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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στη σημερινή εποχή, η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής 

μας καθώς εξαρτόμαστε από αυτή για τις μεταφορές, τη θέρμανση 

και ψύξη των κατοικιών και για τη λειτουργία εργοστασίων και 

γραφείων. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει αποκτήσει η συνεχώς 

αυξανόμενη κατανάλωση της ενέργειας και η άμεση επιδείνωση του 

προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η επίλυση τους έχει 

γίνει επιτακτική ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό, άρχισαν να 

γίνονται προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας, 

κυρίως από συμβατικά καύσιμα, με άμεσο σκοπό τον περιορισμό των 

εκπομπών των αέριων ρύπων και κυρίως αυτών που συμβάλλουν 

στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι προσπάθειες 

για την επίτευξη αυτών των στόχων, έχουν ήδη ξεκινήσει και 

αφορούν όλους, αφού υπάρχουν σημαντικά οφέλη σε κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Τα ορυκτά καύσιμα 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο) τα οποία χρειάζονται 

εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν, άρχισαν να 

εξαντλούνται. Επομένως, η σπατάλη των περιορισμένων αυτών 

αποθεμάτων προκαλεί περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα 

τόσο στις σημερινές γενιές, όσο και στις επόμενες. Έτσι, άρχισε η 

εκμετάλλευση νέων συστημάτων τεχνολογίας και υλικών και κυρίως 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως του ήλιου, του αέρα, 

της βιομάζας και της γεωθερμίας . Η βιομάζα ξυλείας είναι η πιο 

παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος 

άνθρωπος για να μαγειρέψει και να ζεσταθεί χρησιμοποιούσε την 

θερμότητα που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που αποτελεί 

ένα είδος βιομάζας. 

Η βιομάζα ξυλείας ορίζεται ως οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε 

από φυτικά οικοσυστήματα, όπως αυτοφυή φυτά και δάση, είτε από 
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ενεργειακές καλλιέργειες (φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό 

την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας) γεωργικών και 

δασικών ειδών (π.χ. το καλάμι, ο ευκάλυπτος). Είναι δηλαδή 

αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών 

οργανισμών. Η χλωροφύλλη των φυτών χρησιμοποιώντας το 

διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, νερό, ήλιο και 

συστατικά του εδάφους είναι οι κύριοι παράγοντες για την ανάπτυξη 

των φυτών . 

  



 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η επιλογή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κερδίζει 

όλο και περισσότερο έδαφος τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής γνώσης , 

όσο και στη χώρα μας ειδικότερα. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην 

παραγωγή ενέργειας μέσω βιομάζας η οποία είναι η ύλη που έχει 

βιολογική προέλευση και εμπεριέχει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται 

άμεσα η έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Η βιομάζα που παράγεται 

στον πλανήτη μας ανέρχεται σε 172 δισεκατομμύρια τόνους ξηρού 

υλικού με ενεργειακό περιεχόμενο δεκαπλάσιο της ενέργειας που 

καταναλίσκεται παγκοσμίως. 

Τη βιομάζα μπορούμε να την κατατάξουμε σε διάφορες 

κατηγορίες ώστε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή τροφίμων, 

παραγωγή ενέργειας ή άλλους σκοπούς. Η διεργασία της βιομάζας 

μπορεί να γίνει με θερμική επεξεργασία μέσω της πυρόλυσης , 

ανθρακοποίησης , αεριοποίησης , βιολογική επεξεργασία και χημική 

επεξεργασία. Οι εφαρμογές της βιομάζας για την παραγωγή - και 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορούμε να τις συναντήσουμε στην χρήση 

της για την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, όσο αφορά τη 

θέρμανση κτηρίων, τη θέρμανση θερμοκηπίων. Επίσης στους 

χώρους υγειονομικής ταφής στερεών απορριμμάτων, στερεών 

απορριμμάτων, στερών αποβλήτων αλλά και άλλων διαδικασιών 

γίνεται παραγωγή βιοαερίου οι χρήσεις του οποίου είναι πολλές. 

Ένας τομέας παραγωγής υγρών καυσίμων που μπορούν να 

παραχθούν από φυτική βάση είναι τα βιοκαύσιμα και τα υγρά 

βιοκαύσιμα, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 

μεταφορές αφού μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, έχοντας επίσης πολλά κοινωνικά οφέλη για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αναγνωρίζουμε λοιπόν πόσα μεγάλα 

οικονομικά οφέλη δημιουργούνται από την εκμετάλλευση της 
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βιομάζας η οποία βρίσκεται ανεξάντλητη στο περιβάλλον, 

απορροφώντας το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της δημιουργίας της 

βιομάζας, αποφεύγεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και μειώνεται 

η ενεργειακή εξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων από τρίτες 

χώρες. 
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1.  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η επιλογή της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και στην χώρα μας ειδικότερα, αφού παρουσιάζει τα 

παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα: 

 Οι ΑΠΕ είναι από τη φύση τους ανεξάντλητες. 

  Οι ΑΠΕ εξασφαλίζουν την συνέχεια του. ενεργειακού 

εφοδιασμού, ενώ έχουν και σταθεροποιητική επίδραση 

στο κόστος παραγωγής ενέργειας, δεδομένου ότι δεν 

επηρεάζονται από τη διακύμανση των τιμών των 

εισαγόμενων καυσίμων. 

 Η ανάπτυξη και χρήση των ΑΠΕ έχει ευνοϊκότερη 

επίδραση στην απασχόληση από ότι η εκμετάλλευση και 

χρήση των ορυκτών καυσίμων. 

 Η αξιοποίηση των ΑΠΕ ενισχύει την περιφερειακή 

ανάπτυξη, ενώ οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης τους, 

λόγω του μικρού μεγέθους τους έχουν μικρή διάρκεια 

κατασκευής, επιτρέποντας κατ' επέκταση άμεση 

ανταπόκριση στην ενεργειακή ζήτηση σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. 

Εξάλλου, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ενεργειακή αγορά 

αποτελεί στόχο της ΕΕ, στο πλαίσιο τόσο της ενεργειακής της 

πολιτικής, όσο και της πολιτικής της ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος. Έτσι, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση 

επιδεικτικών έργων ΑΠΕ έχουν χρηματοδοτηθεί και αναμένεται να 

συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από διάφορα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Πάντως , η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καλείται σήμερα να προσεγγίσει τη βέλτιστη λύση, όσον 

αφορά την αξιοποίηση των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων, 

συμβιβάζοντας συχνά αντιτιθέμενους παράγοντες (ενεργειακή 

επάρκεια και απόδοση, οικονομική χρήση, ποιότητα περιβάλλοντος, 



 6 

κοινωνική αποδοχή) και να συμβάλει στην ταυτόχρονη επίτευξη 

πολλών στόχων, δηλαδή: 

 διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

 ασφαλή και απρόσκοπτη ικανοποίηση των ενεργειακών 

αναγκών» 

 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής ενεργειακής 

βιομηχανία και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. 

 

                Εικόνα : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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2. ΒΙΟΜΑΖΑ 

2.1 Γενικά   

 

Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική 

(οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται 

οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό 

κόσμο. Είναι οργανική ύλη στα δέντρα, τις γεωργικές καλλιέργειες 

και αλλά που ζουν ως φυτικά υλικά. Η βιομάζα ως πηγή ενέργειας 

χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων αρκεί να σκεφτούμε ότι 

για την παραγωγή θερμότητας καιγόντουσαν ξύλα. 

Πιο συγκεκριμένα, σ' αυτήν περιλαμβάνονται: 

 Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά 

οικοσυστήματα, όπως π. χ. τα αυτοφυή φυτά και δάση, είτε 

από τις ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται τα φυτά 

που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας 

για παραγωγή ενέργειας) γεωργικών και δασικών ειδών, όπως 

π. χ. το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτος κ.ά., 

 τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής 

και αλιευτικής παραγωγής, όπως π. χ. τα άχυρα, στελέχη 

αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά 

δένδρων, φύκια, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες κ.ά., 

 τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή 

επεξεργασία των υλικών αυτών , όπως π. χ. τα 

ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το 

πριονίδια κ.ά., καθώς και 

  το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και 

σκουπιδιών. Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη και 

αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας και είναι 

αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών 

οργανισμών. Κατ' αυτήν, η χλωροφύλλη των φυτών 
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μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μια σειρά διεργασιών, 

χρησιμοποιώντας ως βασικές πρώτες ύλες διοξείδιο του 

άνθρακα από την ατμόσφαιρα καθώς και νερό και ανόργανα 

συστατικά από το έδαφος.  

Νερό + Διοξείδιο του άνθρακα +Ηλιακή ενέργεια + Ανόργανα 

στοιχεία => Βιομάζα + Οξυγόνο 

Από τη στιγμή που σχηματίζεται η βιομάζα, μπορεί πλέον κάλλιστα 

να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Η βιομάζα αποτελεί μια 

σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή 

ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην 

ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα 

αποθέματα ορυκτών καυσίμων(πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο 

κ.ά.). Η χρήση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας δεν είναι νέα. Σ' 

αυτήν, εξάλλου, συγκαταλέγονται τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες 

που, μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα, κάλυπταν το 97% των 

ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

 

2.2 Η βιομάζα στην Ελλάδα 

 

Η βιομάζα που παράγεται κάθε χρόνο στον πλανήτη μας 

υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 172 δισ. τόνους ξηρού υλικού , με 

ενεργειακό περιεχόμενο δεκαπλάσιο της ενέργειας που 

καταναλίσκεται παγκοσμίως στο ίδιο διάστημα. Το τεράστιο αυτό 

ενεργειακό δυναμικό παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

ανεκμετάλλευτο, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις , μόνο 

το 1/7 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, καλύπτεται από τη 

βιομάζα και αφορά κυρίως τις παραδοσιακές χρήσεις της (καυσόξυλα 

κλπ.). 
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Σχήμα 1. Η συμμετοχή της βιομάζας (%) στην παγκόσμια 

κατανάλωση ενέργειας. 

 

Στην Ελλάδα, τα κατ' έτος διαθέσιμα γεωργικά και δασικά 

υπολείμματα ισοδυναμούν ενεργειακά με 3-4 εκατ. τόνους 

πετρελαίου , ενώ το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών 

μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να ξεπεράσει άνετα εκείνο των 

γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 

ενεργειακά στο 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου που 

καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι 1 τόνος 

βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 τόνους πετρελαίου. Εντούτοις, 

με τα σημερινά δεδομένα, καλύπτεται μόλις το 3% περίπου των 

ενεργειακών αναγκών της με τη χρήση της διαθέσιμης βιομάζας. 

Η βιομάζα στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την 

παραγωγή, κατά τον παραδοσιακό τρόπο, θερμότητας στον οικιακό 

τομέα (μαγειρική, θέρμανση), για τη θέρμανση θερμοκηπίων, σε 
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ελαιουργεία, καθώς και, με τη χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογιών, 

στη βιομηχανία (εκκοκκιστήρια βαμβακιού, παραγωγή προϊόντων 

ξυλείας, ασβεστοκάμινοι κ.ά.), σε περιορισμένη , όμως, κλίμακα. Ως 

πρώτη ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα 

της βιομηχανίας ξύλου, ελαιοπυρηνόξυλα , κουκούτσια ροδάκινων 

και άλλων φρούτων , τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα δασικής 

προέλευσης, άχυρο σιτηρών, υπολείμματα εκκοκκισμού κ.ά. Παρ' 

όλα αυτά, οι προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας στη χώρα μας 

είναι εξαιρετικά ευοίωνες , καθώς υπάρχει σημαντικό δυναμικό, 

μεγάλο μέρος του οποίου είναι άμεσα διαθέσιμο. Παράλληλα, η 

ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι, σε πολλές περιπτώσεις, 

οικονομικά ανταγωνιστική αυτής που παράγεται από τις συμβατικές 

πηγές ενέργειας. 

Από πρόσφατη απογραφή , έχει εκτιμηθεί ότι το σύνολο της 

άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 

περίπου τόνους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, 

αραβόσιτου , βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, κλαδοδεμάτων, 

κληματίδων, πυρηνόξυλου κ.ά.), καθώς και από 2.700.000 τόνους 

δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί κ.ά.). Πέραν του 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της βιομάζας δυστυχώς παραμένει 

αναξιοποίητο, πολλές φορές αποτελεί αιτία πολλών δυσάρεστων 

καταστάσεων (πυρκαγιές, δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών, 

διάδοση ασθενειών κ.ά.). 

Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας, το ποσοστό τους 

εκείνο που προκύπτει σε μορφή υπολειμμάτων κατά τη δευτερογενή 

παραγωγή προϊόντων (εκκοκκισμός βαμβακιού, μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων, επεξεργασία ξύλου κ.ά.) είναι άμεσα 

διαθέσιμο, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα συλλογής, δεν  

παρουσιάζει προβλήματα μεταφοράς και μπορεί να τροφοδοτήσει απ' 

ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Μπορεί, δηλαδή, 

η εκμετάλλευση του να καταστεί οικονομικά  συμφέρουσα. 
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Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και 

δασικών υπολειμμάτων , σημαντικές ποσότητες βιομάζας είναι 

δυνατό να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες.  

