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1 Εισαγωγή 
Το σχέδιο After-LIFE στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
έργου που μπορούν να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς κατά 
την περίοδο μετά τη λήξη του έργου και παράλληλα με τον προσδιορισμό 
μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη συνέχιση της διάδοσης του έργου 
μετά τη λήξη του.  

Το έργο LIFE DIANA (LIFE16 ENV/GR/000461) υλοποιήθηκε από τον 
Ιούνιο 2017 έως  τον Δεκέμβριο 2021 και συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+. 
Πραγματοποιήθηκε από την ακόλουθη κοινοπραξία: 
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Motor Oil Hellas, ο συντονιστής του έργου και υπεύθυνη για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας σταθεροποίησης της 
ιλύος. 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο ανέπτυξε την καινοτόμο 
διαδικασία σταθεροποίησης της ιλύος. 

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Power Media Productions, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις δραστηριότητες 
διάδοσης του έργου. 

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, υπεύθυνος για την κατασκευή και 
λειτουργία του πιλοτικού χώρου όπου παρακολουθήθηκε η απόδοση του 
τεχνητού εδαφικού υλικού ως Υλικό κατασκευής ΧΥΤΑ. 

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έναν ενδιαφερόμενο του 
βιομηχανικού τομέα, τη MOTOR OIL HELLAS (MOH), το Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με 
σημαντική τεχνογνωσία στην επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών για 
την παραγωγή υλικών προσαρμοσμένης ποιότητας και στη 
σταθεροποίηση οργανικών ρύπων και ρύπων βαρέων μετάλλων, το 
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου (RAFIMUN), Ελλάδα, ο οποίος συνέβαλε στις 
πιλοτικές δοκιμές του τεχνητού εδάφους και την POWER MEDIA 
PRODUCTIONS S. A. (PMP), μια εταιρεία με πολύπλευρη εμπειρία στη 
στρατηγική επικοινωνία, τις δράσεις διάδοσης, το μάρκετινγκ και τη 
διαφήμιση.  

Το έργο LIFE DIANA στοχεύει στην αξιοποίηση της ιλύος διυλιστηρίων 
πετρελαίου, που σήμερα χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο, και 
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την αποτελεσματική μετατροπή της σε τεχνητό εδαφικό υλικό, που θα 
χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η ιλύς 
διυλιστηρίου πετρελαίου που επεξεργάζεται με κατάλληλα 
τροποποιημένα βιομηχανικά ορυκτά που διατίθενται στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
επεξεργασμένου μίγματος ιλύος και την τελική μετατροπή ενός 
επικίνδυνου απόβλητου υλικού σε ένα εμπορικό προϊόν υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που ονομάζεται τεχνητό εδαφικό υλικό. Το 
παραγόμενο τεχνητό εδαφικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορα στάδια ανάπτυξης της κατασκευής και αποκατάστασης χώρων 
υγειονομικής ταφής με σημαντικό οικονομικά αποδοτικό αντίκτυπο. 
Λόγω των εξειδικευμένων ιδιοτήτων του, το τεχνητό εδαφικό υλικό 
είναι σε θέση να υποκαταστήσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα 
στους χώρους υγειονομικής ταφής για τη δημιουργία των διαφόρων 
διαστρώσεων. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

• Προσδιορισμός και ανάπτυξη των βέλτιστων ποιοτήτων βιομηχανικών
ορυκτών και τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή αξιοποιημένου
μίγματος ιλύος και τεχνικού εδαφικού υλικού με τους ελάχιστους
περιβαλλοντικούς κινδύνους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει
η σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

• Επιλογή των βέλτιστων λύσεων ανάμιξης (κομπόστ, χώμα, μείγμα
αξιοποιημένης ιλύος) για την παραγωγή τεχνικού εδαφικού υλικού
κατάλληλου να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και αποκατάσταση
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή την αποκατάσταση
λατομείων.

• Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμή και αξιολόγηση μιας πιλοτικής μονάδας
χαμηλού κόστους με ελάχιστες εκπομπές CO2 για την παραγωγή
επεξεργασμένου μίγματος ιλύος με κατάλληλες ιδιότητες που θα
χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση του τεχνητού εδαφικού υλικού.

2 Δράσεις του Έργου 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η συμφωνία 
επιχορήγησης του έργου προέβλεπε τέσσερις κύριες κατηγορίες 
δράσεων: 

Οι “Προπαρασκευαστικές δράσεις”, όπου παρουσιάστηκε μια 
επισκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ και της Ελλάδας. Καθορίστηκαν τα 
κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων στους δημοτικούς χώρους 
υγειονομικής ταφής, καθώς και οι τεχνικές κατασκευής και λειτουργίας 
και οι ιδιότητες των υλικών κατασκευής τριών περιπτωσιολογικών 
μελετών διαφορετικών ΧΥΤΑ (μη επικινδύνων, επικινδύνων) και χώρων 
υγειονομικής ταφής μολυσμένου εδάφους, οι οποίες παρουσιάζονται 
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στα σχετικά παραδοτέα. Επιπλέον, σχεδιάστηκε το διάγραμμα ροής της 
πιλοτικής μονάδας και καθορίστηκε ο κύριος εξοπλισμός υποδομής. 

Οι “Δράσεις υλοποίησης” οι οποίες αποτέλεσαν τις βασικές δράσεις 
του έργου και συνέβαλαν στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του 
έργου. Μέσω αυτών των δράσεων αναπτύχθηκε η διαδικασία 
σταθεροποίησης της ιλύος σε εργαστηριακή κλίμακα και στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε σε πιλοτική κλίμακα. Κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν 
δύο πιλοτικές εγκαταστάσεις, μία στο διυλιστήριο της Motor Oil Hellas 
για την σταθεροποίηση της πετρελαϊκής ιλύος και μία στα όρια του 
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, για την αξιολόγηση του τεχνητού εδαφικού 
υλικού και την απόδοση του ως υλικό κατασκευής ΧΥΤΑ. 

Η “Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του 
έργου” επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
δύο πιλοτικών δοκιμών όσον αφορά την απόδοση του τεχνητού 
εδαφικού υλικού και των δράσεων διάδοσης του έργου, στην 
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον καθώς και στην 
κοινότητα και στον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του 
έργου. 

