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ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ –
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ:
Ενας Επίκαιρος
Απολογισμός

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΝΕΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το παρόν τεύχος συμπερασμάτων του συνεδρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –
ΒΙΟΜΑΖΑ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, αναφέρεται σε
μια νέα πραγματικότητα: Την Eνεργειακή Αξιοποίηση
Απορριμμάτων – Βιομάζας, στο πλαίσιο της κυκλικής
οικονομίας, που αποτυπώνεται πλέον ευκρινώς στο
νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εκδήλωση κατέγραψε με ακριβή και πρωτότυπα
στοιχεία, παραδείγματα εφαρμογών – τεχνολογιών,
ερωτήματα, προτάσεις και επενδυτικά ενδιαφέροντα,
που μπαίνουν μαζί με την ενεργειακή αξιοποίηση,
στην καθημερινή περιβαλλοντική ατζέντα.

Λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται, το τεύχος
προωθείται προς όλους τους συναρμόδιους φορείς
του Δημόσιου Τομέα, της Περιφερειακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τον ιδιωτικό τομέα, τους επενδυτές
καθώς και τους επιχειρηματικούς, ακαδημαϊκούς και
ενεργειακούς φορείς που υποστήριξαν την εκδήλωση. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη

02 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο Athens Divani Caravel, με
διοργανωτές την Α Energy και το ΣΔΙΤ
Forum, που έχουν ασχοληθεί διαχρονικά με
θέματα περιβαλλοντικών υποδομών και με
τη μέθοδο ΣΔΙΤ. 

Επιστημονικός Εταίρος της εκδήλωσης ήταν
η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ και Supporting partner
ήταν το έγκυρο site της Αυτοδιοίκησης
ΟΤΑVOICE.

Το παρακολουθήσαν 230 άτομα, διοικητικά
στελέχη και πολιτικές ηγεσίες Περιφερειών
και άλλων αρμόδιων φορέων, εκπρόσωποι
αξιόλογων επιχειρηματικών συνδέσμων και
εταιρειών του περιβαλλοντικού και του
ενεργειακού χώρου, επενδυτές, μελετητές
και στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

https://aenergy.gr/aenergy/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1-energy-%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
https://sditforum.gr/%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84-forum/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b1%cf%82/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%82-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84/
https://eedsa.gr/site/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΣΕΛ. 05-06 Τα συμπεράσματα της προσυνεδριακής συνάντηση,
κατά την οποία ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, εξήγησε αναλυτικά τον
σχεδιασμό και τους στόχους του ΥΠΕΝ σε σχέση με την
ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και πως οι αναγκαίες
υποδομές θα αποτυπωθούν πλέον στο νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων. 

ΣΕΛ. 07-22 Τα συμπεράσματα των 3 θεματικών ενοτήτων, με τη
μορφή πρωτότυπων ερωτήσεων - απαντήσεων, στις οποίες
τοποθετήθηκαν οι 33 διακεκριμένοι ομιλητές.

ΣΕΛ. 23-26 Ρεπορτάζ από την απονομή τιμητικών διακρίσεων
σε αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για
την προώθηση έργων και πρακτικών που ανοίγουν το δρόμο
στη κυκλική οικονομία και στο πλαίσιο αυτής, στην ενεργειακή
αξιοποίηση απορριμμάτων και βιομάζας στη χώρα μας. 

ΣΕΛ. 27  Ευχαριστήρια. 

ΣΕΛ. 28-29 Στιγμιότυπα - Φωτογραφικό Υλικό.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΥΠΕΝ,
με τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ενεργό μέρος έλαβαν οι παρακάτω αξιόλογοι
επιχειρηματικοί και ακαδημαϊκοί φορείς:
ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης
Αποβλήτων, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής
Αξιοποίησης Αποβλήτων, ΕΛΕΑΒΙΟΜ – Ελληνική
Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ΕΣΠΑΒ – Ελληνικός
Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου, ΕΚΕΤΑ – Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΚΑΠΕ
και BIOENERGY EUROPE.

Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Χορηγός ήταν η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Υποστηρικτής ήταν η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Contributors
ήταν οι εταιρείες ENVIROPLAN Α.Ε. και I. FRANTZIS &
ASSOCIATES LTD.

ΑΙΓΙΔΑ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης, 
ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, στο πλαίσιο
ωριαίας προσυνεδριακής συνάντησης, εξήγησε
αναλυτικά τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για την 

Γιατί επιλέχθηκε η λύση της ενεργειακής αξιοποίησης;

Πώς «κλείδωσε» στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ; 

Τι ζητά το ΥΠΕΝ από την τσιμεντοβιομηχανία;

Πως θα γίνουν οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης;

Πότε ξεκινά ο διάλογος με Αυτοδιοίκηση - Αγορά για την θεσμική αποτύπωση;

Γιατί θα παραμείνει το τέλος ταφής στους δήμους;

Πώς θα προχωρήσουν οι νέες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων μετά την
ολοκλήρωση του βασικού πρώτου κύκλου και ποιος ο ρόλος των ΣΔΙΤ;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ενεργειακή αξιοποίηση:
Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και πώς θα
αποτυπωθεί αυτή και θεσμικά, μέσα από τον διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους που θα
ακολουθήσει.

Απάντησε επίσης, σε καίριες ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες για τις αναγκαίες μονάδες, πολλές από
τις οποίες θα γίνουν με την μέθοδο ΣΔΙΤ, όπως επίσης και για τον ρόλο της τσιμεντοβιομηχανίας. 
Την προσυνεδριακή συνάντηση συντόνισαν ο Κωνσταντίνος Μουστάκας, Γενικός Γραμματέας της
ΕΕΣΔΑ και η Άντα Σεϊμανίδη, Επιστημονική Σύμβουλος της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.
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3.  Επιπλέον, το ΥΠΕΝ ανέθεσε σύνταξη μελέτης, που θα καθορίσει τον αριθμό των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών για τα αστικά απόβλητα και τις
περιοχές στις οποίες θα πρέπει να γίνουν αυτές. Η υπό ολοκλήρωση μελέτη θα καταδείξει πόσες μονάδες καύσης
απορριμμάτων θα απαιτηθούν, περιοχές που είναι καλύτερα να χωροθετηθούν, αλλά και τις ποσότητες τις οποίες
μπορεί να απορροφήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια η τσιμεντοβιομηχανία. 

4. Με βάση τα παραπάνω και μέσα από αναλυτικό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους θα ληφθούν οι τελικές
αποφάσεις για το μοντέλο χρηματοδότησης των νέων μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι στόχος του σχεδιασμού
η υλοποίηση των μονάδων από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα με τη μέθοδο
Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που αποδεδειγμένα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα.

5. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι ο διάλογος με Αυτοδιοίκηση, τσιμεντοβιομηχανίες, επενδυτές, τη ΔΕΗ και
συνολικότερα την αγορά που καλείται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, καθώς αυτή η εξέλιξη, μόνον θετικό
πρόσημο μπορεί να έχει για το περιβάλλον και τον πολίτη. 

6. Σε ότι αφορά ειδικότερα στον σημαντικό ρόλο της τσιμεντοβιομηχανίας στην ενεργειακή αξιοποίηση, καθώς
αποτελεί σήμερα τον μοναδικό αποδέκτη του δευτερογενούς καυσίμου SRF και υποστηρίζει εμπράκτως την ενεργειακή
αξιοποίηση, δεν υπάρχει προς το παρόν απόλυτη ταύτιση απόψεων με την Πολιτεία. 

7. Από τη δική του πλευρά, το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι ο στόχος για το τέλος εισόδου (gate fee) των απορριμματογενών
δευτερογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία, πρέπει να κρατηθεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από το ακροατήριο, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων, απάντησε ότι θεωρεί εφικτή ακόμα και μια τιμή που δεν θα απέχει από το μηδέν, προκειμένου να μην
καλούνται οι πολίτες να καλύπτουν όλο το κόστος της διαχείρισης. 

8. Σε ότι αφορά το τέλος ταφής ύψους 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων το οποίο ισχύει από την αρχή του 2022, θα
παραμείνει, θα εισπραχθεί κανονικά για το 2022, καθώς είναι στα προ απαιτούμενα για την εκταμίευση πόρων για τη
χώρα μας, πλην όμως θα υπάρξει παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αποπληρωμής του από τους Δήμους

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Ν  Τ Α  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α :

9.  Για τον τομέα των βιοαποβλήτων, το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ για την κάλυψη των κενών που
παρουσιάζονται θα υποστηριχθούν οι μικροί και ορεινοί
δήμοι για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή.

10. Σε ότι αφορά τις νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων με
τη δημοπράτηση των μονάδων Βόλου, Λάρισας, Ανατολικού
Τομέα Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Νάξου, το πρώτο τρίμηνο
του 2023 ολοκληρώνεται ο μεγάλος κύκλος σχετικών
διαγωνισμών. Στη συνέχεια, οι φορείς διαχείρισης
απορριμμάτων – ΦοΔΣΑ θα έχουν δυο επιλογές: Είτε να
κατασκευάσουν τα νέα έργα με ΣΔΙΤ, ή να τα κατασκευάσουν
αποκλειστικά με δικούς τους πόρους. 

