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Η ΗΛΕΚΤΩΡ με μια ματιά
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Ηγέτιδα στον κλάδο 
διαχείρισης απορριμμάτων 

στην ΝΑ Ευρώπη με 
αυξανόμενη διεθνή 

παρουσία

Καθετοποιημένος όμιλος 
διαχείρισης απορριμμάτων -
ολοκληρωμένες λύσεις που 
καλύπτουν όλο το φάσμα 

των εφαρμογών του κλάδου

Εξειδίκευση στο σχεδιασμό, 
κατασκευή και λειτουργία 

έργων διαχείρισης 
απορριμμάτων και στην 

παραγωγή ενέργειας από 
απορρίμματα

Ισχυρή κερδοφορία, υγιής 
ισολογισμός και υψηλή 

ρευστότητα προς  
αξιοποίηση επενδυτικών 

ευκαιριών

Μοναδική Ελληνική εταιρεία 
που διατηρεί τεχνολογία 
αιχμής in-house η οποία 

τυγχάνει διεθνούς 
αναγνώρισης

Παρουσία σε 7 χώρες με 
προσωπικό 760 ατόμων



Τομείς δραστηριότητας ΗΛΕΚΤΩΡ
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Διαχείριση 

Απορριμμάτων

ΑΠΕ

Κατασκευή

Λειτουργία εγκαταστάσεων σε Ελλάδα, Κύπρο & Γερμανία

Περισσότεροι από 700.000 τόνοι υπό διαχείριση ετησίως

~ €45 m ετήσια έσοδα

~ €12 m ετήσιο EBITDA

Μέσο-μακροπρόθεσμη διάρκεια συμβάσεων

Περισσότερα από 30MWe ενεργειακής αξιοποίησης 

βιοαερίου ΧΥΤΑ σε λειτουργία (> 220,000 MWh ετησίως)

Νέες επενδύσεις ~ 5 MWe (σε λειτουργία εντός 2019)

Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο (FIT € 94/MWh- FIP € 106/MWh)

Η εγκατάσταση Αττικής μεγαλύτερη στην Ευρώπη 

Περίπου € 20 m ετήσια έσοδα (χωρίς νέες επενδύσεις)

Περίπου € 10 m ετήσιο EBITDA (χωρίς νέες επενδύσεις)

Επιτυχημένη κατασκευή 13 MBT συνολικής δυναμικότητας 

μεγαλύτερης των 2.2 εκατ. τόνων ετησίως, μεταξύ των 

οποίων:

 Το μεγαλύτερο MBT στην Ευρώπη (Σόφια, Βουλγαρία) 

δυναμικότητας 410kta

 Η 1η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων στην Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία) που 

αποτελεί το 1ο ΣΔΙΤ απορριμμάτων

16 μονάδες αναερόβιας χώνευσης (Γερμανία) δυναμικότητας 

> 240kta

2 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου

δυναμικότητας > 30 MWe

Αποτεφρωτήρας ιατρικών αποβλήτων > 12kta

2 ΚΔΑΥ συνολικής δυναμικότητας > 175 kta

Οι μεγαλύτεροι ΧΥΤΑ στη χώρα δυναμικότητας > 30 εκατ. m3

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμάτων



Ανάκτηση – Ανακύκλωση 
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Κόσκινα

Οπτικοί 

διαχωριστές

Βαλλιστικοί 

διαχωριστές

Οργανικό 

κλάσμα

Αλουμινοδιαχωριστές

Πλαστικά

Χαρτί / 

χαρτόνι

Μαγνητικοί 

διαχωριστές

Αλουμίνιο

Σιδηρούχα 

Υπόλειμμα

Μέταλλα

Σημαντική εμπειρία σε εφαρμογές 

μηχανικού & οπτικού διαχωρισμού

Σύνθετες διατάξεις αποτελούμενες 

από εξειδικευμένο εξοπλισμό

Μονάδα Λάρνακας 1η εκτεταμένη 

εφαρμογή ανάκτησης ανακυκλώσιμων 

από σύμμεικτα απορρίμματα 

παγκοσμίως

ΟΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, το 1ο ΣΔΙΤ 

Απορριμμάτων στην Ελλάδα

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται από 

το τμήμα μελετών της εταιρίας (in-

house engineering)
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9j8lHxZNwFUEOM&tbnid=cSNhQS4kB_I4tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Resin_identification_code&ei=JhT1UtHCNcjkswbyiIHYBg&bvm=bv.60799247,d.bGQ&psig=AFQjCNHy8RjNAU0xBEifVYImgiIjLJksyg&ust=1391879576717126


Μελέτες περίπτωσης…
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Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) Σόφιας