 

2.3 Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα 

Μόνο λίγοι τύποι της βιομάζας όπως το ξύλο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας με καύση για παραγωγή ενέργειας. 

Συνήθως απαιτείται η επεξεργασία και ο εξευγενισμός της βιομάζας 

για τη μετατροπή της σε χρήσιμο καύσιμο. 

2.3.1 Το ενεργειακό περιεχόμενο της βιομάζας 

Μία από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις της βιομάζας, ιδίως σε 

υπανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου -ρ είναι για 

παραγωγή ενεργείας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν περίπου 

το ένα τρίτο της ενέργειας τους από βιομάζα. Περίπου 2,5 δις 

άνθρωποι ουσιαστικά εξαρτώνται από τη βιομάζα για την κάλυψη 

των αναγκών τους σε θέρμανση, φωτισμό και μαγείρεμα. 

Διακρίνουμε τρεις κατηγορίες διεργασιών επεξεργασίας της βιομάζας 

: 

Α. ΤΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Περιλαμβάνει τις εξής διεργασίες: 

 Ανθρακοποίηση π.χ. παραγωγή κάρβουνου. 

 Πυρόλυση π.χ. παραγωγή  υδρολυτικών ελαίων. 

 Αεριοποίηση π.χ. παραγωγή αερίου. 

Β. ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Περιλαμβάνει τις εξής διεργασίες : 

 Αναερόβια ζύμωση π.χ. παραγωγή βιοαερίου. 

 Υδρόλυση-Αναερόβια ζύμωση π.χ. παραγωγή αιθανόλης. 
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Γ. ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Περιλαμβάνει την εκχύλιση ελαίων και στερεοποίηση των 

τριγλυκεριδίων π. χ. παραγωγή βιολογικού καυσίμου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες θερμικές , χημικές και 

βιολογικές διεργασίες μετατροπής της βιομάζας. 

 

 

Σχήμα 2 .Ενεργειακοί μετασχηματισμοί κατά τη δημιουργία και 

ενεργειακή χρήση βιομάζα 
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3. ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

3.1 Γενικά 

 

Η απευθείας καύση της βιομάζας για παραγωγή θερμότητας είναι ο 

απλούστερος τρόπος για την ενεργειακή αξιοποίηση της. Για την 

επίτευξη καλύτερων βαθμών απόδοσης στη καύση είναι επιθυμητό η 

περιεκτικότητα της βιομάζας σε υγρασία να είναι χαμηλή συνήθως 

κάτω του 20%. Πολλές φορές απαιτείται τεμαχισμός της βιομάζας σε 

μικρά κομμάτια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορές 

συσκευές και φούρνους για καύση, Όταν η βιομάζα βρίσκεται υπό 

μορφή πολύ μικρών κόκκων είναι επιθυμητό πολλές φορές να 

μετατραπεί σε μπρικέτες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μορφοποίηση της 

σε κατάλληλα μηχανήματα με υψηλή πίεση. Για την παραγωγή ατμού 

η βιομάζα καίγεται σε κατάλληλους καυστήρες και βραστήρες με 

ειδικούς εναλλάκτες θερμότητας 

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος καύσης της βιομάζας πρέπει να 

ληφθεί υπ' όψη ,ότι η φωτιά απαιτεί τρεις παράγοντες για να αρχίσει 

και να συνεχίσει να υπάρχει δηλαδή καύσιμο , οξυγόνο και 

θερμότητα. Ο έλεγχος της φωτιάς γίνεται με τον έλεγχο των τριών 

αυτών παραγόντων. 

Η θερμότητα που παράγεται κατά τη καύση της βιομάζας 

διαδίδεται με τρεις τρόπους και μηχανισμούς 

 Με αγωγιμότητα 

 Με ακτινοβολία 

 Με μεταφορά 

Η καύση του ξύλου έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. Το ξύλο καίγεται σε δύο φάσεις. Καταρχάς παράγονται 

πτητικά αέρια που καίγονται, δημιουργώντας το κάρβουνο που 
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καίγεται στη συνέχεια. 

2. Οξυγόνο θα πρέπει να μεταφερθεί από το περιβάλλον στη 

ζώνη καύσης. 

3. Το μέγεθος, η πυκνότητα και η τοποθέτηση του ξύλου στην 

εστία της φωτιάς επηρεάζουν τη ταχύτητα και τη πληρότητα της 

καύσης. 

Οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν κατά τη καύση της βιομάζας , εφόσον η εστία 

καύσης περικλείεται σε κάποια τοιχώματα. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι 

απώλειες θερμότητας με μεταφορά. Ταυτόχρονα τα τοιχώματα θα 

πρέπει να απορροφούν την ακτινοβόλου μένη θερμότητα, μέρος της 

οποίας θα πρέπει να ακτινοβολούν πάλι. 

Η θερμότητα που χάνεται με τα αέρια καύσης μπορεί να 

ανακτηθεί σε σημαντικό βαθμό, εφόσον χρησιμοποιηθεί κατάλληλος  

εναλάκτης θερμότητας. 

Σήμερα υπάρχουν σόμπες και τζάκια που επιτυγχάνουν 

βαθμούς απόδοσης από 20% έως 80%, ανάλογα με το βαθμό που 

εξοικονομούν θερμότητα. Η τυπική χημική αντίδραση κατά τη καύση 

της βιομάζας είναι: 

 

Οι θερμοκρασίες που επιτυγχάνεται η καύση της βιομάζας 

κυμαίνονται στους 1000-1500°0. 
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3.2 Μηχανισμοί μεταφοράς της θερμικής ενέργειας 

Η θερμότητα που παράγεται κατά την καύση της βιομάζας 

μεταφέρεται με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα : 

1. Με αγωγιμότητα 

2. ΜΕ ακτινοβολία 

3. Με μεταφορά 

Η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγιμότητα όταν διέρχεται δια 

μέσου μιας στερεάς επιφάνειας από μία θερμή περιοχή σε μία ψυχρή.  

Η μεταφορά της θερμότητας με ακτινοβολία οφείλεται στο 

γεγονός ότι όλα τα σώματα ακτινοβολούν θερμότητα. Η ποσότητα 

της ακτινοβολούμενης θερμότητας είναι  ανάλογη της διαφοράς της 

τετάρτης δύναμης της απολύτου θερμοκρασίας του ακτινοβολούντος 

σώματος και του λαμβάνοντος τη θερμότητα σώματος. 

Τέλος μεταφορά θερμότητας προκαλείται με τη ροή κάποιου 

ρευστού (αέρα ή νερού) είτε με φυσικό τρόπο είτε με βεβιασμένο.  
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4. ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Η ανθρακοποίηση είναι μία διεργασία όπου το ξύλο θερμαίνεται 

παρουσία αέρα σε αναλογία μικρότερη από τη στοιχειομετρική, και 

σαν προϊόν παράγεται το κάρβουνο καθώς και υγρά και αέρια 

παραπροϊόντα. Η διεργασία της ανθρακοποίησης γίνεται σε 4 στάδια. 

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη ξήρανση του ξύλου που 

πρόκειται να ανθρακοποιηθεί και καταναλώνει ενέργεια. Η 

θερμοκρασία είναι περίπου 200°C. 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη φάση της 

προανθρακοποίησης και γίνεται σε θερμοκρασίες 170-300°C, ενώ 

παράγονται υγρά και αέρια προϊόντα. Το στάδιο αυτό απαιτεί επίσης 

τη κατανάλωση ενέργειας. 

Το τρίτο στάδιο που παράγει ενέργεια γίνεται σε θερμοκρασίες 

250-300°C. Στο στάδιο αυτό εκλύονται υγρά και αέρια 

παραπροϊόντα, ενώ το ξύλο ανθρακοποιείται πλήρως. 

Στο τέταρτο στάδιο σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300°C 

απομακρύνονται όλες οι πτητικές ουσίες από το κάρβουνο και το 

προϊόν είναι τώρα έτοιμο.  

Μετά το πέρας της ανθρακοποίησης το κάρβουνο ψύχεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

Οι ιδιότητες του κάρβουνου εξαρτώνται από : 

• Την υγρασία της βιομάζας 

•  Τον τύπο του ξύλου και τη χημική του σύσταση 

• Τη θερμοκρασία της ανθρακοποίησης 

Η σύσταση κάρβουνου ικανοποιητικής ποιότητας είναι: 

• Άνθρακας περισσότερο από 70% 

• Πτητικές ουσίες 25% 

• Στάχτη 5% 
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5. ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Η αεριοποίηση της βιομάζας περιλαμβάνει τη μερική καύση της 

(με αναλογία αέρα μικρότερη από την στοιχειομετρική) σε 

κατάλληλους αντιδραστήρες. 

Η βασική χημική αντίδραση κατά την αεριοποίηση της 

βιομάζας, η οποία γίνεται σε περισσότερα του ενός στάδια, είναι: 

 

Το προκύπτον αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο και 

έχει την εξής σύνθεση : 

 

Η θερμιδική του αξία είναι περίπου 1700 ΚCAL/Μ3 (λόγω της 

μεγάλης περιεκτικότητας σε N2). 

Για τη βελτίωση της θερμιδικής αξίας του παραγομένου αερίου 

η βιομάζα μπορεί να είναι υγρή, οπότε γίνεται ταυτόχρονα και η 

αντίδραση: 
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Στην περίπτωση αυτή αναφερόμεθα στην υγρή αεριοποίηση 

της βιομάζας. Οι θερμοκρασίες για την αεριοποίηση της βιομάζας 

είναι υψηλότερες από 900°0 και για τη βελτίωση της θερμιδικής 

αξίας του παραγόμενου αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί οξυγόνο 

αντί για αέρα 
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6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
 

Το βιοαέριο παράγεται με τη διεργασία της αναερόβιας 

χώνευσης της βιομάζας. Η αναερόβια χώνευση της βιομάζας 

περιλαμβάνει τη μικροβιακή αποδόμηση σύνθετων οργανικών 

μορίων προς απλούστερα μόρια και γίνεται σε τρεις φάσεις: 

1. Τη φάση της υδρόλυσης 

2. Την όξινη φάση 

3. Τη φάση της μεθανοποίησης 

Στη φάση της υδρόλυσης σύνθετα οργανικά μόρια διασπώνται 

σε απλούστερα μόρια. Στην όξινη φάση υδατάνθρακες, πρωτεΐνες 

και λίπη διασπώνται από μικροοργανισμούς σε οξέα , ΝΗ3 κ.ά. Κατά 

τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης και οι τρεις φάσεις 

συμβαίνουν ταυτόχρονα και εάν κάποια φάση επικρατήσει, τότε η 

παραγωγή μεθανίου διαταράσσεται σοβαρά. Η χημική εξίσωση για 

την αναερόβια χώνευση της κυτταρίνης γράφεται: 

 

Τα μεθανογενή βακτήρια είναι ευαίσθητα στο ρΗ που θα πρέπει 

να κυμαίνεται μεταξύ 6,6 και 7,0 και πάντως όχι κάτω του 6,2. 

Η αναερόβια χώνευση της βιομάζας μπορεί να γίνει σε τρεις 

θερμοκρασιακές ζώνες : 

 . Τη ψυχρόφιλη ζώνη περίπου 20°C 

 . Τη μεσόφιλη ζώνη περίπου 35°C 

 . Τη θερμόφιλη ζώνη περίπου 55°C 

Όταν η χώνευση γίνεται στη ψυχρόφιλη ζώνη, ο χρόνος της 

χώνευσης είναι τουλάχιστον 14 ημέρες. Σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες η χώνευση γίνεται ταχύτερα και η απόδοση αυξάνεται. 
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Πολλές φορές σε κρύα κλίματα μέρος του παραγόμενου 

βιοαερίου χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του βιοαντιδραστήρα και 

τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας εντός αυτού. Η 

διεργασία της αναερόβιας χώνευσης της βιομάζας ευνοείται από 

υγρό, θερμό και σκοτεινό περιβάλλον. 

Στο σχήμα 5 φαίνεται η διαδικασία κατά την παραγωγή 

βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα. 

