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Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ) στην EE 

Η Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα  
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1)  

 Πρόληψη και Ελαχιστοποίηση 

Μείωση ποσότητας απορριμμάτων 

Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των  

    παραγόμενων αποβλήτων 

 Επαναχρησιμοποίηση 

 Χρησιμοποίηση εκ νέου των αποβλήτων  

για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο                   

σχεδιάστηκαν 

 Ανακύκλωση  

 Μετατροπή των αποβλήτων εκ νέου σε  

       προϊόντα ή υλικά ή ουσίες 

 Άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. ενεργειακή) 

 Ασφαλής τελική διάθεση 

Πρόληψη 

Ελαχιστοποίηση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 
Ενέργειας 

Τελική 
Διάθεση 



Απαιτήσεις Νομοθεσίας  1/2 
Ρεύμα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

 
Βιοαποδομήσιμα 
Αστικά Απόβλητα 

 
2020 

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική 

ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής 

του 1997 

 
Βιοαπόβλητα 2015 5% του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή 

2020 40% 

 
Ανακυκλώσιμα υλικά 

 
 
 

Προετοιμασία προς 
επαναχρησιμοποίηση / 
ανακύκλωση με 
χωριστή συλλογή 
ανακυκλώσιμων – 
βιοαποβλήτων 
 
Ταφή σύμμεικτων ΑΣΑ 

 

2020 
 

65% κ.β. ΔσΠ για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί 

 
 
 

2020 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

50% του συνόλου των ΑΣΑ 

 

 

 

Κατά μέγιστο 30% της τρέχουσας παραγωγής 

 



Απαιτήσεις Νομοθεσίας  2/2 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη 
μέτρων που αφορά στην κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει 
αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις για τα απόβλητα. 
 
Ενδεικτικά: 
 
 Αύξηση του στόχου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων από 50% σε 65% έως το 
2030. 
 

 Σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών 
αποβλήτων σε 10% έως το 2030. 

 



Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην EE 

Κατανομή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ στην ΕΕ 27 για το έτος 2015 
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Τεχνικές-Τεχνολογίες στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (1/2) 

• Ανάκτηση υλικών συσκευασίας (ΔσΠ, Μηχανική Διαλογή) 

 

• Ανάκτηση / αξιοποίηση οργανικού υλικού (παραγωγή βιοπροϊόντων, Αερόβια Επεξεργασία-
Κομποστοποίηση) 

 

• Ανάκτηση / αξιοποίηση οργανικού υλικού με ανάκτηση ενέργειας (Αναερόβια Χώνευση) 

 

• Ανάκτηση υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο  

 

• Ανάκτηση ενέργειας – Θερμική Επεξεργασία 

• Αποτέφρωση 

• Πυρόλυση 

• Αεριοποίηση 

 

• Υγειονομική ταφή υπολειμμάτων 
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Τεχνικές-Τεχνολογίες στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (2/2) 

Μηχανική Διαλογή  

Οργανικό 

Κλάσμα 
Χαρτί-Πλαστικά 

Μέταλλα -Γυαλί 

Υπόλειμμα 

Ανάκτηση Βιοπροϊόντων (π.χ. 

βιοπολυμερή) 

Αερόβια Επεξεργασία- 

Κομποστοποίηση 

Αναερόβια Χώνευση 

Ξήρανση Οργανικού  

 

 

Δευτερογενές 

Καύσιμο 

Οικιακά 

απορρίμματα 

 

Βιοξήρανση 

 

Μηχανική 

Διαλογή 

SRF 

Δευτορεγενές 

Καύσιμο 

 

Μέταλλα 

Γυαλί 

Πλαστικό 

 

Διαλογή  

στην πηγή  

Υπόλειμμα 

ΧΥΤΥ ή 

Θερμική 

ΧΥΤΥ ή 

Θερμική 
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Σας ευχαριστώ 

Σύγχρονες Τεχνολογίες για τη θερμική επεξεργασία απορριμμάτων 

Θερμική επεξεργασία  

Καύση    
(1000 °C) 

Πυρόλυση  
(400-600 °C) 

Αεριοποίηση  
(800 – 1500 °C) 

Ενέργεια 

15 -20% υπόλειμμα για 

ταφή 

Ποσότητα 100.000 τόνοι 

απορριμμάτων 

Μεγάλες εγκαταστάσεις 

 