1. Το ΥΠΕΝ θεωρεί, ότι η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, είτε
βιοαερίου – βιομάζας είτε δευτερογενούς καυσίμου για την παραγωγή
ενέργειας, αποτελεί τον μοναδικό ασφαλή δρόμο για να περιοριστεί η
ταφή στο 10% έως το 2030, όπως προβλέπει ο Εθνικός Σχεδιασμός και οι
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Χαρακτηρίζεται ως «πράσινη» λύση και
πολύ καλύτερη από την ταφή.

2. Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία την ενέταξε στον δημόσιο διάλογο
αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη και αναθεώρησε το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο του νέου
ΕΣΔΑ θα επιτρέπεται η θερμική επεξεργασία, όχι μόνο
απορριμματογενών καυσίμων, αλλά και υπολειμματικών σύμμεικτων
απορριμμάτων (ΣΣ που συλλέγονται από τους πράσινους κάδους και τα
οποία δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν), για ένα μεταβατικό
διάστημα. Το μεταβατικό διάστημα, ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του
συνόλου του δικτύου των Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων – MEA
και Μονάδων Ανάκτησης – ΜΑΑ.
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της Πρώτης Ενότητας, εξετάστηκαν
αναλυτικότερα και πιο διεξοδικά, επενδυτικά θέματα που
αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου μονάδων ενεργειακής
αξιοποίησης αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα, στην
υπάρχουσα Ευρωπαϊκή εμπειρία και στις υφιστάμενες
τεχνολογίες.

Παρουσιάστηκαν επίσης, οι απόψεις Περιφερειών, που είτε
ενδιαφέρονται για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής
αξιοποίησης, είτε βρίσκονται κοντά στην υλοποίηση
Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης – ΜΑΑ. 

Ένα ακόμα θέμα που εξετάστηκε, ήταν τα χρηματοδοτικά
μέσα υλοποίησης περιβαλλοντικών υποδομών και υποδομών
ενεργειακής αξιοποίησης, όπως και η ανάκτηση ενέργειας
από τα απόβλητα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και ο
ρόλος της τσιμεντοβιομηχανίας.

Την πρώτη ενότητα συντόνισαν ο Γιώργος Ηλιόπουλος,
πρόεδρος ΕΕΔΣΑ και η Άντα Σεϊμανίδη, Επιστημονική
Σύμβουλος της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.

Για να διευκολυνθούν οι αναγνώστες μας, συντάξαμε 23
βασικά ερωτήματα που τέθηκαν και τα αντιστοιχήσαμε με τις
απαντήσεις, ή επισημάνσεις, οι οποίες δόθηκαν από τους
διακεκριμένους ομιλητές.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

23 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Τα ισοζύγια του ΕΣΔΑ, τα οποία αναλυτικά
παρουσιάστηκαν, καθιστούν απολύτως σαφές,
ότι μόνο με την εφαρμογή της ιεραρχικής
πυραμίδας Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση –
Ανακύκλωση και χωρίς την εφαρμογή μεθόδων
θερμικής επεξεργασίας των υπολειμμάτων και
ενδεχομένως και δευτερογενών καυσίμων, ο
στόχος του μέγιστου ποσοστού υπολείμματος
10% κ.β. δεν μπορεί να επιτευχθεί. Σε ότι αφορά
τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, μπορούν
να συμβάλουν συμπληρωματικά με τις άλλες
υποδομές στην επίτευξη του στόχου για μείωση
των αποβλήτων που οδηγούνται προς διάθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4819/2021, στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ είναι οι διαδικασίες
εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και
χωροθέτησης και δημοπράτησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο
συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών. 
Στις αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ είναι η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων.

1. Πώς στοιχειοθετείται από τα ισοζύγια του ΕΣΔΑ – Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων, η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων;

2. Τι προβλέπει ο νόμος 4819/2021 για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων
και πώς καθορίζονται οι αρμοδιότητες για τη δημιουργία δικτύου μονάδων
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ή/και δευτερογενών καυσίμων;

3. Για πόσο χρόνο θα πρέπει να ισχύσει η μεταβατική διαχείριση στην
ενεργειακή αξιοποίηση των σύμμεικτων σκουπιδιών;

Από τους περισσότερους ομιλητές επισημάνθηκε, ότι η Πολιτεία αναγκάζεται σήμερα να πάρει
δραστικές αποφάσεις προκειμένου να καλύψει κενά στις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων από τα
προηγούμενα χρόνια. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η διάταξη για την μεταβατική διαχείριση
στο υπό επικαιροποίηση ΕΣΔΑ, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η ενεργειακή αξιοποίηση και
υπολειμματικών σύμμεικτων σκουπιδιών ως την ολοκλήρωση όλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ. 

Όπως όμως διευκρινίστηκε από ορισμένους ομιλητές, η μεταβατική διαχείριση θα πρέπει να
οριοθετηθεί πιο αυστηρά από χρονικής άποψης, ώστε σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί η πυραμίδα
Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και στο τέλος Ανάκτηση της Ενέργειας για να κλείσει ο
κύκλος της κυκλικής οικονομίας. Είναι επίσης ξεκάθαρο, ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί προ-
επεξεργασία και μηχανική διαλογή, ώστε αυτό που θα πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση να είναι
μόνον το υπόλειμμα το οποίο δεν μπορεί να ανακυκλωθεί.
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Πολύ σημαντικός, καθώς στην πράξη οι ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες είναι οι μόνες οι οποίες
πραγματοποιούν ενεργειακή αξιοποίηση με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία βελτιώνουν συνεχώς. Οι
τσιμεντοβιομηχανίες, στο πλαίσιο της οικειοθελούς συμφωνίας τους με το ΥΠΕΝ, παρέδωσαν πρόσφατα τις
ποσότητες που θα μπορούν να απορροφήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Με βάση αυτές, η Πολιτεία λαμβάνει αυτήν την περίοδο τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το πόσες ακριβώς
τελικά μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης θα απαιτηθούν. Επισημάνθηκε πάντως σημαντική διαφορά απόψεων
στην προσέγγιση της τσιμεντοβιομηχανίας με αυτήν του ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προσυνάντησης που προηγήθηκε, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος, τόνισε ότι ο στόχος για το τέλος εισόδου (gate fee) των
απορριμματογενών δευτερογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία, πρέπει να κρατηθεί σε όσο το δυνατόν
χαμηλότερα επίπεδα. Θεωρεί δε εφικτή ακόμα και μια τιμή που δεν θα απέχει από το μηδέν, προκειμένου να μην
καλούνται οι πολίτες να καλύπτουν όλο το κόστος της διαχείρισης. 

4. Ποιος ο ρόλος της τσιμεντοβιομηχανίας στην ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων;

5. Ποιος θα πρέπει να είναι ο κύριος κάτοχος του προς αξιοποίηση υλικού ενεργειακού
περιεχομένου;
Πρόκειται για ένα επίμαχο θέμα, καθώς οι Δήμοι διαμαρτύρονται ότι έχουν μείνει εκτός ενεργειακής
αξιοποίησης. Όπως επισημάνθηκε από διακεκριμένο ομιλητή, κύριος κάτοχος και πυλώνας του προς αξιοποίηση
υλικού ενεργειακού περιεχομένου πρέπει να παραμείνει η Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού, καθώς την αρμοδιότητα της
διαχείρισης απορριμμάτων την έχουν οι Δήμοι.

6. Πώς θα κινηθούν οι Περιφέρειες που ενδιαφέρονται άμεσα για την ανάπτυξη
μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων;
Δεδομένου ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους στον κεντρικό σχεδιασμό, οι εκπρόσωποι των
άμεσα ενδιαφερόμενων Περιφερειών, ανέφεραν, ότι περιμένουν άμεσα και με μεγάλο ενδιαφέρον τις τελικές
προτάσεις της Πολιτείας προκειμένου να κινηθούν αντίστοιχα.

7. Ποια η ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης; 
Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και διεθνείς
οργανισμούς ως μια από τις λύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και μπορεί να έχει
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων,
μειωμένων εκπομπών, δημιουργίας θέσεων εργασίας και προώθησης της καινοτομίας. 

8. Πώς αποδεικνύεται ότι η ενεργειακή αξιοποίηση και η ανακύκλωση λειτουργούν
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας; 
Παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μείωση της υγειονομικής ταφής
αποβλήτων, κατά 60% (1995-2018), έχει ενισχύσει την ανακύκλωση (τριπλασιασμός) η οποία αναπτύσσεται
παράλληλα με την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων (+50% από το 1990). 

Αυτό αποδεικνύει ότι η
ενεργειακή αξιοποίηση 
και η ανακύκλωση
λειτουργούν στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας
συμπληρωματικά, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση
της αξιοποίησης και τη
δραστική μείωση της
διάθεσης των αποβλήτων.
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Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας του Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) για το 2035,
που επίσης παρουσιάστηκε, η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων θα συνεχίσει να παρέχει ουσιαστική
επεξεργασία αποβλήτων, όπου η ανακύκλωση δεν είναι κατάλληλη, να αποτελεί πηγή δευτερογενών πρώτων
υλών και εν μέρει Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας για την κυκλική οικονομία και να συμβάλλει στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Ειδικότερα σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφωθεί με τους
φιλόδοξους στόχους του 2030, θα εξακολουθεί να υπάρχει κενό 41 Mt/έτος δυναμικότητας προς ενεργειακή
αξιοποίηση αποβλήτων. 

