαδικασία λειτουργεί, 2. 

Ορθολογικότερη χρήση της αρχής ‘ο ρυπαίνων πληρώνεις δηλαδή των 

εξωτερικοτήτων στην κατανάλωση, αλλά και ενισχυμένη χρήση οικονομικών μέσων 

όπως η αύξηση του κόστους διάθεσης, τα οποία και θα μπορούσαν να συμβάλουν 

στην διασφάλιση της συμμόρφωσης και στην εξασφάλιση των αναγκαίων 

χρηματοδοτικών πόρων για την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων, 3. Ενίσχυση 

των δυνατοτήτων παρακολούθησης και επιθεώρησης από τα κράτη μέλη, και 

ενδεχομένως την αυστηρή προσαρμογή στα κοινά πρότυπα επιθεώρησης και 4. Την 

αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά οι εναλλακτικές χρήσεις των αγροτικών αποβλήτων οδηγούν σε μια 

σειρά από οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες, αφού μειώνουν την εξάρτηση της 

χώρας από ξένες ενεργειακές πηγές, ειδικά για την Ελλάδα η οποία δεν έχει 

ενεργειακή αυτονομία. Οδηγεί στην εξοικονόμηση σημαντικών ποσών 

συναλλάγματος ειδικά για την ελληνική οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια 

βαθύτατη οικονομική ύφεση. Επιπλέον, η αύξηση στην χρήση εναλλακτικών 

(ανανεώσιμων) πηγών ενέργειας εξασφαλίζει θέσεις εργασίας, δηλαδή μειώνει την 

ανεργία, και παράλληλα οδηγεί στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην 

ύπαιθρο χώρα ενισχύοντας την συνοχή του αγροτικού ιστού.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Η διαλογή και η εναλλακτική χρήση των αγροτικών αποβλήτων εκτός από τις 

κοινωνικό-οικονομικές της επενέργειες έχει κυρίως περιβαλλοντικές συνέπειες. Είναι 

βέβαιο πως οι ισχυρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη εναλλακτική 

χρησιμοποίηση των αγροτικών παραπροϊόντων παράγονται όταν αυτά θάβονται αφού 

εκπέμπουν μεθάνιο στην ατμόσφαιρα και δημιουργούν στραγγίσματα στο έδαφος. 

Όμως όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω τα αγροτικά απόβλητα πρέπει να 

θεωρούνται φυσικός πόρος αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την
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παραγωγή κομπόστ αλλά και ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Κομπόστ άριστης 

ποιότητας δύναται να χρησιμοποιηθεί στην γεωργία, προσφέροντας παράλληλα 

εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Όμως εκτός από τις μέσο-μακροχρόνιες επιδράσεις 

στην παραγωγικότητα του εδάφους, από περιβαλλοντικής άποψης, η χρήση κομπόστ 

στην γεωργία είναι ένας τρόπος καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

αφού το κομπόστ λειτουργεί ως ταμιευτήρας άνθρακα. Παράλληλα είναι ένας τρόπος 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης και της ερημοποίησης των 

εδαφών που προκαλείται από την χρήση χημικών λιπασμάτων τα οποία περιέχουν 

χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες. Τα αγροτικά απόβλητα αποτελούν την 

σημαντικότερη πηγή για την παραγωγή βιομάζας η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο 

συστατικό για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η ενεργειακά αξιοποιήσιμη βιομάζα (βιοαέριο, 

pellets, υγρή βιομάζα) εμφανίζεται στις εφεξής μορφές: α) Γεωργικά υπολείμματα 

αγρών (άχυρο σιτηρών, υπολείμματα καλαμποκιού, κλαδέματα), β) βιομάζα δασικής 

προέλευσης (καυσόξυλα, ξυλάνθρακες) γ) ενεργειακές καλλιέργειες (γλυκό σόργο, 

ευκάλυπτος, καλάμι, αγριαγκινάρα), δ) απόβλητα κτηνοτροφίας (ζωικά περιττώματα, 

εντόσθια) και αγροτο βιομηχανικά απόβλητα καθώς και απόβλητα βιομηχανικών 

τροφίμων (ελαιοτριβεία, τυροκομεία κτλ). Η χρήση της βιομάζας συνεπάγεται 

σημαίνουσες επιδράσεις σε όλους τους περιβαλλοντικούς αποδέκτες, δηλαδή το 

έδαφος, το νερό και την ατμόσφαιρα. Βέβαια, η χρησιμοποίηση των διαφόρων 

μορφών βιομάζας δεν επιφέρει μονάχα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά σε 