 

Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως 

καυσιμο 

Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις 

Καύση Αερίου 
Σύνθεσης 

Παραγωγή 
Άνθρακα 

Παραγωγή Αερίου 
Σύνθεσης 

Παραγωγή  Ενέργειας 

Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις 

 

Οικιακά 

απορρίμματα 



  
 

Παράμετρος 
  
 

Αποτέφρωση 
  
 

Πυρόλυση 
  

 

Αεριοποίηση 
  
 

Συνθήκες Λειτουργίας   

Θερμοκρασία οC 800-1150   
 

250-700   
 

500-1600  

Πίεση (bar) 1 1 1-45 

Περιβάλλον 
Διεργασίας 

αέρας Απουσία αέρα Ελεγχόμενος αέρας 
και υγρασία ( Ο2, 
Η2Ο) 

Στοιχειομετρική  
αναλογία 

>1 0 <1 

Προϊόντα   

Αέρια φάση CO2, H2O, N2, O2και 
ιχνοενώσεις
  
 

H2, CO, H2O, N2, 
υδρογονάθρακες 

H2, CO, CO2, H2O, 
N2, CH4 

Στερεά φάση Τέφρα, σκωρία Τέφρα, κωκ Τέφρα, σκωρία 

Υγρή φάση Έλαια  πυρόλυσης 
και  νερό 

Μικρή ποσότητα 
συμπυκνωμένου 
υγρού 9 

Π
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Τυπική μονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ με ταυτόχρονη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας   

Τυπική μονάδα καύσης 



Τυπική μονάδα καύσης 

• Καυστήρας κινούμενων εσχαρών 

    (moving grates) 

• Συμπαραγωγή ενέργειας με 
τουρμπίνα ατμού  

• Κύκλος Rankine 

• Ηλεκτρική απόδοση ~ 17 – 23 % 

• Θερμική απόδοση ~ 35 – 45 % 
• Σε μεγάλη κλίμακα 1 τόνος ΑΣΑ 

παράγει ~300kWh ηλεκτρικής 
και 600kWh θερμικής ενέργειας. 

 
Πηγή: Consonni & Vigano 2012 
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Επεξεργασία αερίων ρύπων 
 

Ρύπος Τεχνολογία αντιρρύπανσης 

Αιωρούμενα στερεά 

Κυκλώνες 

Ηλεκτροστατικά φίλτρα 

(υγρά – ξηρά) 

Σακκόφιλτρα 

Όξινα αέρια 

Ξηρή προσρόφηση 

Ημίξηρη – προσρόφηση 

Υγρός καταιονισμός 

Οξείδια του αζώτου 

Επιλεκτική μη 

καταλυτική αναγωγή  

Επιλεκτική καταλυτική 

αναγωγή 
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Ολικός κονιορτός 10 mg/m3 

Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, υπολογιζόμενες ως ολικός 

οργανικός άνθρακας (TOC) 

10 mg/m3 

Υδροχλώριο (HCl) 10 mg/m3 

Υδροφθόριο (HF) 1 mg/m3 

Διοξείδιο του θείου (SO2) 50 mg/m3 

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), υπολογιζόμενα ως 

οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής 

ωριαίας δυναμικότητας άνω των τριών τόνων ή νέες μονάδες αποτέφρωσης 

200 mg/m3 

Υποξείδιο του αζώτου (NO) και οξείδιο του αζώτου (NO2), υπολογιζόμενα ως 

οξείδιο του αζώτου, για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής 

ωριαίας δυναμικότητας τριών τόνων ή μικρότερης 

400 mg/m3 

Οριακές ημερήσιες μέσες τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων  

από εγκαταστάσεις καύσης [ 2000/76/ΕΚ] 
 



Σχέση απόδοσης και μεγεθους εγκατάστασης 

Πηγή: Consonni, 2011 



Waste-to-Energy Plants in Europe (2015) 

500 plants in 
23 Countries 



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στην Brescia  



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη 
Βιέννη  

 • 120.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας 

• 500.000 MWh τηλεθέρμανσης 

• 6.000 τόνοι παλαιοσιδήρου 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται στο 
Spittelau είναι αρκετή για τη 
θέρμανση περισσότερων από 60.000 
νοικοκυριών στη Βιέννη σε ένα χρόνο. 

