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Έχοντας ως στόχο την διαχείριση και
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών η
Green Energy Operations ενσωματώνει
νέες τεχνολογίες αναβαθμίζοντας την
ποιότητα ζωής με κύριο στόχο την
δημιουργία έξυπνων πόλεων.

Η συνεχής επένδυση στη γνώση
χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο
αναζητούμε το ανταγωνιστικό μας
πλεονέκτημα. Ερευνούμε την
τεχνολογική καινοτομία που επιδρά
θετικά στο περιβάλλον και την
προσαρμόζουμε στις ανθρώπινες
ανάγκες και παροχές.



Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων με μεγάλη χωρητικότητα και ελκυστική εικόνα,
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πλήρης και ορθολογική οργάνωση της συλλογής,
διαλογής και απομάκρυνσης αστικών απορριμμάτων, μειώνοντας αποδεδειγμένα τα
κόστη που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμου και την φθορά των οχημάτων,
αποφεύγοντας την συλλογή κενών κάδων και το υπερβολικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην προσπάθεια των Δήμων για
ποιοτική και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Τα δοχεία των υπόγειων συστημάτων αποτελούνται από πλαστικό φρεάτιο
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με διάρκεια ζωής άνω των 50 ετών, οκταγωνικό
σκυρόδεμα, οκταγωνικό μεταλλικό περίβλημα, μεγάλο μεταλλικό κάλυμμα πάνω στο
οποίο υπάρχει οπή με μικρό καπάκι για ρίψη απορριμμάτων, η οποία κλείνει με
χαμηλή ισχύ και δοχεία με σακούλες για την συλλογή απορριμμάτων. Το δοχείο
διαλογής απορριμμάτων περιέχει ένα ειδικό άνοιγμα για ταξινόμηση.

Τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στην
διάβρωση, τα οποία τα καθιστούν άκρως ανθεκτικά και λειτουργικά. Όλα τα τμήματα
χάλυβα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Τα δοχεία μπορεί να είναι εξοπλισμένα με ένα πεντάλ ποδιού για το άνοιγμα του
κάδου ανέπαφα στην περίπτωση απόθεσης μικρής ποσότητας απορριμμάτων. Κάτω
από το περίβλημα και το μεγάλο καπάκι υπάρχουν χαλύβδινα υποσυστήματα με
μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ηλιακά/Ηλεκτρικά/Ρομποτικά
Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων HYDRAULIC REAR LOADING HK 2

είναι ένα προϊόν που επιτρέπει την επιτυχή ταξινόμηση της συλλογής,

διαλογής και απομάκρυνσης των αστικών απορριμμάτων.



Το υπόγειο σύστημα απορριμμάτων 
HYDRAULIC REAR LOADING HK 2

μειώνει τα κόστη στα καύσιμα, την

επισκευή των οχημάτων και τις ώρες

εργασίας καθώς και την άσκοπη

συλλογή άδειων ή μισογεμάτων

κάδων και ελαττώνει σημαντικά την

υπερβολική περιβαλλοντική

ρύπανση μέσω μίας δυναμικής

λειτουργίας που  βασίζεται στα

αναφερόμενα επίπεδα γεμίσματος.

Η αυτόματη παρακολούθηση του
υπόγειου συστήματος απορριμμάτων
παρέχει μέτρηση της θερμοκρασίας σε
περίπτωση ρίψης εύφλεκτου
αντικειμένου, της χωρητικότητας των
σκουπιδιών στον κάδο και επεξεργαστή
φωνής, ο οποίος αναπαράγει
διαφορετικά κείμενα όταν το καπάκι είναι
ανοιχτό ανάλογα με το είδος των
απορριμάτων που δέχεται ο εκάστοτε
κάδος και την υπολειπόμενη
χωρητικότητα του, επιτρέποντας έτσι την
προγραμματισμένη προσέλευση του
απορριμματοφόρου, διασφαλίζοντας ότι
δεν θα γίνονται άσκοπες επισκέψεις.

Καινοτομία ανύψωσης
κάδων με 3 τρόπους
σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις δυνατότητες του
κάθε Δήμου.



 Υπόγεια Συστήματα
& Ημιυπόγεια Συστήματα

Απορριμμάτων 



Υπόγειο Σύστημα 
1,5m³

Το υπόγειο σύστημα απόθεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 1,5m³
κατασκευάζεται για εγκατάσταση σε όλα τα πολυσύχναστα σημεία της πόλης
καθώς το μέγεθος του είναι ιδανικό για τοποθέτηση και χρήση σε
περιορισμένους χώρους και η εμφάνιση του αποτελεί μια ευπαρουσίαστη και
αρμονική εικόνα στο περιβάλλον.