9. Η ανακύκλωση είναι όμως μια πολύ δυναμική διαδικασία. Μέχρι πότε θα χρειάζεται
και η ενεργειακή αξιοποίηση; 

10. Πόσες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης λειτουργούν στην Ευρώπη; 
Στην Ευρώπη λειτουργούν σήμερα 492 Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης. Από αυτές, οι 81 έχουν
κατασκευαστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Συνολικά, η θερμική επεξεργασία αποβλήτων στην ΕΕ ανέρχεται σε
96 τόνους σε ετήσια βάση.

11. Ποια είναι η επικρατέστερη τεχνολογία για την ενεργειακή αξιοποίηση;
Η συντριπτική πλειονότητά των παραπάνω μονάδων λειτουργεί
με τεχνολογίες καύσης με κινούμενη εσχάρα (moving grate
incineration) και ακολουθούν οι τεχνολογίες καύσης με
ρευστοποιημένη κλίνη (fluidized bed), με τάση μείωσης των
τελευταίων. Υπάρχουν ελάχιστα καταγεγραμμένα παραδείγματα
αεριοποίησης (gasification) και αεριοποίησης πλάσματος (plasma
gasification) που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη σε βιομηχανική
κλίμακα για ΑΣΑ ή παράγωγα τους. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές
μονάδες με τεχνολογία αεριοποίησης για άλλους τύπους
αποβλήτου (π.χ. πλαστικό, ιλύς, λιπαντικά έλαια κλπ.).

12. Γιατί οι μονάδες waste to energy, χωροθετούνται ακόμα και στο κέντρο
ευρωπαϊκών πόλεων;
Οι λόγοι για τους οποίους στην Ευρώπη χωροθετούνται, εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και στο κέντρο μεγάλων
πόλεων, μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, είναι το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η πλήρης διαφάνεια σε
ότι αφορά τις εκπομπές των μονάδων και η ενσωμάτωση με την τοπική κοινωνία και τις όμορες βιομηχανίες.

13. Ελέγχονται οι προηγμένες τεχνολογίες που αφορούν την ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση του CO2 που προκύπτει από την καύση των απορριμμάτων; 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καύσης, εντάσσονται
και ελέγχονται στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών /
ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχο της ρύπανσης. Οι
σχετικές τεχνολογίες είναι πολύ προηγμένες και ελέγχονται
πλήρως. Μάλιστα από το 2026, η ενεργειακή αξιοποίηση
αποβλήτων θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας
Ρύπων (EU Emissions Trading System). 

14. Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της καύσης απορριμμάτων για την Ελλάδα;

Ώριμη τεχνολογία και επαρκής τεχνογνωσία διαθέσιμη από τη λειτουργία μονάδων σε βιομηχανική κλίμακα
διεθνώς. Πολλά επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών καύσης στο εξωτερικό. 
Βαθμός απόδοσης τεχνολογιών καύσης σε σχέση με τις εναλλακτικές τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης.
Επίτευξη των πιο αυστηρών ορίων εκπομπών της ΕΕ. 
Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σημαντικά χαμηλότερες και ελεγχόμενες εκπομπές αερίων, χαμηλή
παραγωγή υγρών αποβλήτων, μικρός βαθμός υπολειμμάτων προς διάθεση). Ευελιξία και διαθεσιμότητα
καυσίμου.
Παραγωγή ενέργειας που μπορεί να καταταχτεί στις ΑΠΕ. 
Αύξηση του χρόνου ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΥ.
Ανακύκλωση μετάλλων και αξιοποίηση τέφρας πυθμένα. 

Τα πλεονεκτήματα, συνοψίστηκαν στα εξής: 
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Σχεδιασμός με βάση τις ποσότητες απορριμματογενών καυσίμων χωρίς υπερδιαστασιολογήσεις
(προκρίνεται μοντέλο μονάδων με τουλάχιστον 2 γραμμές τροφοδοσίας).
Σχεδιασμός με βάση τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και όχι μόνο με βάση τις μονάδες ΜΒΕ/ΜΕΑ.
Προσεκτικός σχεδιασμός ώστε συγκεκριμένες ποιότητες ΑΚ να τροφοδοτούν την τσιμεντοβιομηχανία.
Σχεδιασμός μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΚ διαφόρων ποιοτήτων.
Να θεσμοθετηθεί η πλήρης διαφάνεια στις εκπομπές καπναερίων και πλήρη ανοιχτή πρόσβαση 24/7 στις
εκπομπές, όλων των φορέων που εγκρίνονται/αδειοδοτούνται για καύση ΑΚ.
Οι πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν το κράτος για να ελέγξει σωστά και δίκαια τις μονάδες WtE και
χωρίς να προσπαθήσει να καλύψει τυχόν αστοχίες στη λειτουργία τους, που οδηγούν σε εκπομπές άνω από
τα επιτρεπτά όρια.
Τα όρια εκπομπών να είναι γνωστά και εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν
τις εκπομπές που βλέπουν.
Η πρόβλεψη για ενεργειακή ανάκτηση να υποχρεώνει σε μεγιστοποίηση απόδοσης και να προωθεί μονάδες
τριπαραγωγής αφού η Ελλάδα έχει ανάγκη για ηλεκτρική, θερμική και ψυκτική ενέργεια, με βάση την
φιλοσοφία των Γερμανών και την εφαρμογή των Ισπανών (Παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα,
η συνδυασμένη ανάπτυξη μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ με δίκτυα τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης της
Βαρκελώνης).

Με βάση τη φιλοσοφία της Γερμανίας και την εφαρμογή της Ισπανίας, που λειτουργούν ήδη επιτυχώς τέτοιες
μονάδες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πλην όμως με τις ακόλουθες 8 προϋποθέσεις που παρατέθηκαν από
διακεκριμένο ομιλητή: 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Να γίνει η χώρα μας σημαντικός πυλώνας για τη μείωση της
διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα και την παράλληλη αύξηση της
ανακύκλωσης.
Να δημιουργήσει νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 
Να μετριάσει την κλιματική αλλαγή. 
Να δημιουργήσει έσοδα για τους ΦοΔΣΑ από την πώληση
ανακυκλώσιμων προϊόντων και ενέργειας.
Να δώσει τη δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων υποδομών (π.χ.
λιγνιτικές μονάδες) αντί για κατασκευή νέας μονάδας. 
Να συνδέσει μη αξιοποιήσιμη ενέργεια (θερμική) με τεχνολογίες
εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. υδρογόνο).

Επιπλέον, η καύση σχετίζεται και με τις εξής Ευκαιρίες:

15. Ποια είναι όμως και τα Μειονεκτήματα της καύσης απορριμμάτων για την χώρα μας;
Είναι ακριβή επένδυση με υψηλό κόστος επένδυσης (CAPEX) και με υψηλά λειτουργικά κόστη (OPEX). 
Η χωροθέτηση των μονάδων καύσης υπόκειται σε πιθανούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον δε, υπάρχει
και έλλειψη έμπειρου προσωπικού. 

16. Υπάρχει εναλλακτική προσέγγιση για την ενεργειακή αξιοποίηση των
απορριμματογενών καυσίμων; 
Σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, συνδυάζουν την
κάλυψη ενεργειακών αναγκών όπως ηλεκτρισμός/θέρμανση/ψύξη και τους στόχους για τα απόβλητα με
παράλληλη αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών - ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλοντας στην ενεργειακή
ανεξαρτησία της χώρας. Δηλαδή οι μονάδες Waste to Energy (WtE) λειτουργούν με βάση τις ενεργειακές ανάγκες
της περιοχής χωροθέτησης τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργεια και με επιπλέον
συμπληρωματικό στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

17. Στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης μπορούν να λειτουργήσουν
μονάδες που καλύπτουν συνδυασμένες ανάγκες και με ποιες προϋποθέσεις;  

Επιπλέον, η καύση σχετίζεται και με τις εξής Απειλές:

Επιδοτήσεις για την παραγωγή ενέργειας πιθανώς χαμηλότερες από ΑΠΕ. 
Φαινόμενα NIMBY. 
Αύξηση τιμών αναλωσίμων. 
Πιθανές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων. 
Δυσκολία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων και άδεια λειτουργίας.
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19. Ποια είναι όμως και τα Μειονεκτήματα της καύσης απορριμμάτων για την χώρα μας;

Όπως αναφέρθηκε, η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που παράγεται, είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα μιας μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και συμβάλλει στην
κερδοφορία καθώς συμμετέχει κατά κανόνα σε ποσοστό 15-20% στα έσοδα αυτών των εγκαταστάσεων.

20. Γιατί όμως η ΕΕ, στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 δεν χρηματοδοτεί, πέρα
από εξαιρέσεις, τις επενδύσεις στον τομέα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων;

Η Ε.Ε. δεν διαφωνεί με την ενεργειακή αξιοποίηση. Το πρόβλημα με την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης
χρηματοδότησης είναι, ότι προσκρούει σε έναν γενικό κανόνα, περί κλιματικής ουδετερότητας, με την ονομασία
«μη πρόκληση σημαντικής βλάβης». Ως αποτέλεσμα αυτού του κανόνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συγκεκριμένες
μονάδες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. 