Οι “Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάδοσης των 
αποτελεσμάτων” οι οποίες επικεντρώθηκαν στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με την καινοτόμο διαδικασία σταθεροποίησης της 
ιλύος σε τεχνητό εδαφικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εργασίες υγειονομικής ταφής και στη δικτύωση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, μέσω της 
παρουσίασης της προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι “Δράσεις διαχείρισης του έργου” που διευκόλυναν το συντονισμό 
και τη συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων και την επικοινωνία της 
κοινοπραξίας με το CINEA για την επιτυχή υλοποίηση του έργου εντός 
των κατευθυντήριων γραμμών και του χρονοδιαγράμματος της ΓΣ. 

3 Τεχνολογικές και Μεθοδολογικές 
καινοτομίες 

Η συνολική καινοτομία του έργου είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων 
τεχνολογιών και υλικών για την αξιοποίηση της ιλύος διυλιστηρίων 
πετρελαίου και την παραγωγή τεχνικού εδάφους που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην υγειονομική ταφή.  
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Η δυνατότητα εφαρμογής του τεχνητού εδαφικού υλικού και η 
παραγωγή του επεξεργασμένου μείγματος ιλύος επιδεικνύονται σε 
πιλοτική κλίμακα προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση τόσο του 
επεξεργασμένου μείγματος ιλύος όσο και του τεχνητού εδαφικού 
υλικού σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και τη 
νομοθεσία. Ως εκ τούτου, το έργο συμβάλλει στην απόδειξη της 
σκοπιμότητας μιας νέας τεχνολογίας αξιοποίησης πράσινων αποβλήτων 
με άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση του τομέα διύλισης πετρελαίου. 
Μέσω του έργου LIFE DIANA, η ιλύς διυλιστηρίου πετρελαίου 
μετατρέπεται σε ένα πολύτιμο προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί ως δομικό 
υλικό σε διάφορες άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως στην 
κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και στην 
αποκατάσταση/ανάπλαση εγκαταλελειμμένων λατομείων. Τονίζεται ότι 
η χρήση βιομηχανικών ορυκτών για τη σταθεροποίηση της ιλύος 
διυλιστηρίου πετρελαίου και η χρήση του αναπτυχθέντος τεχνικού 
εδάφους ως ημερήσιο κάλυμμα και υλικό στεγάνωσης πυθμένα σε 
χώρους υγειονομικής ταφής είναι νέα και δεν έχει μελετηθεί, δοκιμαστεί 
ή εφαρμοστεί ποτέ αλλού. Η εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης 
προσφέρει τα ακόλουθα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα:  

1. Αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων και μετατροπή τους σε
πολύτιμο υλικό με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο.

2. Αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ με τη μείωση του πάχους της
ημερήσιας στρώσης λόγω της χρήσης του καινοτόμου τεχνικού
εδάφους που παρουσιάζει σημαντικά χαμηλή διαπερατότητα σε σχέση
με τα συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα (χώμα και
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων CDW).

Σημειώνεται ότι η καινοτόμος μέθοδος LIFE DIANA αναπτύχθηκε με 
σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των διυλιστηρίων 
πετρελαίου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας συμβάλλει 
στη στροφή προς την κυκλική οικονομία και τονώνει τη συνέργεια 
μεταξύ της βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου, της βιομηχανίας 
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φυσικών πόρων (ορυκτά) και της περιβαλλοντικής βιομηχανίας (χώροι 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων). Εν κατακλείδι, η μέθοδος LIFE 
DIANA που αναπτύχθηκε προωθεί τη φιλική προς το περιβάλλον και 
βιώσιμη αξιοποίηση της ιλύος διυλιστηρίου πετρελαίου, φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές και προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή και 
αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής αστικών αποβλήτων και η 
αποκατάσταση/ανάπλαση εγκαταλελειμμένων λατομείων. 

 Όλες οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν σε πιλοτική κλίμακα στην πιλοτική 
μονάδα MOH και στον πιλοτικό χώρο υγειονομικής ταφής RAFIMUN και 
η απόδοσή τους αξιολογήθηκε σύμφωνα με τη σχετική εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία και τις απαιτήσεις υλικών για την κατασκευή και 
αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής. 

Εικόνα 1: Προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα της βιομηχανίας 
υδρογονανθράκων μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων. 
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4 Συνάφεια με την Περιβαλλοντική 
Πολιτική και Νομοθεσία 

4.1 Πολιτική της ΕΕ 

Το LIFE DIANA συνδέεται άμεσα με τις ακόλουθες πολιτικές της ΕΕ: 
• Κυκλική Οικονομία
• Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
• Οδηγία 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την

τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για τους Χώρους
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

• PFP - 2013/179 - Σύσταση - Χρήση κοινών μεθόδων για τη
μέτρηση και την επικοινωνία των περιβαλλοντικών επιδόσεων
του κύκλου ζωής των προϊόντων και των οργανισμών
Μια ανασκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ και της Εθνικής νομοθεσίας
σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τις διαδικασίες αποδοχής
σε χώρους υγειονομικής ταφής παρέχεται με το παραδοτέο “Review of
EU and national legislation in the criteria for acceptance of wastes in
municipal landfills” (D A1.2).

4.2 Νέος νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα της Ελλάδας 
4819/2021 

Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα της Ελλάδας, 4819/2021 και 
ειδικότερα το άρθρο 6 μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 
βιωσιμότητα του έργου. 
Το άρθρο 6 περιγράφει τις προϋποθέσεις για τον αποχαρακτηρισμό των 
αποβλήτων. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι τα απόβλητα που έχουν 
υποστεί ανακύκλωση ή έχουν αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο θεωρείται ότι 
έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 
προϋποθέσεις: 
(α) η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για 
συγκεκριμένους σκοπούς. 
(β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για την εν λόγω ουσία ή αντικείμενο. 
(γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους 
συγκεκριμένους σκοπούς και ανταποκρίνεται στη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα- και 
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(δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν θα οδηγήσει σε 
συνολικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη 
υγεία. 
 