Υπόγειο Σύστημα 
 3m³& 5m³

Τα υπόγεια συστήματα απόθεσης απορριμμάτων χωρητικότητας
3m³ και 5m³ είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε Ξενοδοχειακές
Μονάδες, σε Μονάδες Υγείας, σε Εργοστασιακές Μονάδες  και
γενικότερα σε χώρους που λόγω παραγωγής μεγάλου όγκου
απορριμμάτων απαιτούν περισσότερο χώρο για την εναπόθεση
τους. Εξυπηρετούν  τις καθημερινές ανάγκες τους  χωρίς να
επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς το μέγεθος των συστημάτων
αυτών είναι κατάλληλο για την συλλογή τεράστιου όγκου
απορριμμάτων με αποτέλεσμα την μειωμένη συχνότητα υπηρεσίας,
μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων αποκομιδής και χαμηλότερες
εκπομπές CO2 και συνεπώς λιγότερα απορρίμματα στο περιβάλλον.





Η νέα γενιά κάδων απόλυτα σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της
Ε.Ε. προσδίδουν μια καλαίσθητη εικόνα στις πόλεις μας και
ταυτόχρονα λειτουργούν με τις καινοτόμες τεχνολογίες που

κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη! 





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 



Η αυτόματη παρακολούθηση παρέχει:

• μέτρηση θερμοκρασίας σε περίπτωση ρίψης εύφλεκτου υλικού

• μέτρηση της πληρότητας των κάδων σε απορρίμματα

• αυτόματα ηχογραφημένο μήνυμα ενημέρωσης για τον τύπο 
απορριμάτων που πρέπει να εναποθέσουμε στον κάδο επιτρέποντας 

έξυπνο σχεδιασμό διαδρομών

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 χρόνια

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ:

Η δυνατότητα παρακολούθησης πληρότητας των κάδων και ενημέρωσης στους
Δήμους μειώνει τα κόστη που σχετίζονται με το κόστος τροφοδοσίας καυσίμων
και την φθορά των οχημάτων, καθώς με την παρακολούθηση  των επιπέδων
πλήρωσης αποφεύγεται τόσο η άσκοπη μετακίνηση των απορριμματοφόρων
όσο και η συλλογή κενών και ημικενών κάδων. Το σύστημα παρακολούθησης
μεγιστοποιεί τα οφέλη του Υπόγειου Συστήματος Απορριμμάτων και επιτρέπει
την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους.



Πλεονεκτήματα Υπόγειων κάδων 
«Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030»

Δεν απαιτούνται νέες επενδύσεις στα
οχήματα παρά μόνον η εγκατάσταση ενός
γερανού με την υποδοχή χοάνης

Παραμένουν λειτουργικά και για την
εκκένωση των τυποποιημένων κάδων

Ο χρόνος αδειάσματος ενός υπόγειου κάδου
είναι περίπου 3 λεπτά και πραγματοποιείται
από τον ίδιο τον οδηγό του φορτηγού

Ολιγοδάπανη συντήρηση με στόχο την
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κάδων

Οικονομικοί

Εύκολη χρήση και γρήγορη
εγκατάσταση

Δυνατότητα μέτρησης και
καταγραφής της ποσότητας των
απορριμμάτων που εμπεριέχονται
στον κάδο

Ενσωματωμένο σύστημα
προστασίας από πιθανή ανάφλεξη

Ασφαλείς και
Πρακτικοί

Τα απορρίμματα είναι σε αδιάβροχες,
άκαυστες σακούλες με αντοχή σε
θερμοκρασίες έως και 800 C° 

Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε
σκύλους, γάτες και έντομα 

Δεν υπάρχει διαρροή περιεχομένου ή
θόρυβος κατά την εκκένωση

Δεν εισέρχεται νερό στο δοχείο

Δεν υπάρχει οσμή και διασπορά των
απορριμμάτων στον εξωτερικό
χώρο(χαρτί,πλαστικές σακούλες)

Υγιεινοί και Καθαροί



"Έξυπνα" Ηλιακά
Παγκάκια



Καινοτομία για το περιβάλλον με
επίκεντρο των άνθρωπο.

Wifi
Ηλιακή Ενέργεια
Ενσωματωμένος Ασύρματος Φορτιστής
Κουμπί έκτακτης ανάγκης



Σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και τα χαρακτηριστικά του, το συγκεκριμένο
παγκάκι μπορεί χάρη στα συστήματα που διαθέτει, να προσφέρει δωρεάν
ταυτόχρονη φόρτιση σε έως και τέσσερις φορητές συσκευές μέσω θυρών USB.
Με αυτό τον τρόπο η ηλιακή ενέργεια και οι εφαρμογές του προϊόντος δίνουν την
δυνατότητα στους πολίτες να μην ξεμένουν ποτέ από μπαταρία.

