
                            2009 – 2012  
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 € 
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 € 

Ελλάδα 
Ιταλία Ισπανία 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Η κατάσταση στην Ελλάδα 
 Τι κάνουν στην Ισπανία 
 Τι κάνουν στην Ιταλία 
 Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε  
 Έλεγχος περιοχών διάθεσης 
αποβλήτων 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Η παρουσίαση 



Ελλάδα   

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Στο έδαφος 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Κυρίως στην Κρήτη 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



 Γενικό πλαίσιο του νόμου 1650/86 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», όπου 
καθορίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών να 
εκπονούν Μελέτη Εκτίμηση Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου 

 Κάθε Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για την 
έκδοση κανονισμών και μέτρων για τη 
διαχείριση των αποβλήτων 
 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Προεδρικό διάταγμα 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 

 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Παράμετρος Μέγιστο Ημερήσιο Όριο  
Κg/tn 

Μέγιστο 
Μηνιαίο Όριο 

Kg/tn 
BOD 4.0 2.0 
COD 6.0 3.0 
Αιωρούμενα στερεά 5.0 2.0 
Έλαια 1.0 0.5 

      Παραγωγή, επεξεργασία φυτικών και ζωικών λιπών και ελαίων 

     Μέγιστες τιμές για διάθεση σε υδατικό αποδέκτη  

 



Παράμετρος Απόβλητα Αποχετευτικό 
Δίκτυο 

Ποτάμια, 
Ρυάκια 

Θάλασσα Έδαφος 

pH 4,8 6-9 6-9 6-9 6-9 
Θερμοκρασία (οC) 35 28 35 35 
Διαλυμένο Οξυγόνο 
 (mg/l) 

- 3 - 3 

BOD5 (mg/l) 45.500 500 20 40 40 
COD (mg/l) 92.500 1000 120 150 120 
Αιωρούμενα στερεά 
 (mg/l) 

2.800 500 50 40 40 

Λίπη και Έλαια (mg/l) 1.640 40 5 20 2 
Ολικό Άζωτο (mg/l) 760 25 10 15 7 
Ολικά Στερεά (mg/l) 63.500 3000 1000 1500 3000 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

2η εκχύλιση – Παραγωγή ενέργειας Κομποστοποίηση 

Δεξαμενές εξάτμισης 
Διάθεση στο έδαφος Ζωοτροφή 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

 

Δυναμικότητα 
κατεργασίας 

 

έως 
 

300.000 τόνοι/χρόνο 

 

2010/2011: 
Κόστος κατεργασίας ανά 

κιλό αποβλήτου 
 

  0,012 € + ΦΠΑ 
 + μεταφορικά 



Διάθεση του κομπόστ στο έδαφος 



Farm Location 
tons 

compost 

Κομποστοποίηση στην Ανδαλουσία 

Annual TPOMW production: 4.000.000 



 Επιτρέπεται η διάθεση ΥΓΡΩΝ αποβλήτων σε 
εδάφη με όριο 50m3/εκτ/χρόνο για παραδοσιακά 
ελαιοτριβεία  και 80 m3/εκτ/χρόνο για τριφασικά. 

 Δίνεται η δυνατότητα στους τοπικούς Δημάρχους 
να αλλάξουν τις ποσότητες σε περίπτωση 
ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου 

 Οι ελαιοτριβείς πρέπει να καταθέσουν ειδική 
έκθεση υπογεγραμμένη από ειδικό (π.χ. γεωπόνο) 
30 ημέρες πριν τη διάθεση (χαρακτηριστικά του 
εδάφους, χρόνος και τρόπος διασποράς των 
αποβλήτων) 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

 Αποκλεισμός ορισμένων τύπων εδαφών (κλίση, 
καλυμμένα με χιόνι, παγωμένα, καλλιεργούμενα με 
λαχανικά, μικρό βάθος υδροφόρου, κα) 

 Ομοιόμορφη διασπορά για αποφυγή απορροών 
 Περιορισμοί σε σχέση με κατοικημένες περιοχές και 