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου δηλώνεται ότι εάν δεν έχουν θεσπιστεί 
κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή σε εθνικό επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα στον αντίστοιχο 
φορέα διαχείρισης ή παραγωγό αποβλήτων να υποβάλει αιτιολογημένο 
αίτημα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, η 
οποία αναλύει, ανά κατηγορία αποβλήτων, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων των περιπτώσεων α) έως δ) της παρ. 1, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιγράφεται 
αναλυτικά η διαδικασία αποχαρακτηρισμού. 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, περιγράφεται ότι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που 
 (α)  χρησιμοποιεί για πρώτη φορά υλικό που έχει πάψει να είναι 
απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην αγορά ή 
(β)  διαθέτει υλικό στην αγορά για πρώτη φορά μετά τον 
αποχαρακτηρισμό του ως απόβλητο, διασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα και τις 
χημικές ουσίες. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
1, για το υλικό που έχει αποχαρακτηριστεί ως απόβλητο, εφαρμόζεται 
και δηλώνεται η νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα και τις χημικές 
ουσίες. 
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του νέου νόμου-πλαισίου για τα 
απόβλητα περιγράφεται ότι σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, μπορούν 
να καθοριστούν λεπτομερή κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 6 
(παρ. 1) σχετικά με το πότε ορισμένοι τύποι αποβλήτων που έχουν 
ανακυκλωθεί ή αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο θεωρούνται ότι έχουν πάψει 
να αποτελούν απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσμενείς 
επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Τα λεπτομερή κριτήρια εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, 
διευκολύνουν τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και 
περιλαμβάνουν τα εξής 

α) επιτρεπόμενα υλικά εισροής αποβλήτων στη διαδικασία 
ανάκτησης. 
β) επιτρεπόμενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας. 
γ) ποιοτικά κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
οριακών τιμών για τους ρύπους, κατά περίπτωση. 
δ) απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα διαχείρισης πρέπει 
να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τα κριτήρια 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του 
ποιοτικού ελέγχου, της αυτοπαρακολούθησης και της διαπίστευσης, 
κατά περίπτωση, και 
ε) προϋπόθεση για δήλωση συμμόρφωσης. 
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4.3 Νέο Εθνικό Σχέδιο για την κυκλική οικονομία 

Το νέο εθνικό σχέδιο για την κυκλική οικονομία είναι ουσιαστικά ένας 
σταθερός οδικός χάρτης των επερχόμενων 71 δράσεων που θα 
υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση κατά την προσεχή περίοδο 2021-
2025, προκειμένου να καταστήσει την ελληνική οικονομία βιώσιμη και 
ανταγωνιστική.  

Οι δράσεις αυτές ομαδοποιούνται σε 5 καθορισμένους πυλώνες. 

1. Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική, π.χ.: οικολογικός
σχεδιασμός, οικολογική πιστοποίηση, βιομηχανική συμβίωση,
πολιτική φοροαπαλλαγών.

2. Βιώσιμη κατανάλωση, π.χ.: προώθηση δημόσιων πράσινων
συμβάσεων, υπηρεσιών συντήρησης και υπηρεσιών
επαναχρησιμοποίησης.

3. Λιγότερα απόβλητα/υποπροϊόντα με προστιθέμενη αξία, π.χ.:
χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την πρόληψη μεγάλων
ποσοτήτων και νομοθετική πολιτική προς την κατεύθυνση της
πρόληψης.

4. Οριζόντιες δράσεις, π.χ.: εθνικό παρατηρητήριο, εθελοντισμός,
δείκτες.

5. Ιεράρχηση των κατηγοριών προϊόντων που πρέπει να
καταπολεμηθούν, π.χ.: πλαστικό, μπαταρίες και οχήματα.



D E2.2 “After-LIFE business plan” 
LIFE16 ENV/GR/000461 11 

4.4 Συμπεράσματα που σχετίζονται με την πολιτική 

Στην περίπτωση του τεχνητού εδαφικού υλικού μελετήθηκαν οι πιθανές 
χρήσεις του και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως υλικό κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής. Το εδαφικό υλικό 
πληροί ήδη τις τεχνικές προδιαγραφές για να χρησιμοποιηθεί ως 
ημερήσιο κάλυμμα, ως στρώμα πυθμένα ή ακόμη και ως υλικό 
φυτοκάλυψης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του κυττάρου του 
ΧΥΤΑ. 

Το τεχνητό εδαφικό υλικό υποβλήθηκε σε δοκιμές 
εκπλυσιμότητας/εκχυλισιμότητας. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα 
όρια για τους χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών, μη επικίνδυνων 
και επικίνδυνων αποβλήτων που καθορίζονται από την απόφαση 
2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών για την 
αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το 
άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. 

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των διαλυμάτων έκπλυσης  
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 επιβεβαίωσαν ότι το 
σταθεροποιημένο μείγμα πληροί τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων σε 
χώρους υγειονομικής ταφής για μη επικίνδυνα απόβλητα. 

Για την αξιολόγηση του τεχνητού εδαφικού υλικού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, υποβλήθηκε σε μετρήσεις σημείου ανάφλεξης σύμφωνα με 
τα πρότυπα ASTM D 93 και ASTM D 92. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 
εδαφικό υλικό δεν ταξινομείται ως εύφλεκτο (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
1272/2008). 

Σύμφωνα με το σύστημα AASHTO το τεχνητό έδαφος κατατάσσεται 
στην κατηγορία Α-1-β Λιθοσύντριμμα, χαλίκια και άμμος που είναι 
αποδεκτά ως δομικά υλικά σε χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων. 

Επιπλέον, το τεχνητό εδαφικό υλικό αξιολογείται ως προς την 
υδατοπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο E105-86. Η ελληνική 
νομοθεσία περιγράφει ότι το κριτήριο για ένα έδαφος προκειμένου να 
γίνει αποδεκτό ως υλικό στεγάνωσης στον πυθμένα ενός ΧΥΤΑ είναι η 
διαπερατότητα ≤10-9. Το τεχνικό έδαφος είναι πολύ κοντά σε αυτή την 
απαίτηση. Προκειμένου να πληροί αυτή την προϋπόθεση, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως στρώση πυθμένα των χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων σε συνδυασμό με γεωσυνθετική αργιλική επένδυση 
(GCL). 
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Επιπλέον, η ανάλυση της αγοράς έδειξε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός 
δυνητικών τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και των λατομείων αδρανών υλικών 
(δημόσιων, δημοτικών/κοινοτικών και ιδιωτικών). Είναι πολύ σημαντικό 
τα αποτελέσματα του LIFE-DIANA να διαδοθούν στους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Έτσι, μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 
ζήτηση για το τεχνητό εδαφικό υλικό ως δομικό υλικό στο μέλλον. 

Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα ανοίγει το παράθυρο ευκαιρίας 
για τον αποχαρακτηρισμό του τεχνητού εδαφικού υλικού από απόβλητα 
και περιγράφει τη διαδικασία για την αξιολόγησή του ως νέο δομικό 
υλικό σε ορισμένες εφαρμογές που πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

Επιπλέον, το έργο LIFE DIANA συμμορφώνεται με το νέο εθνικό σχέδιο 
για την κυκλική οικονομία, καθώς προωθεί έντονα την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ιλύος με την παραγωγή ενός 
υλικού που μπορεί να επανεισαχθεί στη βιομηχανία με προστιθέμενη 
αξία, όπως ακριβώς περιγράφει η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο LIFE DIANA τηρεί τους πυλώνες 1 και 3 των 
κανόνων της κυκλικής οικονομίας: 

Όσον αφορά τον 1ο πυλώνα, "Καθορισμός προδιαγραφών και 
απαιτήσεων για δευτερογενή υλικά και βιώσιμα προϊόντα", ένα 
υποπροϊόν μιας βιομηχανίας μπορεί να μετατραπεί σε ένα νέο υλικό με 
προστιθέμενη αξία σε μια άλλη βιομηχανία. Στην περίπτωση του έργου 
LIFE DIANA, το τεχνητό εδαφικό υλικό που παράγεται από την 
πετρελαϊκή λάσπη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Υλικό Στεγάνωσης 
πυθμένα, Ημερήσιο Κάλυμμα, Υλικό Εδαφοκάλυψης και Φύτευσης σε 
λατομεία και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 

Σύμφωνα με τον 3ο πυλώνα και τις σχετικές δράσεις "Εφαρμογή της 
σχετικής πολιτικής σε σχέση με την κυκλική οικονομία" και "Ανάπτυξη 
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων/παραπροϊόντων και 
επανεξέταση των εν λόγω παραπροϊόντων ως υλικών και ουσιών που 
αποτελούν πραγματικές εκροές της καθιερωμένης διαδικασίας" 
προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας η ανάπτυξη 
κριτηρίων και προτύπων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων. Αν 
και υπάρχει ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων που προβλέπεται από το νέο εθνικό 
σχέδιο για την κυκλική οικονομία και τον νόμο 4819/2021 για τα 
απόβλητα, θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα κριτήρια και 
πρότυπα με πρόσθετες νομικές αποφάσεις, ώστε να είναι εφικτό κάθε 
αποχαρακτηρισμένο απόβλητο να βρίσκει εφαρμογή σε έναν τελικό 
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χρήστη.  Τα αποχαρακτηρισμένα απόβλητα θα πρέπει, στη συνέχεια, να 
περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
δυνητικού τελικού χρήστη. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που αφορά 
άμεσα το έργο LIFE DIANA, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του 
τεχνητού εδαφικού υλικού, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και να 
εμπλακούν οι τελικοί χρήστες. 

 

5 Επίδειξη και δυνατότητα μεταφοράς 
2 πιλοτικοί χώροι λειτούργησαν για την επίδειξη της καινοτόμου 
διαδικασίας σταθεροποίησης της ιλύος. 
 Ο πιλότος 1 είναι η μονάδα σταθεροποίησης της ιλύος διυλιστηρίων 
πετρελαίου που βρίσκεται εντός των διυλιστηρίων της Motor Oil Hellas 
στην Κόρινθο. 
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Εικόνα 2: Πιλότος 1 στα διυλιστήρια της Motor Oil Hellas στην Κόρινθο 

Ο πιλότος 2 είναι ο χώρος στο ΧΥΤΑ της Νομαρχίας Αττικής, όπου το 
τεχνητό εδαφικό υλικό δοκιμάστηκε ως υλικό φυτοκάλυψης, ημερήσιο 
κάλυμμα και υλικό στεγάνωσης πυθμένα σε χώρους υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων. 

Εικόνα 3: Πιλοτική εφαρμογή 2 στον ΧΥΤΑ της Νομαρχίας Αττικής 

Αποτελέσματα του έργου 

• Δραστική μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγονται από την

Ελληνική βιομηχανία διύλισης πετρελαίου

• 1.500 τόνοι λάσπης διυλιστηρίου πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν σε

3.000 m3 πολύτιμου προϊόντος (Τεχνητό Εδαφικό Υλικό)
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• Αναπτύχθηκαν νέες διαδικασίες και τεχνολογίες, με τη χρήση φυσικών

βιομηχανικών ορυκτών που οδηγούν στην εξάλειψη της ιλύος

διυλιστηρίων πετρελαίου.

• Αναπτύχθηκε ένα νέο υλικό (Τεχνητό Εδαφικό Υλικό) με τη μετατροπή

πιθανών αποβλήτων σε εμπορικά προϊόντα υψηλότερης αξίας για τους

πελάτες

• Το καινοτόμο αυτό Τεχνητό Εδαφικό Υλικό είναι κατάλληλο σαν υλικό

κατασκευής Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ως υλικό

φυτοκάλυψης, ημερήσιο κάλυμμα και υλικό στεγάνωσης πυθμένα

• Αναπτύχθηκε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με συμμετοχή

ενδιαφερομένων μερών βιομηχανικών αποβλήτων, παρόχων ορυκτών

πρώτων υλών και τελικών χρηστών του Τεχνητού Εδαφικού Υλικού

(ΧΥΤΑ, Λατομεία κ.λπ.)

• Δημιουργήθηκαν ευκαιρίες απασχόλησης

• Μειώθηκε το περιβαλλοντικό και εδαφικό αποτύπωμα της βιομηχανίας

διύλισης πετρελαίου
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Πίνακας 1: Δραστηριότητες μεταφοράς και αναπαραγωγής 

A/A Activity Partners 
involved 

Stakeholders 
involved 

1 Contact the identified oil 
industry stakeholders 

MOH Oil industry 

2 CONCAWE MOH Oil industry 

3 

Contact Raw Materials 
Suppliers 

- Imerys S.A. 
- Aegean Perlite S.A. 
- Perlite Hellas S.A. 