Κατά 90% κάτω από τα νόμιμα όρια 
που έχουν καθοριστεί για τις μονάδες 
αποτέφρωσης αποβλήτων σε ετήσιο 
μέσο όρο 



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη Φρανκφούρτη 

• Ικανότητα αποτέφρωσης: 4 x 20 t / h 

• Όγκος καυσαερίων: περίπου. 4 x 110.000 
Nm³tr / h 

• Θερμική ισχύς: 4 x 57 MW 

• Αυτοδύναμη τροφοδοσία ρεύματος 

• Εξωτερική ανάκτηση ατμών 

• SNCR, αντιδραστήρα, φίλτρο υφάσματος 

• Θερμοηλεκτρικός σταθμός (μόνο 3 
γραμμές) 

• Ισχύς στροβιλο-γεννήτριας  
• 37,4 MWe ονομαστική,  

• 41,4 MWe μέγιστη. 



Paris

Issy-les-Moulineaux

3,8 ha

Périphérique

Seine

Voie ferrée / RER C 

Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στο Παρίσι 

• Το δίκτυο τηλεθέρμανσης 
διανέμει 5.1 TWh θερμότητας 

• Το 50% της ζήτησης του δικτύου 
θέρμανσης του Παρισιού 
παρέχονται από τις 3 μονάδες  
waste-to-energy 

• Ισοδυναμεί σε 245.000 κατοικίες 
και πάνω από 1 εκ. πολιτών. 



Αεριοποίηση 



Πηγή: Consonni & Vigano 2012 



Καύση και αεριοποίηση 

Αεριοποίηση 

Καύση απαέρια 

Αέριο 
σύνθεσης 

CO2 
H2O 
NOX 
SO2 
…. 
 

CO 
H2 
CO2 
N2 
CH4 
H2S 
…. 
 

αέρας, O2 
  

Πρώτη ύλη 

αέρας, H2O, CO2 

Πρώτη ύλη 



Σύνθεση των αερίων και ισοδύναμη αναλογία αέρα                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Κύριο προϊόν της αεριοποίησης 

Αέριο σύνθεσης (syngas) 

 

CO, H2 

Αέριο παραγωγής (Producer gas)  

 

CO , H2 , CO2, CH4 

 

και υψηλή περιεκτικότητα σε N2 



Εγκαταστάσεις αεριοποίησης 

• Παγκοσμίως λειτουργούν ~ 60 εγκαταστάσεις αεριοποίησης που επεξεργάζονται ΑΣΑ 

• Οι χώρες με τις περισσότερες εφαρμογές είναι Ιαπωνία, Κίνα και Η.Π.Α. 

• Προς το παρόν η αεριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή καυσίμων  

     και πρώτων υλών για τις χημικές βιομηχανίες 



Ebara gasifier 

• Σχηματική απεικόνιση του αεριοποιητή χαμηλής 
θερμοκρασίας σε υγροποιημένη κλίνη (LTFBG) 

• Oξείδωσης δύο βημάτων που προτείνεται από την 
Ebara.  

• Οι αέριες εκπομπές οδηγούνται σε μια γεννήτρια 
ατμού ανάκτησης θερμότητας που τροφοδοτεί ένα 
συμβατικό κύκλο Rankine ατμού για την παραγωγή 
ισχύος 

• Η αεριοποίηση λαμβάνει χώρα σε ρευστοποιημένη 
κλίνη που λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία, 
περίπου 600°C, για να αποφευχθεί η σύντηξη 
μετάλλων χαμηλού σημείου τήξης όπως το 
αλουμίνιο. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή των 
περισσότερων από τα μέταλλα στον πυθμένα του 
αεριοποιητή σε μη οξειδωμένη και έτσι εύκολα 
εμπορεύσιμη μορφή. 

 

 

 



Ener – G gasifier 

• Αεριοποιητής υψηλής θερμοκρασίας (HTGG), ο 
οποίος προορίζεται να αναπαράγει την 
τεχνολογία που προτείνεται από την Ener-G. 

• Οι αέριες εκπομπές οδηγούνται σε μια γεννήτρια 
ατμού ανάκτησης θερμότητας που τροφοδοτεί 
ένα συμβατικό κύκλο Rankine ατμού για την 
παραγωγή ισχύος. 

• η λειτουργία του αεριοποιητή σχάρας στους 
περίπου 900°C δίνει μια σχεδόν πλήρη 
μετατροπή του στερεού καύσιμου υλικού σε 
syngas.  

