
Σι είναι το  υμβοφλιο  
Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Αποβλιτων 

(WTERT-ΤΝΕΡΓΕΙΑ); 
 

Είναι το Ελλθνικό παράρτθμα του Διεκνοφσ Δικτφου 
Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Αποβλιτων του Πανεπιςτθμίου 
Columbia - Earth Engineering Center - (Κζντρο 
Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ). Ιδρφκθκε το 2008 από το 
Πανεπιςτιμιο Columbia και τον πρόεδρο του δικτφου 
Κακθγθτι Nick Themelis ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και άλλα πανεπιςτιμια και οργανιςμοφσ, 
όπωσ θ Συνομοςπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Ενεργειακισ 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Confederation of European Waste-to-
Energy Plant.  
Είναι Ανεξάρτθτοσ, Μθ κερδοςκοπικόσ, Επιςτθμονικόσ, 
Οργανιςμόσ, με ειδίκευςθ ςτθ ενεργειακι αξιοποίθςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, 
κεντρικι ιδζα του οποίου είναι μία ςτενι ςυνεργαςία 
ακαδθμαϊκών, ερευνθτικών, δθμοςίων, και ιδιωτικών φορζων 
πράγμα που κα οδθγιςει τθν Ελλάδα ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ενεργειακισ αξιοποίθςθσ των αποβλιτων, με απώτερο ςκοπό 
τθν ενίςχυςθ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ χώρασ. 

 

Αποςτολι  
 

 
To ΤΝΕΡΓΕΙΑ, με το ρόλο του και ωσ ςυντονιςτισ του Διεκνοφσ 
Δικτφου WTE του πανεπιςτθμίου Columbia για τθν ΝΑ Ευρώπθ, 
ζχει ςαν αποςτολι να ςυμβάλλει ςτθν  ανάπτυξθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ αειφόρου διαχείριςθσ αποβλιτων ςτθν 
Ελλάδα και ςε γειτονικζσ χώρεσ. Περιλαμβάνει τθν προςζγγιςθ 
όλου του κφκλου ηωισ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, με ςκοπό τθ 
βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθ μεγιςτοποίθςθ 
ανάκτθςθσ υλικών και ενζργειασ από τα απόβλθτα. Η 
βελτιςτοποίθςθ γίνεται όςον αφορά τισ περιβαλλοντικζσ, 
κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτώςεισ που ςχετίηονται με τισ 
τεχνολογίεσ διαχείριςθσ.  
Στο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, 
προωκοφνται καλζσ πρακτικζσ που αφοροφν τθν ανακφκλωςθ, 
τθν κομποςτοποίθςθ, τθ κερμικι επεξεργαςία, τθν αναερόβια 
χώνευςθ βιομάηασ με εκμετάλλευςθ του παραγόμενου 
βιοαερίου, τθν παραγωγι ενζργειασ από εναλλακτικά 
καφςιμα  (RDF, SRF), το βιοαζριο από ΧΤΣΑ κ.α. 

υνεργαηόμενοι Φορείσ 
 

 
 

 
 
 

Πανεπιςτιμιο Columbia - Κζντρο Περιβαλλοντικισ Μθχανικισ 
(Earth Engineering Center) 

http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/partner.html 
 
 
 
 
 

International Solid Waste Association  
(Διεκνισ Οργανιςμόσ Στερεών Αποβλιτων) 

http://www.iswa.org/  
 
 
 
  

Confederation of European Waste-to-Energy Plants 
(Συνομοςπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων) 
http://www.cewep.eu/  
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www.wtert.gr 
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