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υπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη Business4Climate/ 

Επιχειρώ για το κλίµα



Τι είναι τα Στερεά Απόβλητα (ΣΑ);



Στερεά απόβλητα

Στερεά απόβλητα είναι όλες εκείνες οι ουσίες ή αντικείµενα 
που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από 
τις οποίες ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, 
και δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο επικινδύνων 
αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κατηγορία των ΣΑ περιλαµβάνονται όλα τα απόβλητα µε εξαίρεση:

- Απόβλητα σε υγρή φάση χωρίς αξιόλογο ποσοστό αιωρούµενων 
σωµατιδίων (υγρά απόβλητα).

- Αέριοι ρύποι.



Αποικοδόµηση διαφόρων υλικών εάν 
εναποτεθούν στο περιβάλλον

Γυάλινα µπουκάλια: 1.000.000 χρόνια

Πλαστικές σακούλες: 500-1.000 χρόνια

Σερβιέτες & pampers: 500-800 χρόνια

∆ίκτυα ψαράδων: 600 χρόνια

Σπρέι µαλλιών: 200-500 χρόνια

Πλαστικά µπουκάλια: 70 - 450 χρόνια

Κουτάκι αλουµινίου: 200 χρόνια

Κονσέρβες: περίπου 50 χρόνια

∆ερµάτινα παπούτσια: 25-40 χρόνια

Υλικά από νάιλον: 30-40 χρόνια

Tetra pack: 5 χρόνια

Τσιγάρο: 1-12 χρόνια

Βαµβάκι: 1-5 µήνες

Σχοινί: 3-14 µήνες



� (Ορισμός:) Στερεά υλικά ή υλικά με ελάχιστο υγρό περιεχόμενο, τα οποία δεν

έχουν κάποια χρησιμότητα και ως εκ τούτου ο κάτοχός τους τα απορρίπτει ή

προτίθεται ή υποχρεούται να τα απορρίψει.

� Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ): Το σύνολο των δραστηριοτήτων

από τη φάση της παραγωγής τους ως και τη φάση της τελικής διάθεσής τους στο

περιβάλλον, με ή χωρίς προηγούμενη βιομηχανική επεξεργασία.

� Οι αυξημένες ποσότητες στερεών αποβλήτων σήμερα οφείλονται:
1. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου που άλλαξε τις καταναλωτικές και

διατροφικές συνήθειες.

Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα υλικά συσκευασίας τα οποία τελικά 

απορρίπτονται.

Είναι φθηνότερη η αγορά νέου προϊόντος παρά η επισκευή του.

Η Απομάκρυνση του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον, όπου υπήρχαν

απλές λύσεις για τη διάθεση πολλών ΑΣΑ.

H βιομηχανοποίηση αύξησε σημαντικά τα ΑΣΑ.

H αύξηση του πληθυσμού και η συνεχής αστικοποίηση οξύνουν το πρόβλημα.

2.

3.

4.

5.

6.

Στερεά απόβλητα



Αύξηση του παγκόσµιου 
πληθυσµού και αστυφιλίας

Πηγή: ING, Rethinking finance in a circular economy (2015)



∆ηµιουργία αποβλήτων

http://www.stockholmresilience.org/4.36c25848153d54bdba384e77.html?topics=Planetary%20boundaries



∆ηµιουργία αποβλήτων στην 
ΕΕ ανά κλάδο

Κατασκευαστικός τοµέας, 

33%

Λατοµεία και εξορύξεις 

πρώτων υλών, 29%

Μεταποίηση, 11%

Νοικοκυριά, 8%

Επεξεργασία αποβλήτων, 

7%

Υπηρεσίες, 5%

Παραγωγή ενέργειας, 4%

Γεωργία και αλιεία, 2%

Λιανικό εµπόριο, 1%

Επεξεργασία νερού, 1%



∆ηµιουργία αποβλήτων ανά κάτοικο στην 
ΕΕ



Κατηγορίες στερεών αποβλήτων

Τα Στερεά Απόβλητα  οµαδοποιούνται γενικά σε 

δύο µεγάλες κατηγορίες:

α. Αστικά απορρίµµατα.