την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα 
 Τα απόβλητα μπορούν να παραμένουν στο 

ελαιουργείο μέχρι 30 μέρες (επέκταση σε 3 μήνες με 
νέα ρύθμιση) 

 Τα στερεά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρόσθετα στο έδαφος χωρίς περιορισμό (λίπανση) 
 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, διάθεση αποβλήτων, τις 
παραμέτρους των αποβλήτων για χρήση 
στη γεωργία, επεξεργασία 

 Προσαρμογή κατά τόπους ανάλογα με 
τις ανάγκες και τα δεδομένα κάθε 
περιοχής (παραγωγή, απόβλητα, 
εδαφοκλιματικές συνθήκες) 

 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

 Συγκεντρωτικό σύστημα  
   με ευθύνη των τοπικών αρχών. Συλλογή και επεξεργασία 

των αποβλήτων 
 Μη συγκεντρωτικό σύστημα  
    επεξεργασία στο ελαιουργείο ή σε μία ομάδα 

ελαιουργείων 
Το παράδειγμα της Ιταλίας με διαχωρισμό μέσα στο 

ελαιουργείο 
Το παράδειγμα της Κρήτης με ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

Δεξαμενές (προβλήματα σωστής διάστασης, βροχές, 
αρχικός διαχωρισμός, η λάσπη από τη δεξαμενή θα 
πρέπει να κομποστοποιηθεί) 

Συστήματα τεχνητών και φυσικών  υγροβιότοπων (βαθμός 
επεξεργασίας) 

Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για παραλαβή φαινολών 
Eφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για επεξεργασία πριν τη 

διάθεση  



 Καταγραφή και καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων 
των περιοχών διάθεσης αποβλήτων 

 Η βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει όλα τα 
στοιχεία (νόμιμες και μη περιοχές και τρόποι 
διάθεσης)-Ευθύνη τοπικών και περιφερειακών αρχών 

 Συγκέντρωση στοιχείων σε κυβερνητικό επίπεδο 
Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων 

 Απεικόνιση των περιοχών με χρήση Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (χάρτες GIS) – Επιθυμητό! 
 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



 Ως δεύτερο βήμα οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
πλήρη και λεπτομερή χαρακτηρισμό των περιοχών 
εκτελώντας Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου  

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη (π.χ. θέση, γεωμορφολογία, υδρογεωλογία, 
φυσιογραφία, χρήση γης, ιστορικό, ιδιότητες εδάφους, 
υδροφόρος ορίζοντας, άλλες δραστηριότητες στην ευρύτερη 
περιοχή, κ.α.) 

 Η εκτίμηση του κινδύνου για τα εδάφη και τα νερά δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται μόνο στις τοξικές πολυφαινόλες, 
αλλά και σε ανόργανα συστατικά που προκαλούν σοβαρή 
υποβάθμιση του εδάφους (K, Cl-, NO3

-, SO4
2-, P, Mg, Fe, Zn κα.), 

η οργανική ουσία, περιεκτικότητα σε άλατα και η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα.  

 Προτείνεται και προσδιορισμός της φυτοτοξικότητας 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Πιθανότητα                        Μέγεθος Βλάβης  
Σοβαρό Μέτριο Ήπιο Αμελητέο 

Υψηλή Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
/χαμηλος 

Σχεδόν 
μηδενικός 

Μέτρια Υψηλός Μέτριος Χαμηλός Σχεδόν 
μηδενικός 

Χαμηλή Υψηλός/μέτριος Μέτριος 
/χαμηλός 

Χαμηλός Σχεδόν 
μηδενικός 

Αμελητέα Υψηλός/μέτριος/
χαμηλός 
 

Μέτριος 
/χαμηλός 

Χαμηλός Σχεδόν 
μηδενικός 



 Έχοντας όλα τα δεδομένα από τις περιοχές, θα πρέπει 
να αξιολογηθεί ο βαθμός κινδύνου. 