Τα «έξυπνα» παγκάκια αποτελούν την ενσωμάτωση της 
σύγχρονης τεχνολογίας στους διαδικτυακούς ρυθμούς της

καθημερινότητας μας.



Όπως και οι πιο γνωστοί πολύτιμοι λίθοι έτσι και οι σπάνιες
ηλιακές έγχρωμες κυψέλες Solar Cells επιλέγονται με προσοχή
για κάθε χρήση  και παράγονται από  αξιόπιστους οίκους όπως η
Smarton.

Καινοτομία για το περιβάλλον με
επίκεντρο των άνθρωπο.



Ηλιακοί Πυλώνες 



Η βραβευμένη & αναγνωρισμένη τεχνολογία (2AXIS)
καινοτομία, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τώρα σε συνδυασμένη
υβριδική  εφαρμογή. Η νέα τεχνολογική σύνθεση - ιδέα ,
διεκδικεί ξανά την παγκόσμια πρωτιά στο είδος και έχει ήδη
προβεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του  κάθε
σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων (AV- All 
in One) συστημάτων έξυπνων παροχών  αιχμής .

Αυτονομία  πράσινου (ΑΠΕ) ρεύματος

24 ώρη  λειτουργία

4 ημέρες την εβδομάδα λειτουργούν με τις
εσωτερικές μπαταρίες με αποθηκευμένη
ενέργεια, αδιάλειπτα και χωρίς ηλιοφάνεια



Το κάθε σύστημα σειράς (Mi &i b) 
κατασκευάζεται σε πιστοποιημένα και
αναγνωρισμένα εργοστάσια με
δυνατότητες ανάπτυξης σύνθετων
τεχνολογιών και επιλεγμένων   γραμμών
παραγωγής  διεθνών προδιαγραφών.
Σήμερα διατίθενται για τοποθέτηση στη
φύση σε ολόκληρο τον πλανήτη.



Ηλιακά στέγαστρα 
"'Εξυπνα" πράσινα σημεία 

 & 
Σταθμοί φόρτισης οχημάτων

Συνδυασμοί εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε σημείου
και περιοχής.

Σχέδια και χρώματα των κυψελών κατ’ επιλογή  και μελέτη κάθε
περιβάλλοντα χώρου.



Η λειτουργικότητα είναι σημαντική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και συμπεριλαμβάνουμε μεθόδους και τρόπους διαχείρισης των σταθμών
μας μέσα από έξυπνες εφαρμογές. Σύμφωνα πάντα με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
μας, έχουμε μελετήσει και λάβει  υπόψη τις οδηγίες και τους όρους, όπως
δημοσιεύτηκαν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 42863/438 με ημερομηνία 4 Ιουνίου
2019 «Περί Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
(σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, εντός Ελλάδας
σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού
και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών
κτιρίων».



Aυτή η πύλη ενημέρωσης Wi-Fi  μπορεί να
τοποθετηθεί στα "έξυπνα" πράσινα σημεία
πρόσβασης του Δήμου και δίνει τη δυνατότητα
επικοινωνίας των επισκεπτών με τον Δήμο.

Η κλήση τους φτάνει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα 
στο smartphone ή το tablet του εξουσιοδοτημένου
υπαλλήλου, με δυνατότητα επέκτασης σε
περισσότερα σημεία ή κινητά τηλέφωνα 
ανταπόκρισης.

Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που είναι
απενεργοποιημένος από προεπιλογή και μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν χρειαστεί.

INFO KIOSK 



Το
σύστημα δύναται να επεκταθεί
για να μπορεί να συνδεθεί με

πυροσβεστική, αστυνομία,
νοσοκομείο ,κλπ.),

καθώς και να ενημερώνει  
από 1 έως και 5

εξουσιοδοτημένους αποδέκτες
ταυτόχρονα.

Μόλις  ο επισκέπτης πατήσει το
αντίστοιχο κουμπί από 1.2.3.4.5 ή και
περισσότερα, κατ΄επιλογή, οι
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του
Δήμου θα λάβουν  αμέσως μια  φωνητική
ειδοποίηση ή ακόμη και βίντεο κλήση στο
τηλέφωνο ή στο tablet ή σε κάποιο
κέντρο εξυπηρέτησης της εφαρμογής.



Δημιουργώντας "έξυπνα"
σημεία στις πόλεις



LIVE GREEN

Επικοινωνία: 2122158812 - 6977919723 - 6987416526

info@g-e-o.gr
www.g-e-o.gr