• Αυτή η πλήρης μετατροπή είναι σημαντική για 
την πραγματοποίηση της καύσης υπό 
ομοιογενείς συνθήκες, με μεγάλη 
ανακυκλοφορία των καυσαερίων (30% της ροής 
στην έξοδο HRSG), η οποία καταγράφει τα 
προφίλ θερμοκρασίας και περιορίζει την 
παραγωγή ΝΟΧ. 



JFE Direct Smelting Gasifier 

• Στον αντιδραστήρα JFE Direct 
Smelting, τα σωματίδια τροφοδοσίας 
τροφοδοτούνται μέσω της κορυφής 
ενός κατακόρυφου άξονα  

• Το ΑΣΑ  πρώτα τεμαχίζονται και 
μετατρέπονται σε καύσιμο που 
προέρχεται από απορρίμματα SRF/ 
RDF με την αφαίρεση γυαλιού και 
μεταλλικών σωματιδίων, την ξήρανση 
του οργανικού κλάσματος σε 
περιστρεφόμενο κλίβανο και κατόπιν 
εξώθηση του προϊόντος υπό πίεση σε 
μήκος 20 mm με διάμετρο 15 mm 
κυλινδρικά σωματίδια.  



The Mitsui Recycling 21 Process  

• Στη διαδικασία Mitsui Recycling 21 τα απόβλητα 
αεριοποιούνται σε 450°C σε αντιδραστήρα 
περιστρεφόμενου τυμπάνου 

• Τα προϊόντα χωρίζονται κυρίως σε αέριο και 
άνθρακα που μετά το διαχωρισμό και την 
ανάκτηση του σιδήρου, αλουμίνιο και άλλων 
υπολειμμάτων, καίγονται σε ξεχωριστό θάλαμο 
στους 1.300°C όπου η τέφρα τήκεται σε σκωρία.  

• Ο χρόνος παραμονής στον αντιδραστήρα 
αεριοποίησης είναι περίπου 1 ώρα, 

• Ο σίδηρος και το αλουμίνιο μπορούν να 
διαχωριστούν από το υπόλειμμα άνθρακα πριν 
από την καύση του τελευταίου στους 1300°C.  

• Αυτό επιτρέπει υψηλότερη ανάκτηση μετάλλων 
απ΄ ότι στην καύση κινούμενων εσχαρών. 



Τεχνολογία GIPO – Garbage In Power Out 

Πηγή: Prof. Marco Castaldi 
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Προϊόντα Αεριοποίησης (gasification) – 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Αέριες εκπομπές: Μίγμα κυρίως CO, H2 και ελαφρών 

υδρογονανθράκων το οποίο καίγεται για παραγωγή ενέργειας. Ανάγκη 

για ύπαρξη αντιρρυπαντικών συστημάτων ελέγχου αερίων εκπομπών. 

Όμως, είναι πολύ πιο απλά από ότι στην περίπτωση της καύσης 

Στερεά απόβλητα: Στερεό σταθεροποιημένο υπόλειμμα που 

αποτελείται από ανόργανα υλικά και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 

(Υαλοποιημένο στερεό). Η ποσότητα είναι πολύ μικρή. 

Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των αερίων μετά την καύση του 

αέριου Σύνθεσης 
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Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης/υαλοποίησης 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
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Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης/υαλοποίησης 
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Σύστημα τροφοδοσίας 
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Φούρνος Αεριοποίησης / Υαλοποίησης 
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Κυκλώνας 

 



37 

Δευτερογενής Θάλαμος Καύσης 
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Σύστημα Διαβροχής με νερό 
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Σύστημα υγρού καθαρισμού απαερίων 
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Λογισμικό Ελέγχου & Παρακολούθησης 

 



Συναρμολόγηση και λειτουργία επιδεικτικής μονάδας 
αεριοποίησης / υαλοποίησης με την τεχνική του πλάσματος 