β. Ειδικά απόβλητα:

• β1. Επικίνδυνα απόβλητα.

• β2. Μη επικίνδυνα απόβλητα.

• β3. Ιατρικά απόβλητα.



Γενική ταξινόµηση ΣΑ µε βάση την
προέλευση τους

1) Αστικά απορρίμματα (απόβλητα)

• … ή αλλιώς σκουπίδια

• οικιακά, από σχολεία, γήπεδα κτλ.

• από εμπορικές δραστηριότητες

• από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, νερου κτλ.

• σε ανοικτούς χώρους (δρόμους, πλατείες κτλ.), βασικά μη 

καύσιμα υλικά

• ογκώδη αντικείμενα

2) Βιομηχανικά απόβλητα

• άχρηστα υλικά από τις παραγωγικές διεργασίες

• από μεταλλευτική δραστηριότητα

• από κατεδαφίσεις

• από κατασκευές

• τέφρες κ.ά.

• ΣΚΡΑΠ

3) Γεωργικά απόβλητα

• Απορρίματα από κήπους και  διάφορες  άλλες αγροτικές

χρήσεις, όπως: θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες κτλ.

4) Τοξικά – Επικίνδυνα απόβλητα

• απόβλητα επικίνδυνα για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά

• εύφλεκτα (υγρά)

• Ραδιενεργά

• χημικά (διαβρωτικά ή τοξικά όπως PCB, HCB, οξέα κ.ά.)

• βιολογικά ή ιατρικά (από νοσοκομεία και  ερευνητικά 

εργαστήρια).



Κατηγορίες στερεών αποβλήτων



Ειδικά απόβλητα

Α. Επικίνδυνα απόβλητα

Ως επικίνδυνο απόβλητο ορίζεται κάθε στερεό απόβλητο ή
συνδυασµός, τα οποία λόγω της ποιότητάς τους, της
συγκέντρωσης των συστατικών τους ή και των φυσικών, χηµικών
ή µεταδοτικών χαρακτηριστικών τους, έχουν την ιδιότητα να:

• Προκαλούν ασθένειες που µπορούν να οδηγήσουν έως και το
θάνατο

• Μολύνουν ή ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον (έδαφος,
νερό και ατµόσφαιρα) µε αποτέλεσµα την καταστροφή της χλωρίδας
και της πανίδας.

Β. Μη επικίνδυνα απόβλητα

Γ. Ιατρικά απόβλητα

∆ιακρίνονται σε:

• Νοσοκοµειακά

• Λοιπά ιατρικά και φαρµακευτικά απόβλητα



Τύποι αστικών στερεών απορριµµάτων και 
παρόµοιου τύπου

� Χαρτιά και χαρτόνια

� Πλαστικά: κάθε είδους πλαστικά αντικείμενα. Να

αποφεύγεται ή καύση τους λόγω δυσοσμίας και των

τοξικών (διοξίνες) που παράγονται.

� Υπολείμματα τροφών: ζωικά ή φυτικά υπολείμματα

από το καθάρισμα, προετοιμασία και κατανάλωση της

τροφής (βιοαποικοδομήσιμα εύκολα).

� Λοιπά υπολείμματα νοικοκυριού: υφάσματα,

λάστιχα, δέρματα, ξύλα, καθώς και τα από τον καθαρισμό

των κήπων.

� Γυαλιά και κομμάτια γυαλικών: απορρίμματα που

δεν καίγονται.

� Λοιπά απορρίμματα μη καύσιμα: κουτιά από κονσέρβες, 

άλλα μεταλλικά αντικείμενα, πορσελάνες, σκόνες και

υλικά κατεδάφισης.