 

Σχήμα 5.Διάγραμμα παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά 

απόβλητα 

Η κατανάλωση ενέργειας κάθε χρόνο αυξάνεται άσχετα εάν 

είναι από πετρέλαια, γαιάνθρακες, φυσικό αέριο ή ηλεκτρική 

ενέργεια. Και δεν είναι μόνο εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, 

των οχημάτων ή άλλων μηχανισμών που καταναλώνουν ηλεκτρική 

ενέργεια ή αέρια καύσιμα. Έχουμε και το φαινόμενο της αστυφιλίας 

με τις πολυώροφες κατοικίες που δεν μπορούν να θερμάνουν το 

χώρο με καυσόξυλα ούτε με ξυλοκάρβουνα όπως παλαιότερα. Ακόμη 

και στα χωριά έχουν εγκαταλειφθεί τα τζάκια και οι σόμπες που τη 

θέση τους την παίρνουν τα καλοριφέρ. Όταν θα εξαντληθούν τα 

αέρια καύσιμα και υγρά καύσιμα τότε το πρόβλημα θέρμανσης θα 

παρουσιαστεί στις πολυκατοικίες. Εάν ελπίζουμε ότι ο επόμενος 

φορέας ενέργειας θα είναι το υδρογόνο δεν θα είναι εύκολο για 

θέρμανση κάθε κατοικίας χωριστά. Η βιομάζα παρουσιάζει και αυτή 
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μια αύξηση και οφείλεται περισσότερο στο ότι δεν καταναλώνεται για 

θέρμανση χώρου , μειώνεται η κατανάλωση , ενώ παράλληλα  

έχουμε άφθονα πριονίδια και ροκανίδια. 

Οι βιοαντιδραστήρες χώνευσης της βιομάζας μπορεί να είναι 

συνεχούς ή διαλείποντος έργου. Για τη διατήρηση σταθερής 

θερμοκρασίας είναι απαραίτητη η μόνωση και πιθανώς η θέρμανση 

του βιοαντιδραστήρα. Το βιοαέριο που παράγεται μπορεί να 

αποθηκευθεί. Εφόσον αποθηκευθεί υπό συνήθη πίεση, απαιτούνται 

μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι αλλά εάν συμπιεσθεί και υγροποιηθεί, 

απαιτούνται υψηλές πιέσεις. Έτσι, για οικονομικούς λόγους 

προτιμάται η άμεση καύση του είτε για παραγωγή θερμότητας είτε 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υγρά απόβλητα που 

απομένουν έχουν χαμηλότερο ρυπαντικό φορτίο από τα αρχικά 

απόβλητα και είναι σχετικά σταθεροποιημένα. Έχει μειωθεί η 

δυσοσμία τους., περιέχουν όμως παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Ενδείκνυται η διάθεση τους με προσοχή στους αγρούς για λίπανση 

λόγω της υψηλής λιπασματικής τους αξίας. Συνήθως όμως 

απαιτούνται αποθηκευτικοί χώρου που η κατασκευή τους κοστίζει 

αρκετά. 

Εικόνα,: Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιοαέριο). 
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 Παραγωγή θερμότητας 

Η παλαιότερη χρήση της βιομάζας είναι η καύση. Επιτυγχάνεται 

παρουσία αέρα σε θερμοκρασίες, που κυμαίνονται από 1000-1500°0 

και παρέχει θερμότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

διάφορους τρόπους. Μεγάλες ποσότητες βιομάζας χρησιμοποιούνται 

σήμερα με καύση κυρίως για παραγωγή θερμότητας, αλλά σαν 

διεργασία έχει χαμηλό βαθμό απόδοσης, συνήθως κάτω του 40%. 

Τα παραδοσιακά τζάκια έχουν βαθμό απόδοσης, που 

κυμαίνεται μεταξύ 10-20%, ενώ μερικές σύγχρονες κατασκευές 

τζακιών επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης της τάξης του 

60-80%. 
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Σχήμα 6. Υπάρχουσες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας 

 

7.1. Θέρμανση από βιομάζα  

 

 Θέρμανση κτιρίων  

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κτιρίων με 

τζάκι, σόμπα ή σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Η καύση ξύλων σε 

σόμπες είναι ευρύτατα διαδεδομένη σήμερα σε αγροτικά σπίτια, όπου 

υπάρχουν μεγάλες ποσότητες βιομάζας, κυρίως από το κόψιμο 

δένδρων και κυρίως ελιάς. 

Πολλά σπίτια χρησιμοποιούν για θέρμανση τζάκια με την 

καύση ξύλων. Ενώ τα παλαιότερα τζάκια είχαν χαμηλούς βαθμούς 

απόδοσης, σήμερα τα σύγχρονα τζάκια έχουν υψηλούς βαθμούς 
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απόδοσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση 

ολόκληρης της κατοικίας. 

Αρκετά διαδεδομένα είναι επίσης σήμερα τα συστήματα 

κεντρικής θέρμανσης με χρήση ξύλων ή πυρηνόξυλου. Αυτά 

χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική λύση των συστημάτων 

θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο καυστήρας 

τους είναι διαφορετικός από εκείνο του πετρελαίου και αποτελείται 

από έναν έλικα, που μεταφέρει το πυρηνόξυλο από το σιλό στην 

εστία καύσης, ενώ ένας ανεμιστήρας χρησιμοποιείται για την παροχή 

αέρα, που υποβοηθά την καύση. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης 

αγοράζει το πυρηνόξυλο σε σακιά από ένα πυρηνελαίου ρ γείο και 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα γεμίζει το σιλό του καυστήρα. Επειδή 

το πυρηνόξυλο είναι διαβρωτικό, λόγω του ότι περιέχει υπολείμματα 

οξέων, θα πρέπει το σύστημα καύσης να κατασκευάζεται από 

ανθεκτικά υλικά. Το κάστας του καυστήρα για χρήση πυρηνόξυλου 

είναι ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο του πετρελαίου (μαζούτ ή 

ντήζελ) ή του υγραερίου. Όμως, το κόστος του πυρηνόξυλου σε 

σχέση με την ενεργειακή του αξία είναι χαμηλότερο από του 

πετρελαίου ή του υγραερίου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι ο 

καυστήρας του πυρηνόξυλου μετά το τέλος της χρήσης του διατηρεί 

μία μικρή εστία φωτιάς για χρονικό διάστημα 2-3 ημερών. 

Εάν χρησιμοποιηθεί ξανά στο χρονικό αυτό διάστημα, η 

ανάφλεξη του πυρηνόξυλου γίνεται αμέσως, ενώ όταν 

χρησιμοποιηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 

2-3 ημερών, όταν η εστία φωτιάς θα έχει σβήσει, θα πρέπει ο 

χρήστης του καυστήρα να προκαλέσει μία ανάφλεξη (π.χ. λίγο 

βαμβάκι με οινόπνευμα αναμμένο). 
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Επομένως, είναι αρκετά συμφέρουσα η θέρμανση κτιρίων με 

πυρηνόξυλο αντί του ντήζελ, τουλάχιστον με τις σημερινές τιμές των 

καυσίμων αυτών. 

Για θέρμανση επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα 

είδη βιομάζας, όπως δασικά υπολείμματα:, γεωργικά υπολείμματα, 

υπολείμματα ξυλουργείων κ,λπ. 

 

Εικόνα : Χρήση βιομάζας για θέρμανση κατοικίας 

 

 Θέρμανση θερμοκηπίων με ελαιοπυρηνόξυλο 

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία για 

θέρμανση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για 

ξήρανση γεωργικών προϊόντων κ.ά. 

Μία σχετικά νέα μέθοδος θέρμανσης θερμοκηπίων με χρήση 

βιομάζας αποτελεί η θέρμανση με ελαιοπυρηνόξυλο. Το πυρηνόξυλο 

από κατάλληλα σιλό μεταφέρεται σε ένα -καυστήρα/λέβητα, και το 
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θερμό νερό που παράγεται κυκλοφορώντας σε επικαθόδιο σύστημα 

σωληνώσεων που βρίσκεται εντός του θερμοκηπίου θερμαίνει το 

χώρο. Το πυρηνόξυλο μεταφέρεται αυτόματα σε μια κοχλιωτή έλικα 

του Αρχιμήδη στον καυστήρα, ενώ με ένα ανεμιστήρα διοχετεύεται 

αέρας στον καυστήρα για να διευκολύνει την καύση. Στην 

περίπτωση επιδαπέδιου συστήματος πλαστικών σωληνώσεων η 

θερμοκρασία του θερμού νερού κυμαίνεται στους 550 περίπου και η 

θερμοκρασία του νερού επιστροφής 5-80 χαμηλότερα. 

Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι 

αυτοματοποιούνται πλήρως και μπορούν να επιτύχουν πλήρη έλεγχο 

της θερμοκρασίας εντός του θερμοκηπίου. 

 

7.2  Τηλεθέρμανση  από  βιομάζα 

 

Η βιομάζα, είτε δασική είτε άλλης μορφής, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τηλεθέρμανση. Στην περίπτωση αυτή παράγεται 

θερμό νερό σε έναν κεντρικό καυστήρα με την καύση της βιομάζας 

και το θερμό νερό μεταφέρεται με έναν καλά μονωμένο υπόγειο 

σωλήνα στην περιοχή χρήσης του. 

Κάθε κτίριο, που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το θερμό νερό για να καλύψει τις ανάγκες 

θέρμανσης του. Χρησιμοποιούνται συνήθως δύο κεντρικοί σωλήνες, 

σε κλειστό δίκτυο, ένας για τη προσαγωγή του θερμού νερού και 

ένας για την απαγωγή του και την επαναφορά του στο λέβητα για 

επαναθέρμανση. 
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7.3  Τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών 

 

Τηλεθέρμανση ονομάζεται η εξασφάλιση ζεστού νερού τόσο 

για τη θέρμανση των χορών, όσο και για την απευθείας χρήση του 

σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μία πόλη, από 

έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. Η παραγόμενη 

θερμότητα μεταφέρεται με δίκτυο αγωγών από το σταθμό προς τα 

θερμαινόμενα κτίρια. Η τηλεθέρμανση παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη 

σε πολλές χώρες, καθώς εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως 

είναι η επίτευξη υψηλότερου βαθμού απόδοσης, ο περιορισμός της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και η δυνατότητα χρησιμοποίησης μη 

συμβατικών καυσίμων, οπότε προκύπτουν επιπλέον οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

Στην Ελλάδα έχει ήδη εγκατασταθεί η πρώτη μονάδα 

τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας. Ως καύσιμη ύλη 

χρησιμοποιούνται τρίμματα ξύλου, τα οποία προέρχονται από 

τεμαχισμό σε ειδικό μηχάνημα υπολειμμάτων υλοτομίας από 

γειτονικό δάσος ελάτων. Το έργο αυτό αποτελεί πρότυπο για την 

ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών  σε κοινότητες και δήμους της 

χώρας δεδομένου ότι εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση 

συμβατικών καυσίμων και αξιοποίηση των τοπικών ενεργειακών 

πόρων . 

Για τη μεταφορά του νερού χρησιμοποιούνται αντλίες και καλά 

μονωμένοι σωλήνες, όπου η πτώση της θερμοκρασίας του νερού 

είναι κάτω του 1°C  ανά 1 Κm σωλήνα. 
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Εικόνα: Σύστημα τηλεθέρμανσης 

 

7.4 Παραγωγή βιοαερίου από τους χώρους υγειονομικής 

ταφής στερεών απορριμμάτων 

 

Κατά την ταφή των στερεών απορριμμάτων σε κατάλληλους 

χώρους λαμβάνεται μέριμνα κατασκευής εγκαταστάσεων συλλογής 

του παραγόμενου βιοαερίου. 

Το βιοαέριο παράγεται από τη  ζύμωση των οργανικών ουσιών 

των απορριμμάτων απουσία αέρα και η παραγωγή του διαρκεί 

αρκετά χρόνια. Για τη συλλογή του τοποθετούνται κατά διαστήματα 

σωληνώσεις  που οδηγούν το παραγόμενο βιοαέριο στους χώρους 

συγκέντρωσης και αποθήκες του. 

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου υγειονομικής ταφής των 

απορριμμάτων η ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου μπορεί να 
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είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη και μπορεί είτε απλώς να καεί είτε να 

χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συλλογή του βιοαερίου από χώρους υγειονομικής ταφής 

γίνεται σήμερα με κατάλληλες επεμβάσεις, ακόμα και όταν δεν έχει 

ληφθεί μέριμνα κατασκευής των κατάλληλων συστημάτων κατά τη 

δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής. 

7.4.1 Βιοαέριο 

Σημαντικές ενεργειακές ανάγκες μπορούν επίσης να 

καλυφθούν με τη χρήση του βιοαερίου ως καυσίμου σε μηχανές 

εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. 

Αυτό αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και 

παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως 

αποβλήτων, όπως είναι τα λήμματα των χοιροστασίων, 

πτηνοτροφιών, βουστασίων, καθώς και βιομηχανικών και αστικών 

οργανικών απορριμμάτων. 

Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, η παραγωγή 

του βιοαερίου γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, απλούστερες ή 

συνθετότερες, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, Σε  αυτές, εκτός 

από το βιοαέριο, παράγεται και πολύ καλής ποιότητας οργανικό 

λίπασμα, του οποίου η διάθεση στην αγορά μπορεί να συμβάλλει 

στην οικονομική βιωσιμότητα μίας εφαρμογής αυτού του είδους. 

Στην περίπτωση των αστικών απορριμμάτων, το βιοαέριο 

παράγεται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

Η μάστευσή του μπορεί να αρχίσει μετά από το δεύτερο ή τρίτο 

χρόνο της απόθεσης των απορριμμάτων αυτών και εξαρτάται από 

την ποσότητά τους . 