Σύσταση παραγόμενου 
αερίου σύνθεσης 

Προκαταρκτικά 
πειράματα – 
λειτουργία 

Χαρακτηρισμός 
Εισερχόμενων 

Ρευμάτων 

Μελέτη επίδρασης 
διαφόρων παραγόντων 

Τροποποιήσεις για τη 
βελτίωση της μονάδας 

Προσδιορισμός 
ενεργειακού 

περιεχόμενου 

Υπολογιστικό εργαλείο 
για τη συσχέτιση 

σύστασης & ενέργειας 

Ισοζύγια μάζας & 
ενέργειας 

Αξιολόγηση συστήματος θερμικής επεξεργασίας 

Χαρακτηρισμός 
στερεού 

υπολείμματος 

Εκχυλισιμότητα  
συναρτήσει: pH,  t, 

κοκκομετρίας, 
τρόπου ψύξης 

Εκχυλισιμότητα  
συναρτήσει: t, Θ, 

ανάδευσης 

Μελέτη αέριων 
εκπομπών 
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Υαλοποιημένο στερεό υπόλειμμα 
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Υπόλειμμα σε μορφή κόκκων 

 

 



Υαλοποιημένο υπόλειμμα 

Αερόψυκτο Υδρόψυκτο 

Υαλοποιημένο υπόλειμμα 

Αερόψυκτο Υδρόψυκτο 



Σύγκριση με τα όρια της Ευρωπαϊκής Απόφασης 2003/33  
 



Χρήση υαλοποιημένου υπολείμματος ως πρόσθετου στο μπετό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτική χρήση υαλοποιημένου 
υπολείμματος ως πρόσθετου 

        Χρήση σαν γυαλί και πλακίδιο  
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Un provino:Un provino:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

 
 
 



Διάταξη για τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό 
της σύστασης παραγόμενου αερίου σύνθεσης 

Διάταξη για τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό 

της σύστασης παραγόμενου αερίου σύνθεσης 



Προσδιορισμός της σύστασης του 
παραγόμενου αερίου σύνθεσης 

Προσδιορισμός της σύστασης του παραγόμενου αερίου 

σύνθεσης 



Ενδεικτική σύσταση αερίου σύνθεσης 
Ενδεικτική σύσταση αερίου σύνθεσης 



Παρακολούθηση τελικών αέριων 
εκπομπών 

Παρακολούθηση τελικών αέριων εκπομπών 
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SO2
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SO2 

ΝΟx
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• H τεχνολογία χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά φιλική και καλύπτει τις απαιτήσεις της 
σχετικής νομοθεσίας. 

 

• Παρουσιάζει σημαντική ευελιξία αναφορικά με το είδος των προς επεξεργασία 
αποβλήτων.  

 

• Είναι μια τεχνική όπου τα απορρίμματα δεν αποτεφρώνονται. Έτσι, δεν έχει τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στην αποτέφρωση, οδηγεί στην παραγωγή 
λιγότερων απαερίων, μειωμένου ρυπαντικού φορτίου σε σχέση με τις συμβατικές 
μεθόδους καύσης. 

 

• Δεν παράγει τέφρα ή άλλα παραπροϊόντα που πρέπει να αποτεθούν σε ΧΥΤΑ. 

 

• Η χρήση της αεριοποίησης με την τεχνική πλάσματος οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμου 
αερίου και στερεού υπολείμματος οδηγώντας ουσιαστικά σε «μηδενική» παραγωγή 
αποβλήτων. 

 

• Χαρακτηρίζεται από μικρότερες απαιτήσεις χώρου σε σχέση με τις άλλες θερμικές 
μεθόδους επεξεργασίας.  
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• Το αέριο σύνθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, όπως και 
σύνθεσης προϊόντων και βιοκαυσίμων.  

 

• Το στερεό υπόλειμμα είναι αδρανές υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές 
καθώς και σε άλλες εφαρμογές. 

 

• Οι μονάδες αεριοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των 
υπολειμμάτων από μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, όπως και τη 
θερμική αξιοποίηση RDF & SRF ελαχιστοποιώντας την ταφή. 

 

• Μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων σε νησιωτικές 
και γενικότερα απομονωμένες περιοχές. 

 

• Το μέγεθος των μονάδων ποικίλλει από 5 έως 100 τόνους ημερησίως. Η δυναμικότητα 
δύναται να αυξηθεί με τη χρήση παράλληλων συστημάτων 

 

• Επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ, αφού το υπόλειμμα της αεριοποίησης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  
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Επίσκεψη στην πιλοτική μονάδα αεριοποίησης 
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        Επίσκεψη στην πιλοτική μονάδα αεριοποίησης  

 



 



Σας Ευχαριστώ! 
 

mloiz@chemeng.ntua.gr 

 

www.uest.gr 

  