18. Ποια είναι η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας στα έσοδα μιας
μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης; 

Στην Ευρώπη λειτουργούν εντελώς διαφορετικά παραδείγματα
μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης: Αναφέρθηκαν παραδείγματα
μονάδων που κάνουν ταυτόχρονη χρήση μη ανακυκλώσιμων
αστικών απορριμμάτων, βιομηχανικών και νοσοκομειακών
αποβλήτων, αλλά και αφυδατωμένης ιλύος από βιολογικούς
καθαρισμούς, εξυπηρετώντας με την θερμότητα που παράγουν
γειτονικές βιομηχανίες. Στο Παρίσι, άλλες μονάδες εξυπηρετούν
εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους παρέχοντας τηλεθέρμανση.
Στην Πολωνία, μια ολόκληρη πόλη απεξαρτήθηκε από τα ορυκτά
καύσιμα εξ αιτίας μιας μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης που
πραγματοποιήθηκε μάλιστα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Στη Βρετάνη, μια
βιομηχανία που παράγει γάλα σε σκόνη, παίρνει τη θερμότητα
από την όμορη μονάδα waste to energy και την αξιοποιεί για
την αφυδάτωση του γάλακτος. 

21. Τι είναι οι Μονάδες Ανακύκλωσης και Ανάκτησης (ΜΑΑ) που έχουν καταστεί
υποχρεωτικές στο πλαίσιο της νέας τροποποίησης του ΕΣΔΑ;

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει η νέα τροποποίηση του ΕΣΔΑ στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με
την οδηγία της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία, αφορά στις Μονάδες Ανακύκλωσης και Ανάκτησης. Στις μονάδες
αυτές, θα πραγματοποιείται μηχανική διαλογή των χωριστά συλλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και βιολογική
επεξεργασία του χωριστά συλλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων είτε με αερόβια διεργασία
είτε με αναερόβια χώνευση. Οι ΜΑΑ θα παραλαμβάνουν και ποσότητες υπολειμματικών σύμμεικτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) οι οποίες θα υπόκεινται σε μηχανική και βιολογική επεξεργασία και έτσι σταδιακά θα
μειώνονται. 

22. Ουσιαστικά οι ΜΑΑ θα λειτουργούν ως μονάδες REF;

Ναι. Και μάλιστα στη σχετική μελέτη που θα υποβάλλεται για την έγκριση της
χρηματοδότησης του έργου, θα πρέπει ανάμεσα σε άλλα να αποτυπώνεται το
διάγραμμα ροής του παραγόμενου - εισερχόμενου - ανακυκλούμενου SRF
υπολείμματος σε όλη αυτή τη γραμμή. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουν και οι
εθνικές αρχές, και οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΕΕ (Ομάδα Jaspers) ότι η μονάδα
που υλοποιείται, είναι ουσιαστικά μια μονάδα REF.

23. Πώς θα διασφαλιστεί η μετατροπή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε
Μονάδες Ανακύκλωσης και Ανάκτησης για να χρηματοδοτηθούν από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ;

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ΜΕΑ, ο Τομέας Περιβάλλοντος ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από
κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των έργων, μελετητές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
αξιοποίησαν την έννοια της προαίρεσης, η οποία έχει ήδη εισαχθεί σε πολλούς διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί 
 Προ - τυποποιημένα τεύχη Δημοπράτησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν άμεση χρήση της δυνατότητας
«προαίρεσης» των έργων. H πρώτη μονάδα που ήδη δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, τεχνικές και
περιβαλλοντικές, για την ενεργοποίηση της «προαίρεσης», είναι η υπό κατασκευή μονάδα της Κεφαλονιάς. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ

Chief Marketing Officer (CMO)
Adora Montminy

Marketing Manager
Alfredo Torres

Alfredo Torres Alfredo Torres
Chief Marketing Officer (CMO) Marketing Manager

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΜΠΕΛΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΠΑΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΙΚΗΣ
BUSINESS MANAGER

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, SUEZ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΔΣΑ
Συντονιστής Ενότητας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΔΑ
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΕΔΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ENVIROPLAN ΑΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Δεύτερη Ενότητα, ασχολήθηκε αναλυτικά με την 
ενίσχυση των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων,
προκειμένου να παράγουν δευτερογενή προϊόντα,
αλλά και δευτερογενή καύσιμα SRF-RDF, καθώς
επίσης και με τον ρόλο και τις νέες τεχνολογίες/
επενδύσεις της τσιμεντοβιομηχανίας στην υποδοχή
του δευτερογενούς καυσίμου. 

Για πρώτη φορά, οι ευπρόσωποι των εγχώριων
τσιμεντοβιομηχανιών, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ,
παρουσίασαν δημόσια τα ποσοστά υποκατάστασης
συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα
στα εργοστάσια τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
χαρακτηριστικά case-studies και εφαρμογές στους
τομείς της ξηραμένης ιλύος από την ΕΥΔΑΠ, όπως
επίσης και ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας σε
συνδυασμό με δευτερογενές καύσιμο, στη μονάδα
τηλεθέρμανσης Αμυνταίου. 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΥΤΕΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

Την δεύτερη ενότητα, συντόνισε, ο Κωνσταντίνος Μουστάκας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ.

Ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν: Και για αυτήν την ενότητα και προκειμένου να
διευκολυνθούν οι αναγνώστες μας, συντάξαμε 15 βασικά ερωτήματα που τέθηκαν και τα αντιστοιχήσαμε με τις
απαντήσεις, ή επισημάνσεις οι οποίες δόθηκαν από τους διακεκριμένους ομιλητές.

15 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Ξεκινά από τη θερμική επεξεργασία εναλλακτικών υλικών και την επίτευξη των στόχων αξιοποίησης της
θερμικής ενέργειας και ολοκληρώνεται με την οικονομικότητα των λύσεων και τη συνεισφορά στην
χρηματοδότηση μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης.

1. Ποιος είναι ο ρόλος των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης – ΜΑΑ στην παραγωγή
ενέργειας;

3. Ποια τα μειονεκτήματα;

Tα οικονομικά μεγέθη (gate fee, Χ/Ο ανάλυση), η αναμενόμενη αύξηση λειτουργικού κόστους της μονάδας, η
συχνότητα καθαρισμού γραμμών επεξεργασίας και η απορρόφηση υλικών και προϊόντων.

4. Υπάρχουν προβληματισμοί αναφορικά με την ποιότητα του υλικού που θα παράγεται
και ποιοι; 
Οι σχετικοί προβληματισμοί που διατυπώθηκαν, αφορούν πρώτον, την αβέβαιη σύσταση των προς επεξεργασία
ΑΣΑ, άρα και την αβέβαιη ποιότητα παραγόμενου υλικού, δεύτερον τη διάθεση δευτερογενούς καυσίμου, τρίτον
την εμπορευσιμότητά του και τέταρτον το κοστολόγιο μεταφοράς. 

5. Μπορεί να συντμηθεί ο χρόνος για τη μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ;

Μια εναλλακτική προσέγγιση που προτάθηκε σε σχέση
με την ακολουθούμενη σήμερα διαδικαστική πρακτική,
περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: Τον σχεδιασμό γενικής
διάταξης για RRF σε 15 μέρες, την άδεια δόμησης για
μονάδες αρχικής σύμβασης σε έναν με δύο μήνες, την
μελέτη εφαρμογής και έναρξη εργασιών μόνον σε
μονάδες που δεν τροποποιούνται, μελέτες RRF και
ταυτόχρονη έναρξη διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠ
και την ένταξη σε χρηματοδότηση – διαδικασία ΥΓΟΣ.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόταση, θα επιτευχθεί
η έναρξη των εργασιών σε δύο μήνες (2), σημαντική
απορρόφηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η κατασκευή
υποδομών σύμμεικτου μέσα στο 2023 και η ταχύτερη
ολοκλήρωση του RRF.

6. Ποια είναι μέχρι σήμερα τα κύρια εμπόδια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην
τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα;

Καταγράφηκαν τα εξής εμπόδια: Απουσία επαρκούς οικονομικού κινήτρου (τέλους ταφής), περιορισμένη
παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων εντός της χώρας, καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης,
έλλειψη εμπιστοσύνης και κοινωνικής συναίνεσης.

7. Υστερεί η Ελλάδα στο ποσοστό υποκατάστασης των
συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα στην
τσιμεντοβιομηχανία σε σχέση με το μέσο ποσοστό στην ΕΕ;

Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας υστερεί
κατά πολύ: Ενδεικτικά, κατά το 2020, το ποσοστό υποκατάστασης των
συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα στην τσιμεντοβιομηχανία
στην Ελλάδα, ανερχόταν μόλις στο 7%, ποσοστό δυσανάλογο σε σχέση με το
αντίστοιχο 44,4% μέσο ποσοστό στην ΕΕ (2016).

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μετατροπής των Μονάδων Επεξεργασίας
Απορριμμάτων – ΜΕΑ σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης – ΜΑΑ;

Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού, η περιβαλλοντική ωρίμανση και η
αύξηση δυναμικότητας – ευελιξία.

8. Σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει τεχνικά η υποκατάσταση
συμβατικών καυσίμων στην παραγωγή τσιμέντου;

Με τη μέθοδο της συν-επεξεργασίας, τεχνικά είναι εφικτή η επίτευξη ρυθμών
υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων >90%.
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Και οι 3 τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ και ΧΑΛΥΨ, υλοποιούν φιλόδοξα επενδυτικά πλάνα απανθρακοποίησης
της παραγωγικής διαδικασίας των μονάδων τους με προτιμητέα μοντέλα την ανάκτηση υλικών & ενέργειας από
απόβλητα και τη χρήση βιομάζας ως καύσιμο. Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, στοχεύουν σε θερμιδική
υποκατάσταση σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμα και το 60%.

9. Ποιοι οι στόχοι της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα;

11. Ποιοι οι στόχοι και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ; 
H θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, προσέγγισε το 2021 το 38,2%. Το φιλόδοξο επενδυτικό
πλάνο απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου για το 2026, περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα,
θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του Ομίλου σε ποσοστό 61,7%, έναντι του σημερινού 38,2%, αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ποσοστό 34%, έναντι του σημερινού μηδενικού ποσοστού, αλλά και εντατική
αξιοποίηση Αποβλήτων Κατεδαφίσεων Κατασκευών στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής
οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον στρατηγικό σχεδιασμό αειφορίας του, ο Όμιλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην ενεργειακή αξιοποίησης βιομάζας.

13. Ποιος είναι ο ρόλος της ξηραμένης ιλύος ως εναλλακτικού καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία;

Η θερμογόνος δύναμη της ξηραμένης ιλύος είναι χαμηλότερη από το petcock και άλλα ορυκτά καύσιμα, πλην όμως,
προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τις εταιρίες παραγωγής τσιμέντου και το περιβάλλον γενικότερα. Ειδικότερα το προϊόν
της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος στην Ψυττάλεια, έχει θερμογόνο δύναμη συγκρίσιμη με τον λιγνίτη και
αξιοποιείται ως δευτερογενές καύσιμο στις τσιμεντοβιομηχανίες.  

10. Ποιοι οι στόχοι και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΙΤΑΝ; 
Η ΤΙΤΑΝ, χρησιμοποιεί δευτερογενή καύσιμα από το 2001. Σήμερα, η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της
στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30%. Η συν-επεξεργασία είναι πλήρως ρυθμιζόμενη από Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
Ειδικά οι τεχνικές προδιαγραφές των εναλλακτικών καυσίμων έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την προστασία της Υ&Α και
του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Πολύ σημαντική καθώς: 100% της παραγόμενης ποσότητας, αξιοποιείται θερμικά από την τσιμεντοβιομηχανία ως
εναλλακτικό καύσιμο, η χρήση της ως εναλλακτικό καύσιμο δεν επιβαρύνεται με το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής
διοξειδίου άνθρακα και η χρήση της ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
και εν γένει τα κόστη αγοράς δικαιωμάτων αέριων ρύπων.

Επιπλέον, ο όμιλος υλοποιεί συστηματικές επενδύσεις αξιοποίησης
δευτερογενών καυσίμων: Πρώτον, στην μονάδα της Θεσσαλονίκης
(Εγκατάσταση συστήματος τροφοδοσίας, μία επένδυση της τάξης των
€ 10 εκ., με ολοκλήρωση το 2024 με δυνατότητα υποκατάστασης > 75%).
Δεύτερον, στο Εργοστάσιο Καμαρίου – Αναβάθμιση ΠΚ1, όπου η
επένδυση με προϋπολογισμό €25 εκ. θα ολοκληρωθεί εντός του 2023,
και θα αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα υποδοχής δευτερογενών
καυσίμων και υποκατάστασης της χρήσης ορυκτών καυσίμων που
απαιτούνται για την λειτουργία των κλιβάνων. 

12. Ποιοι οι στόχοι και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΧΑΛΥΨ;
Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από την ΗALYPS Βuilding Materials SA κατά το 2022, ανέρχεται σε ποσοστό άνω του
50%. Η εταιρεία σχεδιάζει στοχευμένες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις της και κυρίως «έξυπνες» μετατροπές
προσανατολισμένες στην κυκλική οικονομία, με εφαρμογή καινοτόμου πιλοτικού εξοπλισμού. Σημαντικός παράγοντες
επιτυχίας είναι, η ξεκάθαρη πολιτική, η επιτάχυνση των σχετικών αδειοδοτήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός, η
εκπαίδευση όλων των μερών, οι συνέργειες μεταξύ των επιμέρους τμημάτων, τα αυστηρά ποιοτικά χαρακτηριστικά του
υλικού, η συνέπεια των προμηθευτών και οι σωστές συμβάσεις. 

14. Ποια είναι η συμβολή της ξηραμένης ιλύος στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ενέργεια; 

15. Είναι δυνατή ως εφαρμογή η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και δευτερογενούς
καυσίμου για τις ανάγκες μιας μονάδας τηλεθέρμανσης; 
Είναι. Ήδη, υλοποιείται δυνητικά η αξιοποίηση από τις μονάδες παραγωγής θερμικής
ενέργειας της μονάδας τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου, δευτερογενών καυσίμων (SRF/
RDF), δια μέσου της μικτής καύσης με βιομάζα. Σχετικά υλικά μπορούν να
αξιοποιηθούν ενεργειακά από την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κοζάνη.
Τα στοιχεία από την υλοποίηση δοκιμαστικής τροφοδοσίας και καύσης με υλικά από
την Μονάδα της Κοζάνης (Βιοξηραμένο οργανικό και υπολειμματικά) έγιναν σε χαμηλά
φορτία, η τροφοδοσία, καύση και οι ρυθμίσεις καύσης ήταν επιτυχείς, ενώ έγιναν και
σχετικές περιβαλλοντικές μετρήσεις. Οι πιλοτικές δοκιμές θα διαρκέσουν δύο χρόνια.
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Alfredo Torres Alfredo Torres
Chief Marketing Officer (CMO) Marketing Manager

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΑΝ ΑΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ

EUNOMIA RESEARCH & CONSULTING
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Τρίτη Ενότητα ασχολήθηκε με τους άμεσους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά η βιομάζα στο
πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας με την αξιοποίηση του
βιοαερίου – βιομεθανίου – βιοκαυσίμων στο πλαίσιο της
ενεργειακής μετάβασης και με τη συνολικότερη συμβολή της
βιοενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα. Παρουσιάστηκαν
επίσης, χαρακτηριστικά case – studies παραγωγής ενέργειας από
απόβλητα την εποχή της ενεργειακής κρίσης.

Την τρίτη ενότητα συντόνισε ο Κωνσταντίνος Μουστάκας,
Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ. Επιπλέον, κατατέθηκε στα πρακτικά 
 κείμενο με εισαγωγικές σκέψεις από πλευράς του Αντιπροέδρου
της ΕΕΔΣΑ Νικόλαου Μουσιόπουλου.

Την ενότητα άνοιξε με ομιλία του, ο Κωνσταντίνος Αραβώσης,
Γενικός Γραμματέας Δασών, προτείνοντας την εφαρμογή της
κυκλικής οικονομίας στη βιομάζα. Όπως τόνισε, στόχος του
ΥΠΕΝ, είναι η θεσμοθέτηση εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης
βιομάζας με βάση τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, ως καύσιμο
υλικό, ως εναλλακτικό υλικό για ενεργειακή αξιοποίηση ή για
μονάδες αναερόβιας χώνευσης και κομπόστ ή σε συνδυασμό
αυτών.

Αναφορικά με τη δασική βιομάζα, η Γενική Γραμματεία Δασών
προχωρεί άμεσα στην επέκταση του υπάρχοντος συστήματος,
προκειμένου να ανταποκριθεί περισσότερο στις υπάρχουσες
ανάγκες των βιομηχανιών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. 
Το σύνολο της ξυλείας που συλλέγεται στην Ελλάδα ετησίως
είναι της τάξης των 700-950 χιλιάδων κυβικών, από τα οποία το
75% προωθείται μέσω πλειστηριασμών από τους δασικούς
συνεταιρισμούς και μπορεί να αυξηθεί. Οι υλοτομίες της δασικής
βιομάζας εκπονούνται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους δασικές
υπηρεσίες με βάση συγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες.

Ένα ειδικό θέμα που θα αντιμετωπιστεί άμεσα αφορά την καύση
της δασικής βιομάζας από τζάκια, όπου υπάρχει περιβαλλοντικό
πρόβλημα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 

20 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν: 
Και για αυτήν την ενότητα και προκειμένου να διευκολυνθούν οι
αναγνώστες μας, συντάξαμε 20 βασικά ερωτήματα που τέθηκαν και τα
αντιστοιχήσαμε με τις απαντήσεις, ή επισημάνσεις οι οποίες δόθηκαν
από τους διακεκριμένους ομιλητές.