Όμως, η ποσότητα του βιοαερίου που μαστεύεται εξαρτάται 

κυρίως από την περιεκτικότητα των αποτιθεμένων απορριμμάτων σε 

οργανικά υλικά , καθώς και από την ποιότητα του υλικού 
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επικάλυψης των στρώσεων. Αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο στεγανό, ώστε να επιτυγχάνεται η αναερόβια χώνευση, 

εμποδίζοντας, ταυτόχρονα, την απαέρωση του παραγόμενου 

βιοαερίου. 

 

Σύσταση Βιοαερίου 

Μεθάνιο (CΗ4): 55-70% 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) : 30-45% 

Υδρόθειο (Η2S) : 1-2% 

Άζωτο (N2) : 0-1% 

Υδρογόνο (H2): 0-1% 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): ίχνη 

Οξυγόνο (Ο2) : ίχνη 

Καύση Βιοαερίου 

Κατά την καύση του βιοαερίου με περιεκτικότητα 60-70% σε 

μεθάνιο παράγεται μπλε φλόγα ενώ παράλληλα , ενώ παράλληλα 

εκλύεται θερμογόνος δύναμη . Η θερμική δύναμη του είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με το ποσοστό του περιεχόμενου σε αυτό μεθανίου. Η 

περιεκτικότητα σε μεθάνιο με τη σειρά της εξαρτάται από την φύση 

των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την χώνεψη. Από τη 

στιγμή που η σύσταση του αερίου ποικίλει, οι καυστήρες  έχουν 

σχεδιαστεί για φυσικό αέριο, βουτάνιο ή LPG όταν χρησιμοποιούνται 

ως καυστήρες βιοαερίου και έχουν πολύ μικρότερη απόδοση. Για 

αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι καυστήρες 

βιοαερίου Μου έχουν θερμική απόδοση 55-65%. Το βιοαέριο είναι 

πολύ σταθερό, μη-τοξικό, άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο. 

Παρόλα αυτό το μικρό ποσοστό υδρόθειου που περιέχει το μίγμα, 

ενδέχεται να του προσδώσει μια ελαφριά μυρωδιά σάπιου αυγού 

ιδίως κατά την καύση. 
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Σχήμα 7.Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

 

 

Σχήμα 8.Παραγωγή βιοαερίου από ΧΥΤΑ 

7.4.2 Άλλοι τρόποι διάθεσης στερεών αποβλήτων εκτός της 

ταφής μέσω ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων 

 Στόχος της διεργασίας της ανακύκλωσης είναι η μείωση της 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα (ιδίως μη-

ζυμώσιμα), η εξοικονόμηση πόρων καί συγκεκριμένα χρήμα, 

πρώτες ύλες και ενέργεια. Τα υλικά που μπορούν να 

ανακυκλωθούν είναι το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα, καθώς και 
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ορισμένα είδη πλαστικών. Προκειμένου ένα σύστημα 

ανακύκλωσης να είναι αποδοτικό, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Συλλογή κάθε είδους υλικού σε χωριστούς κάδους 

 Ύπαρξη αγοράς των ανακυκλώσιμων υλικών  

 Ενεργός συμμετοχή των κατοίκων 

 Επαρκείς ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών 

 Ορθή χωροθέτηση των κάδων συλλογής των ανακυκλώσιμων 

υλικών 

7.5 Παραγωγή βιοαερίου από την ύλη που παράγεται στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 

Η ιλύς που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 

βιοαερίου. Η διαδικασία είναι οικονομικά βιώσιμη σε μεγάλες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας δυναμικότητας άνω των 50.000-

ΓΟΟ,ΟΟΟ ισοδυνάμων κατοίκων. 

Η παραγόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιλύς χωνεύεται 

σε μεγάλους αντιδραστήρες, όπου παράγεται το βιοαέριο, ενώ η 

χωνευθείσα ιλύς υφίσταται επεξεργασία σε επόμενο στάδιο για τη 

μείωση της υγρασίας της με φλτράρισμα, φυγοκέντρηση ή ξήρανση. 

Το παραγόμενο βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή θερμότητας με καύση, μέρος της οποίας χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση του βίο αντιδραστήρα  και για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
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7.6 Παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα ελαιουργείων 

 

Τα απόβλητα των ελαιουργείων έχουν υψηλό ρυπαντικό 

φορτίο, είναι δύσκολα επεξεργάσιμα με συμβατικά συστήματα 

αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας, περιέχουν πολλές οργανικές 

ουσίες και είναι κατάλληλα για παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια 

χώνευση. Σε μία πιλοτική εγκατάσταση επεξεργασίας ελαιουργικών 

αποβλήτων στην Κάνδανο Χανίων τα απόβλητα καθιζάνουν με την 

παραμονή τους σε μεγάλες δεξαμενές για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Το υπερκείμενο υγρό και το υπόλειμμα υφίστανται 

αναερόβια χώνευση σ£ διαφορετικούς χωνευτές με διαφορετικούς 

χρόνους παραμονής. Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται σε 

αεριοφυλάκιο, απ' όπου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση καίγεται 

ελεύθερα. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ΜΟΠ Κρήτης και έδωσε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά το διάστημα της πειραματικής 

λειτουργίας του. Τα υγρά απόβλητα από τους χωνευτήρες μετά την 

επεξεργασία τους και αφού έχει μειωθεί σημαντικά το ρυπαντικό 

τους φορτίο, μπορούν να διατεθούν σε κάποιο αποδέκτη. Σαν 

σοβαρό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής επεξεργασίας των 

ελαιουργικών αποβλήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί το μεγάλο κόστος 

κατασκευής των αρχικών εγκαταστάσεων, που είναι δυσβάσταχτο 

για ένα μέσο ελαιουργείο, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης 

εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του συστήματος. 
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Σχήμα 10. Παραγωγή βιοαερίου από νγρά απόβλητα ελαιουργείου 

 

7.7 Χρησιμοποίηση της βιομάζας για συμπαραγωγή 

θερμότητας και ηλεκτρισμού 

 

Η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προτιμώνται τα συστήματα συμπαραγωγής γιατί επιτυγχάνουν 

υψηλούς συνολικούς βαθμούς απόδοσης της τάξης του 70-80%. Η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι σχετικά απλή, όπου η βιομάζα 

χρησιμοποιείται για: την παραγωγή ατμού και αυτός για παραγωγή 

Ηλεκτρικής ενέργειας με ατμοστρόβιλο. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί διαφορετική τεχνολογία, όπου η βιομάζα 

αεριοποιείται και τα αέρια καύσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με 

ένα αεριοστρόβιλο. Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί ένα μόνο σύστημα 

για τη συμπαραγωγή από βιομάζα, ενώ έχει επίσης διερευνηθεί η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης του πυρηνόξυλου για συμπαραγωγή. Σε 

άλλες χώρες Επίσης η βιομάζα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή, 

όπως στις ΗΠΑ όπου για συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού 

χρησιμοποιείται δασική βιομάζα, όπου γίνεται καλλιέργεια 

ενεργειακών φυτειών. Στη Δανία χρησιμοποιείται επίσης η βιομάζα 

είτε μόνη της είτε σε ανάμιξη με τον άνθρακα για συμπαραγωγή. 
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Χρησιμοποιούνται άχυρο, κτηνοτροφικά απόβλητα, βιομηχανικά 

απόβλητα και υπολείμματα ξύλου. Για να είναι οικονομικά βιώσιμη η 

συμπαραγωγή από βιομάζα θα πρέπει να πωλείται όση ηλεκτρική 

ενέργεια δεν ιδιοκαταναλώνεται και να αξιοποιείται η 

συμπαραγόμενη θερμότητα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο σε 

χώρες με ήπιο κλίμα όπως η Ελλάδα. 

 

7.8 Δημιουργία ενεργειακών φυτειών 

 

Με τον όρο ενεργειακή φυτεία γίνεται αντιληπτή η φυτεία 

εκείνη στην οποία η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για παραγωγή ενέργειας. Στις ενεργειακές φυτείες περιλαμβάνονται: 

 Γεωργικές φυτείες που τα παραγόμενα προϊόντα 

περιέχουν άμυλο ή σάκχαρο, το οποίο μπορεί να 

μετατραπεί σε αιθανόλη. 

 Γεωργικές φυτείες που τα παραγόμενα προϊόντα 

περιέχουν έλαια κατάλληλα για την παραγωγή 

βιολογικού ντήζελ. 

 Δασικές φυτείες που η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού 

είτε με καύση είτε με κάποια άλλη θερμοχημική 

διεργασία, 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά σε δύο είδη ενεργειακών φυτειών 

που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. 

1. Δασικές φυτείες που θα παράγουν βιομάζα και οι οποίες θα 

αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα. 
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2. Γεωργικές φυτείες που θα παράγουν προϊόντα πλούσια σε 

σάκχαρα π. χ. γλυκό σόργο, τα οποία θα χρησιμεύουν σαν πρώτη 

ύλη για την παραγωγή βίο αιθανόλη ς. 

Τα επεξεργασμένα αστικά λύματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άρδευση δασικών εκτάσεων όπου η 

παραγόμενη βιομάζα μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή ενέργειας. Εφόσον τα επεξεργασμένα αστικά λύματα 

διατίθενται για άρδευση δασικών εκτάσεων , θα πρέπει η ποιότητα 

εκροής τους να ακολουθεί ορισμένες προδιαγραφές. Έτσι , αφενός  

πρέπει να αποφευχθεί η μόλυνση του εδάφους και των υπογείων 

νερών και αφετέρου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

μόλυνσης ατόμων που πιθανώς εργάζονται ή επισκέπτονται τις 

δασικές εκτάσεις. Συνεπώς η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων 

λυμάτων, όσον αφορά τις φυσικές , χημικές και μικροβιολογικές 

παραμέτρους , θα πρέπει να κυμαίνεται εντός ορισμένων ορίων.  

Αστικά λύματα που έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία 

καθαρισμού είναι κατάλληλα για άρδευση δασικών εκτάσεων. 

Η παραγωγικότητα σε βιομάζα της δασικής φυτείας είναι 

καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή. Από στοιχεία της 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ενεργειακής 

φυτείας σε βιομάζα θα πρέπει να αναμένεται τουλάχιστον σε 1 τόνο 

ξηρής βιομάζας ανά στρέμμα και έτος. Η βιομάζα αφού συλλεχθεί 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καύση ή άλλες διεργασίες για 

παραγωγή ενέργειας. Με την καύση της βιομάζας παράγαμε 

θερμότητα. Είναι όμως δυνατόν να παραχθεί και ηλεκτρική ενέργεια, 

εφόσον η βιομάζα χρησιμοποιηθεί για συμπαραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού. Για τον υπολογισμό της καθαρής ενέργειας, δηλαδή 

της ενέργειας που προκύπτει αν από την ωφέλιμη ενέργεια που 

λαμβάνεται από τη βιομάζα αφαιρεθεί η ενέργεια που έχει δαπανηθεί 

  για την άρδευση της φυτείας, 
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  για τη συλλογή της βιομάζας και 

  για τη μεταφορά της βιομάζας μέχρι το σημείο 

χρησιμοποίησης της, θα πρέπει να γίνουν αναλυτικοί 

υπολογισμοί. 

Οι ενεργειακές δαπάνες ενός τέτοιου συστήματος είναι 

συνήθως αρκετά μικρότερες από την ωφέλιμη ενέργεια που 

παράγεται από τη βιομάζα. 

Στην Ελλάδα σήμερα ο κύριος όγκος των επεξεργασμένων 

αστικών λυμάτων διατίθεται σε υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα) 

κυρίως λόγω του ότι η Ελλάδα σαν παραθαλάσσια χώρα διαθέτει 

μεγάλο μήκος ακτών.  

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις πλησίον της 

εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και της αποφυγής 

κατασκευής δικτύων μεταφοράς, η διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων στη δασοπονία αποτελεί μία ελκυστική εναλλακτική λύση 

έναντι της διάθεσης τους σε υδάτινο αποδέκτη ή στη γεωργία. Σε μια 

τέτοια περίπτωση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων 

δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην προοπτική αυτή. 

7.9 Παραγωγή ασβέστη με καύσιμη ύλη τα γεωργικά 

υπολείμματα 

 

Η χρήση γεωργικών υπολειμμάτων σαν καύσιμη ύλη στη 

παραγωγή ασβέστη έχει βρει διάφορες εφαρμογές. Στα Τρίκαλα ένα 

ασβεστοκάμινο χρησιμοποιεί σαν καύσιμη ύλη υπολείμματα 

βάμβακος, φλοιούς από αμύγδαλο, πριονίδι κ. α. Έτσι η βιομάζα 

μπορεί να αντικαταστήσει με επιτυχία το μαζούτ, που είναι η 

συνηθισμένη καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούν τα ασβεστοκάμινο. 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την καύση της 

βιομάζας , όπως η δημιουργία συμπαγούς μάζας στη κύρια εστία 
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καύσης και η διάβρωση των πυρότουβλων, λύθηκαν με τον έλεγχο 

της θερμοκρασίας καύσης. Σε ένα άλλο ασβεστοκάμινο στα Χανιά 

χρησιμοποιείται πυρηνόξυλο σαν καύσιμη ύλη. Δεδομένου ότι το 

κόστος του καυσίμου συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στο κόστος του 

τελικού προϊόντος, δηλαδή του ασβέστη , τα ασβεστοκάμινο 

ενδιαφέρονται να υποκαταστήσουν το ακριβό υγρό καύσιμο με 

φθηνά στερεά καύσιμα και κατά προτίμηση γεωργικά παραπροϊόντα 

και υπολείμματα . 

Μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα 

αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου, αλλά 

συμμετέχει παράλληλα και στη συνολική επεξεργασία των 

αποβλήτων της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα 

παράγει. Η παραγωγή βιοαερίου έχει αλληλένδετα οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και γεωργικά οφέλη, όπως: μείωση των εισαγωγών 

καυσίμων, μικρότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (002, ΟΉ4, 

ΝΟχ), εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο 

μεταφορών αντικαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό που 

μπορεί να φτάσει το 15-20% ενώ ως αναβαθμισμένο βιοαέριο μπορεί 

να διοχετευτεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου και να χρησιμοποιηθεί 

και για παραγωγή υδρογόνου . 

Η αξιοποίηση της ενέργειας των αποβλήτων των 

γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και ειδικών βιομηχανικών 

οργανικών αποβλήτων και των οργανικών δημοτικών στερεών 

απορριμμάτων μπορεί να γίνει σε μία κεντρική μονάδα βιοαερίου με 

κύρια προϊόντα το βιοαέριο και το οργανικό λίπασμα λύση που 

φαίνεται Ελκυστική για την Ελλάδα. 

Η οικονομικότητα μιας τέτοιας μονάδος βασίζεται κατ' αρχάς 

στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη (γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, 

οργανικό μέρος των απορριμμάτων, κλπ) έχει συχνά μηδενική ή 
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αρνητική αξία και κατά δεύτερο λόγο ότι τα προϊόντα της μονάδας 

έχουν αναμφισβήτητα εμπορική αξία. 

Ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας εμπίπτει σε διατάξεις Νόμου για 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η δε πώληση του πλεονάσματος της 

θερμότητας μπορεί να αποδώσει επιπρόσθετα έσοδα. Επιπλέον, η 

παραγωγή στερεού οργανικού υπολείμματος μπορεί να θεωρηθεί 

πηγή εσόδων αν το υπόλειμμα αυτό με διαχωρισμό και εξάτμιση 

τροποποιηθεί κατάλληλα και πωληθεί σαν στερεό και υγρό λίπασμα. 

 

7.10 Βιοκαύσιμα 

 

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά καύσιμα μεταφορών τα οποία 

προέρχονται από φυτική βάση αντί από το πετρέλαιο. Η βιοαιθανόλη 

και το βιοντίζελ - τα κύρια βιοκαύσιμα στις μέρες μας - μπορούν να 

αναμειχθούν ή να αντικαταστήσουν απευθείας τη βενζίνη και το 

ντίζελ αντίστοιχα. Η χρήση των βιοκαυσίμων μειώνει τις τοξικές 

εκπομπές της ατμόσφαιρας, τη δημιουργία του φαινόμενου  του 

θερμοκηπίου, την εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο ενώ 

ενισχύει σημαντικά την γεωργική και αγροτική οικονομία. Σε 

αντίθεση με τη βενζίνη και το ντίζελ, τα βιοκαύσιμα περιέχουν 

οξυγόνο. Επομένως, προσθέτοντας βιοκαύσιμα στα προϊόντα του 

πετρελαίου δημιουργείται ένα καύσιμο που καίγεται περισσότερο 

ολοκληρωμένα βοηθώντας στη μείωση της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

Όταν καίγονται ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, εκλύεται 

διοξείδιο του άνθρακα το οποίο δεσμεύεται από τα φυτά εδώ και 

δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή η εκπομπή συμβάλει στη δημιουργία 

των αερίων του θερμοκηπίου το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 11. Ο κύκλος του Διοξειδίου του Άνθρακα 

 

Σε αντίθεση με τα συμβατικά καύσιμα το διοξείδιο του άνθρακα 

που απελευθερώνεται από την καύση βιοκαυσίμων, είναι σε 

ισορροπία με το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύεται από τις νέες 

καλλιέργειες φυτών από τα οποία προέρχονται τα βιοκαύσιμα. Με 

βάση την ποσότητα της συμβατικής ενέργειας που χρησιμοποιείται 

για την καλλιέργεια και την επεξεργασία των πρώτων υλών βιομάζας 

οδηγούμαστε σε ουσιαστική μείωση των τελικών εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου. 

Τα βιοκαύσιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις μεταφορές 

καθώς πρόκειται να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα (002) και την εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. 

Το πιο κοινό βιοκαύσιμο είναι το βιοντήζελ ή μεθυλεστέρας, 

που παράγεται κυρίως από ηλιόσπορους (ηλΐανθος, ρέβα) και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με ντήζελ σε 
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ντηζελοκινητήρες. Η βιοαιθανόλη παράγεται από ζάχαρη, 

σελλουλόζη και άμυλο(σιτάρι, καλαμπόκι, σόργο, ζαχαρότευτλα) και 

χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με βενζίνη σε ειδικά 

τροποποιημένους κινητήρες. 

Επίσης, μπορεί να μετατραπεί σε ΕΤΒΕ, ένα πρόσμιγμα 

βενζίνης που είναι περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον από τις 

σημερινές εναλλακτικές λύσεις. Οι κανονισμοί της ΕΕ ορίζουν ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να αντικαταστήσουν το 10% των 

μεταφορικών βιοκαυσίμων με βιώσιμα βιοκαύσιμα μέχρι το 2020. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τους 

κανονισμούς αυτούς. Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για τους 

επενδυτές τόσο στην αγορά βιομάζας, όσο και στην αγορά 

βιοκαυσίμων. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕ (ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 

2020) 
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8. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΟΗΡ) 

 

Αξιοσημείωτη επέκταση της παραγωγής ηλεκτρισμού από 

βιομάζας) σχεδιάζεται σε Δανία , Φιλανδία , Σουηδία και ΗΠΑ  και 

επέκταση οραματίζονται και σε αρκετές άλλες χώρες ΟΕΟΟ , 

συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας. Οι μειώσεις του 

κόστους και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρισμού 

από βιομάζα σχετίζεται στενά με τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα 

προκύψουν τόσο στο τομέα της καλλιέργειας αλλά και στον τομέα 

της τεχνολογίας της καύσης. 

Το ποσοστό μάθησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από βιομάζα (χρησιμοποιώντας συμβατική καύση) έχει υπολογιστεί 

σε περίπου 15% (ΙΕΑ,2000&). Παρόλο που ένα ποσοστό μάθησης 

για τη παραγωγή ηλεκτρισμού από αξιοποίηση της βιομάζας 

χρησιμοποιώντας συμβατική καύση είναι διαθέσιμο, λεπτομερείς 

προβολές μείωσης κόστους οι οποίες βασίζονται σε αυτό το ποσοστό 

μάθησης, και αναφέρονται αποκλειστικά για τεχνολογίες συμβατικών 

καύσεων , κρίνουν ότι δεν είναι κατάλληλο. Οι αιτίες για αυτό είναι 

οι ακόλουθες: 

 Η ανάπτυξη μεγαλύτερων και αποδοτικότερων εργοστασίων 

αντικατάστασης δικαιολογεί μερικό από το 15% του ποσοστού 

μάθησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Ενώ αυτή 

είναι μια σημαντική πλευρά της μάθησης και η τάση προς 

μεγαλύτερα εργοστάσια ίσως συνεχίσει, τα μοντέρνα 

εργοστάσια συμβατικής καύσης πλησιάζουν ήδη τα θεωρητικά 

όρια της επάρκειας μετατροπής. 

 Η δυναμική για συνεχιζόμενη αύξηση του βαθμού απόδοσης 

είναι μια καίρια αιτία του ενδιαφέροντος για τις τεχνολογίες 

αεριοποίησης και θα φαινόταν μη συνετό σε αυτό το στάδιο να 
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συμπεράνουμε ότι το ιστορικό ποσοστό μάθησης για τις 

τεχνολογίες συμβατικής καύσης μπορεί να εφαρμοστεί στις 

τεχνολογίες εξαέρωσης-για λόγους που αναλύονται παρακάτω. 

 Τα κόστη των καύσιμων βιομάζας αναμένεται να συνεχίσουν 

να μειώνονται. Παρόλα αυτά η δυναμική για αυτό είναι 

αβέβαιη και η μείωση κόστους καυσίμων από μόνη της είναι 

απίθανο να είναι επαρκής να διατηρήσει ένα 15% ποσοστό 

μάθησης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι η 

δυναμική για συνολική μείωση κόστους στη τεχνολογία της 

καύσης βιομάζας, στην εξέλιξη του χρόνου ενδιαφέροντος, 

εδώ δεν μπορεί να υπολογιστεί χωρίς προσοχή στις 

προχωρημένες τεχνολογίες μετατροπής και στα κόστη 

καυσίμων. 
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9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

9.1 Οικονομικές επιπτώσεις 

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα βοηθά την αύξηση του 

εθνικού εισοδήματος, εφόσον ενθαρρύνει την εκμετάλλευση με 

αποδοτικό τρόπο των αχρησιμοποίητων ή των υπό 

εκμεταλλευόμενων αποθεμάτων , όπως τα απόβλητα και τα  

υπολείμματα  που   μέχρι  σήμερα  παρέμειναν   αχρησιμοποίητα,   οι 

εγκαταλελειμμένες γαίες, η ανεκμετάλλευτη εργασία κ.λπ. Για τις 

μικροοικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής αξιοποίησης της 

βιομάζας δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν γενικοί κανόνες, γιατί το 

οικονομικό περιβάλλον είναι διαφορετικό σε πολλές χώρες. Πολλά 

στοιχεία που υπάρχουν είναι ατεκμηρίωτα, ενώ πειραματικές και 

αρκετές πιλοτικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σε διάφορα μέρη του 

κόσμου, από τις οποίες αργότερα μπορούν να εξαχθούν πολλά 

συμπεράσματα. 

9.2 Κοινωνικές επιπτώσεις 

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας έχει θετικές κοινωνικές 

επιπτώσεις. Έτσι η παραγωγή βιομάζας δημιουργεί απασχόληση στον 

αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα σήμερα που η πράσινη επανάσταση, με την 

αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία έχει μειώσει την 

απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού. 

Η κατασκευή συστημάτων ενεργειακής αξιοποίησης της 

βιομάζας μπορεί να γίνει από μικρές τοπικές βιοτεχνίες όπως π.χ. η 

κατασκευή τζακιών , εστιών καύσης του ξύλου , καθώς και 

συστημάτων θέρμανσης με χρήση του πυρηνόξυλου. Με τον τρόπο 

αυτό τονώνεται η απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες και στηρίζεται 

η τοπική παραγωγή μικρών μονάδων. 
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9.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις   

 

Κατά τη χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας 

παρουσιάζονται Διάφορα προβλήματα, τα οποία είναι διαφορετικά 

ανάλογα με το είδος της βιομάζας. Παρουσιάζονται επίσης 

περιβαλλοντικά  οφέλη σε σχέση με τη χρησιμοποίηση συμβατικών 

καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Κατά τη δημιουργία της βιομάζας 

απορροφάται διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, με 

συνέπεια τη μείωση της συγκέντρωσης του και τη μείωση της 

επίτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Στον πίνακα 1 φαίνεται η απορρόφηση άνθρακα κατά την 

ανάπτυξη δασικών ψυτελών. 

 

 

1 
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Η καύση της βιομάζας συνεπάγεται έκλυση C02 θεωρείται 

όμως ότι η βιομάζα έχει ουδέτερη επίδραση στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, καθώς η έκλυση C02 αντισταθμίζεται με την 

απορρόφηση του κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για τη 

δημιουργία ισόποσης βιομάζας. Λόγω του ότι η συγκέντρωση θείου 

στη βιομάζα είναι μικρότερη απ' ότι στα ορυκτά καύσιμα, η έκλυση 

C02 κατά την καύση της είναι μικρότερη. Συνεπώς η καύση της 

βιομάζας έχει μικρότερη επίπτωση στο φαινόμενο της όξινης βροχής 

απ' ότι τα ορυκτά καύσιμα. 

