
Δ ί Ρ ώ Α βλήΔιαχείριση Ροών Αποβλήτων
Βιοαπόβλητα



Το έργο SYMBIOSISργ

 Προωθεί την επανακατασκευή, την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και την
μετατροπή των αποβλήτων μιας βιομηχανίας σε πρώτη ύλη ή / και καύσιμο, για να
ανοίξει το δρόμο για μια πιο κυκλική οικονομία για τις περιφέρειες όπου
εξαλείφονται τα απόβλητα και χρησιμοποιούνται οι πόροι με έναν αποτελεσματικό
και βιώσιμο τρόπο

 Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου Symbiosis θα είναι οι «παραγωγοί» και
ή β βλή λ βά άλ θ ό ή«χρήστες» βιοαποβλήτων που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και

αγροτοβιομηχανιών εντός της διασυνοριακής περιοχής
 Η κοινή πλατφόρμα του έργου SYMBIOSIS θα ανταποκριθεί στην «προσφορά» με

ζή β βλή δ ώ έ έτη «ζήτηση» των βιοαποβλήτων δημιουργώντας συνέργιες και επιχειρηματικές
ευκαιρίες που θα παρέχουν νέα λύση για την εκμετάλλευση των βιοαποβλήτων

 Το πεδίο εφαρμογής είναι η πραγματική αντιστοίχιση αυτών των εταιρειών και το
σύμβολο συνεργασίας μεταξύ τους Επιπλέον οι τοπικές αρχές που είναι αρμόδιεςσύμβολο συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες
για τη διαχείριση των αποβλήτων θα διεξάγουν πιλοτικές δοκιμές για την
εκμετάλλευση αστικών και αγροτικών αποβλήτων και θα αναπτύξουν τα σχέδια
δράσης τους για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και τη χωριστή επεξεργασίαδράσης τους για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και τη χωριστή επεξεργασία



Ο κύριος στόχος του έργουρ ς χ ς ργ

 Η δημιουργία ολοκληρωμένου, βιώσιμου συστήματος
διαχείρισης και εμπορίας βιοαποβλήτων μεταξύ των
εταίρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςεταίρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στην Ελλάδα (πρώην Περιφέρεια Φλώρινας) και των
Δήμων Bitola και Novatsi της Πρώην ΓιουγκοσλαβικήςΔήμων Bitola και Novatsi της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας ακολουθώντας το σχέδιο
της βιομηχανικής συμβίωσης

 Το έργο SYMBIOSIS θα αναπτύξει συμβιωτικά δίκτυα
που θα φέρνουν σε επαφή εταιρείες και ενδιαφερόμενουςφ ρ φή ρ ς φ ρ μ ς
από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με στόχο τη
βελτίωση των βιομηχανικών πόρων μέσω της ανταλλαγής
λ ώ έ β λλ ά β ώ όυλικών με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο



Οι επιμέρους στόχοι του έργουμ ρ ς χ ργ

 Να ρυθμιστεί η αποδοτικότητα των βιομηχανικών πόρων μέσω της εμπορίας των οργανικών 
υλικών και της κοινής χρήσης πόρων.

 Να δημιουργηθούν βιομηχανικά βιώσιμα δίκτυα, ιδίως στη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων 
διατροφής.
Να ε ευχθεί έγ σ η α ο ελεσ α κό η α σ ην κα ανάλ ση ενέργε ας κα νερού Να επιτευχθεί μέγιστη αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση ενέργειας και νερού.

 Να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς όπου η ζήτηση θα ανταποκρίνεται στην προσφορά 
βιοαποβλήτων στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας.

 Να βελτιώσει τις τοπικές πολιτικές για τη διαχείριση του ρεύματος των βιοαποβλήτων και ναΝα βελτιώσει τις τοπικές πολιτικές για τη διαχείριση του ρεύματος των βιοαποβλήτων και να 
αντιμετωπίσει αυτό το θέμα μεμονωμένα ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ 
για λιγότερα βιοαπόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και καλύτερη χρήση για άλλους 
χρήστες.
Ν β λ θ ύ β λλ ά έλ ώ ύ β βλή δ έθ Να βελτιωθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας το ρεύμα βιοαποβλήτων που διατέθηκαν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής.

 Να δημιουργηθούν κοινωνικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες με την καλύτερη χρήση των 
βιοαποβλήτων από τη βιομηχανία τροφίμων υπέρ των κοινωνικών δραστηριοτήτων.β β ή η β μηχ ρ φ μ ρ ρ ηρ ή

 Να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ τομέων και επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, 
βελτιώνοντας έτσι τις τοπικές οικονομίες και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.

