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Τι είναι η Υγειονομική Ταυή Απορριμάτων 

 
Υγεηνλνκηθή Ταθή είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεγρόκελεο θαη νξγαλσκέλεο 
δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο, ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο 
ηαθήο απνβιήησλ (ΦΥΤΑ). Οη ΦΥΤΑ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε 
ηηο ππάξρνπζεο ρσκαηεξέο όπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή 
θαη ε απόξξηςε ησλ απνβιήησλ είλαη ζπρλά αλεμέιεγθηε. 
Τα εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθήο ηαθήο, θάλνπλ ηέηνηα επεμεξγαζία ώζηε 
ηίπνηα από ηα απνξξίκκαηα πνπ ζπγθεληξώλνληαη εθεί δελ πεηάγεηαη. 
Πξώηα απ΄ όια γίλεηαη δηαινγή θαη έλα κεγάιν πνζνζηό από απηά 
όπσο γπαιί, ραξηί, κέηαιια, πάλε γηα αλαθύθισζε. 
Άιια πιηθά ζπκπηέδνληαη θαη ράλνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο από ηνλ 
όγθν ηνπο θαη αθνύ νινθιεξώζνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπο γίλνληαη 
ιηπάζκαηα. 
Τν ίδην γίλεηαη θαη κε ηα πγξά πνπ ζηξαγγίδνπλ από ηελ ζπκπίεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. Τίπνηα από ηα πγξά απόβιεηα δελ πεγαίλεη ζηελ γε, 
γηαηί ζηνπο ΦΥΤΑ πξνβιέπεηαη έλα απόιπηα ζηεγαλό ζύζηεκα 
ζπγθέληξσζεο ηνπ 100% ησλ πγξώλ. Παξ΄ όια απηά γηα λα 
απνθιεηζηεί ε παξακηθξή πηζαλόηεηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ ζάιαζζα 
πγξά απόβιεηα, από κηα πηζαλή βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνζηξάγγηζεο, απαγνξεύεηαη λα εγθαηαζηαζεί εξγνζηάζην 
επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5 
ρηιηνκέηξσλ από ηελ ζάιαζζα. 
Ο ζρεδηαζκόο, ε ηερλνινγία θαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ΦΥΤΑ 
έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ε εμέιημε 
ζπλερίδεηαη. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα 
πδξνγεσινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ώζηε λα κε δεκηνπξγεζεί 
θίλδπλνο ξύπαλζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. 
Οη ζύγρξνλνη ΦΥΤΑ πξέπεη λα έρνπλ επηθάιπςε ζηνλ ππζκέλα ηνπο 
από θπζηθά ή ηερλεηά πιηθά γηα ζηεγαλνπνίεζε, θαηάιιεια 
ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηξαγγηζκάησλ θαη 
ζύζηεκα ζπιινγήο ηνπ βηναεξίνπ. 
Καηά ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηα απνξξίκκαηα δηαζηξώλνληαη, 
ζπκπηέδνληαη, θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζθεπάδνληαη κε αδξαλέο 
πιηθό (ρώκα, κπάδα, θνκπόζη θιπ). Έηζη κεηώλεηαη ζην ειάρηζην ν 
θίλδπλνο από ηε δηαζπνξά ησλ απνξξηκκάησλ θαη νη δπζάξεζηεο 
νζκέο. 
 



2 

 

 

Στραγγίσματα 
Τα ζηξαγγίζκαηα είλαη πγξά πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ΦΥΤΑ από ηελ 
απνζύλζεζε ηνπ νξγαληθνύ κέξνπο ησλ απνξξηκκάησλ θαη από ηε 
δηείζδπζε ζηε κάδα ηνπο ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο. Καηά ηελ πνξεία 
ησλ πγξώλ κέζα από ηε κάδα ησλ απνξξηκκάησλ δηαιύνληαη θαη 
παξαζύξνληαη δηάθνξεο νπζίεο θαη έηζη κπνξνύλ λα κνιύλνπλ ηα 
επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη γηα 
πνιιά ρξόληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΦΥΤΑ. 
Καηά ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ ΦΥΤΑ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ 
ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηξαγγηζκάησλ, ώζηε λα 
πξνζηαηεπηνύλ ηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά. 
 