(Βουλγαρία), δυναμικότητας 410.000 τόνων/έτος



Μελέτες περίπτωσης…

6

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων 

Δυτικής Μακεδονίας, δυναμικότητας 120.000 τόνων/έτος



Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου
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Μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση της 

ενέργειας του βιοαερίου των ΧΥΤΑ

Πέραν της εγκατάστασης & λειτουργίας 

ενεργειακών μονάδων η εταιρεία κατέχει 

σπουδαία τεχνογνωσία στην ανάπτυξη & 

συντήρηση δικτύου άντλησης 

βιοαερίου

Εγκατεστημένη ισχύς ≈ 30 Μwe

Πρόσθετη ισχύς 5 MWe εντός 2019

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 

περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μονάδα 

στην Ευρώπη

Συντελεστής φορτίου και απόδοσης άνω 

του 85% 



Τελική διάθεση
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ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ κατασκεύασε και λειτουργεί με συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών το 

μοναδικό αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα

Ετήσια δυναμικότητα 12.000 τον.

Σε λειτουργία από την ΗΛΕΚΤΩΡ από το 2007

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ κατασκεύασε τους μεγαλύτερους ΧΥΤΑ σε Ελλάδα και 

Κύπρο, περιλαμβανομένων των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης 

Συνολική χωρητικότητα κατασκευασμένων ΧΥΤΑ υπερβαίνει 30 εκ. m3

Η ΗΛΕΚΤΩΡ λειτουργεί ΧΥΤΑ περιλαμβανομένων της περιοχής Αθηνών 

που εξυπηρετεί πάνω από 5 εκ. κατοίκους

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων 

επεξεργασίας στραγγισμάτων, ως υποστηρικτικά έργα των ΧΥΤΑ 

Στην εμπειρία περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο

Μονάδες επεξεργασίες χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες και σύγχρονές 

μεθόδους επεξεργασίας των στραγγισμάτων



Ανταπόδοση στους πολίτες

9

Σαν πρόσθετη ανταπόδοση για τη λειτουργία της μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων, η ΗΛΕΚΤΩΡ 

κατασκεύασε και παρέδωσε προς χρήση το νέο Κλειστό Γυμναστήριο 

Ταγαράδων.

Το Γυμναστήριο αποτελεί ένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτίριο 

και στεγάζει τις δραστηριότητες ομάδων μπάσκετ και βόλεϋ. 

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ταγαράδων

Εγκαίνια (Απρίλιος 2019) 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας από 

την 1η μέρα!



Η πρόοδος κατά τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική…
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Η διαχείριση των ΑΣΑ στην ΕΕ



Παραγωγή ΑΣΑ ανά χώρα της ΕΕ το 2005 και το 2017 (kg ανά κάτοικο), πηγή: Eurostat
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Συμπέρασμα:

Ύστερα από 12 έτη 

συνεχούς 

προσπάθειας στην 

ΕΕ παρατηρείται 

μείωση 5,4% της 

παραγωγής ΑΣΑ
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Ειδική παραγωγή ΑΣΑ στην ΕΕ



Διαχείριση ΑΣΑ στην ΕΕ-28 για την περίοδο 1995-2017 (kg ανά κάτοικο), πηγή: Eurostat
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Έως σήμερα:

Μέσα σε 12 έτη, η 

ανακύκλωση, 

ανάκτηση ενέργειας 

και 

κομποστοποίηση

έχουν αυξηθεί 

σημαντικά (κατά

46,29%, 44,70% και 

46,37% αντίστοιχα)

σε σχέση με την 

ταφή0
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Landfill Incineration Recycling Composting Other

18,99%

20,35%

29,75%

42,83%
23,55%

27,48%

16,73%

11,43%

Τάσεις διαχείρισης ΑΣΑ στην Ε.Ε. 



Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πλαίσιο διαχείρισης…
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Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης ΑΣΑ
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Ο δρόμος προς την Κυκλική Οικονομία – Θεσμικό πλαίσιο

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απορρίμματα 98/2008 είχε στόχο το 50% των 

ΑΣΑ για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020

Επιπροσθέτως, τα Κράτη Μέλη με καλύτερες επιδόσεις ανακύκλωσης 

θέτουν ευρύτερα επιπρόσθετα μέτρα, όπως η ξεχωριστή συλλογή και 

επεξεργασία Βιοαποβλήτων, η οποία είναι υποχρεωτική έως το τέλος 

του 2023

Η πολιτική διαχείρισης ΑΣΑ συνοψίζεται με την ιεράρχηση και την 

προτεραιότητα διαδοχικά στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την 

ανακύκλωση, την ανάκτηση ενέργειας και την τελική διάθεση

Το 2015 υιοθετήθηκε η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας με μια σειρά 