ένα δεύτερο επίπεδο μπορεί έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των 

ανθρώπων, την εδαφολογική ποιότητα, την χρήση του νερού, την βιοποικιλότητα 

αλλά και την δημόσια αισθητική, με τις επιδράσεις αυτές να προέρχονται από τα 

μεμονωμένα στάδια της αλυσίδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται συνοπτικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 

προκύπτουν από την χρήση της βιομάζας. Πιο συγκεκριμένα

Περιβαλλοντικά Θέματα παραγωγής και αξιοποίησης βιοαερίου από ΧΥΤΑ

Θετικές Επιδράσεις: Μείωση των Εκπομπών CH4. μέσα από την μικρότερη διαφυγή

Μείωση Οσμών και συναφούς Ρύπανσης

Μείωση πιθανοτήτων πυρκαγιών και εκρήξεων
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Ενεργειακή Απολαβή

Αρνητικές Επιπτώσεις Τρόποι Αντιμετώπισης

Δυνητικά Προβλήματα οσμών και αέριων 

εκπομπών

Απομάστευση βιοαερίου, κατάλληλος 

σχεδιασμός ΧΥΤΑ, κατάλληλος 

σχεδιασμός δικτύου συλλογής βιοαερίου, 

Συστήματα μείωσης οσμών, 

παρακολούθηση-μέτρηση σύνθεσης 

βιοαερίου και συναφών εκπομπών

Δυνητικές Επιπτώσεις στο Έδαφος (πχ 

καθιζήσεις)

Κατάλληλη και Προγραμματισμένη 

Συλλογή του βιοαερίου

Δυνητικές Επιπτώσεις από την Σύνδεση 

σε δίκτυο διανομής θερμότητας ή 

ηλεκτρικής ενέργειας

Αποκατάσταση Χώρου, Κατάλληλη 

Χωροθέτηση

Δυνητικές Επιπτώσεις στην Δημόσια 

Ασφάλεια

Μέτρα για την Ασφαλή λειτουργία του 

συστήματος συλλογής βιοαερίου και του 

συστήματος καύσης

Επιπτώσεις στην αισθητική του χώρου Αισθητικές Παρεμβάσεις της μονάδας 

αξιοποίησης

Περιβαλλοντικά θέματα παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια χώνευση 

Θετικές Επιδράσεις: Ελεγχόμενη αναερόβια χώνευση σε κλειστές δεξαμενές 

Μείωση των εκπομπών 0 0 2 -λιγότερη διαφυγή ΘάΕ 

Σταθεροποίηση Λάσπης 

Αποφυγή ρύπανσης υδάτινων πόρων 

Ενεργειακή απολαβή. Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Αρνητικές Επιπτώσεις Τρόποι Αντιμετώπισης

Αέριες Εκπομπές και Θόρυβος από 

Μηχανές

Χρήση Κατάλληλων διατάξεων μείωσης 

θορύβου και των αερίων εκπομπών μέσα 

από τον κατάλληλο σχεδίασμά
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Δυνητικά Προβλήματα οσμών από τους 

χωνευτήρες

Μέτρα Μείωσης των οσμών (πχ. 

Περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης)

Δυνητική επίπτωση διασύνδεσης στο 

δίκτυο ή σε δίκτυο διανομής θερμότητας

Μείωση επιπτώσεων τοποθέτησης του 

δικτύου (πχ. Αποκατάσταση του χώρου 

διέλευσης

Διάθεση Λάσπης Επανα-χρησιμοποίηση στη γεωργία μετά 

από μελέτη και με κατάλληλη διαδικασία

Δυνητικές Επιπτώσεις στους υδάτινους 

πόρους

Κατάλληλος σχεδιασμός

Αισθητική Επιβάρυνση Προσεκτική Χωροθέτηση

Γενικά, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από την χρήση λιγνίτη σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με το εκτιμώμενο κόστος να υπολογίζεται σε 

ιηΕΟ υ/Ι^Η

Επιπτώσεις Λιγνίτης Βιομάζα ΜΥΗΕ Αιολικά

Πάρκα

Δημόσια Υγεία 17.1 5,8 Αμελητέες Αμελητέες

Επαγγελματικές

Ασθένειες

0 .1 2 0,016 0,26 Αμελητέες

Γ εωργία 

-802 

-ΝΟχ

0,027

0,35

0,013

0,011

0,11 Αμελητέες

Οικοσυστήματα Ποσοτικοποιεί

ται

μονάχα η 

Επίπτωση

Αμελητέες 3,6 Αμελητέες

Δάση - - 0,055 Αμελητέες

Χρήση Γης - - - 0,14

Υλικά 0,27 0,0289 - Αμελητέες

Μνημεία 0,019 - - -

Θόρυβος Αμελητέες Μη Ποσοτικοποιημένα 0,097 1 .1 2
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Τοπίο Αμελητέες Μη Ποσοτικοποιημένα Αμελητέες Αμελητέες

Πηγή: ίύΐρ:/Αννννν,νρώία.gr/Γescampaign2008/downloads/biomaza■pdf

Βέβαια, τα πιθανά οφέλη από την εναλλακτική διαχείριση είναι εξαιρετικά 

σημαντικά, και ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν: α) παροχή καυσίμου ουδέτερου 

ως προς το ΟΟη ως υποκατάστατο της χρήσης ορυκτού καυσίμου, β) χαμηλότερες 

εκπομπές άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το θείο, γ) προστασία εδάφους και 

υδρογραφικού δικτύου από την διάβρωση, δ) διατήρηση ή ακόμα και αύξηση της 

βιοποικιλότητας και ε) τον μειωμένο κίνδυνο πυρκαγιάς στην δασοπονία. Τα 

συγκριτικά οφέλη διαγράφονται από την σύγκριση δυο διαφορετικών ενεργειακών 

σταθμών ενός λιγνιτικού (στην Πτολεμαΐδα) και μιας έκτασης ενεργειακής 

καλλιέργειας στον Ορχομενό. Πιο συγκεκριμένα:

Λιγνιτικός Σταθμός Πτολεμαΐδας

Φ ά σ η Π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς Π ο σ έ π η τΕ

Ι.Εξόρυξη λιγνίτη θέση Πτολεμαΐδα
Τύπος ορυχείων Επιφανειακό:·
% υπεοκείμενα στον λιγνίτη 3.3 -  δπτ3/!

¿.Μεταφορά Αέριες εκπομπές ΤδΡ 1.525Τ/γτ
ΝΟχ 2 0 3 #
802 9 4 ,5 #
0 0 2 1 1 4 .9 4 %

Β.Παραγωγή ηλεκτρισμού Καύσιμο Λιγνίτης
Θέση Αγιος Δημήτριος -  Πτολεμώδα
Εγκατεστημένη ισχύς 366,5Μ1/ν
Παραγωγή ενέργειας 2.199, ΟΟΟΜΜι
Αέριες εκπομπές Τ 3 Ρ 5 5 6 #

ΝΟκ 2 .1 7 0 #
802 2 .6 1 5 #
CO2 2.902.6B0t/Yr

4,Κατασκευή σταθμού Υλικά 107.5001 ατσάλι 
198.000! τσιμέντο

5.Ατιόβλτ[τα Στερεά απόβλητα 12.200.00iW/yr (λγνπορυχείο) 
355.000 #  (σταθμός)

Υγρά απόβλητο 1.500.000#

Πηγή: ίιΤΙρι/Αννννν.·vpeka.gr/rescampaign2008/downloads/biomaza.pdf
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Έκταση Καλλιέργειας Βιομάζας Ορχομενού

Φάση Παράμετρος Γίασοτητο
1 .Παραγωγή/μεταφορά βιομάζας δέση όρχομένάς

Τύπος Ενεργειακή καλλιέργεια
Έκταση 56.320 στρέμματα
Ανάγκες άρδευσης 137,5σΐΓΤΐ νερού/γΓ
Λιπάσματα 109,8ί/γτ
Συγκομιδή Μηχανική
Αέοιες εκπομπές

......................

