
ΠρακτικέςΠρακτικές ΟρθήςΟρθής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης
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Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Περιφέρειας Πελοποννήσου



ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΑΖΑ
Προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο

Φυτικές ύλες που προέρχονται είτε
από φυσικά οικοσυστήματα, όπως
π.χ.   αυτοφυή φυτά, δάση

Υποπροϊόντα και κατάλοιπα
της φυτικής, δασικής παραγωγής, 
όπως
π.χ.  άχυρα, κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, 
στέμφυλα κ.ά.

Υποπροϊόντα που προέρχονται
από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των
Καταλοίπων της φυτικής, δασικής
παραγωγής, όπως
π. χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, πριονίδι ΤαΤα διαθέσιμαδιαθέσιμα γεωργικάγεωργικά καικαι δασικάδασικά

υπολείμματαυπολείμματα ισοδυναμούνισοδυναμούν ενεργειακάενεργειακά μεμε
33--4  4  εκατεκατ.  .  ΤόνουςΤόνους πετρελαίουπετρελαίου κατκατ’’ έτοςέτος



ΠλαίσιοΠλαίσιο ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΣτερεώνΣτερεών
ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτων απόαπό

ΓεωργικέςΓεωργικές ΚαλλιέργειεςΚαλλιέργειες

Στόχοι και Δράσεις
 Κατάρτιση προγραμμάτων αξιοποίησης & ορθής τελικής διάθεσης ανάλογα με το είδος, τη

σύνθεση και την ποσότητα των απορριμμάτων.

 Επιδιώκεται η αξιοποίησή τους, είτε ως πηγής οργανικής ουσίας (Κομποστοποίηση) , είτε μέσω

ενεργειακής εκμετάλλευσης (καύση, παραγωγή βιοαερίου, βιοκαύσιμα) 

 Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ενημέρωση και η παροχή κινήτρων

Μη επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΑ)

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
Εξαιρούνται το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη δασοκομία, 
τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκομία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα

με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.



ΠροβλέψειςΠροβλέψεις ΠεριφερειακούΠεριφερειακού
ΣχεδιασμούΣχεδιασμού ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

ΑποβλήτωνΑποβλήτων –– ΠΕΣΔΑΠΕΣΔΑ ((ΑΔΑΑΔΑ: 4: 4ΙΦΘΙΑΡΙΦΘΙΑΡ--ΦΦ))

ΠυραμίδαΠυραμίδα ΟρθήςΟρθής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτωνΣτόχος:
•Μείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων, 
•Η διαλογή στην πηγή, 
•Η επεξεργασία και η αξιοποίηση-ανακύκλωση των
στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, στα πλαίσια
της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους, με
την ενεργό πολιτική των πολιτών και των φορέων
της. 
Πρόταση:
Τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα, γρασίδι. 
κ.λπ. από κήπους, πάρκα, πλατείες) μπορούν να
οδηγούνται σε Μονάδες Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) για να
συνεπεξεργάζονται με άλλα οργανικά
απορρίμματα.
Αν κάποιος ΟΤΑ το επιθυμεί μπορεί να
εγκαταστήσει μονάδα κομποστοποίησης
αποκλειστικά πράσινων αποβλήτων, σε επίπεδο
δήμου.



Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα
• Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα

γεωργικά προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους και η συνεχής μείωση του
ποσοστού τελικής διάθεσής τους με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή
κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό
ενδιαφέρον. 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν
δύο εναλλακτικές διαχείρισης,

1. Αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή μέσου
αποκατάστασης εδαφών

2. Ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο είτε για την παραγωγή ενέργειας

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του
παραγωγού και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες
διατάξεις.

Η Περιφέρεια να συνδράμει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών:
1. την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την

παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων και άχρηστων γεωργικών
προϊόντων

2. την οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων εκμετάλλευσης
σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης

3. την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών
επεξεργασίας και αξιοποίησης

4. τη δημιουργία γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το
συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων
που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων



ΚώδικεςΚώδικες ΟρθήςΟρθής ΓεωργικήςΓεωργικής
ΠρακτικήςΠρακτικής ((ΦΕΚΦΕΚ 142 142 ΒΒ’’/29/29--11--04)04)

Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας (άρθρο 8)
1. Τα υπολείμματα των αροτραίων καλλιεργειών συνιστάται: 
• Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος
• Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση. 
• Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. 
2. Αναφορικά με την καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών (καλαμιάς), απαγορεύεται στις οικολογικά ευαίσθητες

περιοχές, στις επικλινείς εκτάσεις (κλίση μεγαλύτερη από 10%) και στις περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία
μεγαλύτερη από 4%). Όπου εφαρμόζεται το κάψιμο των υπολειμμάτων των καλλιεργειών επιβάλλεται η λήψη των
ακόλουθων μέτρων: 