Βιοαέριο 
Τα νξγαληθά πιηθά πνπ εληαθηάδνληαη ζηνλ ΦΥΤΑ απνζπληίζεληαη 
ζηαδηαθά απνπζία νμπγόλνπ (αλαεξόβηα δύκσζε). Η δηαδηθαζία απηή 
εθιύεη δηάθνξα αέξηα πνπ απνθαινύληαη ζπιινγηθά βηναέξην. Τν 
βηναέξην απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν (>90%) από πεξίπνπ ίζα κέξε 
κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεζαλίνπ, ελώ ζε κηθξέο πνζόηεηεο 
πεξηιακβάλεη ακκσλία, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγόλν, πδξόζεην, 
άδσην θαη νμπγόλν. 
Η αλεμέιεγθηε παξαγσγή βηναεξίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν 
έθξεμεο θαη ππξθαγηάο, ελώ ην κεζάλην ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην 
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αληίζεηα, αλ ζπγθεληξσζεί κε 
θαηάιιεια ζπζηήκαηα, ην βηναέξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο από ηα ζθνππίδηα. 
 
Καύση 
Μηα άιιε κέζνδνο επεμεξγαζίαο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ είλαη ε 
θαύζε, ζε εηδηθέο θιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο. Σηεξεά θαηάινηπα ηεο 
θαύζεο είλαη ηέθξα θαη ζθνπξηά πνπ έρνπλ κηθξό όγθν ζε ζρέζε κε ηα 
αξρηθά απνξξίκκαηα θαη είλαη απνζηεηξσκέλα. Η θαύζε επηηπγράλεη 
κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πεξίπνπ θαηά 90% θαη ηνπ 
βάξνπο ηνπο θαηά 70%. Καηά ηελ θαύζε παξάγεηαη ελέξγεηα κε ηε 
κνξθή ζεξκόηεηαο ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 
Η θνηλνηηθή λνκνζεζία απαγνξεύεη πιένλ ηελ θαύζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ρσξίο αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη έρεη εηζάγεη κηα ζεηξά 
απζηεξώλ πεξηβαιινληηθώλ απαηηήζεσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θαύζεο. Ωο απνηέιεζκα ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 
απμήζεθε θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εκθαληζηεί κηα θάκςε ζηηο 
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εγθαηαζηάζεηο θαύζεο ζηελ Δπξώπε. 
Οη εγθαηαζηάζεηο θαύζεο παξνπζηάδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα από ηηο 
ζπλερείο απμνκεηώζεηο ηεο πνζόηεηαο θαη ηηο αιιαγέο ηεο ζύλζεζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ. Οη εγθαηαζηάζεηο θαύζεο κπνξνύλ λα 
επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ κε εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ θαη 
ζσκαηηδίσλ, κε πγξά απόβιεηα θαη κε ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο 
θαύζεο. 
 
Πλεονεκτήματα της Υγειονομικής Ταυής 
Καηάιιειε γηα έλα επξύ θάζκα απνξξηκκάησλ. 
Σρεηηθά ρακειό θόζηνο. 
Υπάξρνπλ θαηάιιεινη ρώξνη ζε πνιιέο πεξηνρέο. 
Παξαγσγή βηναεξίνπ, ην νπνίν είλαη αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο γηα 
ζέξκαλζε θαη παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 
Η αλάπιαζε κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΦΥΤΑ πξνζθέξεη θαηάιιεινπο 
ρώξνπο γηα πάξθα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο ρξήζεηο. 
Έλαο θαινζρεδηαζκέλνο ΦΥΤΑ δελ αιινηώλεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή. 

Μειονεκτήματα 
Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ΦΥΤΑ, ε γε κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα 
θάπνηεο ρξήζεηο, ιόγσ ξύπαλζεο. 
Η επθνιία θαη ε επειημία ηεο Υγεηνλνκηθήο Ταθήο δελ δίλεη θίλεηξα 
ζηνπο παξαγσγνύο απνξξηκκάησλ λα εθαξκόζνπλ θαηλνηνκηθέο 
ιύζεηο. 
Αλεμαξηήησο ζρεδηαζκνύ, ππάξρεη πάληα έλαο κηθξόο θίλδπλνο 
ξύπαλζεο από ηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΥΤΑ. 
Τν βηναέξην, αλ δελ ηεζεί ππό έιεγρν, κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν 
(ππξθαγηά, έθξεμε, ζπλεηζθνξά ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ). 
Η αλάθηεζε ελέξγεηαο από ΦΥΤΑ δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή. 
Μπνξεί λα ππάξμεη όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ, νζκώλ, δηέιεπζεο 
νρεκάησλ θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο, όπσο κε όιεο ηηο 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 
 