NTUA 

Raw materials 
suppliers, 
scientific 
community 

4 

Activities focusing on 
engineered soil end-users 

- Contact with EDSNA (Landfill 
owner) 

- Contact with NORDIA S.A. 
(Quarry owner)  

RAFIMUN  Community, 
policy makers 

5 Annual Meeting of Perlite 
Institute  

NTUA Raw materials 
suppliers 

6 
EIT Raw Materials: 3rd 
Greek Raw Materials 
Community Dialogue 

NTUA 
Raw materials 
suppliers, 
scientific 
community 

7 Raw Materials Week NTUA Raw materials 
suppliers, 
scientific 

  
  

8 LIFE PureAgroH2O project 
conference 

MOH Community 

9 Networking Event of Greek 
LIFE projects - Green Fund 

NTUA Community 

10 Networking with LIFEE IP-
CEI Greece 

NTUA, 
MOH 

Community 

11 Networking with SWAN 
project (INTEREG) 

PMP Community 

12 Circular Economy platform MOH, 
PMP 

Community 

13 European Circular Economy 
Stakeholder Platform  

MOH, 
PMP 

Community 

14 Project of the month - Green 
Fund 

MOH Community 

15 LIFE Greek Task Force Event 
on 2020 call - Green Fund MOH Community 

16 Online Conference of Green 
Fund 

MOH Community 

17 RMs Manager NTUA Students 

18 

Workshops - Suppliers, oil 
industry, users 
of engineered 
soil, community, 
government 

1st ALL 

2nd ALL 

19 Final Conference ALL 

Suppliers, oil 
industry, users 
of engineered 
soil, community, 
government 
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Επιχειρηματικό Μοντέλο LIFE DIANA 

Με βάση τα τεχνολογικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την εφαρμογή και 

των δύο πιλοτικών εφαρμογών, της 

εφαρμογής 1 στα διυλιστήρια της MOH 

και της εφαρμογής 2 στον ΧΥΤΑ του 

ΕΔΣΝΑ, φαίνεται ότι η τεχνολογία 

αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και να αναπαραχθεί αφενός 

σε άλλους πελάτες για τη διαχείριση των αποβλήτων της ιλύος τους και 

αφετέρου σε άλλα απόβλητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας που πρέπει 

να αξιοποιηθούν και να σταθεροποιηθούν, πχ τα χρησιμοποιημένα λάδια 

κινητήρων και λιπαντικά. 

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία μεταξύ 

των ενδιαφερομένων και των επενδυτών που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν σε αυτή την καινοτόμο τεχνολογία. Το σχήμα κοινοπραξίας 

της αξιοποίησης της τεχνολογίας LIFE DIANA είναι η SPV. Πιο 

συγκεκριμένα, η SPV θα αναλάβει τις ενέργειες για την περαιτέρω 

βελτιστοποίηση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη της και τον 

αποχαρακτηρισμό του τεχνητού εδαφικού υλικού, θα προωθήσει την 

πώληση της τεχνολογίας και θα διερευνήσει την εφαρμογή της σε 

άλλους τύπους αποβλήτων. 

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε ενδεχομένως να συσταθεί SPV σε 

περίπτωση που εντοπιστεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων μερών, 

πρόθυμων να συμμετάσχουν και να επενδύσουν στην τεχνολογία 

DIANA. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως ο τεχνολογικός εμπειρογνώμονας 

και κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας της τεχνολογίας DIANA, θα 

προωθήσει την τεχνολογία και θα εντοπίσει πιθανούς πελάτες που 

ενδιαφέρονται για την ιδέα LIFE DIANA με σκοπό είτε να αποκτήσουν 

τη διαδικασία σταθεροποίησης της ιλύος διυλιστηρίου πετρελαίου είτε 

να επενδύσουν στο SPV.   
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Υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια, το 

ΕΜΠ θα είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω οικονομική και τεχνική 

βελτιστοποίηση της προτεινόμενης λύσης κατά την After-Life περίοδο. 

Το ΕΜΠ ή/και η SPV 

παράλληλα με τις 

προαναφερθείσες 

δράσεις προτίθεται 

επίσης να υποβάλει 

προτάσεις για 

χρηματοδότηση σε 

σχετικές προσκλήσεις 

των Ελληνικών Αρχών 

(π.χ. έργα ΕΣΠΑ), 

Ταμείο Ανθεκτικότητας 

και Ανάκαμψης (ΤΑΑ), 

νέος αναπτυξιακός 

εθνικός νόμος, νέα 

νομοθεσία για τα 

βιομηχανικά πάρκα.  Πιο 

συγκεκριμένα, το ΕΜΠ θα επιδιώξει προσκλήσεις που αφορούν την 

ενίσχυση ερευνητικών δράσεων που έχουν ήδη μελετηθεί σε πιλοτική 

κλίμακα και πρέπει να διαπιστωθεί η τελική τους απόδειξη ώστε να 

οδηγηθούν σε πορεία εμπορικής αξιοποίησης. 

Η Motor Oil ενδιαφέρεται να υιοθετήσει περαιτέρω την τεχνολογία LIFE 

DIANA και να την εφαρμόσει ενεργά σε βιομηχανική κλίμακα. Ωστόσο, 

αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η ωριμότητα της λύσης LIFE DIANA και 

η αδειοδότηση της λειτουργίας της τεχνολογίας ως τυπική λειτουργία θα 

είναι εφικτή, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αποχαρακτηρισμός του τεχνικού εδαφικού υλικού είναι σημαντικός 

προκειμένου το εδαφικό υλικό  να παραδοθεί στους τελικούς χρήστες. 

Μέχρι να εκπληρωθούν καλά αυτά τα βήματα και η λύση LIFE DIANA να 

καταστεί πλήρως εμπορεύσιμη και πιο ανταγωνιστική, τότε η Motor Oil 

θα είναι σε θέση να εξετάσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της μεθόδου 
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επεξεργασίας ιλύος αξιοποίησης ως τυπική διαδικασία της εταιρείας 

σύμφωνα με τις τρέχουσες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

 Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου θα χρησιμεύσει ως ο κύριος βασικός 

σύνδεσμος για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις σχετικές διαδικασίες 

που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η RAFIMUN θα 

θεωρηθεί ως εξωτερικός σύμβουλος και τεχνολογικός πάροχος με την 

ευθύνη για τη διεξαγωγή βασικών τεχνικών μελετών και την παροχή 

τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένης στο προφίλ εγκατάστασης και 

λειτουργίας του πιλοτικού εξοπλισμού, όπως αποφασίζεται από τον 

δυνητικό πελάτη της έννοιας LIFE DIANA. Επιπλέον, ο Δήμος Ραφήνας 

είναι πρόθυμος να προχωρήσει με την εφαρμογή του εδαφικού υλικού 

στις 2 καθορισμένες τοποθεσίες της και να συνεχίσει την επικοινωνία με 

τον ΕΔΣΝΑ και τη NORDIA, υπό την προϋπόθεση ότι, θα γίνει 

αποχαρακτηρισμός του εδαφικού υλικού και ότι θα υπάρξει κατάλληλη 

χρηματοδότηση (π.χ. άλλο πρόγραμμα LIFE, RRF). Οι πιθανές δράσεις 

μεταφοράς και προώθησης τεχνολογίας καθώς και οι δράσεις 

υποστήριξης της έρευνας θα υλοποιηθούν με τη συνέργεια του 

Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ. 