� Στάχτες και υπολείμματα καύσης: υλικά που 

παραμένουν από την καύση ξύλου, κάρβουνου και άλλων

καυσίμων

� Ογκώδη απορρίμματα: ποικίλα αντικείμενα όπως παλιές

οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα κτλ.



Ειδική ταξινόµηση



Ειδική ταξινόµηση



ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τόνοι/έτος)

ΕΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

2010 231.393 165.256 115.265 73.950 585.864

2011 234.876 167.944 117.080 74.951 594.851

2012 238.411 170.677 118.927 75.967 603.981

2020* 268.674 194.268 134.905 84.624 682.471

Πηγή: Τµήµα Περιβάλλοντος, προβλέψεις για το 2020



Σύσταση αστικών στερεών 
αποβλήτων στην Κύπρο για το έτος 
2010

• Βιοαποδοµήσιµα 
Οργανικά και Κηπευτικά

37,29 %

• Χαρτόνι /Χαρτί 24,59 %

• Πλαστικό13,01 %

• ∆-Υ-Λ10,71 %

• Υπόλοιπα 4,18 %

• Γυαλί 3,79 %

• Μέταλλα 3,50 %

• Ξύλο 2,94 %

Σύσταση αστικών στερεών 
αποβλήτων παγκόσµια 



Πρόβλεψη Σύστασης Αστικών στερεών 
απορριµµάτων αναλόγως του ΑΕΠ της χώρας



Παραγωγή και διαχείριση αστικών στέρεων 
αποβλήτων στην Κύπρο για το 2017

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η 
συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών 
αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε σε 547.000 τόνους το 2017 
σε σύγκριση µε 545.000 τόνους το 2016, σηµειώνοντας µια 
µικρή αύξηση της τάξης του 0,36%.

Από την ποσότητα των 521.000 τόνων που έτυχε διαχείρισης 
το 2017, το 79,5% κατέληξε σε χώρους απόρριψης 
(σκυβαλότοπους), το 15,0% διαχωρίστηκε για ανακύκλωση, 
το 2,0% κοµποστοποιήθηκε, το 3,2% χρησιµοποιήθηκε για 
επίχωση και το 0,3% αποτεφρώθηκε για σκοπούς ανάκτησης 
ενέργειας.



Παραγωγή και διαχείριση αστικών στέρεων 
αποβλήτων στην Κύπρο, 2017



Σύνθεση (% κατά βάρος) υπολειµµάτων 
εµπορικών αποβλήτων που παράγονται από οκτώ 
επιχειρηµατικές κατηγορίες

Retail Food Care Hair & 
Beauty

Health Leisure Offices Manufacturing Other 
businesses

Newspapers & 
magazines

9.4 1.4 3.4 16.3 8.0 3.3 11.3 2.4 8.7

Other paper 15.6 9.6 14.7 9.1 31.0 16.7 28.8 28.1 18.5
Cardboard 29.3 7.9 6.8 6.9 14.2 13.4 9.7 14.7 15.9
Plastic film 11.6 7.1 7.4 6.3 6.8 7.6 5.4 11.1 5.0
Plastic bottles 2.2 3.9 1.9 6.2 2.8 6.3 6.1 2.5 3.0
Other plastic packaging 3.1 4.3 3.5 6.5 4.9 4.7 4.1 6.6 2.7
Other dense plastic 2.4 0.2 0.5 0.3 0.7 1.4 0.7 0.9 1.4
Textiles & footwear 1.1 0.4 1.0 0.5 0.6 1.8 0.2 6.2 1.3
Wood 0.1 0.1 0.8 0.1 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0
Furniture 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Disposable nappies 0.1 1.3 4.5 2.7 0.2 0.6 0.4 0.0 0.3
Other Combustibles 1.2 1.8 2.4 12.9 6.3 3.5 1.9 3.0 2.7
Packaging glass 1.1 6.1 3.2 4.1 0.9 8.6 2.1 0.6 8.1
Other glass 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 1.3 0.6
Rubble (C&D waste) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.4
Other non-combustibles 0.1 0.0 0.2 0.0 1.6 0.9 0.2 1.1 1.1
Metal cans 1.3 4.0 2.2 3.4 1.4 3.7 2.0 1.8 4.5
Other metal 3.0 0.4 0.6 4.1 0.3 1.4 1.6 1.7 3.8
Food/kitchen waste 12.5 48.4 42.7 14.2 11.1 17.9 18.2 7.7 11.7
Garden waste 3.4 0.0 2.1 0.0 0.5 1.6 0.0 8.0 4.0
Other organics 0.8 1.2 1.1 5.1 2.4 2.7 3.6 0.8 3.4
HHW 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.0
WEEE 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 2.2 0.0 1.4
Fines 1.0 1.7 0.8 1.0 2.3 2.1 1.1 1.2 1.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