1. Γιατί καθυστερεί , η εμπορική ανάπτυξη εφαρμογών
θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα; 

Το Πυρηνόξυλο, το Κουκούτσι ελιάς, οι Πελλέτες από ελαιοκλαδέματα, οι Πελλέτες ηλίανθου και το θρυμματισμένο
ξύλο ελαιοκλαδεμάτων & wood chips από εκριζώσεις και κλαδέματα οπωρώνων.

5. Ποιο είναι το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων;

Λόγω άγνοιας των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, θεώρησης της
αγροτικής βιομάζας ως ένα «δύσκολο» καύσιμο. Εξ αιτίας δυσκολιών
στη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης βιομάζας, αλλά και εξ αιτίας των
πολιτικών που επί σειρά ετών, "έσπρωχναν" με πολλούς τρόπους τους
καταναλωτές στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό-ορυκτό αέριο.

2. Ποιο το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των εναλλακτικών καυσίμων βιομάζας;

3. Η αξιοποίηση των «εναλλακτικών» καυσίμων βιομάζας μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλά κόστη θέρμανσης; 
Ναι. Ωστόσο, απαιτούνται κατάλληλες τεχνολογίες για να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες τους. 
Σε κάθε περίπτωση, το τελικό κόστος θέρμανσης εξαρτάται και από το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

4. Τι είναι το έργο AgroBioHeat;
Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιδιώκει να αποτελέσει
μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων
θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα. Συντονίζεται από το ΕΚΕΤΑ και θα προτείνει στην ΕΕ συγκεκριμένα
όρια εκπομπών για τους λέβητες αγροτικής βιομάζας.

Θεωρητικό Δυναμικό: Περίπου 8.7 Mton dm/year, Τεχνικά Διαθέσιμο: Περίπου 5.5 Mton dm/year, Ενεργειακό
περιεχόμενο: Περίπου 99 PJ/year (~ 27.7 TWh). 

6. Ποιο είναι το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό δασικής βιομάζας;
Περίπου 410,000 τόνοι ξηρής ουσίας/έτος, ενώ το ενεργειακό δυναμικό είναι περίπου 7.7 PJ/έτος (~ 2.1 TWh). 

 7. Τι είναι και πώς μπορούν να αναπτυχθούν Πράσινα Σημεία Βιομάζας;
Είναι χωροθετημένες θέσεις στις οποίες συγκεντρώνονται,
ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας σε μία ολοκληρωμένη
εφοδιαστική αλυσίδα. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε
περιφερειακό επίπεδο, ως «Περιφερειακά Πράσινα Σημεία
Βιομάζας» όταν αφορούν σε μία Περιφέρεια της χώρας, αλλά
και σε τοπικό-υπερτοπικό, ως «Διαδημοτικά Πράσινα Σημεία
Βιομάζας» όταν αφορούν σε υπολειμματική βιομάζα που
συγκεντρώνεται από όμορους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν
αξιόλογο δυναμικό. 

8. Με ποιες πηγές τροφοδοσίας;
Με τους καθαρισμούς δασικών εκτάσεων κατά την προληπτική δασοπροστασία, με τα ξυλώδη υπολείμματα
δενδροκαλλιεργειών (αγροτικά κλαδέματα), την υπολειμματική αγροβιομάζα καλλιεργειών (άχυρα, καλάμια, κ.λ.π.)
και τα «πράσινα απόβλητα», δηλαδή τα αστικά κλαδέματα, παρακείμενων δήμων και την ξυλώδη βιομάζα που
προέρχεται από δασώσεις εκτάσεων, οι οποίες είτε έχουν πάψει να καλλιεργούνται είτε βρίσκονται σε οριακές,
απομακρυσμένες ή άγονες γαίες. 

9. Ποια είναι η συνολική ισχύς 
παραγωγής βιοαερίου στην Ελλάδα; 

Σήμερα στην Ελλάδα, λειτουργούν συνολικά
62 Μονάδες παραγωγής βιοαερίου συνολικής
Ισχύος 96.85 ΜW. Από αυτές, οι 53.39 MW
αξιοποιούνται από ΕΕΛ/ΧΥΤΑ και οι 43.46 MW
από τον αγρο-κτηνοτροφικό τομέα. 
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Η συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε., που διέπει
τη χρήση του βιομεθανίου στο δίκτυο του ΦΑ. Η συμβολή
στην αειφορία, η αξιοποίηση του ως βασικό στοιχείο ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης - επεξεργασίας των
οργανικών αποβλήτων, με στόχο την παραγωγή ενέργειας
και τη χρήση του ως καύσιμο κίνησης των οχημάτων.   

14. Θα υπάρξει στην Ελλάδα ρυθμιστικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο; Και τι είδους
ενίσχυση αναμένει η αγορά από αυτό;

12. Ποια τα σημαντικά πλεονεκτήματα που βιομεθανίου;  

13. Ποιο το εκτιμώμενο δυναμικό διαθέσιμων
πρώτων υλών βιομάζας, με ενεργειακό
περιεχόμενο βιομεθανίου στην Ελλάδα; 
Το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα από κοπριές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άχυρο σιτηρών,
τυρόγαλο και το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ ανέρχεται σε 28.209.768 τόνους/έτος, με δυναμικό βιομεθανίου 1,14
bcm και ενεργειακό περιεχόμενο βιομεθανίου 11 TWh/έτος. Πρόκειται, για ένα ποσό ικανό για την παραγωγή
βιομεθανίου που θα καλύπτει το 85% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα.  

Βρίσκεται σήμερα υπό τελική διαμόρφωση και με χρονική υστέρηση, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι
οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς στήριξης για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιομεθανίου.
Στην Ελλάδα, αναμένεται ότι η περιορισμένη παραγωγή βιοαέριου θα ενισχύεται οικονομικά μέσα από την
ηλεκτροπαραγωγή (λειτουργική ενίσχυση) με πρόθεση είναι να υπάρχει μια ενιαία αγορά βιομεθανίου μέσα από
τα δίκτυα φυσικού αέριου σε πλήρη αντιστοιχία με την ηλεκτροπαραγωγή.

15. Ποια είναι η χρήση του bio-LNG ως εναλλακτικού καυσίμου;
Είναι ένα 100% Ανανεώσιμο και Αειφόρο Καύσιμο και η χρήση του συνίσταται ιδιαίτερα στην Βιομηχανία, στις
Οδικές Μεταφορές και στη Ναυτιλία. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μίξης - blend από 0 - 100% με
συμβατικό LNG, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή, η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων του
καυσίμου μπορεί να φτάσει έως και το 100% σε επίπεδο κύκλου ζωής καυσίμου, η μεταφορά του δε, γίνεται μέσω
οδικών ή θαλάσσιων μέσων.

16. Πώς και πόσο αξιοποιείται η βιοενέργεια στην Ευρώπη σήμερα;

Είναι η μεγαλύτερη μορφή Ανανεώσιμης
Πηγής Ενέργειας - ΑΠΕ, που καταναλώνεται
την τρέχουσα περίοδο στην Ευρώπη. Το
σχετικό ποσοστό ανέρχεται στο 57,4 % και
οφείλεται στο γεγονός ότι η βιοενέργεια
είναι παρούσα σε όλους τους μεγάλους
κλάδους κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή
σε ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές.
Επίσης, η βιοενέργεια αφορά το 40% του
συνολικού τζίρου των εταιρειών ΑΠΕ.

10. Γιατί αναπτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς το βιομεθάνιο στην Ευρώπη;
Στην ΕΕ αναμένονται επενδύσεις 37 δις. ευρώ για το βιομεθάνιο στο πλαίσιο του σχεδίου Repower EU, για μείωση
της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο σχετικός στόχος που έχει ήδη τεθεί για την παραγωγή
βιομεθανίου, είναι 35 bcm (350 TWh) έως το 2030. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του
στόχου, ανέρχονται σε 37 δισ. EUR, καθώς σήμερα, στην ΕΕ-27 παράγονται 3 bcm (32TWh) βιομεθανίου και 15
bcm (159TWh) βιοαερίου. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αναμένεται να βρεθεί στην 17η θέση της ευρωπαϊκής
κατάταξης, με περίπου 0,5 bcm ετησίως.

11. Πόσες μονάδες βιομεθανίου λειτουργούν στην Ευρώπη; 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοαερίου (European Biogas Association – ΕΒΑ 2021), στις
χώρες της ΕΕ λειτουργούν 992 μονάδες με παραγωγή βιομεθανίου 32 TWh ή 3 bcm., ενώ η ζήτηση για ΦΑ το 2020
ήταν 4.125 TWh. 
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17. Στην Ελλάδα, πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό;

19. Πως λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει η μονάδα βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης; 

18. Υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα στον τομέα του Βιοηλεκτρισμού και της
Βιοθερμότητας;

20. Θα υπάρξει προσεχώς χρηματοδότηση για τις επενδύσεις βιοαερίου – βιομάζας;

Στην Ελλάδα, ποσοστό 35% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που καταναλώνονται συνολικά, προέρχεται από
βιοενέργεια. Αφορά κυρίως το κομμάτι της θερμότητας σε οικιακές εφαρμογές, που όμως δυστυχώς δεν είναι
πάντα οι καλύτερες από τεχνολογικής πλευράς, γιατί συνδέονται με το γνωστό πρόβλημα της αιθαλομίχλης και
όχι μόνον. Αυτή προφανώς δεν είναι η σωστή εικόνα του κλάδου της βιοενέργειας που προωθείται στην Ευρώπη.
Επιπλέον στην Ελλάδα, οι πολιτικοί φορείς αγνοούν μέχρι σήμερα την συμβολή της βιοενέργειας στο ευρωπαϊκό
ενεργειακό μείγμα. Δεδομένου, όμως, ότι αυτήν την περίοδο τρέχουν εξελίξεις στον τομέα των σχετικών
ευρωπαϊκών οδηγιών, σύντομα αναμένεται να ξεκαθαριστεί το τοπίο και στη χώρα μας. 