Τ3Ρ4,7Ι/γΓ 
ΝΟκ 61,4ί/γΓ 
εθ2  4,31/ντ 
ΟΟζ 3.20Β1/γΓ 
ί/ΟΟε 5,9ί/γτ 
CO20.1t/yr·&§pj Απόσταση από τη μονάδα 11,5ίση

Τρόπος μεταφοράς 100% χρήση δρόμου
Αριθμός φορτίων 9.713
Συνολική διανυόμενη απόσταση 111.69S.5Km

I!

Αέριες εκπομπές τ ε ρ  0,22ί/γΓ 
ΝΟχ 3,267γΓ 
βθ2 0.30δ!/γΓ 
0 0 2 163.1t/yr 
νΟ Ο ε 0,371Α γ 
0 0  1 ,βί/γτ

! 3. Παραγωγή Ηλεκτρισμού Καύσιμο Ενεργειακές καλλιέργειες
. Τεχνολογία Καύση

Ορχομενός
Εγκατεστημένη ιοχύς 30Μν\;
Αέριες εκπομπές τ ε ρ  70,81/νΓ 

ΝΟ*145,6ί/γΓ 
30? 141,141/γΓ 
0 0 ε 13.309ί/γΓ 
νΟ Ο ε 382,31/γτ 
0 0  7,5νγτ

Στερεά απόβλητα 5.31 Οί/νΓ τέφρα
; 4. Κατασκευή σταθμού Υλικά

Περίοδος κατασκευής
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
2 χρόνια

5. Απόβλητο Διάθεση αποβλήτων 
Τρόπος μεταφοράς

ΧΥΤΑ Ορχομενού 
100% χρήση δρόμου

Πηγή: http://www.·ypeka.gr/rescampaign2008/downloads/biomaza.pdf
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6. Ε π ίλ ο γ ο ί

Στην εργασία αυτή μας δόθηκε η δυνατότητα να αναφερθούμε στα οικολογικά 

προβλήματα και στην επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση που ταλαιπωρεί το φυσικό 

περιβάλλον εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης και εντατικής εκμετάλλευσής του χωρίς 

να υπολογίζονται και να συνεκτιμώνται τα πεπερασμένα όριά του. Τα οικολογικά 

προβλήματα είναι ποικίλα και σοβαρά και απαιτούν τη λήψη, πλέον, μέτρων που θα 

προφυλάξουν τον πλανήτη ενώ θα τον καταστήσουν βιώσιμο όχι μόνο για τις γενιές 

που επί του παρόντος τον κατοικεί αλλά και για αυτές που πρόκειται να τον 

κατοικήσουν. Αν δεν ληφθούν μέτρα που θα αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια βαθιά κρίση στο του 

οικοσυστήματος αλλά και με μια διαγενεακή αδικία εξαιτίας του ότι οι μελλοντικές 

γενιές θα κληθούν να κατοικήσουν έναν επιμολυσμένο πλανήτη σε μία μη 

αναστρέψιμη κατάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λοιπόν, ευαισθητοποιημένη σε θέματα του περιβάλλοντος 

προχώρησε, από την ίδρυσή της κιόλας, σε θέσπιση μέτρων που αφορούσαν την 

προστασία του περιβάλλοντος σε διάφορα επίπεδα. Μεταξύ των μέτρων υπήρχαν και 

αυτά για τα απόβλητα, στην οποία κατηγορία ανήκουν και πιο συγκεκριμένα- έτσι 

όπως ορίζονται και από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)- τα 

απόβλητα που προέρχονται από τον αγροτικό τομέα. Από το 1970 μέχρι σήμερα η 

ελληνική Νομοθεσία ενσωματώνει Κοινοτικές Οδηγίες και αποφάσεις και 

εναρμονίζει την εθνική της πολιτική με αυτές.