Προτεραιότητες της ΕΕ για την 
αειφορική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων



Μέθοδοι διαχείρισης

α) Συλλογή απορριµµάτων

β) Μεταφορά απορριµµάτων – σταθµοί µεταφόρτωσης 

γ) Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων

δ) Ανακύκλωση

ε) Θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας

• αποτέφρωση – καύση (incineration – combustion)

• αεριοποίηση (gasification)

• τεχνική του πλάσµατος (plasma technology)

• πυρόλυση (pyrolysis)

ζ) Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας

• αερόβια επεξεργασία (κοµποστοποίηση)

• αναερόβια επεξεργασία (ζύµωση)

• βιολογική ξήρανση



Η κατάσταση διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων στην ευρωπαϊκή ένωση

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 χ
ρ

ή
σ

η
ς

 µ
εθ

ό
δ

ο
υ

Ανακύκλωση

Κοµποστοποίηση

Καύση

Υγειονοµική Ταφή



Στρατηγικές βέλτιστης διαχείρισης

Ανάκτηση

• Ανακύκλωση

• Επιλεκτικός διαχωρισμός

• Ενδοβιομηχανική ανταλλαγή

• Συνδυασμός ειδικών ρευμάτων 

αποβλήτων

Επεξεργασία

• Θερμική

• Βιολογική……

Μείωση απορριμμάτων

• καταγραφή απορριμμάτων

• αναμόρφωση προϊόντος

• υποκατάσταση

• περισσότερο αποδοτικές συσκευές

• επανασχεδιασμός διεργασιών

• έλεγχος και ρύθμιση διεργασιών

• συγκέντρωση-συμπύκνωση

• απορριμμάτων

∆ιάθεση

• ΧΥΤΥ

• Καύση

• ……



Ανακύκλωση: η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικού από τα στερεά απορρίμματα 

που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγε στον χώρο ταφής ή στον καυστήρα.

Περιλαμβάνει χαρτικά, μέταλλα, πλαστικά και γυαλί και επομένως μπορεί, μαζί με την

κομποστοποίηση, να καταλήξει σε μείωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 75%.

Τα απαραίτητα βήματα για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ανακύκλωσης είναι:

� Ακριβής ανάλυση των πηγών και του περιεχομένου των στερεών απορριμμάτων.

� Εξέταση υφιστάμενων προγραμμάτων.

� Προσδιορισμός της συμπεριφοράς του κοινού/προσωπικού.

� Ανάλυση της αγοράς για τα ανακυκλώσιμα υλικά

Ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης μπορεί να είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό. Έχει

παρατηρηθεί ότι προαιρετικά προγράμματα έχουν συνήθως μια αρχική συμμετοχή 25%,

η οποία με κατάλληλη διαφήμιση και εκπαίδευση του κοινού μπορεί να φθάσει το 60%.

Αντίθετα, υποχρεωτικά προγράμματα φθάνουν σε συμμετοχή μέχρι και 95%.