Κατά την καύση της βιομάζας στα περισσότερα συστήματα 

επιτυγχάνονται χαμηλές αποδόσεις. Έτσι δημιουργούνται σημαντικές 

θερμικές απώλειες στο περιβάλλον και συνεπώς προκαλείται θερμική 

ρύπανση. Όταν χρησιμοποιούνται βιομηχανικά απόβλητα για 

παραγωγή ενέργειας με αναερόβια χώνευση μειώνεται το ρυπαντικό 

φορτίο των βιομηχανικών αποβλήτων. Το ίδιο συμβαίνει με τα 

κτηνοτροφικά απόβλητα. Η ιλύς που παραμένει μετά την χώνευση 

τους έχει μικρότερο ρυπαντικό φορτίο από τα αρχικά απόβλητα, 

καθώς οι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις έχουν αποδομηθεί κατά τη 

διάρκεια της αναερόβιας χώνευσης. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται 

σημαντική μείωση των δυσοσμιών. Το ίδιο συμβαίνει με την ύλη των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Μετά τη χώνευση 

της είναι σταθεροποιημένη, καθώς οι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις 

έχουν διασπασθεί σε απλούστερες, και οι δυσοσμίες είναι λιγότερες. 

Η δημιουργία ενεργειακών φυτειών και η παραγωγή 

βιοαιθανόλης προκαλεί υγρά απόβλητα δύσκολα επεξεργάσιμα και με 

υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Η χρήση όμως της αιθανόλης σαν καύσιμο 

δημιουργεί λιγότερους αέριους ρύπους απ' ότι η βενζίνη. Η 

παραγωγή φυτικών ελαίων όταν γίνεται με έκθλιψη δημιουργεί υγρά 

απόβλητα. Αντίθετα η εστεροποίηση των τριγλυκεριδίων τους δεν 

δημιουργεί υγρά απόβλητα. 
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Συμπερασματικά η χρήση της βιομάζας για ενεργειακούς 

σκοπούς έχει θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

 Τα κυριότερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα από τη 

χρησιμοποίηση της βιομάζας είναι : 

 Αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου, που 

προέρχεται από το οξυγόνο , που παράγεται από την καύση 

ορυκτών καυσίμων. 

 Αποφυγή της όξινης βροχής, από τη ρύπανση με 80 που 

παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων. 

 Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από την εισαγωγή 

καυσίμων από τρίτες χώρες 

 Εξοικονόμηση συναλλάγματος. 

 Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση των αγροτικών 

πληθυσμών στις  περιθωριακές και τις άλλες 

γεωργικές περιοχές. 

 

 Τα μειονεκτήματα από τη χρησιμοποίηση της βιομάζας είναι τα 

εξής: 

 Μεγάλος όγκος και μεγάλη περιεκτικότητα υγρασίας ανά 

μονάδα παραγόμενης ενεργείας. 

 Δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και 

αποθήκευση, έναντι των ορυκτών καυσίμων. 

 Δαπανηρότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αξιοποίησης 

της βιομάζας. 

 Η μεγάλη διασπορά της και η εποχιακή παραγωγή της. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων πολλές φορές το 

κόστος της βιομάζας παραμένει συγκριτικά με το πετρέλαιο υψηλό. 
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Το πρόβλημα αυτό πάντως μειώνεται βαθμιαία, λόγω της ανόδου των 

τιμών του πετρελαίου και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

προκαλούνται από την καύση του. 

9.4  Μέτρα αντιμετώπισης  

Απορρίμματα 

Τα απορρίμματα στη χώρα μας προβληματίζουν όχι μόνο τους 

κατοίκους ειδικά στις μεγάλες πόλεις, αλλά και την πολιτεία. Σε 

πολλές παλιές μεγάλες πόλεις υπάρχει το ίδιο πρόβλημα αλλά αυτό 

το πρόβλημα δεν υπάρχει στις σύγχρονες πόλεις. Στις νέες συνοικίες 

ήταν δυνατό να λυθεί αυτό το πρόβλημα διαφορετικά αλλά επειδή 

κάθε τετραγωνικό μέτρο στοιχίζει δεν δόθηκε άλλη λύση από το να 

κουβαλάμε από τις πολυώροφες κατοικίες τις σακούλες με τα 

απορρίμματα στο δρόμο της κύριας εισόδου. Ενώ θα μπορούσαν να 

ρίχνονταν απευθείας σε αγωγό που θα κατέληγε σε θάλαμο ή σε 

κέντρο διανομής. Πρόβλημα που το έχουν λύσει διαφορετικά πολλά 

κράτη. 

Προβλήματα των απορριμμάτων 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως είναι αρκετά 

όπως αποκομιδή, μεταφορά, επιλογή χωματερής , κτλ , με τις 

παρακάνω κυριότερες μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Υγειονομική ταφή 

 Λιπασματοποίηση 

 Πυρόλυση 

 Υδρόλυση 

 Καύση των απορριμμάτων 

 Ολική καύση 

 Ανακύκλωση 

 Αξιοποίηση των απορριμμάτων για ενεργειακούς σκοπούς. 
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9.5  Προτάσεις 

 

Οι εναλλακτικές προτάσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής : 

 Ανακύκλωση συσκευασιών: Ήδη κατασκευάζεται στην 

βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου το Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ). Εκεί θα διαχωρίζονται 

χαρτί, πλαστικά, γυαλί, αλουμίνιο κλπ μέταλλα, τα οποία θα 

συλλέγονται με διαλογή στην πηγή, Δηλαδή θα 

τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου 

ειδικοί κάδοι, όπου οι πολίτες θα τοποθετούν αυτά τα υλικά 

με συγκεκριμένη μέθοδο. Επίσης παρόμοια προγράμματα 

είναι σε εξέλιξη σε 8 δήμους της Αθήνας, στην Πάτρα, 

Ζάκυνθο και σύντομα σε αρκετές άλλες πόλεις. Τα 

προγράμματα αυτά υλοποιούνται από την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σε συνεργασία με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ίδιο θα γίνει και στα Χανιά. Έχει 

προχωρήσει το θέμα και σύντομα θα τοποθετηθούν στα 

Χάνια 1500 τέτοιοι κάδοι. Το Κέντρο Διαλογής θα είναι το 

εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης (ευτυχώς το 

εργοστάσιο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και με αυτό τον 

τρόπο, δηλαδή να συνεργαστεί με την διαλογή στην πηγή). 

Εμείς ζητάμε να ενταχθεί και το Ρέθυμνο άμεσα σε αυτό το 

πρόγραμμα, αφού η υπάρχουσα υποδομή στους 8υο 

γειτονικούς νομούς μπορεί να υποστηρίξει την ανακύκλωση 

συσκευασιών και στον νομό μας, αλλιώς να ζητήσουμε να 

γίνει και εδώ ένα τέτοιο ΚΑΑΥ. Άλλωστε αυτό είχε 

εξαγγελθεί πριν ενάμιση χρόνο από την υφυπουργό 

Περιβάλλοντος και Ροδούλα Ζήση, κατά την επίσκεψη της 

στο Ρέθυμνο, ότι θα κατασκευαζόταν μέχρι τέλους του 2003 

κι από τότε δεν ξανακούστηκε λέξη. 

 Κομποστοποίηση (ή με άλλα λόγια λιπασματοποίηση) του 

οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων (δηλαδή 
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αποφάγια, κάθε είδους υπολείμματα κουζίνας, κλαδιά από 

κλαδέματα κλπ) με διαλογή στην πηγή. Είναι κάτι που 

γίνεται σε όλη την Ευρώπη, και ολοένα κερδίζει έδαφος σε 

όλες τις προηγμένες χώρες. Άλλωστε η νομοθεσία 

απαγορεύει πλέον να θάβονται αυτά τα υλικά. Μια μονάδα 

κομποστοποίησης για τον νομό Ρεθύμνου είναι ένα σχετικά 

απλό και φθηνό έργο και προτείνουμε να ενταχθεί στην 

επικείμενη τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού ή 

σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το προϊόν που 

θα παράγει είναι καθαρό και, επομένως, εύκολα 

εμπορεύσιμο. 

 

Παράλληλα να προωθηθεί η οικιακή κομποστοποίηση. 

Πρόκειται για μια πολύ απλή και αποτελεσματική μέθοδο, κατάλληλη 

για όσα σπίτια έχουν αυλή ή κήπο. Τοποθετείται ένας ειδικός 

κλειστός κάδος ύψους ενός μέτρου , που απαιτεί χώρο μόλις 1-2 

τετραγωνικών μέτρων , όπου ρίχνονται κάθε μέρα τα οργανικά 

απορρίμματα κουζίνας , αποφάγια, κλαδέματα, χόρτα κλπ και χωρίς 

καμία άλλη φροντίδα, μετατρέπονται σε λίγο καιρό σε καταπληκτικό 

λίπασμα. Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω κάδοι δεν εκπέμπουν οσμές. 

Το κόστος αγοράς του κάδου είναι μικρό και μπορεί να κατεβεί 

ακόμα περισσότερο με μαζική προμήθεια από τους ΟΤΑ και πώληση 

στους δημότες σε τιμή κόστους.  

Οι παραπάνω προτάσεις προϋποθέτουν εκτεταμένη και 

συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού. Πάνω σ' αυτό το θέμα, η 

ΕΕΑΑ έχει μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη εμπειρία και μπορεί να 

αναλάβει αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, αφού θα γίνεται αυτή η τεράστια 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για τα 

χαρτιά, πλαστικά, αλουμίνια κλπ ., είναι εύκολο και οικονομικότερο 

να ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 

για τα οργανικά και τα μπάζα-ογκώδη απορρίμματα. 
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10. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Επειδή η αξιοποίηση της βιομάζας αντιμετωπίζει συνήθως τα 

μειονεκτήματα της μεγάλης διασποράς, του μεγάλου όγκου και των 

δυσχερειών συλλογής μεταποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης, 

επιβάλλεται κατά κανόνα η αξιοποίηση της να γίνεται κοντά στον 

τόπο παραγωγής. Έτσι, η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για: 

 θέρμανση θερμοκηπίων. 

 θέρμανση κτηνοτροφικών μονάδων. 

 Ξήρανση γεωργικών προϊόντων. 

 Κάλυψη αναγκών θερμότητας, ψύξεως και ηλεκτρισμού σε 

γεωργικές ή άλλες βιομηχανίες, που βρίσκονται κοντά σε 

πηγές παραγωγής βιομάζας. 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους τόπους παραγωγής 

της βιομάζας για 

κάλυψη τοπικών αναγκών ή για τροφοδοσία του εθνικού 

ηλεκτρικού δικτύου » Κάλυψη αναγκών τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης χωριών και πόλεων που 

βρίσκονται κοντά σε τόπους παραγωγής βιομάζας. 

Οι δύο τελευταίες χρήσεις φαίνεται ότι μελλοντικά θα 

αποτελέσουν τους κύριους τομείς αξιοποίησης των τεράστιων 

ποσοτήτων βιομάζας από γεωργικά και δασικά υπολείμματα, καθώς 

και ενός σημαντικού μέρους της βιομάζας των ενεργειακών 

καλλιεργειών, στη χώρα μας, 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα διαθέσιμα γεωργικά υπολείμματα 

της χώρας για παραγωγή ενέργειας, από σιτηρά αραβόσιτο, 

βάμβακα, καπνό, ηλίανθο, κλαδοδέματα, κληματίδες και 

πυρηνόξυλο, ανέρχονται ετησίως σε 7.500.000 τόνους ή περίπου σε 

3.000.000 ΤΙΠ, ενώ τα δασικά μπορεί να ανέλθουν σε 2.700.000 

τόνους ή περίπου σε 1.000.000 ΤΙΠ. 
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Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και 

δασικών υπολειμμάτων είναι δυνατό να ληφθεί βιομάζα από 

ενεργειακές καλλιέργειες, Συγκριτικά με τα γεωργικά και δασικά 

υπολείμματα, οι καλλιέργειες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της 

υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφάνειας, καθώς και της 

ευκολότερης συλλογής. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι οι ενεργειακές 

καλλιέργειες αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία για αναπτυγμένες 

χώρες, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τόσο τα οικολογικά 

προβλήματα, όσο και τα προβλήματα επάρκειας ενέργειας και 

γεωργικών πλεονασμάτων με τις καλλιέργειες αυτές. Όπως είναι 

γνωστό, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γεωργικά 

πλεονάσματα και τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν 

οδηγούν αναπόφευκτα στη μείωση της γεωργικής γης και 

παραγωγής. Υπολογίζεται ότι την προσεχή δεκαετία 100-150 εκ, 

στρέμματα γεωργικής γης πρέπει να αποδοθούν στις ενεργειακές 

καλλιέργειες, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα τον 

επιδοτήσεων των γεωργικών πλεονασμάτων και των χωματερών με 

ταυτόχρονη αύξηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών πόρων. 

Στη χώρα μας επίσης, 10 εκ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης 

έχουν ήδη ή προβλέπεται να περιθωριοποιηθούν και να 

εγκαταλειφθούν. Εάν η έκταση αυτή αποδοθεί στην ανάπτυξη 

ενεργειακών καλλιεργειών η καθαρή ωφέλεια σε ενέργεια που 

μπορεί να αναμένεται, υπολογίζεται σε 5-6 ΜΤΙΠ, δηλαδή στο 50-

60% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου. 
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11. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

Το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας στην Ελλάδα από 

αγροτικά και δασικά υπολείμματα είναι εξαιρετικά μεγάλο και 

εκτιμάται σε 12.000.000 ΤΝ ισοδ. πετρ., δηλαδή περίπου το 50% της 

σημερινής ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργειακή χρήση της βιομάζας 

και στη λευκή βίβλο προέβλεπε τον τριπλασιασμό της υπάρχουσας 

χρήσης μέχρι το 2020.  