Πλεονεκτήματα  Καύσης Απορριμμάτων με Ανάκτηση Δνέργειας 
Γελ παξάγεηαη κεζάλην. 
Δίλαη κηα αλαλεώζηκε κνξθή ελέξγεηαο. 
Μπνξεί λα παξάγεη 5 θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλά ηόλν 
απνξξηκκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε βηναεξίνπ από ΦΥΤΑ. 
Διαηηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή απόζεζε έσο 
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κέρξη θαη 90%. 
Δίλαη ν ελδεηθλπόκελνο ηξόπνο επεμεξγαζίαο γηα πνιιά ηνμηθά, 
εύθιεθηα, πηεηηθά θαη κνιπζκαηηθά απόβιεηα. 
Δίλαη εθηθηή ε αλάθηεζε θάπνησλ πιηθώλ (π.ρ. κεηάιισλ) από ην 
ζηεξεό ππόιεηκκα ηεο θαύζεο.  

Μειονεκτήματα 
Τν θόζηνο είλαη πνιύ πςειόηεξν από ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή (3 - 4 
θνξέο πςειόηεξν ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΣΓΚΝΑ). 
Δθπνκπή αέξησλ ξύπσλ, θάπνηνη από ηνπο νπνίνπο είλαη πνιύ 
ηνμηθνί (δηνμίλεο). 
Τν πςειό θόζηνο θαηαζθεπήο απαηηεί καθξνπξόζεζκα ζπκβόιαηα. 
Έηζη ε θαύζε γίλεηαη δεζκεπηηθή γηα ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο θνξείο πνπ 
ζα ηελ πηνζεηήζνπλ θαη πεξηνξίδεη ηηο κειινληηθέο επηινγέο. 
Γηα θάπνηα πιηθά, όπσο ην ραξηί, ε θαύζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
αληαγσληζηηθά γηα ηελ αλαθύθισζε. 
Μεηαηξέπεη ηα νξγαληθά ζε βηνινγηθά αδξαλείο κνξθέο. 
Σε θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο θαύζεο παξάγνληαη πγξά απόβιεηα, ηα 
νπνία ρξεηάδνληαη επί ηόπνπ επεμεξγαζία πξηλ πεξάζνπλ ζην 
ζύζηεκα απνρέηεπζεο. 
Η θαύζε, αλ θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ όγθν ησλ απνξξηκκάησλ δελ 
ηα εμαθαλίδεη Έηζη ρξεηάδεηαη εηδηθόο ρώξνο ηαθήο γηα ηα ζηεξεά 
ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο.  
Θα πξέπεη επίζεο λα μεθηλήζεη ηώξα άκεζα θαη καδηθά ε δηαινγή ησλ 
νξγαληθώλ πιηθώλ (απνθάγηα, θιαδέκαηα) ζηελ πεγή θαη ε 
θνκπνζηνπνίεζή ηνπο είηε ζε επίπεδν κνλάδαο (νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε) είηε ζε επίπεδν Γήκνπ. Έηζη θη αιιηώο έρνπκε σο 
ρώξα ηελ ππνρξέσζε λα κεηώζνπκε άκεζα ηελ πνζόηεηα ησλ 
νξγαληθώλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ρώξνπο ηαθήο απνβιήησλ. 

Τα απνξξίκκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε δηαδνρηθά ζηξώκαηα (80 cm - 3 
κέηξα). Γηα πεξηνξηζκό ηεο δπζνζκίαο θαη ηεο πηζαλόηεηαο 
αλάθιεμεο αλάκεζα ζηηο ζηξώζεηο ηνπνζεηείηαη αδξαλέο πιηθό 
(ρώκα, άκκνο). Σην ηέινο ηεο εθκεηάιιεπζεο ελόο ρώξνπ πξέπεη λα 
απνθαζίζηαηαη ην ηνπίν (κε δεληξνθύηεπζε). 
 