Στρατηγικές βέλτιστης διαχείρισης



Στόχοι χωριστής συλλογής και 
ανακύκλωσης στην Κύπρο

Σύµφωνα µε τον περί Αποβλήτων Νόµο 2011 έως 2012 :

Έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα 
ακόλουθα: χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί

Έως το 2020 η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων όπως τουλάχιστον το χαρτί, το 
µέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 
ενδεχοµένως άλλης προέλευσης στο βαθµό που τα απόβλητα αυτά 
είναι παρόµοια τα απόβλητα των νοικοκυριών , πρέπει να αυξηθεί 
κατ’ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος. 



Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµοι 
2002 έως 2012- Ποσοτικοί στόχοι για ανακύκλωση/ανάκτηση 
αποβλήτων συσκευασίας

• Ανάκτηση τουλάχιστον το 60% του συνολικού βάρους

• Ανακύκλωση τουλάχιστον το 55% του συνολικού βάρους

Επιµέρους στόχοι ανακύκλωσης ανά υλικό:

• Κατά 60% κ.β. για το γυαλί,

• Κατά 60% κ.β. για το χαρτί και το χαρτόνι

• Κατά 50% κ.β. για τα µέταλλα

• Κατά 22,5% κ.β. για τα πλαστικά, 

• Κατά 15% κ.β .για το ξύλο



«Κυκλική οικονοµία»: το ευρωπαϊκό σχέδιο ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Οι στόχοι

Οι νέοι κανόνες σχετικά µε τα απόβλητα θέτει σαφείς στόχους για τη µείωση των 

αποβλήτων και την ανακύκλωση, που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2018 αποτελούν 

την πλέον σύγχρονη νοµοθεσία για τα απόβλητα παγκοσµίως, πράγµα που 

καθιστά την ΕΕ παράδειγµα προς µίµηση. 

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

• Κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 60% των αστικών 

αποβλήτων ως το 2030.

• ∆εσµευτικός στόχος σχετικά µε την υγειονοµική ταφή για τη µείωση της 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στο 10% κατά το µέγιστο όλων των 

αποβλήτων ως το 2035.

• Συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της βιοµηχανικής «συµβίωσης» 

(industrial symbiosis), δηλαδή τη µετατροπή ενός υποπροϊόντος µιας 

βιοµηχανίας σε πρώτη ύλη µιας άλλης βιοµηχανίας.

Πηγή: COM(2015) 614 final





Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας

� Οι μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας, μπορούν να

εφαρμοστούν μόνο σε απόβλητα που επιδέχονται τέτοιας

μορφής επεξεργασία, δηλαδή σε βιοαποδομήσιμα ή

ζυμώσιμα ή οργανικά απόβλητα.

� Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται αγροτικών

αποβλήτων και υπολειμμάτων (κοπριές, φυτικά υπολείμματα

καλλιεργειών, φύλλα ελιάς, απόβλητα εκκοκκιστηρίων

βάμβακος, ελαιοπυρήνας, κλπ), πολλά στερεά απόβλητα και

ιλύς από βιομηχανίες

καθαρισμούς αστικών

τροφίμων ή από βιολογικούς

λυμάτων καθώς και το

βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων.



Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας

Οι μονάδες βιολογικής επεξεργασίας μπορούν να δεχθούν:

� Το βιοαποδομήσιμο κλάσμα μετά από διαλογή στην πηγή (δσΠ), το οποίο μεσα από μια αερόβια φάση

βιοσταθεροποίησης μπορεί να μετατραπεί σε «κομπόστ» και χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα,

χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων και πολλές διεξόδους αξιοποίησης (π.χ. ως εδαφοβελτιωτικό)

� Eνα εμπλουτισμένο σε βιοαποδομήσιμα υλικά κλάσμα, που προέρχεται από εγκαταστάσεις μηχανικής 

διαλογής.

- ∆εδομένου ότι η μηχανική διαλογή (:δηλαδή οι μηχανικοί διαχωρισμοί με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού

όπως κόσκινα, μαγνήτες, κλπ), εφαρμόζεται σε σύμμεικτα απορρίμματα � η ποιότητα εμπλουτισμένου

αυτού κλάσματος και κατ’ επέκταση του προϊόντος μετά τη βιολογική επεξεργασία, εξαρτάται από τις

επιμέρους διεργασίες της μηχανικής διαλογής.