Η σημερινή ενεργειακή κατανάλωση της βιομάζας αφορά την 

ενεργειακή οικονομία των αγροτικών περιοχών της χώρας και 

περιλαμβάνει παραδοσιακές εφαρμογές κυρίως θέρμανσης χώρων. Η 

μελλοντική ανάπτυξη των ενεργειακών εφαρμογών της βιομάζας θα 

περιλαμβάνει και τεχνολογικά πολύπλοκα συστήματα όπως : 

 Συμπαραγωγή θερμότητας (ψύξης) και ηλεκτρισμού., 

 Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων. Τα συστήματα αυτά θα 

συνυπάρχουν με τις σχετικά απλές εφαρμογές της βιομάζας για 

θέρμανση χώρων αλλά και για τηλεθέρμανση. 
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12. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ   ΚΑΙ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΡΓΩΝ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 Ουδέτερη επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, που δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, όπως 

συμβαίνει με την ηλιακή, αιολική και υδροδυναμική ενέργεια. 

 Τα συστήματα παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής Θ/Η 

με βιομάζα μπορούν να επιτύχουν υψηλούς βαθμούς 

απόδοσης. 

 Οι χαμηλές συγκεντρώσεις θείου συνεπάγονται μικρές 

επιπτώσεις στο φαινόμενο της όξινης βροχής. 

 Τα υγρά βιοκαύσιμα έχουν υψηλούς αριθμούς οκτανίων και 

χαμηλούς αέριους ρύπους.  

  Δημιουργούνται πολλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες λόγω της 

αύξησης της  τοπικής απασχόλησης, της κατανάλωσης 

εγχώριων πρώτων υλών κ.α. 

 

Σχήμα 12. Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίον (προϊόν βιομάζας) στη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Από την άλλη μεριά, ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια και 

αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάπτυξη έργων βιομάζας, πρωτίστως 

προβλήματα εφοδιασμού. Ο κατατεμαχισμός της αγροτικής γης με 

πολλές μικρές ιδιοκτησίες και της αγροτοβιομηχανίας σε πολλούς 

μικρούς τοπικούς βιοτέχνες έχει ως αποτέλεσμα στην έλλειψη 

αξιόπιστης και μακροχρόνιας τροφοδοσίας σε πρώτη ύλη, ενώ 

σημαντικά παραμένουν ακόμη στη χώρα μας λόγω της κρίσης τα 

προβλήματα χρηματοδότησης. Άλλα εμπόδια είναι η έλλειψη 

ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβολής ποινών στους παραβάτες 

πχ. των νόμων περί διάθεσης αποβλήτων,  η έλλειψη ενημέρωσης 

της κοινής γνώμης για τα περιβαλλοντικά οφέλη της ενεργειακής 

αξιοποίησης με αποτέλεσμα ισχυρές τοπικές αντιστάσεις στα έργα, οι 

γραφειοκρατικές δυσκολίες αδειοδότησης και η διαρκής αναξιοπιστία 

του δημοσίου που έχει θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα κινούμενης 

άμμου με υπερφορολόγηση και έκτακτες εισφορές στις ΑΠΕ και έχει 

οδηγήσει σε αδιέξοδο τον ΛΑΓΗΕ . 
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13. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των εφαρμογών της 

βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας είναι ευνοϊκό. Ο ισχύων 

αναπτυξιακός νόμος (12) προβλέπει ικανοποιητικές επιδοτήσεις στις 

περιπτώσεις που η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας, 

ενώ οι διαδικασίες πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από βιομάζα στη ΔΕΗ, ρυθμίζονται από το Νόμο 

2244/94, ενώ με την Υπ. Απ. 8295/95 ρυθμίζονται διάφορα θέματα 

αδειοδοτήσεων κ.ά. 

Πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης με το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Ενέργειας χρηματοδότησε πολλές επενδύσεις στον τομέα 

της αξιοποίησης των Α. Π. Ε. και βεβαίως της βιομάζας. 

Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διάφορες επιχειρήσεις που 

επιδοτήθηκαν από τη δεύτερη προκήρυξη των Ε.Π.Ε για τη 

διενέργεια επενδύσεων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας καθώς 

και τα ύψη της επένδυσης και της επιδότησης. Από το Υπουργείο 

Γεωργίας παρέχονται επίσης επιδοτήσεις για τις εφαρμογές της 

βιομάζας (αλλά και άλλων Α.Π.Ε.) στη θέρμανση θερμοκηπίων. Με 

άλλη εγκύκλιο το Υπουργείο Γεωργίας χορηγεί επίσης ενισχύσεις για 

την επεξεργασία αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αναερόβια χώνευση τους. 

Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε. επιδοτούντο με ποσοστό 50% οι 

επενδύσεις που υπάγονταν στις εξής κατηγορίες : 

  Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με χρήση 

βιομάζας 

  Τηλεθέρμανση με χρήση βιομάζας 

  Παραγωγή βιοκαυσίμου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΉΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 

Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

α/α 

 

Επωνυμία 

 

Προΰπ/σμός 

 

Επιδότηση 

 1 

 

ΑΈΕΑ Πυρηνέλαια Καλαμάτας Α.Ε. 

 

103.320.000 

 

46.494.000 

 2 

 

Βιοηλεκτρική Κρήτη Α.Ε. 

 

14.999.400.0

00 

 

4.500.000.00

0 

 
3 

 

Γιώτας ΑΒΕ Ξύλου 

 

126.000.000 

 

56.700.000 

 4 

 

Δημ.Επιχ.Παροχής Υπ/σιών προστ. 

περιβ. & Ανάπ.Περ. Μεγαλόπολης 

 

2.528.000.00

0 

 

1.137.600.00

0 

 

5 

 

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 

Λαμίας 

 

236.647.350 

 

106.491.310 

 

6 

 

ΕΥΔΑΠ 

 

292.500.000 

 

131.625.000 

 7 

 

Κοινοπραξία ΔΕΤΕΑΛΑ - ΤΟΜΗ ΑΤΕ 

-ΕΟΕ 

 

5.345.000.00

0 

 

2.405.250.00

0 

 

 

 

Σύνολο 

 

23.630.867.3

50 

 

8.384.160.31

0 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης χορηγεί ενισχύσεις για την 

εφαρμογή των Α.Π.Ε. και βεβαίως της βιομάζας, μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη, πιλοτικές 

εφαρμογές, ενημέρωση και διδασκαλία κ.ά 

Ενισχύσεις επίσης μπορούν να δοθούν κυρίως για 

ερευνητικούς σκοπούς μέσω προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας όπως τα :  ΠΑΒΕ, ΠΕΜΕΔ κ.ά. 
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14. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 

 

Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των 

επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και 

εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στον Επενδυτικό 

Νόμο του Ν. 3908/2011. Συγκεκριμένα εκδόθηκε η κοινή υπουργική 

απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για 

τις προϋποθέσεις τα κριτήρια και τους κλάδους που εντάσσονται 

στον Επενδυτικό Νόμο ώστε να επιδοτηθούν. Επίσης η απόφαση 

καθορίζει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και το ύψος των 

ενισχύσεων καθώς και ο ορισμός των όρων που διέπουν τις 

υπαγόμενες επενδύσεις. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται 

τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης 

εξαιρουμένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την Κοινή 

Οργάνωση των Αγορών των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 

4502, 4503 και 4504 (προϊόντα φελλού) και τα προϊόντα που 

χρησιμεύουν για απομίμηση ή υποκατάσταση του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1898/87 του 

Συμβουλίου. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικού προϊόντος» νοείται 

κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντων από την οποία προκύπτει ένα 

επίσης «γεωργικό προϊόν», όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38 της 

Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυτής, εκτός των προϊόντων της 

αλιείας, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης 

που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή 

φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. Η μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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Παραρτήματος Ι τη Συνθήκης σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα Ι, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας. Με τον όρο «εμπορία γεωργικού προϊόντος» νοείται η 

κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς 

πώληση, η παράδοση ή οιονδήποτε άλλον τρόπο θέση στην αγορά, 

με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς 

παραγωγού προς μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 

δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 

πώληση. Η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς 

τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία εάν πραγματοποιείται σε 

χωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με 

την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που 

υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε με 

τον N. 4146/2013 και αφορούν στον τομέα της γεωργίας, όπως 

αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 

2007-2013 (2006/C319/01 της 27ης/12/2006). Χορηγούνται 

ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, 

μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενισχύσεις που αφορούν ορισμένες 

δραστηριότητες του τομέα της δασοκομίας. Οι διατάξεις της 

παρούσας δεν εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις του τομέα της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με την απόφαση αυτή 

καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή 

των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, 

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ενισχύσεων σε 

επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας. Η απόφαση αυτή 

περιλαμβάνει μόνο τις βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι 

οποίες δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται 

προκειμένου να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα 

ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί προσφάτως 
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σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ορθή μεταχείριση των 

ζώων, καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια στον τόπο 

της εργασίας. Στην περίπτωση των προτύπων που δεν προβλέπουν 

μεταβατική περίοδο ως πραγματοποιηθείσες επενδύσεις για τη 

συμμόρφωση με προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, 

νοούνται οι επενδύσεις των οποίων η πραγματική έναρξη δεν 

υπερβαίνει τα δυο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα 

πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους 

επιχειρηματίες. Εάν προβλέπεται μεταβατική περίοδο, οι επενδύσεις 

που όντως άρχισαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα 

πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους 

επιχειρηματίες. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον 

εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Τα 

επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν 

μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών 

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η επερχόμενη αύξηση 

της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια 

χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-

2013 (2006/C 319/ΕΚ), στον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 

6ης Αυγούστου 2008, καθώς και τον Καν. 1857/2006 της Επιτροπής 

της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως ισχύουν κάθε φορά και με ποσοστά 

και είδη ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 

3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Για το ελάχιστο ύψος 

επενδύσεων ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και μέγεθος φορέα 

πρότασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του 

Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Για την νομική μορφή 

των υπαγόμενων επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
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8 παράγραφος 5 του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιημένος ισχύει, 

καθώς και οι ομάδες παραγωγών ή οι ενώσεις τους που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι 

ενισχύσεις με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25.000.000 

ευρώ ή των οποίων το πραγματικό ποσό ενίσχυσης θα υπερβεί τα 

12.000.000 ευρώ πρέπει να κοινοποιούνται ειδικά στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης. Οι προβλεπόμενες 

ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με οποιαδήποτε άλλη 

κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της 

Συνθήκης της ΕΕ ή με ενίσχυση de minimis που πληροί τις 

προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 

1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28-12-2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή 

εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που 

αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει. Κάθε ενίσχυση που 

παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις 

κρατικές ενισχύσεις του Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας. 

14.1  ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

2.1 Πρωτογενής τομέας γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται 

επενδύσεις στην Πρωτογενή Παραγωγή που αφορούν:  

Α) Τον τομέα Φυτικής Παραγωγής: 

1. Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και 

τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκληρωμένη, 

βιολογική κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ' 

αριθ. 1415/28732/6.3.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/13-03-2013).  

2. Νέες - εναλλακτικές - καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών 

- φαρμακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, 

κρανιά, αλόη, κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. 

 Β) Τον τομέα Ζωικής Παραγωγής: 
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 Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, 

εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 

4056/2012 (ΦΕΚ 52Α'/2012). Ενισχύονται οι εκμεταλλεύσεις όλων 

των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων 

εκτροφής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 

Συγκεκριμένα ενισχύονται σχέδια επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων 

που αφορούν σε: Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής και 

γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, Χοιροτροφικές 

μονάδες, Μονάδες μονόπλων, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων 

ζώων, Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με 

την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω 

είδη σε εκτροφές), Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, Σηροτροφικές 

μονάδες, Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού 

μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, Μονάδες εκτροφής 

κονίκλων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών 

αναπαραγωγής, Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους 

τύπους εκτροφών: 

1. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, 

για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής 

εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας 

βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής 

2. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, 

για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, 

ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα  

3. Συμβατικών εκτροφών πουλερικών πλην στρουθοκαμήλων 

για παραγωγή αυγών ή κρέατος για εκσυγχρονισμό με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες 

εκτροφής ινδιάνων ενισχύεται επίσης η ίδρυση και η 

επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 
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4. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών 

στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή τους. Για τους 

συνεταιρισμούς, για εταιρίες νεοσσών και για εταιρίες με 

συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν 

νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και 

μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα 

έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του 

δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν 

θα υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της 

τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά 20%. 

5. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως 

προς τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση.  

2.2. Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Τα ενισχυόμενα επενδυτικά 

σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών 

προϊόντων είναι τα εξής:  

2.2.1. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής 

προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:  

2.2.1.1. Τομέας δημητριακών - κτηνοτροφικών φυτών και 

οσπρίων: 

Α. Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών 

φυτών.  