 Υποστήριξη των τοπικών οικονομιών με την προστασία των πρώτων υλών ή των καυσίμων που 
έ ό β όβλπροέρχονται από βιοαπόβλητα.

 Να προβληθεί το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες, 
διερευνώντας τις εμπορικές ευκαιρίες και χρησιμοποιώντας τα απόβλητα ως πόρο.



Interreg- IPA CBC “Greece – The Former 
Y l R bli f M d i ”Yugoslav Republic of Macedonia”

• Είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που
συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση και τις εθνικές
επιχορηγήσεις των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό στο πλαίσιοεπιχορηγήσεις των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό στο πλαίσιο
του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPAII)

• Στόχος του προγράμματος είναι• Στόχος του προγράμματος είναι

«Να ενισχυθεί η εδαφική συνεργασία μέσω της βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης, με σεβασμό στο
περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος»

λ ό λ ό ά ί δ• Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο
2014-2020 είναι 45.470.066,00 €.



Οργανικά ΑπόβληταΟργανικά Απόβλητα

Βιοαποδομήσημα απόβληταΒιοαποδομήσημα απόβλητα ΒιοαπόβληταΒιοαπόβλητα
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Βιοαποδομήσημα απόβληταΒιοαποδομήσημα απόβλητα ΒιοαπόβληταΒιοαπόβλητα
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Γεωργο-
κτηνοτροφικά 
Απόβλητα

Απόβλητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Απόβλητα

Απόβλητα αλιείας

Απόβλητα από βιομηχανίες/βιοτεχνίες κρεάτων

Απόβλητα από βιομηχανίες/βιοτεχνίες φρούτων λαχανικών δημητριακών

Βιομηχανικά 
Απόβλητα

Απόβλητα από βιομηχανίες/βιοτεχνίες φρούτων, λαχανικών, δημητριακών

Απόβλητα από οινοποιία 

Απόβλητα από βιομηχανίες/βιοτεχνίες ξύλου, φελλού, δέρματοςλη
τα

Απόβλητα 
Εμπορικών

Απόβλητα από βιομηχανίες/βιοτεχνίες τυροκομικών

Απόβλητα από επιχειρήσεις εκτυπώσεων
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Παροχής Υπηρεσιών

Απόβλητα από  κέντρα Logistic 

Απόβλητα Λαϊκών Αγορώνα κά
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Απόβλητα Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα εστίασης εκτός Πόλης
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Λάσπες Σηπτικών Δεξαμενών

Ανάμεικτα αστικά απόβλητα
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Αστικά Απόβλητα

Απόβλητα κήπων και πάρκων

Απόβλητα εστιατορίων, ξενοδοχείων, σχολείων, νοσοκομείων 

Απόβλητα από οικίες
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Απόβλητα κήπων και πάρκων
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ΓεωργοΓεωργο--κτηνοτροφικά Απόβλητακτηνοτροφικά Απόβληταργργ η ρ φ β ηη ρ φ β η

 Στελέχη φυτών (στάχια)

 Χαλασμένα Προϊόντα 

 Καύση

 Άσχημα Προϊόντα 

 Αποσυρόμενα Προϊόντα

 Κοπριά 

 Άχυρα
Π ώ ζώ

Ανεξέλεγκτη διάθεση

 Περιττώματα ζώων
 Φλούδες

 Λοιπά ΑπόβληταΛοιπά Απόβλητα



Βιομηχανικά ΑπόβληταΒιομηχανικά Απόβληταμηχ β ημηχ β η

 Ανακυκλώσιμα απόβλητα

 Λάσπες

 Ζωικά υπολείμματα

 Φυτικά υπολείμματα

 Ανάκτηση;

 Διάθεση σε ΧΥΤΑ

 Απορριπτόμενα προϊόντα 

 Λοιπά

 Ανεξέλεγκτη διάθεση!

 Αποθήκευση;

 Επικίνδυνα Απόβλητα 



ΑπόβληταΑπόβλητα Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Παροχής ΥπηρεσιώνΠαροχής ΥπηρεσιώνΠαροχής ΥπηρεσιώνΠαροχής Υπηρεσιών

 Χαρτόκουτες

 Ξύλινες παλέτες
 Ανάκτηση;

Δ άθΞύλινες παλέτες

 Φλούδες

 Έλαια

 Διάθεση

 Ανεξέλεγκτη διάθεση!

Αποθήκευση;
 Επιμολυσμένα τρόφιμα

 Αποθήκευση;



Κόστος ΑποβλήτωνΚόστος Αποβλήτων

Κό Α ά

ς β ής β ή

 Κόστος Αγοράς 
 Κόστος Υπηρεσίας
 Κόστος Μεταφοράς
 Κόστος Διάθεσηςς ης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


