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Εταιρικό Προφίλ Thalis E.S.

Η Thalis E.S. σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις που προωθούν την αειφόρο
ανάπτυξη, στηρίζουν τη στροφή στην κυκλική οικονομία και τη δημιουργία ενός νέου
παραγωγικού μοντέλου.
Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στην:
•
Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε όλο το
εύρος της αλυσίδας αξίας.
•
Διαχείριση στον κύκλο νερού από την άντληση έως και την ολοκληρωμένη
επεξεργασία των υγρών απόβλητων και την ανακύκλωση.
•

Εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές.
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Ο όμιλος Thalis E.S. προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην Κυκλική
Οικονομία
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ
ΑΕΡΟΒΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η THALIS E.S. S.A. σε συνεργασία
με τη DEVISE ENGINEERING S.A.
και την ENVIN S.A. προσφέρει
δοκιμασμένες λύσεις για την
Κυκλική Οικονομία.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ
ΙΛΥΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΙΧΝΟΥΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΑΔΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΔΑΦΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ
ΕΔΑΦΩΝ
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Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Κρήτης

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.
Η εταιρία μας πρώτη εισήγαγε τη τεχνολογία της
βιοξήρανσης στην Ελλάδα. Η μέθοδος αυτή σε
συνδυασμό με τη μηχανική διαλογή είναι
κατάλληλη για την ανάκτηση δευτερογενών υλικών.
Ετήσια δυναμικότητα 75.000 τόνων οικιακών
απορριμμάτων
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Μονάδα Ηλιακής ξήρανσης του Δήμου Χερσονήσου

Μονάδα ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης του Δήμου Χερσονήσου που
μετατρέπει το δύσκολο απόβλητο σε αξιοποιήσιμο υλικό με χαμηλό κόστος.
Σχεδιασμός 2.000 τόνων ιλύος με 18% στερεά μετά από υγειονοποίηση παράγονται
600 τόνοι με 60% στερεά.
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Παραγωγή Ενέργειας στο Βιολογικό Ηρακλείου

Ο βιολογικός Ηρακλείου μετά την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην οποία η εταιρεία μας
συμμετείχε από την αρχή μέχρι το τέλος έχει εγκαταστήσει δύο μηχανές Βιοαερίου
συνολικής ισχύος 0,5 ΜW και μπορεί να παράγει σήμερα καθαρή ενέργεια από την
χώνευση λυματολάσπης εξοικονομώντας στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου ποσό 290.000 € ετησίως.
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ενεργειακώς αυτάρκη συστήματα

Η Thalis E.S. συμμετέχει στην υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά
προγράμματα ««Νέα φιλοσοφία για τη διαχείριση λυμάτων και βιοστερεών με
ενεργειακώς αυτάρκη συστήματα» σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλες
δύο εταιρείες από Ισπανία και Ιταλία με στόχο την επεξεργασία της λυματολάσπης για
επαναχρησιμοποίηση χωρίς προσθήκη ενέργειας εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια των
στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης. Είναι η πρώτη φορά που θα κλείσει η αλυσίδα του
κύκλου με 100% ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση.
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Υπό Υπογραφή Σύμβαση ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

Η Thalis E.S. βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής
σύμβασης για την ανάκτηση του βιοαερίου από το
ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την παραγωγή
καθαρής ενέργειας 1,0 MW .
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Υπηρεσίες υποστήριξης της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Η Thalis E.S. έκανε πρώτη πράξη τις επιταγές του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για τη διαλογή στη πηγή
καθώς έχουμε τη τύχη να λειτουργούμε το ολοκληρωμένο σύστημα της Δυτικής Μακεδονίας..
Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει:
Τη συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων, βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε ΟΤΑ της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) στην Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα,
Γρεβενά, Φλώρινα, Αμύνταιο, Τσοτύλι, Σιάτιστα, Σέρβια και
Δεσκάτη.

Λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΟΔ).
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Νέες τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου από βιο-απόβλητα

Η Thalis E.S. αναμένεται σύντομα να εισάγει στην αγορά
μία από τις πιο προηγμένες και αποδοτικές μεθόδους
παραγωγής βιοαερίου από βιο-απόβλητα κατάλληλη για
τα αστικά απόβλητα η οποία αποτέλεσε προϊόν μεγάλης
έρευνας.
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Παρέμβαση 1η ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων

Στην Ελλάδα λειτουργούν 10 μονάδες μηχανικής διαλογής – αερόβιας ή
αναερόβιας επεξεργασίας. Στα επόμενα πέντε χρόνια θα λειτουργήσουν άλλες
30 μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις παρόμοιας τεχνολογίας
χρηματοδοτούμενες από το ΕΠΕΕΡΑΑ. Αν προστεθούν σε αυτές με
συγχρηματοδότηση οι εγκαταστάσεις ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ τότε θα έχουμε
κατασκευάσει το 80 % των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στην
Ελλάδα.