 Περιοχές κάτω από υψηλό και μέτριο βαθμό κινδύνου 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από την περαιτέρω διάθεση 
αποβλήτων και να εκπονηθεί σχέδιο αποκατάστασης  

 Για τις περιοχές χαμηλού και μηδενικού κινδύνου θα 
πρέπει να αναπτυχθεί ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για την 
ασφαλή διάθεση των αποβλήτων κάτω από τον έλεγχο 
των τοπικών/περιφερειακών αρχών 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Χρήση υγρών αποβλήτων για άρδευση καλλιεργειών 
Κατά το Ιταλικό σύστημα 
 Συγκέντρωση υγρών αποβλήτων σε δεξαμενές 
 Χημική σύσταση 
 Παραμονή των αποβλήτων για μερικά 24ωρα στη δεξαμενή 
 Χρήση στην άρδευση 
Προϋπόθεση για χρήση στο έδαφος 
Λεπτομερής γνώση των ιδιοτήτων του εδάφους και γενικότερα 
της περιοχής που πρόκειται να διατεθούν τα απόβλητα 
Πως μπορεί να γίνει 
 Μελέτη ανά περιοχές 
 Οργανωμένη μελέτη του νομού 
 
     
Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας 
εδαφών-Ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 
άποψη για το που μπορούν να διατεθούν 
απόβλητα 

 Λαμβάνονται υπόψη εδαφολογικά, 
γεωμορφολογικά, υδρολογικά και άλλα 
χαρακτηριστικά των περιοχών 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



Για εδάφη που κρίνονται κατάλληλα 
 Καθορισμός του μέγιστου επιτρεπτού ορίου αποβλήτου ανά 

έτος και έκταση 
    Κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με τις 

ποσότητες/έτος/στρέμμα τοξικών ουσιών (Βαρέα μέταλλα - Γενικά δεν 
θεωρείται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βαρέων μετάλλων) 

    Για την οργανική ουσία και τα ανόργανα συστατικά (Ν, Ρ, Κ, Cu,..) θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές λίπανσης προσαρμοσμένες 
στα κατά τόπους ειδικά χαρακτηριστικά 

 Χρόνος που θα γίνει διάθεση 
    Λαμβάνουμε υπόψη : 

     Ετήσιο ύψος βροχής, Ένταση  βροχοπτώσεων,Θερμοκρασίες 
     Μικροβιακή δραστηριότητα και βιοδιάσπαση των οργανικών ενώσεων 

των αποβλήτων 
Γενικά :  Διαλέγουμε περιόδους που δεν αναμένονται σημαντικά 
φαινόμενα βροχοπτώσεων τα οποία θα προκαλούσαν έκπλυση και 
επιφανειακή διάχυση των αποβλήτων 

 

 
Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 



 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 
 Οργανική Ουσία 
 Ολικό Άζωτο 
 Ολικές πολυφαινόλες 
 Διαθέσιμος Φώσφορος 
 Ανταλλάξιμο Κάλιο 
 Διαθέσιμος Σίδηρος 
 pH (κυρίως για όξινα εδάφη 

Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Ανά έτος μπορούν οι ιδιοκτήτες των περιοχών 
που διατίθενται τα απόβλητα να συλλέγουν 
εδαφικά δείγματα και να τα αναλύουν για τις 8 
εδαφικές παραμέτρους-δείκτες:  



Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 

Πως μπορεί να ελέγχονται οι περιοχές 
διάθεσης 
 Οι ελεγκτικές αρχές σε συνεργασία με τους 

ιδιοκτήτες θα καταστρώσουν ένα σχέδιο 
παρακολούθησης 

 Αρχική εκτίμηση της κατάστασης 
(προσδιορισμός του σημείου μηδέν) με 
δειγματοληψίες από αρκετά σημεία της 
περιοχής. 

 Περιοδική ΣΥΝΟΛΙΚΗ παρακολούθηση της 
περιοχής με δειγματοληψίες ανά χρονικά 
διαστήματα που θα καθοριστούν 





Καλαμάτα, 4 Απριλίου 2012 
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