
 
 
 
 
 

Μετατροπή των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων -ΜΕΑ σε Μονάδες 
Ανάκτησης Ανακύκλωσης -ΜΑΑ. 

Η συνισταμένη του δευτερογενούς καυσίμου και της παραγωγής 
ενέργειας σε αυτές. 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM 
«Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα 

Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ» 
 



Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ 

Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ ώστε να εναρμονιστούν με τις 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας.  

 

 

 

 

 

 

ΜΕΑ 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 

Υπολειμματικά σύμμεικτα 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

Βιοαέριο 

Compost υψηλής ποιότητας 

CLO 

Δευτερογενές καύσιμο (RDF/ SRF) 

Ο ρόλος των ΜΑΑ ως μέρος της ολιστικής λύσης διαχείρισης των ΑΣΑ. 



Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ 

• Τρία διακριτά ρεύματα επεξεργασίας 

• Αξιοποίηση σημαντικού μέρους υφιστάμενου εξοπλισμού 

• Μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΑ 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 

Υπολειμματικά σύμμεικτα 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

Βιοαέριο 

Compost υψηλής ποιότητας 

CLO 

Δευτερογενές καύσιμο (RDF/ SRF) 

Προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά 



Μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ 

Πλεονεκτήματα 
 
 

• Εξοικονόμηση χρηματικών πόρων 

• Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών 
και εξοπλισμού 

• Περιβαλλοντική ωρίμανση 

• Αύξηση δυναμικότητας – ευελιξία 

 
 

Προβληματισμοί 
 
 

• Οικονομικά μεγέθη (gate fee, Χ/Ο 
ανάλυση) 

• Αύξηση λειτουργικού κόστους 
μονάδας 

• Συχνότητα καθαρισμού γραμμών 
επεξεργασίας 

• Απορρόφηση υλικών και προϊόντων 

 



Δευτερογενή καύσιμα RDF/ SRF 

RDF 
 

• Μη ανακυκλώσιμο χαρτί και πλαστικό  

• Υψηλή θερμογόνος δύναμη 

• Λιγότερη επεξεργασία άρα 
ελαχιστοποίηση του κόστους 
(επένδυσης και λειτουργίας) 

• Μη αξιοποίηση του οργανικού 
κλάσματος των συμμείκτων 

 
 

SRF 
 

• Υπολειμματικά σύμμεικτα και 
υπολείμματα ΑΥ 

• Αυστηρά κριτήρια προτυποποίησης 
(ΚΥΑ οικ. 56366/4351/2014)  

• Μείωση υπολείμματος προς διάθεση 
σε ΧΥΤ 

• Αύξηση κόστους επένδυσης και 
λειτουργίας 

• Αξιοποίηση οργανικού κλάσματος 
υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ 

 



Δευτερογενή καύσιμα RDF/ SRF 

 

Προβληματισμοί για τα δευτερογενή καύσιμα (RDF/ SRF) 

 Αβέβαιη σύσταση των προς επεξεργασία ΑΣΑ άρα αβέβαιη ποιότητα 
παραγόμενου υλικού 

 Διάθεση δευτερογενούς καυσίμου 

 Εμπορευσιμότητα δευτερογενούς καυσίμου 

 Κοστολόγιο μεταφοράς  

 



Παραγωγή ενέργειας σε ΜΑΑ 

 

Ο ρόλος της ΜΑΑ στην παραγωγή ενέργειας - Στόχοι 

Θερμική επεξεργασία εναλλακτικών υλικών 

Οικονομικότητα λύσεων - Επίτευξη στόχων αξιοποίησης θερμικής 
ενέργειας 

 Χρηματοδότηση μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης 

 



Ευχαριστώ  
για την προσοχή σας 