Εικόνα 4: Σχέδιο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας 

Οι λειτουργίες/υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας 
περιλαμβάνονται στους άξονες δράσης: 
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Άξονας δράσης 1: Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυση 

αποτελεσμάτων, διαχείριση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και 

σύνδεση με το παραγωγικό δίκτυο της χώρας. Ο πρώτος άξονας αφορά 

την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των δυνατοτήτων 

των ερευνητών, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους προς όφελος 

του ΕΜΠ και της κοινωνίας, τη συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς 

και φορείς (όπως η Γενική Γραμματεία Ερευνητικής Καινοτομίας και τα 

Ερευνητικά Κέντρα της χώρας) και το εξωτερικό. 

Άξονας δράσης2: Προώθηση καινοτόμων ιδεών και προώθηση της 

επιτάχυνσης των επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Ένας από τους 

βασικούς στόχους του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η 

συμβολή και η υποστήριξη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας 

στην πιθανή ένταξή της σε μια επιχειρηματική ή οιονεί επιχειρηματική 

διαδικασία.  

Άξονας δράσης 3: Υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του 

ΕΜΠ και ενημέρωση / κατάρτιση σε θέματα έρευνας και 

επιχειρηματικότητας. Ο τρίτος άξονας δράσης αφορά στην ευρύτερη 

υποστήριξη των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, στη διεύρυνση 

του εύρους της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και στη σωστή 

αντιμετώπιση των τρεχόντων θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία 

σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικοί φορείς που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για την 

τεχνολογία DIANA είναι άλλα διυλιστήρια ή βιομηχανίες με ελαιώδη 

απόβλητα, προμηθευτές πρώτων υλών, ιδιοκτήτες χώρων υγειονομικής 
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ταφής απορριμμάτων και λατομείων. Θα μπορούσαν επίσης να γίνουν 

επενδυτές και μέλη του SPV. 

Η ενεργός συμμετοχή αυτών των ενδιαφερόμενων μερών προωθεί την 

ταχεία μόχλευση των αποτελεσμάτων του έργου και το εμπορικό δίκτυο 

του έργου LIFE DIANA θα επεκταθεί σημαντικά και μέσω της δικτύωσης 

των επιμέρους ενδιαφερομένων μερών.  

Εν κατακλείδι, το SPV θα αναλάβει όλα τα απαραίτητα βήματα που 

απαιτούνται για την διαδικασία αποχαρακτηρισμού σύμφωνα με το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν κρίσιμα 

σημεία στην ισχύουσα νομοθεσία που πρέπει να εξειδικευτούν 

περαιτέρω, ωστόσο το SPV θα είναι κοντά στις επικαιροποιήσεις της 

νομοθεσίας και θα είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με άλλα έργα LIFE που 

ασχολούνται με το νομοθετικό πλαίσιο του αποχαρακτηρισμού των 

αποβλήτων. Έτσι, όταν εξειδικευτούν τα κριτήρια και τα πρότυπα για 

τον αποχαρακτηρισμό κάθε κατηγορίας αποβλήτων, το SPV θα είναι σε 

θέση να απευθυνθεί σε πελάτες προκειμένου να προχωρήσει στη 

διείσδυση της τεχνολογίας LIFE DIANA στην αγορά. 

Με βάση την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου, οι ακόλουθες 
δραστηριότητες αναπαραγωγής συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και σχεδιάζεται να συνεχιστούν 
για τρία χρόνια κατά την after life περίοδο. 

• Εφαρμογή τεχνητού εδαφικού υλικού σε δύο περιοχές του

Δήμου Ραφήνας.

• Εφαρμογή του τεχνητού εδαφικού υλικού  στον ΧΥΤΑ του

ΕΔΣΝΑ.

• Εφαρμογή του τεχνητού εδαφικού υλικού σε λατομείο της

NORDIA SA.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανάλυση του επιχειρηματικού 

σχεδίου, η επιτυχής αναπαραγωγή των προαναφερόμενων 

δραστηριοτήτων μπορεί να είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση, ότι θα 

γίνει αποχαρακτηρισμός του τεχνητού εδαφικού υλικού και ότι θα 

υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση (π.χ. άλλο πρόγραμμα LIFE, RRF). 
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6 After-life Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής  

6.1 Κύριες ομάδες-στόχοι της στρατηγικής επικοινωνίας 

Οµάδες - στόχοι 

 Βιομηχανίες πετρελαίου
 Χώροι υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων
 Λατομεία
 Προμηθευτές πρώτων υλών
 Δημοτικές αρχές

6.2 Σύντομη επισκόπηση των προηγούμενων 
δραστηριοτήτων και προϊόντων διάδοσης και των 
αποτελεσμάτων τους 

• Δημιουργήθηκε το LIFE DIANA logo, το οποίο αποτελεί το κύριο

στοιχείο επικοινωνίας για τη διάδοση του στόχου και των αποτελεσμάτων

του έργου.

• Διαμορφώθηκε η επικοινωνιακή ταυτότητα του έργου. Εφαρμόστηκε

μια ενιαία αισθητική προσέγγιση σε όλη την επικοινωνία και διάδοση του

έργου.

• Ολοκληρώθηκε το press kit του έργου.

• Ο δικτυακός τόπος του LIFE DIANA (www.lifediana.eu) είναι διαθέσιμος

στα αγγλικά και στα ελληνικά, και ενημερώνεται με νέα και εξελίξεις του

προγράμματος. Έγινε βελτιστοποίηση SEO (search engine optimisation),

http://www.lifediana.eu/
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με στόχο την κατάταξη της σελίδας σε υψηλότερες θέσεις στις μηχανές 

αναζήτησης. 

• Η ενημερωτική αφίσα του έργου εκτυπώθηκε και αναρτήθηκε στις

εγκαταστάσεις των δικαιούχων σε διάφορα σημεία, που είναι διαθέσιμα

στο κοινό.

• Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου (διαθέσιμο στα αγγλικά και στα

ελληνικά) έχει διαμοιραστεί μεταξύ των εταίρων και έχει χρησιμοποιηθεί

σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των πρωτοβουλιών ενημέρωσης

των δικαιούχων του LIFE DIANA..

• Στα LinkedIn και Twitter του έργου δημοσιοποιούνται νέα και

πληροφορίες.

• Μέχρι το τέλος του έργου κυκλοφόρησαν 6 newsletters. Το 1ο

δημοσιεύθηκε στις 14.03.2019 και το 6ο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του

2021.