Τα ζθνππίδηα ζάβνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζαπίδνπλ θαη δηαιύνληαη 
βγάδνληαο πγξά (ζηξαγγίζκαηα) θαη βηναέξηα. Απηά καδεύνληαη ζε 
ζσιήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα κελ 
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πεξάζνπλ ζην ππέδαθνο θαη κνιύλνπλ ηα ππόγεηα ή ηα επηθαλεηαθά 
λεξά.  
 
Αθόκα θαη νη ζηεγαλνπνηεκέλεο ρσκαηεξέο όκσο κε ην ηεξάζηην 
θόζηνο δελ ιύλνπλ ην πξόβιεκα. Απιώο θαζπζηεξνύλ ηε ξύπαλζε 
ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο.  
 
Καύση  
Τα απνξξίκκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθνύο θιίβαλνπο θαη 
απνηεθξώλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκηθήο ηνπο ελέξγεηαο θαη 
πνζόηεηαο θαπζίκσλ. Σηόρνο είλαη ε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ 
ζθνππηδηώλ κε ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε πιηθά πνπ δελ είλαη επηθίλδπλα 
γηα ηελ πγεία, θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ ζθνππηδηώλ γηα 
λα παξαρζεί ζέξκαλζε, αηκόο θαη ειεθηξηθό ξεύκα. Δίλαη κέζνδνο 
πνιύ αθξηβή, αιιά απαξαίηεηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εηδηθώλ 
απνξξηκκάησλ. 
 
Η κέζνδνο απηή απεηιεί ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία καο δηόηη 
εθπέκπνληαη ηδηαίηεξα ηνμηθνί ξύπνη (δηνμίλεο). Γελ ιύλεη ην πξόβιεκα 
ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ δηόηη ην 30-40% παξακέλεη κε ηε 
κνξθή ηνμηθήο ηέθξαο θαη απαηηεί θαη πάιη ρσκαηεξή γηα ηε δηάζεζή 
ηνπ. Τα ελεξγεηαθά νθέιε από ηελ θαύζε είλαη ζρεηηθά κηθξά αλ ηα 
ζπγθξίλνπκε κε ην πεξηβαιινληηθό θαη επελδπηηθό θόζηνο . 
 
Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση 
 
Δίλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία πνπ κεηαηξέπεη ηα νξγαληθά πιηθά ζε κηα 
πινύζηα ζθνύξα νπζία πνπ ιέγεηαη θνκπόζη ή εδαθνβειηησηηθό. Η 
θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλαο πνιύ άκεζνο θαη ζεκαληηθόο ηξόπνο 
αλαθύθισζεο. Πξνϋπνζέηεη ηε κεραληθή δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ 
γηα απνκάθξπλζε ησλ αλόξγαλσλ πιηθώλ θαη είλαη κηα εύθνιε θαη 
ελαιιαθηηθή πξαθηηθή πνπ καο επηηξέπεη λα έρνπκε πγηέζηεξα θπηά 
θαη λα εμνηθνλνκνύκε ρξήκαηα  
 
Γιαλογή στην πηγή 
Δίλαη δηαδηθαζία αλαθύθισζεο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αλάθηεζε 
ρξήζηκσλ πιηθώλ όπσο ραξηί, γπαιί, κέηαιιν θιπ, πξηλ απηά 
αλακεηρζνύλ κε ηελ ππόινηπε κάδα ησλ απνξξηκκάησλ. 
Γελ απνηειεί άιιε κηα κέζνδν επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ, 
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αιιά ηξόπν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 
 
Μείωση των απορριμμάτων 
Η θαιύηεξε ιύζε γηα ην πξόβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ είλαη λα 
αληηκεησπίδεηαη όζν πην λσξίο γίλεηαη θαη όζν πην θνληά ζηελ πεγή ή 
ζηελ αηηία πνπ ην δεκηνπξγεί. Γη’ απηό ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ 
ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπο απνηειεί ηε βαζηθή επηινγή 
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε. 

Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκό ησλ ππνιεηκκάησλ 
θνπδίλαο θαη ηξνθώλ (δπκώζηκα-νξγαληθά) κε δηαινγή ζηελ πεγή ή 
κεραληθή δηαινγή από ηα ππόινηπα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα 
απνξξίκκαηα θαη ζηελ παξαπέξα βηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ 
παξαγσγή βειηησηηθνύ εδάθνπο (εδαθνβειηησηηθνύ-ΔΒ ή compost). 

 