Προϋποθέσεις
•
•

•

Άμεση ένταξη όλων των έργων που διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους.
Τυποποίηση διαδικασίας δημοπράτησης που στηρίζεται στη σχέση ποιότητας
τιμής με αντικειμενικά κριτήρια που θα συναρτώνται από την καλύτερη
επίτευξη των στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού, την ενεργειακή απόδοση
και την βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης στους διαγωνισμούς από
εξειδικευμένους μηχανικούς από τους φορείς δημοπράτησης των έργων.
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Παρέμβαση 2η διαλογή στην πηγή μονόδρομος για τη διαχείριση
απορριμμάτων
Στο πλαίσιο της ιεράρχησης των αποβλήτων, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η
διαμόρφωση αξιόπιστων σχεδίων για διαλογή στην πηγή σε επίπεδο δήμων. Για την
εφαρμογή τους θα απαιτηθούν επενδύσεις σε εξοπλισμό και οργάνωση αλλά θα
υπάρξουν σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση των αποβλήτων.
Χρειάζονται αξιόπιστα σχέδια κύρια για τις πρωτεύουσες νομών και τις τουριστικές
περιοχές .
Για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων αναγκαία είναι η συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα αλλά και όλων των ενεργών πολιτών. Τα μοντέλα αυτά έχουν αξία
μόνο όταν εφαρμόζονται ολοκληρωμένα σε περιοχές που έχουν δημιουργηθεί οι
αναγκαίες υποδομές.

Προϋποθέσεις
•

•
•
•

Χρηματοδότηση μόνο ολοκληρωμένων σχεδίων και δράσεων με μετρήσιμους
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Δεν μπορεί να χρηματοδοτείται η αγορά καφέ
κάδου ή αντίστοιχων οχημάτων και εξοπλισμού χωρίς δέσμευση αποτελεσμάτων
και συνολικής αξιοποίησης
Προτεραιότητα στις περιοχές όπου υπάρχει η ανάλογη υποδομή.
Τα σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.
Τα σχέδια πρέπει να υποστηρίζονται από σχέδιο επικοινωνίας εκπαίδευσης και
υποστήριξης των πολιτών.
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Παρέμβαση 3η δημιουργία μονάδων παραγωγής δευτερογενών υλικών και
ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων
Υπάρχει άμεση ανάγκη στην αξιοποίηση δευτερογενών υλικών και καυσίμων στην Ελλάδα. Οι αγορές
της Κίνας για τα ανακυκλώσιμα έχουν κλείσει δημιουργώντας μία μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα
να επενδύσει στη κυκλική οικονομία. Υπάρχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη μιας παραγωγικής
βιομηχανίας αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών σε ευρωπαϊκό ή μεσογειακό επίπεδο.
Με την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων θα μπορούσαν να παραχθούν σύμφωνα με
εκτιμήσεις 470 MW ηλεκτρικά και άλλα τόσα θερμικά ενέργειας.
Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον, υιοθετώντας τις κατάλληλες πολιτικές
κινήτρων καθώς απαιτείται
αυξημένος συντονισμός για να αποφευχθούν παράλληλες
πρωτοβουλίες, σπατάλη πόρων και κατακερματισμός των επενδύσεων.
Προϋποθέσεις
•
•
•

Δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιομηχανίας ανακυκλώσιμων με σοβαρά
κίνητρα.
Σχέδιο Αξιοποίησης βιοαερίου όλων των ΧΥΤΑ επιτρέποντας και την αξιοποίηση λοιπών οργανικών υπολειμμάτων
στον ίδιο χώρο. Στόχος η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, έσοδα από ενέργεια, περιβαλλοντική μεταφροντίδα των
ΧΥΤΑ.
Άμεση τροποποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για την χωροθέτηση 4 μονάδων θερμικής επεξεργασίας
υπολειμμάτων:
 Υιοθέτηση της πρότασης του πρόεδρου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ.Γεράνη για την ΕΓΝΑΤΙΑ
διαχείρισης όπως πολύ σωστά πρότεινε.
 Υλοποίηση της πρότασης του κ. Μαμουλάκη για το πιλοτικό της αεροποίησης στο πάρκο κυκλικής οικονομίας .
 Χωροθέτηση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων στην Αττική.
 Χωροθέτηση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων στην Πελοπόννησο-Δυτική Ελλάδα.
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Παρέμβαση 4η συνεργασία ερευνητικών και επιχειρηματικών δυνάμεων και
ενεργή στήριξη του κράτους για την προώθηση εξαγωγών
Υπάρχει απαίτηση για πρακτική στήριξη της καινοτομίας και ενίσχυση της
υγιούς επιχειρηματικότητας που μπορεί να αναπτυχθεί στον ευρύτερο χώρο
του περιβάλλοντος.
Θα δαπανηθούν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Παρουσιάζεται η ευκαιρία να δημιουργηθούν ελληνικές εταιρίες πάροχοι
τεχνολογίας που θα οδηγήσουν την οικονομία των στερεών αποβλήτων σε
εξωστρέφεια.

Προϋποθέσεις
•Διευρυμένη ουσιαστική διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων φορέων για την εστιασμένη ενίσχυση της
καινοτομίας.
•Ερευνητικά προγράμματα προσανατολισμένα στην αλυσίδα αξίας
των αποβλήτων ικανού μεγέθους για τη δημιουργία
ανταγωνιστικών προϊόντων.
•Ουσιαστική στήριξη του κράτους στην προσπάθεια εισόδου σε νέες
αγορές.
14

Παρέμβαση 5η πλαίσιο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Στενότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αποφυγή άσκοπων
ανταγωνισμών μεταξύ τους.
Το δημόσιο πρέπει να επιλέξει τη βέλτιστη σύνθεση των χρηματοδοτήσεων για να
επιτύχει μεγαλύτερη μόχλευση και αποτελεσματικότητα των πόρων, με κύριο
αποτέλεσμα την αύξηση της εργασίας και της παραγωγικότητας.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας πρέπει να συνυπολογιστεί στο συγκεκριμένο κλάδο για τον
καθορισμό της διάρκειας των παραχωρήσεων.
Η κυβέρνηση πρώτα πρέπει να διερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση
χρηματοδότησης και τρόπου δημοπράτησης των έργων και να αξιολογήσει τις
δυνατότητες σε εθνική βάση στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού.
Προϋποθέσεις
•
•
•

Άμεση ένταξη έργων ΣΔΙΤ για μονάδες δυναμικότητας άνω των
100.000 τόνων.
Άμεση ένταξη έργων ΣΔΙΤ των 4 μεγάλων μονάδων θερμικής
επεξεργασίας υπολειμμάτων.
Διεξοδική εξέταση του χρόνου παραχώρησης των έργων
ανάλογα με τα τεχνολογικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά
του.
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Παρέμβαση 6η δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος κοστολόγησης και
τιμολόγησης της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων
Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων πραγματοποιείται αποσπασματικά χωρίς να
διασφαλίζεται διαφάνεια στην κοστολόγηση και στην τιμολόγηση των υπηρεσιών.
Το δημόσιο πρέπει να διασφαλίσει ότι το κόστος και η ποιότητα συνολικά των
υπηρεσιών θα είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημοπράτησης και
χρηματοδότησης παρέχοντας ανάλογα κίνητρα και διαμορφώνοντας το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας πολίτης να επιβαρύνεται περισσότερο σε μία
περιφέρεια σε σχέση με άλλες. Οι μεγάλες αποκλίσεις θα υπονομεύσουν την
αξιοπιστία του σχεδιασμού και τελικά θα δημιουργήσουν αρνητική προδιάθεση για
την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων.
Προϋποθέσεις
•
•

Άμεση εκπόνηση μελέτης για την συγκριτική αξιολόγηση των
δεδομένων της αγοράς.
Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργία
ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της αγοράς.
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Διανύουμε μια εποχή μεγάλων αλλαγών

Η πράσινη ανάπτυξη αυτή την φορά πρέπει να στηρίζεται σε ελληνικά μυαλά
και χέρια και να μην είναι αποκλειστικά εισαγόμενη.
Είναι καιρός να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή
περιβαλλοντική βιομηχανία.
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Ευχαριστούμε για το χρόνο σας
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