• Το 1ο γενικό video του έργου στο οποίο παρουσιάζεται η καινοτομία

του  έργου LIFE DIANA αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σε αγγλική και

ελληνική έκδοση.

• Το 2ο video αφιερωμένο στην πιλοτική μονάδα σταθεροποίησης της

ιλύος στο διυλιστήριο της Motor Oil στην Κόρινθο και περιγράφει τη

διαδικασία παραγωγής του τεχνητού εδαφικού υλικού. Αναρτήθηκε σε

αγγλική και ελληνική έκδοση.

• Το 3ο video δημιουργήθηκε σε αγγλική και ελληνική έκδοση στον

Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. όπου Ο Δήμος Ραφήνας κατασκεύασε τον

χώρο αξιολόγησης του τεχνητού εδαφικού υλικού για τις πιλοτικές

δοκιμές που σχεδίασε το ΕΜΠ.

• Το 1ο workshop του LIFE DIANA πραγματοποιήθηκε στις 06.05.2019

στο "N.J.V. ATHENS PLAZA HOTEL", πλατεία Συντάγματος - Αθήνα, όπου

η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει τεχνογνωσία με τους

ενδιαφερόμενους φορείς και να συζητήσει για τα αποτελέσματα και την

πρόοδο του έργου LIFE DIANA.

• Το έργο LIFE DIANA επιλέχθηκε ως "Έργο του Μήνα" για τον

Ιούνιο του 2019 από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο και παρουσιάστηκαν οι

στόχοι, οι βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα του έργου.
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• Παρουσιάστηκε το έργο LIFE DIANA στις 02.07.2019 στην εκδήλωση

δικτύωσης των ελληνικών έργων LIFE, μια πρωτοβουλία του

Ελληνικού Πράσινου Ταμείου.

• The Το έργο LIFE DIANA έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα κυκλικής

οικονομίας

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/life-

diana-turning-petroleum-refinery-sludge-soil-added-value 

- European Circular Economy Stakeholder Platform

https://circulargreece.gr/information/ 

• Το έργο LIFE DIANA παρουσιάστηκε μαζί με άλλα έργα LIFE από τον

κ. Πρωτόπαπα, Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κατά τη διάρκεια

συνεδρίου στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου

2020. Το εν λόγω συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE

PureAgroH2O, όπου τονίστηκε η σημασία των προγραμμάτων LIFE για

τη βιομηχανία και η παροχή καινοτόμων λύσεων μέσω των έργων LIFE.

• Το έργο LIFE DIANA παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό συνέδριο του

Πράσινου Ταμείου στις 23 Μαρτίου 2021. Το συνέδριο διοργανώθηκε

από το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

την Ελληνική Ομάδα Δράσης LIFE (GR LTF), σε συνεργασία με το

Skywalker.gr για την πρωτοβουλία GRBossible που υποστηρίζει τη

νεοφυή επιχειρηματικότητα..

6.3 Κατάλογος τρεχουσών δραστηριοτήτων και προϊόντων 
διάδοσης & των αποτελεσμάτων τους 

• Τοποθετήθηκε ένας μεγάλος μεταλλικός και λεπτομερής πίνακας

ενημέρωσης στις πιλοτικές τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις των

εταίρων.

• Νέα μόνιμα, μεταλλικά, λογότυπα LIFE τοποθετήθηκαν στον εξοπλισμό

των εγκαταστάσεων των πιλοτικών εγκαταστάσεων

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/life-diana-turning-petroleum-refinery-sludge-soil-added-value
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/life-diana-turning-petroleum-refinery-sludge-soil-added-value
https://circulargreece.gr/information/
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• Το 2ο Workshop πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4 Οκτωβρίου 

2021. Στο τέλος, έγινε συζήτηση σχετικά με τα κυριότερα σημεία του 

έργου.. 

• Το Συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου Life Diana πραγματοποιήθηκε 

στις 16/12/2021. διαδικτυακά (λόγω COVID19) με ευρεία συμμετοχή 

ενδιαφερομένων  

 

Τρείς διαφορετικές θεματικές συνεδρίες οργανώθηκαν για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση των 

συμμετεχόντων φορέων: 

 

1) Κανονιστικό Πλαίσιο – Συνέργεια με άλλα έργα. 

 

2) Ο ρόλος των βιομηχανικών ορυκτών στην ανάπτυξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων.  
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3) Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Διαχείριση αποβλήτων:

μια αγορά με προκλήσεις και ευκαιρίες.

Εικόνα 5: Ατζέντα Συνεδρίου Ολοκλήρωσης 
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Ενημερώθηκαν όλοι για την υλοποίηση και τα αποτελέσματά του έργου 

και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με την κοινοπραξία. Μέσα από τις 

ανοιχτές συζητήσεις τέθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και πιθανές 

συνέργειες για τη βιωσιμότητα του έργου. 

• Το ΕΜΠ είχε συζητήσεις με τις εταιρείες Aegean Perlite SA,
Perlite Hellas SA και την Imerys SA σχετικά με το στόχο και τα
αποτελέσματα του έργου.

• Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου επικοινώνησε με δήμους και δημόσιους
φορείς για να προβάλλει το στόχο και τα αποτελέσματα του έργου.
Επιπλέον, ο Δήμος Ραφήνας ήταν σε στενή επικοινωνία με τον ΕΔΣΝΑ
στη διάρκεια υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος 2,
παρουσιάζοντας τους στόχους και τα αποτελέσματα του πιλοτικού
προγράμματος, και προσκαλώντας τους στις εκδηλώσεις δικτύωσης του
έργου. Επίσης η κυρία Ιωάννα Καψιμάλη, εκπρόσωπος του ΕΔΣΝΑ,
συμμετείχε στο συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου, όπου
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα.
Ο ΕΔΣΝΑ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την εφαρμογή του τεχνητού
εδαφικού υλικού στις εγκαταστάσεις του, για ημερήσιο κάλυμμα,
στεγάνωση πυθμένα και φυτοκάλυψη. Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
επικοινώνησε με τη NORDIA, μια ελληνική εταιρεία στον τομέα των
δομικών υλικών, η οποία διαθέτει λατομεία που λειτουργούν υπό τη
διαχείρισή της. Η κυρία Ελευθερία Τσιάβου, εκπρόσωπος της NORDIA,
συμμετείχε στο συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου και εξέφρασε το
ενδιαφέρον της για την πιθανή εφαρμογή του τεχνητού εδαφικού υλικού
στην αποκατάσταση λατομείων (π.χ. ως εδαφοκάλυψη και ως δομικό
στοιχείο στα πρανή των λατομείων).