ΕΙ χρήση, πιο συγκεκριμένα, των αποβλήτων από το χώρο της γεωργίας είναι πολύ 

σημαντική να αναπτυχθεί αφού προστατεύει το περιβάλλον με έναν διττό τρόπο, 

αφενός δεν σπαταλάτε εκ νέου ενέργεια στους τομείς που χρησιμοποιούνται τα 

ανακυκλωμένα αγροτικά υπολείμματα και αφετέρου μειώνονται οι ρύποι αφού 

επαναχρησιμοποιείται μεγάλο μέρος των υπολειμμάτων αυτών και δεν μένουν να 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παράλληλα δημιουργούνται και αρκετά πλεονεκτήματα 

και σε επίπεδο οικονομίας αφού οι πράσινη ανάπτυξη και η οικολογική κουλτούρα 

δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα αποτελεί εγχώριο πλούτο και δυναμική για 

όποιο κράτος εφαρμόζει την ανακύκλωση των υλικών του και με διάφορους τρόπους- 

βάσει διατάξεων- τα επαναχρησιμοποιεί.

Αυτό που πρέπει όμως να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ως πολίτες νέας γενιάς
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είναι η επιτακτικότητα για αλλαγή στην νοοτροπία που μας έχουν κληροδοτήσει οι 

προηγούμενες γενιές. Η αλλαγή για την δημιουργία μιας πράσινης κουλτούρας και 

μιας οικολογικής συμπεριφοράς κρίνεται απαραίτητη και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς. 

Οι νόμοι δεν είναι πάντα ικανοί από μόνοι τους να ορίσουν νέα πρότυπα 

συμπεριφοράς. Απαιτείται να ιδωθεί το πρόβλημα στην ολότητά του και να 

αντιμετωπιστεί ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που αφορά όχι μόνο σε εμάς αλλά 

και στις γενιές του μέλλοντος. Πρέπει να παραδώσουμε έναν κατοικήσιμο και 

βιώσιμο πλανήτη και όχι έναν πλανήτη που θα αποτελεί λόγο ασθένειας και πηγή 

προβλημάτων.

Σίγουρα τα μηνύματα είναι ελπιδοφόρα, όμως δεν είναι και ικανοποιητικά. Θα 

πρέπει, ίσως, να δοθούν ιάνητρα για την απαρχή και τη δημιουργία της οικολογικής 

συνείδησης. Πλέον η οικολογία δεν θα πρέπει να ξεκινά από την ευαισθητοποίηση 

του πολίτη, αλλά από την συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης για ταχεία 

αντίδραση στους ρυθμούς με τους οποίους ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 

επιβαρύνει όλο και περισσότερο το περιβάλλον. Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να γίνει 

κουλτούρα μας και όχι εναλλακτικός τρόπος συμπεριφοράς. Και πρέπει να αρχίσουμε 

όλοι μας από σήμερα κιόλας να συμπεριφερόμαστε φιλικά προς το περιβάλλον.

49



ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Βιβλιογραφία

Ανθοπούλου, Θ. &Μωυσίδης, Λ., Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα: 

Μετασχηματισμοί και σύγχρονα δεδομένα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα, Αθήνα. 

2005

Παπαγεωργίου, Κ., Δαμιανός, Α. & Σπάθης, Π., Αγροτική Πολιτική, Αθήνα, 2005

Θεοχάρη X., Αραβώσης Κ., Βαρελίδης Π., Διαβάτης Η., Ζιώγας X., Ιατρού Σ., 

Μποι'φκα Α.Α., Οικονομόπουλος Α., Παπαγρηγορίου Σ., Παντελάρας Π. και 

Φραντζής I., ‘‘Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα/ η περίπτωση της 

Αττικής”,Ομάδα εργασίας ΤΕΕ, Τελική έκθεση. Αθήνα, Νοέμβριος 2006

Φόστερ, Τζ., Οικολογία και καπιταλισμός, Αθήνα, 2005

Νοιιοθετηρατα

Απόφαση 94/3/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο Ια) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων.