Στον βιοηλεκτρισμό, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: Η Alfa Wood: μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1 MWe με
βιομάζα στα Γρεβενά (Καύσιμο: Ξυλουργικά υπολείμματα), η ΒΙΟΠΑΡ, μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 5 MWe στον
Βόλο (Καύσιμο: Πυρηνόξυλο), η Βιοενεργειακή Πατρίδας, μονάδα αεριοποίησης 1 MWe βιομάζας στην Ημαθία
(Καύσιμο: Chips από κλαδέματα και εκριζώσεις δενδροκαλλιεργειών). 

Αντίστοιχα, στον τομέα της βιοθερμότητας, επιτυχημένα case studies είναι η ΔΕΤΕΠΑ, μονάδα Τηλεθέρμανσης 30
MWth στο Αμύνταιο (Καύσιμο: Βιομάζα, με χρήση wood chips, agropellets, υπολείμματα καλλιέργειας
αραβόσιτου, λιγνίτη), οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Αντικατάσταση petcoke από pellets ηλίανθου / σύγκαυση με
wood chips σε περιστρεφόμενο κλίβανο) και ο Όμιλος Ηρακλή / Lafarge – Εργοστάσιο Τσιμεντοποιίας Μηλακίου
(Υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από κλαδέματα και υπολείμματα αγροβιομάζας).

Πρόκειται για έναν σταθμό βιοαερίου που λειτουργεί κανονικά από το 2020 και αξιοποιεί το βιοαέριο που
παράγεται στο χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Στη μονάδα αυτή, δυναμικότητας 3,5 MW, καταλήγουν οι αγωγοί που
συγκεντρώνουν το βιοαέριο, κυρίως μεθάνιο, που προκύπτει από την οργανική ύλη που είναι συσσωρευμένη στο
ΧΥΤΑ. 

Στη συνέχεια γίνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που ισοδυναμεί με 26.500 Μεγαβατώρες το χρόνο. Στο
σταθμό, που έχει δυναμικότητα 3,5 Μεγαβάτ, γίνεται η διαχείριση 1500 τόνων απορριμμάτων κάθε μέρα δίχως
ίχνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η χρησιμότητά του είναι, ότι ολοκληρώνει όλη τη δομή του ΧΥΤΑ και
διασφαλίζει την λειτουργία του χωρίς καμιά περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πιο σημαντικό όμως; η μονάδα
παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ανάγκες ηλεκτροδότησης 7.000 νοικοκυριών και παράγεται στο
ένα τέταρτο του κόστους του φυσικού αερίου, το οποίο μάλιστα είναι και εισαγόμενο.

Θα χρηματοδοτηθούν από την νέα ΚΑΠ – Κοινή Αγροτική Πολιτική που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της
βιοοικονομίας – κυκλικής οικονομίας, ΑΠΕ, αξιοποίησης βιομάζας των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων,
παραγωγής βιοαερίου και επαναχρησιμοποίησης νερού.

Η νέα ΚΑΠ, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, θα κινητοποιήσει πόρους 20 δις ευρώ στην Ελλάδα,
ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, πόροι δύο (2) δις ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης σε μεταρρυθμιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και
κοινωνικό πρόσημο.
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Tα σχετικά στιγμιότυπα έδωσαν χρώμα, αλλά και βάθος στο συνέδριο, καθώς πίσω από τα έργα βρίσκεται
πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, όλοι εκείνοι που από διαφορετικά μετερίζια παλεύουν σε καθημερινή
βάση με όραμα και συνέπεια για την υλοποίηση και την απόδοση τους στην κοινωνία.

Οι απονομές έγιναν από τον Mανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων,
τον Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό Γραμματέα Δασών, τον Γιώργο Ηλιόπουλο, Πρόεδρο ΕΕΔΣΑ και την
Άντα Σεϊμανίδη, Επιστημονική Σύμβουλο της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.

ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων: Η τιμητική διάκριση,
εστιάστηκε στο έργο της Ζακύνθου, το οποίο δεν
είναι απλά μια Μονάδα Επεξεργασίας με Χώρο
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), αλλά Μονάδα Αξιοποίησης
– Ανακύκλωσης, υποδεχόμενη όλα τα ρεύματα
αποβλήτων, όπως ανακυκλώσιμα υλικά (ΚΔΑΥ) και
ξεχωριστά τα συλλεγμένα οργανικά (ΜΕΒΑ) και τα
σύμμεικτα απορρίμματα. Το έργο κατασκευάζεται και
σύντομα παραδίδεται προς χρήση, ενώ ταυτόχρονα,
προσαρμόζεται ήδη για παραγωγή δευτερογενούς
καυσίμου, με στόχο σύντομα να οδηγείται προς ταφή
ποσοστό μικρότερο από το 10% των παραγόμενων
απορριμμάτων του νησιού. 

«Έχουμε ακόμα δρόμο για να ολοκληρωθούν τα έργα
που έχουν ξεκινήσει», τόνισε η πρόεδρος του ΦοΔΣΑ
και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου, προσθέτοντας ότι η επιβράβευση
αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση και παράλληλα μια
ενθάρρυνση. Την πλακέτα, έδωσε στην κα Κράτσα, ο
πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Γιώργος Ηλιόπουλος. 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

      ΠΟΙΟΙ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ
      ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, έγινε απονομή
τιμητικών διακρίσεων σε φορείς - εκπροσώπους
της Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα για
την προώθηση έργων και πρακτικών, οι οποίες
ανοίγουν το δρόμο στην κυκλική οικονομία και
στο πλαίσιο αυτής, στην ενεργειακή αξιοποίηση
απορριμμάτων και βιομάζας στη χώρα μας.

Περιφέρεια Αττικής: Τιμήθηκε για τις πρωτοβουλίες
της στον τομέα της ανακύκλωσης και ειδικότερα για
το συνεχιζόμενο και διευρυνόμενο πρόγραμμα
επιβράβευσης ανακύκλωσης της Περιφέρειας και του
ΕΣΔΝΑ, το οποίο αποδεδειγμένα έχει κινητοποιήσει
χιλιάδες πολίτες να παραδίδουν ανακυκλώσιμα υλικά
στα Κινητά Πράσινα Σημεία σε όλους τους Δήμους
της Αττικής. Την τιμητική πλακέτα, απένειμε στον
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ο Γενικός
Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Μανώλης
Γραφάκος.

 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο I Κ Η Σ Η  Α '  Κ Α Ι  Β '  Β Α Θ Μ O Y / Φ Ο Δ Σ Α



Τεύχος Συμπερασμάτων A Energy

Σελίδα 24

ΦοΔΣΑ και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

Οι συγκεκριμένοι φορείς τιμήθηκαν γιατί σε μια
νησιωτική περιοχή με σημαντικές ιδιαιτερότητες και
με έναν νεοσύστατο ΦοΔΣΑ, προώθησαν ταχύτατα
την ωρίμανση - δημοπράτηση των ολοκληρωμένων
μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων σε Ρόδο και
Σαντορίνη με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και ενέταξαν στον
Περιφερειακό Σχεδιασμό, μικρή μονάδα ενεργειακής
αξιοποίησης απορρριμμάτων. 

Λόγω εκτάκτου κωλύμματος του προέδρου του
ΦοΔΣΑ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου
Χατζημάρκου, την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο
επίσης διακριθείς, Ιωάννης Φραντζής, Σύμβουλος
Περιβαλλοντικών Έργων.

ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: 

Η διάκριση του ΦοΔΣΑ ΚΜ αφορά στο σταθμό
βιοαερίου που λειτουργεί κανονικά από το 2020 και
αξιοποιεί το βιοαέριο που παράγεται στο χώρο του
ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Στο σταθμό δυναμικότητας 3,5
Μεγαβάτ, γίνεται καθημερινά η διαχείριση 1500
τόνων απορριμμάτων, δίχως ίχνος περιβαλλοντικής
υποβάθμισης. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το
γεγονός ότι η μονάδα παράγει ηλεκτρική ενέργεια
που αντιστοιχεί στις ανάγκες ηλεκτροδότησης 7.000
νοικοκυριών και παράγεται στο ένα τέταρτο του
κόστους του φυσικού αερίου, το οποίο μάλιστα είναι
και εισαγόμενο. Τη διάκριση παρέλαβε ο Μιχάλης
Γεράνης, πρόεδρος του ΦοΔΣΑ KM, αναφερόμενος
στο όραμα των 38 Δήμων του ΦοΔΣΑ, για επέκταση
στην ΝΑ Ευρώπη με μεταφορά της τεχνογνωσίας που
αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια.