• Να ζητείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές όπου αυτό απαιτείται
• Να ενημερώνεται πριν την καύση η πυροσβεστική υπηρεσία
• Πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου αυτής, όπως δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια. 
• Στο χώρο της καύσης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 200 λίτρα νερού, φτυάρια και τουλάχιστον δύο άνθρωποι να εποπτεύουν

το χώρο. 
• Να απομακρύνονται τα προς καύση υλικά από στύλους της ΔΕΗ του ΟΤΕ από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πετρελαίου κλπ. 
• Το κάψιμο να γίνεται, αν αυτό είναι δυνατό, αντίθετα από την φορά του ανέμου και όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η

στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση. 
3. Αναφορικά με τα κλαδέματα το πολυετών φυτειών: 
• Η καύση τους πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης

πυρκαγιάς, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. 
• Απαγορεύεται να καταστρέφονται με χρήση φωτιάς σε εκτάσεις που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων από δάση ή οικολογικά

ευαίσθητες περιοχές, εκτός κι αν έχει δοθεί ειδική προς τούτο άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
• Συνιστάται η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας στον οικιακό τομέα (τζάκια-ξυλόσομπες) ή η μετά από

ψιλοτεμαχισμό ενσωμάτωση τους σε σωρούς κομπόστας



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα ΕσφαλμένωνΕσφαλμένων
ΠρακτικώνΠρακτικών ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΣτερεώνΣτερεών

ΓεωργικώνΓεωργικών ΥπολειμμάτωνΥπολειμμάτων

ΚΑΥΣΗ

Εντός Αστικού Ιστού

Υπαίθρια Ανεξέλεγκτη• Αιθαλομίχλη

• Αυξημένες συγκεντρώσεις
αιωρούμενων σωματιδίων

•Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία

• Πρόκληση Πυρκαγιών

• Συνεισφορά στην παραγωγή
Αερίων Θερμοκηπίου

• Επιβάρυνση εδαφών

• Σπατάλη Βιομάζας

Λήψη μέτρων
ΑΣ10 > 50μg/m3

Υ.Α. οικ. 70601/2013



ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

• Δημιουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

• Πρόκληση Πυρκαγιών

• Ρύπανση εδαφών και επιφανειακών υδάτων

• Δημιουργία οχληρών καταστάσεων



ΔυνατότητεςΔυνατότητες ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης σεσε
ΑτομικόΑτομικό καικαι ΣυλλογικόΣυλλογικό ΕπίπεδοΕπίπεδο

Ατομικό Επίπεδο
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

Σωστό μίγμα υλικών (βέλτιστη αναλογία
άνθρακα/αζώτου - γενικός κανόνας 1μέρος
πράσινα υλικά (γκαζόν, κλαδέματα κ.α) προς 3 
μέρη καφέ (φύλλα, πριονίδια, άχυρα, φλούδες
κορμών κ.α.)

Σωστό αερισμό (επιθυμητό αερόβια διαδικασία
– αναερόβιες συνθήκες προκαλούν δυσάρεστες
οσμές)

Σωστή υγρασία (εμπειρικά)

Σωστό μέγεθος υλικών (επιταχύνεται η
διαδικασία)

Έλεγχος Θερμοκρασίας & pH (ευνοϊκές
συνθήκες για την αποδόμηση των οργανικών
υλικών)

Απαραίτητο συστατικό
επιτυχίας η γνώση της

διαδικασίας κομποστοποίησης



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Θέρμανση κτιρίων, θερμοκηπίων

κ.α.
Καύση με ενεργειακά αποδοτικές μεθόδους

(π.χ. ενεργειακά τζάκια, λέβητες στερεής βιομάζας κ.α.)

Προσοχή στο είδος και την μορφή της καύσιμης ύλης
φυτικής προέλευσης και στις προδιαγραφές των

συστημάτων παραγωγής θερμότητας



Δυνατότητες Συλλογικής Διαχείρισης

Δημιουργία κόμβων συλλογής – πράσινα σημεία

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

συνοικιακή
κομποστοποίηση

Συγκομποστοποίηση
με οργανικά από

ΑΣΑ

Βιοαέριο
(αναερόβια
χώνευση σε

βιοαντιδραστήρα)

Μονάδες
Επεξεργασίας

Βιομάζας

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ &  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ

Σύλλογοι – Συνεταιρισμοί –
Σχολεία – Οργανισμοί –
Ξενοδοχειακές μονάδες
κ.λπ

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Φορείς
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Στερεών Απορριμμάτων



Συλλογική ΚομποστοποίησηΠράσινα Σημεία

ΒιοαντιδραστήραςΣυγκομποστοποίηση Μονάδες Επεξεργασίας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Στόχος ελαχιστοποίηση υλικών προς απόρριψη
μεγιστοποίηση υλικών προς επαναχρησιμοποίηση

• Η ορθή διαχείριση της αγροβιομάζας σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο μειώνει το περιβαλλοντικός κόστος

της ανεξέλεγκτης καύσης ή απόρριψης
• Σημαντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• Η Αειφορική διαχείριση της αγροβιομάζας συνίσταται

στο τρίπτυχο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Ευχαριστώ