- Σε κάθε περίπτωση όμως η ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή του

κομπόστ που περιγράφηκε παραπάνω, γι’ αυτό και συνήθως αναφέρεται ως υλικό «τύπου κομπόστ».



Βιολογικές µέθοδοι επεξεργασίας
(Βασικές µορφές)

� Κομποστοποίηση (αερόβια, θερμόφιλη βιο-οξειδωση): Οι ανθρωπογενείς

ενέργειες που έχουν ως σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις

φυσικές διεργασίες βιοαποδόμησης των οργανικών υπολειμμάτων.

� Αερόβια: οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιημένου υλικού (κομπόστ υψηλής 

ποιότητας ή υλικό τύπου κομπόστ),

� Βιολογική ξήρανση: οδηγεί στην παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου εμπλουτισμένου 

σε βιοαποδομήσιμα υλικά και υψηλής θερμογόνου δύναμης,

� Α να ερ ό β ια χώνε υσ η : η ελεγχόμενη βιολογική διεργασία κατά την οποία το

οργανικό υλικό, απουσία Ο2 (: αναερόβιες συνθήκες), μετατρέπεται σε

βιοαέριο (: ένα μίγμα CH4 και CO2 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας), ενώ παράγεται και ενός

είδους, σχετικά σταθεροποιημένου, υδαρές υπόλειμμα.





Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου





Κατασκευή περιφερειακών µονάδων    
ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης  
απόβλητων (Ο.Ε.∆.Α) στην Κύπρο

1) ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α  ΠΑΦΟΥ

• Η κατασκευή αποπερατώθηκε τον Ιούλιο του 2005.

• Το κόστος κατασκευής του ανήρθε στα £4,75 εκ.

• Ένας ∆ιαµετακοµιστικός Σταθµός µεταφόρτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς.

• Η λειτουργία και διαχείριση του χώρου, ανατέθηκε στον κατασκευαστή του έργου για 10 

χρόνια.

• Το κόστος λειτουργίας αναλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τις Τοπικές  Αρχές µέσω του 

Συµβουλίου ∆ιαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α

• Τα υφιστάµενα κύτταρα αναµένεται να γεµίσουν τα επόµενα χρόνια έτσι

κατασκευάστηκε νέο κύτταρο το οποίο θα µπορεί να δέχεται απορρίµµατα.

• Στις 04/04/2012 έχει υπογραφεί σύµβαση για την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για

την ετοιµασία όλων των αναγκαίων µελετών και εγγράφων για την κατασκευή Μονάδας

Ολοκληρωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α) στερεών οικιακών

αποβλήτων και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών.

• Η Μονάδα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος του 2015 και το συνολικό

κόστος κατασκευής εκτιµάται σε €36 εκ. και προβλέπεται η κατασκευή µονάδας

διαλογής των Στερεών Οικιακών Αποβλήτων, µονάδας επεξεργασίας του οργανικού

φορτίου και νέων κύτταρων υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων.
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Χ.Υ.Τ.Α ΠΑΦΟΥ
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Γεωύφασµα προστασίας

Απορρίµµατα

Στρώση αποστράγγισης 

από χαλίκι

Γεωµεµβράνη 2,0mm λεία

Αργιλικός φραγµός

Σχηµατική απεικόνιση στρώσεων 

στεγανοποίησης πυθµένα Χ.Υ.Τ.Υ. 

Χ.Υ.Τ.Α ΠΑΦΟΥ





Κατασκευάστηκε στην περιοχή ΄Ναυκιάς΄ στην κοινότητα Κόσιη.

Περιλαµβάνει Μονάδα διαλογής, Μονάδα κοµποστοποίησης, Χώρο Υγειονοµικής
Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ), Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας των
στραγγισµάτων, Πυρσό καύσης βιοαερίου, Κτίρια διοίκησης και όλες τις αναγκαίες
βοηθητικές υποδοµές.

