
Διαχείριση τροφικών 
υπολειμμάτων και  βιοαποβλήτων

για μία κυκλική οικονομία



Κλιματική 
αλλαγή



Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 



Το διάστημα 1984-2017 είχαμε σημαντική αύξηση (12,5%) του μεθανίου στην ατμόσφαιρα, από 1645 ppb σε 1850 ppb



Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων Φυλής





ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



Ανάκτηση ανακυκλώσιμων

BioCNG για Α/Φ

Κομπόστ

ΧΥΤΑ

Αναερόβια χώνευση FORBI

Αναερόβια 
εκροή

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ



Δραστηριότητες σε επίπεδο δήμου
• Ένα δίκτυο πράσινων κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την 

μείωση αυτού του ρεύματος κατά το δυνατόν

• Ένα δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων 
υλικών σε δύο διακριτά ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι και ένα 
μπλε για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί). 

• Ένα δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

• Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου  και κλαδεμάτων

• Δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και 
αποβλήτων κήπου



Συνολική Χρηματοδότηση 10,561,223 €

Χρηματοδότηση Δήμου Χαλανδρίου  456.500 €

Διάρκεια: 40 μήνες

Έναρξη 1 Ιουνίου 2016

Τέλος 28 Φεβρουαρίου 2020

➢19 Εταίροι
• 4 Δημόσιες διοικήσεις
• 2 Ερευνητικοί Οργανισμοί
• 3 Πανεπιστήμια
• 9 Εταιρείες
• 1 Επιχείρηση Cluster
• 1 ΜΚΟ



236 νοικοκυριά



Κάτοικοι

30L κάδοι

120L κάδοι

Συλλογή και επεξεργασία Αποβλήτων Τροφίμων στον Δήμο Χαλανδρίου



Σημαντικότεροι τρόποι αξιοποίησης των προξηραμένων
υπολειμμάτων τροφών και των βιοαποβλήτων γενικότερα

• Παραγωγή ΚΟΜΠΟΣΤ

• Παραγωγή βιοαερίου για κίνηση των απορριμματοφόρων

• Εναλλακτικό καύσιμο για την τσιμεντοβιομηχανία



ΚΟΜΠΟΣΤΒΙΟΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



Πιλοτική κομποστοποίηση



Το παραγόμενο κομποστ μοιράστηκε στους πολίτες

ISCW2019, 29th-31st August 2019, Patras, Greece



• Όγκος: 4 m3

• Θερμοκρασία 35oC
• 40 d χρόνος παραμονής
• 2,5 m3 /d
• 65% μεθάνιο

Παραγωγή Βιοαερίου για κίνηση των 
απορριμματοφόρων



Εξευγενισμός βιοαερίου και μετατροπή σε bioCNG
99% CH4 και <4ppm H2S.

Silica column





Κυκλική Οικονομία



• Δοκιμή χρήσης των ξηραμένων τροφών στη τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

• Το υλικό κρίθηκε εξαιρετικό από διαχειριστική σκοπιά.

• Μεταφέραμε από τον Δήμο Χαλανδρίου με φορτηγό μεγάλες ποσότητες υλικού (8,3 
τόνους) που είχαν αποθηκευτεί τα τελευταία τρία χρόνια.

• Στη συνέχεια αδειάστηκε σε κάδους στον ΤΙΤΑΝΑ και τροφοδοτήθηκε ως εναλλακτικό 
καύσιμο με τη βοήθεια κλαρκ



• Επέκταση του συστήματος 
συλλογής υπολειμμάτων τροφών 
στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας 
Βαρβάρας 

• (10% του πληθυσμού)



ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ



Μονάδα δυναμικότητας 30 ton/d

7 tons/d FORBI
- Επιταχυντής 
κομποστοποίησης
- Εναλλακτικό καύσιμο

- 210 kWh/d θερμική ενέργεια
- 333 kg/d bioCNG

Έσοδα από πωλήσεις
250,000 €/ έτος

Εξοικονόμηση από gate fees
και καύσιμα 650,000 €/ έτος

Συνολικό οικονομικό όφελος 
900,000 €/ έτος !



ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

• Επέκταση του καφέ κάδου σε όλο τον Δήμο

• Αποτροπή απωλειών τροφίμων και μείωση τροφικών αποβλήτων 
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▪ Το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια

▪ Στην ΕΕ σχεδόν 57 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων παράγονται 

ετησίως,  127 kg/κάτοικο ετησίως.

▪ Ελλάδα 100-140 kg/ κάτοικο
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3 Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

▪ FoodRUs, ΗORIZON 2020

▪ ToNoWaste, HORIZON 2020

▪ Food Connections, Erasmus +

Στοχεύουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών που θα περιορίσουν τις απώλειες σε

όλη την τροφική αλυσίδα (From Farm to Fork)

Aποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τροφικών πόρων
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