ΔΕΤΕΠΑ - Δήμος Αμυνταίου: 

Τιμήθηκε για το επιτυχημένο έργο τηλεθέρμανσης του
Αμυνταίου με βιομάζα, μέσω του οποίου ένας μικρός δήμος,
κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το έργο της τηλεθέρμανσης,
δίδοντας παράλληλα νέα πνοή στην περιοχή, μέσω της
ενεργειακής αξιοποίησης των αγροτικών υπολειμμάτων
καλαμποκιού και όχι μόνον.

Τη διάκριση παρέλαβε ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Άνθιμος
Μπιτάκης, αναφερόμενος στον επόμενο στόχο του έργου,
που είναι η αξιοποίηση δευτερογενούς καυσίμου μέσω
μικτής καύσης με βιομάζα, για την οποία η ΔΕΤΕΠΑ έχει
λάβει άδεια πιλοτικών δοκιμών με διάρκεια δύο (2) έτη.
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Ο Ι  Β Ρ Α Β Ε Y Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Φ Ο Ρ Ε Ω Ν
 

ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων: 

Τιμήθηκε για την πρωτοβουλία και την υποστήριξή του στην
δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο καταχώρισης των
αποβλήτων, το οποίο διαχειρίζεται μία επιχείρηση ή ένας
οργανισμός (εφόσον είναι υπόχρεος φορέας εγγραφής και
καταχώρισης στο ΗΜΑ) και αποτελεί ένα αξιοσημείωτο
παράδειγμα συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα
σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξή του. Μέσα
από συνεχείς και ουσιαστικούς ελέγχους, συμβάλλει στην
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς παραγωγής,
ανάκτησης, διάθεσης, αποθήκευσης, συλλογής & μεταφοράς
αποβλήτων και στο τέλος της ημέρας, στην ενίσχυση του
υγιούς ανταγωνισμού. 

Το βραβείο παρέλαβε από τον Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό
Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Λένα
Μπέλση, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζεται η συμβολή των
κορυφαίων ανακυκλωτών - μελών του ΣΕΠΑΝ στο εθνικό
στοίχημα της κυκλικής οικονομίας.

Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ: 

Τιμήθηκε για τις προτάσεις της σχετικά με την ενεργειακή
αξιοποίηση της δασικής βιομάζας και ιδιαίτερα την
διαχρονική πρόταση δημιουργίας «Πράσινων Σημείων
Βιομάζας», αλλά και για την ενεργοποίηση επιστημόνων,
συνεταιρισμών και επαγγελματιών στον τομέα αξιοποίησης
βιομάζας και βιοενενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Το βραβείο, επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του
ΥΠΕΝ Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής του ΕΜΠ και το
παρέλαβε εκ μέρους της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Δαμάτης, αναφερόμενος από την πλευρά του, στην
ανάγκη ενεργειακής αξιοποίησης της στερεής βιομάζας στο
πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας.

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ: 

Η τιμητική διάκριση αφορά τις πρωτοβουλίες του ΕΣΠΑΒ
για την συγκρότηση και συγκέντρωση για πρώτη φορά στη
χώρα μας, των ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων
βιοαερίου και η συμβολή στην ανοδική πορεία ενός
σημαντικού κλάδου στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Το βραβείο επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του
ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής του ΕΜΠ και
το παρέλαβε εκ μέρους του ΕΣΠΑΒ, ο πρόεδρος
Αλέξανδρος Υφαντής, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην
ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για το
βιομεθάνιο και στην επικείμενη ενίσχυση της παραγωγής
του, η οποία θα πρέπει να είναι ενεργειακά αντίστοιχη με
αυτήν της ηλεκτροπαραγωγής.
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων:

Είναι το Ελληνικό Παράρτημα του Global Waste-to-Energy Research
& Technology Council και δραστηριοποιείται στην Eλλάδα από το
2008: Τιμήθηκε για τη συνεχιζόμενη συμβολή του, όλα αυτά τα
χρόνια, στην μεταφορά της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας στον
τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων - μονάδων waste-
to energy και στην Ελλάδα. 

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου η
πρόεδρος Μαρία Λοϊζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ και την
επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ Κωνσταντίνος
Αραβώσης, καθηγητής του ΕΜΠ, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει
πρόεδρος της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Ο κ. Αραβώσης, ευχήθηκε στην κυρία
Λοϊζίδου τη συνέχιση και ευόδωση του έργου της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Από τη
δική της πλευρά, η πρόεδρος, επεσήμανε ότι η βράβευση ενθαρρύνει
την ολοκλήρωση του έργου και μακροχρόνιων προσπαθειών του
Συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχιστούν. 

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.: 

Τιμήθηκε, αφενός για την συνολικότερη τεχνογνωσία του στον τομέα της
ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου, καθώς και για την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία ενεργειακής αξιοποίησης Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ.
Αφετέρου, αναγνωρίστηκε η σημαντική συμβολή της στην υλοποίηση δυο
(2) πρωτοποριακών έργων στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης
απορριμμάτων. Πρόκειται για το έργο τηλεθέρμανσης με βιομάζα στο
Αμύνταιο και για τη μονάδα βιοαερίου που λειτουργεί με επιτυχία στον
ΧΥΤΑ Mαυροράχης. 

Με δραστηριότητα σε επτά (7) χώρες, ο Όμιλος ΗΛΕΚΤΩΡ, κατέχει και
εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής καλύπτοντας όλο το εύρος των εφαρμογών
βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων. Επιπλέον, διαχειρίζεται 780.000
τόνους απορριμμάτων σε ετήσια βάση και ενισχύει δράσεις ανακύκλωσης
στην πηγή. 

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε από τον πρόεδρο της ΕΕΔΣΑ, ο Νικόλαος
Περδικάρης, Επικεφαλής Λειτουργιών ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ο οποίος αναφέρθηκε
στην δικαίωση μιας μακροχρόνιας και συλλογικής προσπάθειας από
πλευράς του Ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και των στελεχών του, προκειμένου να
υλοποιηθούν με επιτυχία τα έργα αναφοράς.

 Ο Ι  Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Έ Σ  Δ Ι Α Κ Ρ I Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ H Σ Ε Ω Ν  –  Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ω Ν
 

Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ: 

Τιμήθηκε για τη συμβολή στον σχεδιασμό περιβαλλοντικών
έργων σε νησιωτικές περιοχές με ιδιαιτερότητες και ειδικότερα:
Για τον σχεδιασμό της ήδη υλοποιούμενης ΜΕΑ Ζακύνθου που
έχει ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά ΜΑΑ, πριν αυτά καταστούν
υποχρεωτικά, όπως επίσης για τη συνεισφορά στον σχεδιασμό
των ολοκληρωμένων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε
Ρόδο και Σαντορίνη, που έχει ήδη δημοπρατήσει η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. 

Την τιμητική διάκριση, παρέλαβε από την επιστημονική Σύμβουλο
της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum, Άντα Σεϊμανίδη, o Σύμβουλος
Περιβαλλοντικών Έργων, αλλά και ιδρυτής της εταιρείας, Iωάννης
Φραντζής, επισημαίνοντας την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών τη
συγκεκριμένη περίοδο. 
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ΣΕΠΑΝ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής
Αξιοποίησης Αποβλήτων
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
ΕΛΕΑΒΙΟΜ – Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας
ΕΣΠΑΒ – Ελληνικός Σύνδεσμός Παραγωγών Βιοαερίου

ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανενώσιμων Πηγών Ενέργειας 
BIOENERGY EUROPE

Εκ μέρους της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
συνεργάστηκαν για το επιτυχημένο αποτέλεσμα του επιστημονικού-επενδυτικού συνεδρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΕ.

Επιστημονική Συμβολή – Ευαισθητοποίηση ΟΤΑ:

Για την επιστημονική συμβολή, ευχαριστούμε τον Επιστημονικό Εταίρο της εκδήλωσης
ΕΕΔΣΑ – Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Για την ευαισθητοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Supporting Partner
OTA VOICE.

Αιγίδες – Συνεργασία

Για την αιγίδα, τo YΠΕN – Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Για την ενεργό συμμετοχή, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για την ένθερμη συνεργασία και τις αιγίδες που παρείχαν τους:

Για το επίκαιρο επιστημονικό υλικό:

Για την Υποστήριξη:
Την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., Μέγας Χορηγός 
Τον Όμιλο εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., Χορηγός
Την ΕΥΔΑΠ ΑΕ., Υποστηρικτής   
Τις εταιρείες ENVIROPLAN ΑΕ και I. FRANTZIS & ASSOCIATES, Contributors  

Το κοινό μας

Τέλος, ευχαριστούμε το πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε τις εργασίες!

....Και συνεχίζουμε

Όσο για μας; Συνεχίζουμε εντατικά. Γιατί πιστεύουμε, ότι η σωστή ενημέρωση, 
δεν είναι μόνον πηγή δικαιοσύνης, αλλά και ανάπτυξης !

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ:
ΟΣΑ ΣΥΝΕΛΑΒΕ Ο ΦΑΚΟΣ
ΣΕ ΑΝΥΠΟΠΤΟ ΧΡΟΝΟ
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Τ: 210 6912183 / 6912505 Email: office@aenergy.gr  και office.aenergy@gmail.com 

mailto:office@aenergy.gr