πρωτοβουλιών και κινήτρων για την εκτεταμένη ανάπτυξη της 

ανακύκλωσης των ΑΣΑ

Το 2018 (Οδηγία 851/2018) τέθηκαν νέοι στόχοι ανακύκλωσης: 55% έως 

το 2025, 60% έως το 2030 και 65% έως το 2035



Η Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Οι νέοι κανόνες - με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο 
της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, που υποβλήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2015 . 
Θα καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή και θα προωθηθεί  η 
χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού. 
Η υγειονομική ταφή των αποβλήτων δεν έχει νόημα σε μια κυκλική 
οικονομία και μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του νερού, του 
εδάφους και του αέρα. 
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 
χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο, 
της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων

ΣΤΟΧΟΣ 2030 Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ/ΕΕ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

60% 41,80% 19,30% 
18,2% ΕΕ                    

40,7% ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

70% 65% 58,60% 
5% ΕΕ                                    

11,4% ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

10% 28% 79% 
18% ΕΕ                             

69% ΕΛΛΑΔΑ 

 



Η Διαχείριση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - Η κύρια 

πρόσκληση/πρόκληση για τον 21ο Αιώνα 
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Προστασία των Οικοσυστημάτων
Μεγαλύτερη περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση που οφείλεται κυρίως 
στην αλλαγή του κλίματος

Αυξανομένη Ζήτηση για οικονομίες στους 

Περιβαλλοντικούς πόρους

Αναδυόμενος πόρος / κυκλική οικονομία

Περιορισμός ρύπων CO2 και ενεργειακή 

εξοικονόμηση

Upside για ευρύτερη συμμετοχή του Ιδιωτικού 

Τομέα

Οι Διεθνείς κι Εσωτερικές 

προκλήσεις

Global challenges

Υπόβαθρο για την Αξιοποίηση των ευκαιριών των αποβλήτων: 

Μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους / 

Παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αυξανόμενες Ενεργειακές Απαιτήσεις 

& Τιμές Πρώτων Υλών

Καύσιμα, Ανακυκλώσιμα υλικά

Παγκόσμια Αύξηση του Πληθυσμού 

Αυξανομένη Τάση Αστικοποίησης 

Αυστηρότεροι Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί 

Αύξηση του Βιοτικού Επιπέδου



Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1/3)
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Τα ΑΣΑ αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε ποσοστό μεταξύ 7 και 10 % των συνολικών αποβλήτων που

παράγονται στην Ένωση

Οι προκλήσεις της διαχείρισης αστικών αποβλήτων προκύπτουν από την ιδιαίτερα περίπλοκη και μεικτή

τους σύνθεση, την άμεση εγγύτητα των παραγόμενων αποβλήτων με τους πολίτες, την πολύ μεγάλη

δημόσια προβολή και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Κατά συνέπεια, η διαχείριση ΑΣΑ απαιτεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα που να περιλαμβάνει:

– ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συλλογής,

– ένα αποτελεσματικό σύστημα διαλογής και κατάλληλη ανίχνευση των ροών αποβλήτων,

– την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων,

– υποδομές προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη σύνθεση των αποβλήτων

– και ένα λεπτομερές σύστημα χρηματοδότησης.



Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2/3)

18

Άρθρο 14. Κόστος

– Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της 

λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό 

αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους 

κατόχους αποβλήτων.

– Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 8α, τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποφασίζουν ότι το κόστος διαχείρισης των 

αποβλήτων βαρύνει εν μέρει ή πλήρως τον παραγωγό 

του προϊόντος από τον οποίο προέρχονται τα 

απόβλητα, και ότι το σχετικό κόστος μπορεί να 

επιμερίζεται στους διανομείς του προϊόντος.»



Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3/3)
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Άρθρο 22 Βιολογικά απόβλητα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με την επιφύλαξη του άρθρου

10 παράγραφοι 2 και 3, τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται

στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων

με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνων με τα σχετικά

ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που

μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13, προκειμένου:

– α) να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων της

κομποστοποίησης και της χώνευσης, των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο

που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να οδηγεί

σε εξερχόμενο υλικό που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

– β) να ενθαρρύνουν την οικιακή κομποστοποίηση και

– γ) να προωθήσουν τη χρήση υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα.



Η διαχείριση των Βιοαποβλήτων…
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Αποτελεσματική προσαρμογή 

για τα Βιοαπόβλητα…
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• Το νέο πλαίσιο διαχείρισης ΑΣΑ της ΕΕ είναι πλέον 

θεσμοθετημένο

• Συμβατότητα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας για 

την εκτροπή οργανικών από την ταφή

• Δυνατότητα ανάκτησης πράσινης ενέργειας και υλικών

• Απαίτηση για επεξεργασία μιας νέας κατηγορίας 

αποβλήτων (Βιοαπόβλητα) που προκύπτει από 

εκτεταμένη ξεχωριστή συλλογή

• Ελαχιστοποίηση υπολειμματικών ρευμάτων για ταφή 

(απουσία υγρών εκροών, χρήση παραγόμενου κομπόστ)

• Ευέλικτη ενσωμάτωση σε υφιστάμενες υποδομές (π.χ.