Από 01/04/2010 βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Κατασκευάστηκε ∆ιαµετακοµιστικός Σταθµός στην περιοχή Σκαρίνου µαζί µε Μονάδα 
Βιολογικής Επεξεργασίας των Λυµάτων της Κοινότητας Σκαρίνου.

Προωθήθηκε η κατασκευή δύο µικρότερων Σταθµών στην επαρχία Αµµοχώστου.

Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε 46 εκατοµµύρια Ευρώ.

Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε
ποσοστό 67% περίπου) από την προγραµµατική περίοδο 2004-2006. Το υπόλοιπο
µέρος της αναγκαίας δαπάνης χρηµατοδοτήθηκε από ∆ηµόσιες ∆απάνες.

Η λειτουργία τόσο της Μονάδας, όσο και των ∆ιαµετακοµιστικών σταθµών του έργου,
έχουν ανατεθεί στους κατασκευαστές τους για περίοδο 10 ετών και η σχετική δαπάνη
θα επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τις Τοπικές Αρχές µέσω του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης
της επαρχίας Λάρνακας-Αµµοχώστου.

https://www.youtube.com/watch?v=2eMk51ztMEE

2) ΜΟΝΑ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Απορριµµάτων (Ο.Ε.∆.Α) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Επαρχιών 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ



43

ΜΟΝΑ∆Α Ο.Ε.∆.Α ΛΑΡΝΑΚΑΣ –ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ



Υπογράφηκε σύµβαση στις 07/12/2010 µε την κοινοπραξία E.ΠΕ.Μ. Α.Ε,

I.A.CO LTD Environmental and Water Consulting Ltd, SLR Consulting Ltd,

Ι.Φραντζής και Συνεργάτες, GEOPLAN GmbH για Παροχή Υπηρεσιών

Συµβούλου για την ετοιµασία όλων των αναγκαίων µελετών και εγγράφων

για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ο.Ε.∆.Α στερεών οικιακών

αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας και την επίβλεψη των

κατασκευαστικών. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 48 µήνες.

Οι κατασκευαστικές εργασίες των εγκαταστάσεων αναµενόταν να αρχίσουν

αρχές του 2013 και να ολοκληρωθούν το δεύτερο εξάµηνο του 2015 (24

µήνες κατασκευή και 3 µήνες δοκιµαστική λειτουργία).

Η ετοιµασία των αναγκαίων µελετών και η κατασκευή των έργων

προωθείται για συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013

3. ΜΟΝΑ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.∆.Α) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (∆ΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ)



Συνοπτική περιγραφή τεχνολογίας επεξεργασίας

Σύµφωνα µε τη Μελέτη Σκοπιµότητας, η Μονάδα Ο.Ε.∆.Α. Επαρχίας Λευκωσίας

σχεδιάζεται µε βάση το Σενάριο της Βιοξήρανσης για την παραγωγή δευτερογενούς

καυσίµου (Secondary Recovered Fuel – SRF) σε συνδυασµό µε ανάκτηση

ανακυκλώσιµων υλικών (γυαλί, µέταλλα, πλαστικό, χαρτί). Το παραγόµενο καύσιµο

θα µεταφέρεται για ενεργειακή αξιοποίηση σε κεντρική µονάδα θερµικής

επεξεργασίας που θα κατασκευαστεί εκτός της Μονάδας Ο.Ε.∆.Α Επαρχίας

Λευκωσίας, στην περιοχή της Λεµεσού.



Προτεινόµενη ∆ιάταξη 

Μονάδας Ο.Ε.∆.Α 

Λευκωσίας 



Υπογράφηκε σύµβαση στις 10/08/2010 µε την κοινοπραξία ENVIROPLAN

A.E. – Kocks Consult GmbH για Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την

ετοιµασία όλων των αναγκαίων µελετών και εγγράφων για την κατασκευή

και λειτουργία Μονάδας Ο.Ε.∆.Α στερεών οικιακών αποβλήτων της

επαρχίας Λεµεσού και την επίβλεψη των κατασκευαστικών. Η διάρκεια της

σύµβασης είναι 48 µήνες.

