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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

17 Σεπτεμβρίου 2019 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου ξεναγήθηκε ο 

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

 

Tη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου που έχει κατασκευάσει και λειτουργεί στο 

Ελευθεροχώρι Δωδώνης η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, επισκέφθηκε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου ο  Κυριάκος 

Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ήπειρο. 

Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη 

Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, τον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη, την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα,  τον Γενικό Γραμματέα 

ΣΔΙΤ, Νίκο Μαντζούφα, και βουλευτές του νομού, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τα στελέχη 

της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη ΜΕΑ Ηπείρου,  την οποία μάλιστα επέλεξε για να αναδείξει την ανάγκη 

για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που περνά και  μέσα από τη διαχείριση των 

απορριμμάτων με σύγχρονες περιβαλλοντικές μεθόδους. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει τεθεί 

σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2019, αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες 

επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α) της Ευρώπης. 

Το έργο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, με Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) την Αειφορική 

Ηπείρου, εταιρεία μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με την πολύτιμη συμβολή της Ειδικής 

Γραμματείας ΣΔΙΤ και της Περιφέρειας Ηπείρου, ολοκληρώθηκε με πρωτοφανείς χρόνους 

αδειοδότησης και κατασκευής (18 μήνες) και έχει ήδη λάβει το πρώτο του βραβείο ως έργο της 

χρονιάς 2018. 

Η μονάδα μπορεί να επεξεργάζεται ετησίως 105.000 τόνους απορριμμάτων. Από αυτά χάρη στις 

κατάλληλες μεθόδους τεχνολογίες, είναι εφικτή η ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών 

τον χρόνο. Επιπλέον, μπορούν να παράγονται 10.800 κιλοβατώρες πράσινης ενέργειας, ικανής να 

καλύψει τις ανάγκες 3.000 νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγονται εκπομπές 12.000 

τόνων διοξειδίου του άνθρακα.  

Το έργο επιλύει οριστικά για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, μια και μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ευκολία στις μελλοντικές 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία. 
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Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,6 εκ. ευρώ ενώ η εγχώρια προστιθέμενη αξία 

προσέγγισε το 70%.  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου δημιουργηθήκαν συνολικά 200 θέσεις εργασίας ενώ κατά 

την 25ετή λειτουργία δημιουργούνται 70 μόνιμες θέσεις εργασίας και μεγάλος αριθμός 

έμμεσων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί  ότι ήδη επισκέπτονται τη μονάδα τα σχολεία της Περιφέρειας στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή της 

νοοτροπίας που ταύτιζε τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων με επικίνδυνες χωματερές. 

 

 

Πληροφορίες:  

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Δανάη Καλαντίδη , τηλ. 210 6968000, dkalantidi@gekterna.com   
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