μονάδες κομποστοποίησης) με χαμηλό κόστος

• Ανάγκη εφαρμογής μεθόδων επεξεργασίας με την 

υιοθέτηση απλών λύσεων σε τοπικό επίπεδο

Η Ξηρή Αναερόβια Χώνευση για τη διαχείριση 

Βιοαποβλήτων – Βασικοί άξονες

Γιατί Ξηρή Αναερόβια Χώνευση;
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Ξηρή Αναερόβια Χώνευση – Απλουστευμένο διάγραμμα της 

λύσης HERHOF

• Η Κυκλική Οικονομία στην 

πράξη – ΧΩΡΙΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

• Ιδανική για υλικά με χαμηλό 

περιεχόμενο υγρασίας

• Συνδυασμός αναερόβιας 

και αερόβιας επεξεργασίας 

Βιοαποβλήτων

• Ταυτόχρονη παραγωγή 

βιοαερίου σε κλειστό 

βιοαντιδραστήρα και στο 

δοχείο διαβροχής

• Κομποστοποίηση και 

υγιεινοποίηση σε μετέπειτα 

κλειστό βιοαντιδραστήρα

Herhof-Rottebox® για

παραγωγή υψηλής 

ποιότητας κομπόστ
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4

2

2

3

31
1

Ξηρή Αναερόβια Χώνευση – Μελέτη Περίπτωσης 

Heppenheim (Γερμανία)

4
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Ξηρή Αναερόβια Χώνευση – Μελέτη Περίπτωσης 

Heppenheim (Γερμανία)

Βιοαντιδραστήρας ΑΧ / 

Εσωτερική άποψη
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Ξηρή Αναερόβια Χώνευση – Πλεονεκτήματα

• Σε πλήρη συμμόρφωση με την πρόσφατη ιεράρχηση διαχείρισης ΑΣΑ της ΕΕ

• Χαμηλή απαίτηση νερού

• Χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις

• Απουσία αποδόμησης του χωνεμένου υπολείμματος, εύκολη διαχείριση και αποθήκευση, 

περαιτέρω χρήση ως εδαφοβελτιωτικού

• Απουσία υγρών εκροών

• Υψηλή δυναμικότητα

• Απουσία κινούμενων μερών – χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

• Χαμηλή έκθεση σε προσμίξεις

• Κατάλληλη και για μικρής δυναμικότητας εφαρμογές, εύκολα επεκτάσιμη

• Το υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο των Βιοαποβλήτων επιτρέπει τον περιορισμό της 

απαιτούμενης έκτασης της μονάδας

Πλεονεκτήματα της Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης HERHOF για Βιοαπόβλητα



Η ενεργειακή αξιοποίηση του υπολειμματικού ρεύματος…
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Αποτελεσματική προσαρμογή 

για το υπόλειμμα…



Αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων υποδομών 

ενεργειακής αξιοποίησης
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Λαμβάνοντας υπόψη όλες οι δράσεις ξεχωριστής συλλογής των ροών ΑΣΑ με προγράμματα ΔσΠ

και ανακύκλωσης, υπάρχει ένα κενό δυναμικότητας (41 εκ. τόνοι/έτος) που μπορεί να καλυφθεί 

μόνο με ενεργειακή αξιοποίηση του υπολειμματικού ρεύματος



Η ενεργειακή αξιοποίηση στην ΕΕ…
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Η ενεργειακή αξιοποίηση στην ΕΕ, σε γη

υψηλής παραγωγικότητας…
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Η ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα…

είναι ήδη μια πραγματικότητα
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Συμπεράσματα – σχόλια 
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1

2

3

4

Η αποτελεσματική προσαρμογή των πολιτικών διαχείρισης ΑΣΑ οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις τεχνολογικές δυνατότητες

Η Ξηρή Αναερόβια Χώνευση των Βιοαποβλήτων βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία 

μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ και αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική εναλλακτική 

επιλογή για την ανάκτηση ενέργειας και υλικών

Η ξεχωριστή συλλογή διαφόρων ροών αποβλήτων επιβάλλονται από το πρόσφατο 

αναμορφωμένο θεσμικό και την υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας

5 Η ενεργειακή αξιοποίηση του υπολειμματικού ρεύματος αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων

Η ΕΕ κινείται προς μια πιο αειφόρο διαχείριση των ΑΣΑ και σταδιακά η ανακύκλωση 
και ανάκτηση ενέργειας επικρατούν έναντι της ταφής
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