• PMP ήρθε σε επαφή με το έργο SWAN project (INTEREG).
• Δικτύωση με το LIFE-IP CEI-Greece. Η δικτύωση μεταξύ του LIFE

DIANA και του LIFE-IP CEI-Greece δημιουργήθηκε κατά το τελευταίο
έτος υλοποίησης του έργου, όταν ήταν διαθέσιμα τα αποτελέσματα των
πιλοτικών εφαρμογών. Επιτεύχθηκε στενή επικοινωνία μεταξύ των δύο
ομάδων διαχείρισης του έργου μέσω προσκλήσεων σε εργαστήρια και
άλλες εκδηλώσεις δικτύωσης της άλλης. Ενδεικτικά, ο κ. Χωματίδης,
εκπρόσωπος του LIFE-IP CEI-Greece, συμμετείχε στο 2ο εργαστήριο του
LIFE DIANA στις 29/09/2021 και στο τελικό συνέδριο στις 16/12/2021.
Ομοίως, το LIFE-IP CEI-Greece προσκάλεσε το LIFE DIANA στην
εκδήλωση δικτύωσης στις 22.12.2021. Από την αρχή της επικοινωνιακής
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μας σύμπραξης, το υλικό των έργων ανταλλάσσεται τακτικά, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι και οι δύο κοινοπραξίες είναι ενημερωμένες για την 
πρόοδο και τα ευρήματα των δύο έργων. Και τα δύο έργα βρίσκονται σε 
στενή συνεργασία και μοιράζονται το ίδιο όραμα προς τα ακόλουθα 
θέματα: 

1. Πρόοδος στη διεθνή τυποποίηση σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας - ISO 59000 υπό ανάπτυξη 

2. Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και ευκαιρίες χρηματοδότησης 

3. Πρόταση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE για την αποτελεσματική εφαρμογή της κυκλικής 

οικονομίας στην Ελλάδα 

6.4 Κατάλογος προτεινόμενων πρόσθετων δραστηριοτήτων 
και προϊόντων διάδοσης 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE DIANA και στο πλαίσιο ενός 
After-LIFE Σχεδίου Επικοινωνίας, ο διαχειριστής και οι εταίροι 
συνεχίζουν τις δράσεις διάδοσης με στρατηγική στόχευση σε 
συγκεκριμένα ακροατήρια για τη διάδοση και ενθάρρυνση της 
εφαρμογής των πλεονεκτημάτων του έργου Life Diana.. 

• Διάδοση στον βιομηχανικό τομέα. 
Με ένα ρεαλιστικό σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του έργου με έμφαση στα οφέλη για την πετρελαϊκή 
βιομηχανία στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πρόκλησης που 
αντιμετωπίζει και την άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε 
βιομηχανικές δραστηριότητες. Με συναντήσεις με τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα της βιομηχανίας διύλισης και εμπορίας πετρελαίου για 
την προώθηση της εφαρμογής των νέων διαδικασιών και προϊόντων 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE DIANA.. 

• Ενημέρωση και δικτύωση με τους προμηθευτές πρώτων 
υλών. 
Πραγματοποίηση σειράς επαφών για ενημέρωση και συνέργειες με 
εταιρίες εξόρυξης πρώτων υλών βιομηχανικών ορυκτών που 
σχετίζονται με το LIFE DIANA. 

• Διάδοση στους τελικούς χρήστες του τεχνητού εδαφικού 
υλικού. 
Στοχευμένη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του  τεχνητού 
εδαφικού υλικού που παράγεται από το LIFE DIANA σε άμεσους 
χρήστες, όπως είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και τα 
Λατομεία, αλλά και στις διοικήσεις των δημόσιων αρχών και των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως οι Δήμοι που είναι υπεύθυνοι για 
τη λειτουργία των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 
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• Διάδοση στην επιστημονική κοινότητα.
Οι εταίροι του LIFE DIANA συνεχίζουν να διαδίδουν και να
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε εργαστήρια, περιβαλλοντικές
δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν εφαρμογές της κυκλικής
οικονομίας στην επιστημονική κοινότητα. Συμμετέχουν σε επιστημονικά
συνέδρια που διοργανώνονται από οργανισμούς που συνδέονται με τις
πτυχές και τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο έργο.

• Διατήρηση και βελτίωση του δικτυακού τόπου του
έργου.
Σημαντική για τη συνεχή διάδοση των επιτευγμάτων που σχετίζονται με
το έργο είναι η συνεχής λειτουργία του δικτυακού τόπου
www.lifediana.eu διαθέσιμου στα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Μέσω του
site είναι δυνατή η πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του έργου και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

• Ενημερωτικά φυλλάδια.
Η ενημέρωση σχετικά με το έργο LIFE DIANA συνεχίζεται μέσω της
διανομής ενημερωτικών έντυπων φυλλαδίων, στα ελληνικά και στα
αγγλικά από τις εγκαταστάσεις των εταίρων, καθώς και σε εκδηλώσεις
δικτύωσης και διαμεσολάβησης, χρησιμοποιώντας τα επικοινωνιακά
"εργαλεία" που έχουμε ήδη αναπτύξει κατά τη διάρκεια του έργου και
με τη συνεχή προβολή της ταυτότητας LIFE DIANA για τη διάδοση του
στόχου και των αποτελεσμάτων του.

Η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί από ίδια μέσα της
κοινοπραξίας.

Δράση Προϋπολογισμός 
Συντήρηση και τακτική ενημέρωση του website 
LIFE DIANA  5.000€ 

Διατήρηση προφίλ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (LinkedIn, Twitter) - 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε 
συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια, και εργαστήρια 2.500€ 

 Layman’s report 1.000€ 
Ενημερωτικά Φυλλάδια 1.000€ 
Ενημερωτικές Αφίσες 500€ 
Δημοσιεύσεις σε κλαδικά περιοδικά 2.000€ 
Συνεργασία με άλλα έργα LIFE για ανταλλαγή 
πρακτικών και εμπειριών 500€ 

Διατήρηση της επικοινωνίας με δημόσιους φορείς 500€ 
Διατήρηση της επικοινωνίας με τους προμηθευτές 
πρώτων υλών 500€ 

Επικοινωνία με τελικούς χρήστες (ιδιοκτήτες 
ΧΥΤΑ και Λατομείων) 500€ 

http://www.lifediana.eu/
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