Υπουργική Απόφαση 113944/1944/97 "Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων" (ΦΕΚ 1016Β/97)

Υπουργική Απόφαση 14312/1302/00 : Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ' αριθ. 

113944/1944/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: "Εθνικός Σχεδιασμός 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ 723 Β700)

Υπουργική Απόφαση 69728/824 "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων" (ΦΕΚ 358/Β/96)

Υπουργική Απόφαση 114218/97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων" (ΦΕΚ 1016/Β/97)

50



Δ ια δ ίκ τυ ο

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης:

httn://www.ecorec.gr/econew/index.php?omion=corn content&view=article&id=328 

%3Α201.1 -09-30-10-32-19&catid=120%3A2010-08-1 Τ

Ι 05955&Itemid=130&lang::=el

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων:

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx7CatIdA36 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=288&language=el-GR 

http://www.minemxgr/l/l 1/113/11302/gl 130202.html 

http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/downloads/biomaza.pdf 

Biomass Energy:

http://wwvixbiomassenergv.gr/articles/technologv/biomass/901-increase-utilization-of-

solid-biomass-in-europe

http://www.biomassenergv.gr/articles/technologv/biomass/441-euiOpean-biomass-

pellets-market-a-summarv-agora-pellets-europh

http://www.biomassenergv.gr/articles/technology/biornass/440-biomass-pellets-

market-in-greece-overview-and-features-agora-pellets-ellada

bttn://wvvvv.biomassenergY.gr/aiticles/news/i408-wastereuse-kainotomes-texnolomes- 

epeksergasias-gewrgikwn-apoblhtwn-programma-life

http:/ / www.bi omassenergv. gr/tools/peliets-cal cuiator

Εφημερίδα Καθημερινή:

http://wwvixkathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/ w articles oiko 1 2 29/10/2011 1296431
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http://www.ecorec.gr/econew/index.php?omion=corn
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx7CatIdA36
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=288&language=el-GR
http://www.minemxgr/l/l
http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/downloads/biomaza.pdf
http://wwvixbiomassenergv.gr/articles/technologv/biomass/901-increase-utilization-of-
http://www.biomassenergv.gr/articles/technologv/biomass/441-euiOpean-biomass-
http://www.biomassenergv.gr/articles/technology/biornass/440-biomass-pellets-
http://www.bi
http://wwvixkathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_oiko_1_2_29/10/2011_1296431


Πρόγραμμα WASTEREUSE:

http://wwvv.wastereuse.eu/7page id=21

http://www.wastereuse.eu/wpcontent/uploads/2012/04/Wastereuse brochure GREEK 

1 .pdf

Εφημερίδα Χανιώτικα Νέα:

htl p: //w ww, hani otika-nea. gr/94682 .html 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος:

http ://www,aepde. gr/index.php/2012-03-19-16-13-14/2012-03-19-16-14-00/222- 

2012-03-19-13-09-28

Prosodol:

http ://www.pharm.uoa. gr /minos

Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων:

http://www.aegean.gr/environment/eda/naias/

Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: 

τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης:

http://www.charm-hfe.gr/charm/?q=el/draseis mesa
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http://wwvv.wastereuse.eu/7page_id=21
http://www.wastereuse.eu/wpcontent/uploads/2012/04/Wastereuse_brochure_GREEK
http://www.pharm.uoa
http://www.aegean.gr/environment/eda/naias/
http://www.charm-hfe.gr/charm/?q=el/draseis_mesa


Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφιερώνεται στον επιβλέποντα καθηγητή μου, ο 

οποίος με ιδιαίτερο ζήλο με καθοδήγησε μέχρι και την ολοκλήρωση της, και στους 

γονείς μου για την ιδιαίτερη συμπαράσταση τους όλα αυτά τα χρόνια.
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