Οι κατασκευαστικές εργασίες των εγκαταστάσεων άρχισαν το 2013

Η ετοιµασία των αναγκαίων µελετών και η κατασκευή των έργων το Ταµείο

Συνοχής της Ε.Ε. από την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και από

εθνικούς πόρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

Έναρξη λειτουργίας Οκτώβριος 2017

4. ΜΟΝΑ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.∆.Α) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ



ΜΟΝΑ∆Α ΟΕ∆Α ΛΕΜΕΣΟΥ
1. Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) στη 
θέση «Πεντάκωµο» – Κ.Σ. Πεντακώµου, η οποία περιλαµβάνει:
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας των Απορριµµάτων
– Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής
– Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας
• Εγκαταστάσεις διάθεσης των υπολειµµάτων
– ΧΥΤ Υπολειµµάτων
• Έργα υποδοµής
2. Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), στη θέση «Καντού» –
Κ.Σ.Καντού
Η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής της ΟΕ∆Α Λεµεσού σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
να δέχεται προς επεξεργασία 168.000 t/έτος. Περιλαµβάνει δύο γραµµές 
επεξεργασίας τουλάχιστον δυναµικότητας 20 tn/ώρα.
Στο ΧΥΤΥ θα οδηγούνται τα υπολείµµατα των διεργασιών που προκύπτουν 
από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας.Ο σχεδιασµός του συνόλου της 
λεκάνης του ΧΥΤΥ είναι ωφέλιµης χωρητικότητας τουλάχιστον 1.260.000m3 
και έκτασης 65 στρ. περίπου.
Επίσης µελετήθηκε εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων – Υγρών 
αποβλήτων µε εφαρµοζόµενη τεχνολογία επεξργασίας MBR & RO.
Ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Καντού έχει δυναµικότητα 
15.000tn/έτος. 



Το έργο θα διαχειρίζεται σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα της 

Επαρχίας Λεµεσού, τα οποία θα εισέρχονταν στη µονάδα και 

µέσω Μηχανικής ∆ιαλογής θα γίνεται διαχωρισµός του ξηρού 

κλάσµατος (χαρτί, πλαστικό, µέταλλο) από το υγρό 

(οργανικό). Στη συνέχεια, το ξηρό κλάσµα θα προχωρούσε 

στο τµήµα ανάκτησης υλικών, όπου θα γίνονταν 

διαχωρισµός των ανακυκλώσιµων σε επιµέρους ρεύµατα 

µέσω οπτικών διαχωριστών, τα οποία µετέπειτα θα 

µπορούσαν να αξιοποιηθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν. 

Το οργανικό κλάσµα, αλλά και τα υπολείµµατα της µηχανικής 

διαλογής, θα προχωρούσαν σε περαιτέρω επεξεργασία σε 

Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (βιοξήρανση) για παραγωγή 

δευτερογενούς καυσίµου (µείγµα SRF-RDF), το οποίο θα 

διοχετευόταν στη µονάδα Θερµικής Επεξεργασίας, µε 

αποτέλεσµα τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ατµού.
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Προτεινόµενη 

∆ιάταξη Μονάδας 

Ο.Ε.∆.Α Λεµεσού 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Σαββάκης Νικόλας, ΤΕΙ Κρήτης

Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ∆ερµατάς

∆ηµήτρης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο  

Πολυτεχνείο

Στερεά απόβλητα, Κατερίνα Παπαοικονόµου, Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή

GHG Protocol for waste management facilities, epe

Τµήµα περιβάλλοντος, Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αστικών και 

Λοιπών αποβλήτων



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ανθή Χαραλάµπους

Προϊστάµενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
ΟΕΒ

acharalambous@oeb.org.cy 