Β. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής 

αλεύρων, σιμιγδαλιών. 

Γ. Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με 

εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα. 

Δ. Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων. 
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Ε. Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 

επεξεργασία λείανσης ή και χρωματοδιαλογής ή και υγροθερμικής 

επεξεργασίας. 

ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παραγωγή βύνης, 

αμύλου, γλουτένης. 

Ζ. Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης - 

απεντόμωσης οσπρίων 

 2.2.1.2. Τομέας ελαιούχων προϊόντων:  

Α. Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν: 

 α1. Ιδρύσεις - επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται 

έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης 

ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με 

προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμένα προϊόντα 

(προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής 

Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες 

εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης). 

 α2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με 

προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων. 

 α3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε 

ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. 

Αφορά και σε όμορους νομούς. 

 Β. Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας 

ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή.  

Γ. Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου.  
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Δ. Μονάδες σπορελαιουργείων. 

 Ε. Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών  

2.2.1.3. Τομέας οίνου: 

 Α. Μονάδες οινοποιείων:  

α1. Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε 

περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, με 

προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 

Βιολογικούς οίνους (Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 

203/2012 της Επιτροπής) καθώς και οίνων από προϊόντα 

συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

α2. Εκσυγχρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση 

οινοποιείων, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 

834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής] 

καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης 

διαχείρισης.  

Β. Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα 

αμπελοοινικά προϊόντα του Καν (ΕΚ)1234/2007 καθώς και από 

προϊόντα της αμπέλου.  

2.2.1.4. Τομέας οπωροκηπευτικών:  

Α. Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης - επεξεργασίας - 

διαλογής - συντήρησης - ψύξης - αποθήκευσης οπωροκηπευτικών.  

Β. Μονάδες χυμοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών 

οπωροκηπευτικών.  

Γ. Μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων των 

χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης 

οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών. 
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 Δ. Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών. 

 2.2.1.5. Τομέας Άνθη: Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης 

ανθέων.  

2.2.1.6. Τομέας Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Μονάδες 

επεξεργασίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 2.2.1.7. Λοιπά:  

Α. Μονάδες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την 

επεξεργασία ξηράς δρόγης. 

 Β. Μονάδες επεξεργασίας νέων -εναλλακτικών -καινοτόμων 

καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη 

κ.λπ.).  

Γ. Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και 

υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας 

δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή 

pellets ή βιοαερίου. 

 Δ. Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή μη 

βιομηχανοποιημένου καπνού.  

Ε. Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκάλαμου. 

 Ζ. Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης μη 

νηματοποιημένων. ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας φυσικού 

ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού. 

 2.2.2. Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής 

προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

 2.2.2.1. Τομέας κρέατος ζώων και πτηνών: Α. ΣΦΑΓΕΙΑ: α1. 

Εκσυγχρονισμός σφαγείων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. 

 α2. Ιδρύσεις - επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία θα αποδεικνύεται 
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με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Περιφέρειας.  

α3. Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων. 

 Β. Μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με 

προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 

1069/09.  

Γ. Μονάδες τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων.  

2.2.2.2. Τομέας Γάλακτος: 

 Α. ΓΑΛΑ: 

 α1. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων 

επεξεργασίας γάλακτος. 

 α2. Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος στα πλαίσια 

καθετοποίησης, εφόσον η μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, 

βρίσκεται στον ίδιο ή σε όμορο νομό.  

α3. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος σε 

περιοχές με έλλειμμα δυναμικού αξιοποίησης γάλακτος το οποίο θα 

τεκμηριώνεται από επίσημα στοιχεία δημόσιων αρχών.  

α4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων 

αξιοποίησης υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος). 

 2.2.2.3. Λοιποί τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής 

προέλευσης: Α. ΑΥΓΑ:  

α1. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

 α2.Μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής 

αυγοπροϊόντων. 

 Β. ΜΕΛΙ:  

β1. Μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης μελιού και λοιπών 

προϊόντων κυψέλης.  
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β2. Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων 

κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι. 

 Γ. Μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης σαλιγκαριών. 

 2.2.3. Τομέας παραγωγής ζωοτροφών:  

Α. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών 

παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους 

για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών. 

 Β. Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων 

ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύμπηκτων μηδικής, ενσακισμένων 

ενσιρωμάτων και προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή 

συμπληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών.  

Ειδικότερα: 

 1. Ίδρυση μικρών παρασκευαστηρίων, με τους απαιτούμενους 

αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για την 

κάλυψη τοπικών αναγκών.  

2. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μικρών 

παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους 

σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών.  

3. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων 

μιγμάτων.  

4. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ανόργανων 

συμπληρωματικών ζωοτροφών.  

5. Ίδρυση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων 

μιγμάτων μόνο σε περίπτωση συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών 

μονάδων για ιδιοκατανάλωση. 
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 6. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής συμπήκτων μηδικής. 

 7. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών.  

8. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 

 9. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 

 10. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων 

ζώων. 11. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων.  

12. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος. 

 13. Εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, 

μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος.  

14. Ίδρυση-επέκταση- Εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών 

χώρων. 

 2.3. Επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες εκτός 

τομέα γεωργικών προϊόντων. Δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια 

του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, επενδυτικά σχέδια 

που αφορούν σε: 

 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή 

αμπελοοινικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και απόσταγμα 

στεμφύλων σταφυλής). 

 • Μονάδες επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή 

σιγαρίλος. • Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την 

παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής. 

 • Μονάδες ζυθοποιίας.  
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• Μονάδες επεξεργασίας υπολειμμάτων και απορριμμάτων των 

βιομηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών γεωργικών 

καλλιεργειών (Κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και 

των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την παραγωγή ζωοτροφών, 

λιπασμάτων, κ.λπ. 

 • Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων 

θρέψης φυτών (Λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώματα, Ειδικά 

προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών). 

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.  

• Μονάδες επεξεργασίας στέβιας. 

 • Μονάδες επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, 

πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός) εκτός των αναφερόμενων στο αρ. 

2.2.2.3.Β.β2 της παρούσας.  

• Μονάδες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, 

συντήρησης πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο 2.2. του 

άρθρου 2 της παρούσας. 

 

 2.4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

 2.4.1. τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων 

(όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) που προέρχονται από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2.4.2. την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 2.4.3. την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ.  

2.4.4. σε ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση 

απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς 

του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόμη 
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και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την 

κοινοτική στήριξη. 

14.2  Άρθρο 3  -  ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

3.1. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 

του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι 

παρακάτω κατηγορίες δαπανών:  

3.1.1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία:  

1) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων και 

λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η 

κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, 

την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, 

καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται 

στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.  

2) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης 

υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας 

(μέσα εσωτερικής μεταφοράς). 

 3) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς 

προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.  

4) Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί 

ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη 

αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, 

λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα 

γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.). 

 5) 

 Α) Αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, 

αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο 

τυποποίησης - μεταποίησης.  
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Β) Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά 

του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και 

οπωροκηπευτικών). 

 Γ) Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών 

υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την 

κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της 

δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό 

μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.  

Δ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις 

σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού - συμπλήρωσης υφιστάμενης 

σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής 

ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα 

ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική 

απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη 

δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή 

της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 

17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.  

6) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.  

7) Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων 

σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου 

αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει 

την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.  

8) Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται 

άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτωση αβ του ν. 3908/2011.  

9) Εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την 

λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.  
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10) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως 

μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής 

επένδυσης. 

 11) Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της 

μονάδας (ιδιοκατανάλωση).  

 

3.1.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  

1) Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου 

ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, 

πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και 

συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και εφαρμογής 

συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχεδία 

της παρ. 2.1.α του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και σχεδιασμό και 

εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο 

των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας.  

2) Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών 

γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, 

μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς 

κ.α. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να 

προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του 

υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού 

σχεδίου. 

 3) Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα 

της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε 

μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και 
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με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της 

Ε.Ε.  

4) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ' 

εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων 

επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00€).  

5) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία 

αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της 

εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).  

6) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους 

οργανισμούς. Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα 

στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 

μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με 

τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να 

εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να 

παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την 

ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Το κόστος των 

ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των 

επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  

3.1.3. Δαπάνες που δεν ενισχύονται: Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 δεν ενισχύονται οι δαπάνες που 

αφορούν:  

1) Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

 2) Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων. 

3) Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός για επενδυτικά σχέδια 

στον τομέα των μεταφορών.  

4) Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.  
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5) Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη 

λειτουργία δικτύου διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2α του 

άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.  

6) Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 3908/2011. 

 7) Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων 

και λοιπών πάγιων στοιχείων.  

8) Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί 

γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, 

εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής 

διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι μισθώσεις, που 

προβλέπονται στη διάταξη αυτή, καταρτίζονται και με ιδιωτικό 

έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από 

τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά 

την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση 

μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του 

ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται 

στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 

9) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, με εξαίρεση την 

περίπτωση 3.1.2 σημείο (4) του άρθρου 3 της παρούσας.  

10) Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.  

11) Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.  

12) Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα 

γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους κλάδους της 

γεωργίας, εκτός εάν εξαιρεθούν ορισμένα προϊόντα λόγω 
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υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης διεξόδων στην 

αγορά.  

13) Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για:  

Α) αγορά δικαιωμάτων παραγωγής ζώων και μονοετών φυτών, 

 Β) φύτευση μονοετών φυτών,  

Γ) αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού εξοπλισμού και 

αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι επενδύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούμενης κατανάλωσης 

νερού, 

 Δ) επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση. 

 

14.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

4.1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την 

αίτησης υπαγωγής. Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και 

τεχνοοικονομικά στοιχεία που καθορίζονται με την απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το άρθρο 

9 παρ. 3 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει.  

4.2. Ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν την 

πρώτη εκταμίευση. 

 4.2.1. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα:  

Α. Θερμοκήπια. - Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονομικής 

Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επενδύσεις 

θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών. - 

Έγκριση τύπου θερμοκηπίου (στατική επάρκεια) από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή την 

τεχνική Διεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις 

θερμοκηπιακών κατασκευών πριν το 2003).  
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Β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού. - άδεια από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 Γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας. - Για την ίδρυση: Σύμβαση 

με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. - 

Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση: Πιστοποιητικό Οργανισμού 

Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση 

των προδιαγραφών του Καν. της ΕΕ 2092/91, όπως 

αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με το βιολογικό τρόπο 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων.  

Δ. Κτηνοτροφικές (βουστάσια - χοιροστάσια - ποιμνιοστάσια - 

ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και μονάδες 

εκτροφής θηραμάτων: - η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με 

τους Ν. 3982/2011, 4014/2011 και 4046/2012. - Στις περιπτώσεις 

των μονάδων εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται άδεια της αρμόδιας 

δασικής Υπηρεσίας. - Στην περίπτωση των μονάδων αναπαραγωγής 

ή και εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συμπληρωματικά:  

1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών  

i) καταστατικό όπου θα αναφέρονται τα μέλη του 

συνεταιρισμού  

ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των 

μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους. 

 2. Στην περίπτωση εταιριών νεοσσών η άδεια εγκατάστασης.  

3. Στην περίπτωση εταιριών με συνεργαζόμενους 

πτηνοτρόφους 

 i) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων 

εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της 

επένδυσης. 
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 ιί) αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που 

παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία 

πενταετία. 

 

 4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική 

δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των εταιριών παραγωγής 

νεοσσών και των εταιριών με συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους από 

τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων 

εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της 

επένδυσης. - Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών μονάδων 

συμβατικών εκτροφών απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας που να αποδεικνύει την έλλειψη 

δυναμικότητας της περιοχής. Για το σύνολο των επενδυτικών 

σχεδίων της παρούσας παραγράφου που αφορούν τον πρωτογενή 

τομέα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο 

της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - 

επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα.  

 

4.2.2. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα, 

απαιτούνται τα εξής:  

1) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό 

απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την άδεια 

σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 « Περί ιδρύσεως Σφαγείων και 

Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ. 490/76 « Περί όρων χορηγήσεως αδείας 

σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»), στις 

περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις 

ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει 
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ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση 

ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.  

2) Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 

προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκόμισή του δύο 

μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην 

περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται 

αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

 3) Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, 

περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα απαλλακτικά έγγραφα, 

υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την 

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω 

δικαιολογητικών δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης 

προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή των 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 4) Για τον τομέα των ζωοτροφών οι υποψήφιοι επενδυτές θα 

πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου να διαθέτουν κωδικό 

έγκρισης/εγγραφής όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 340668/2008, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β'/2008). Στην 

περίπτωση ίδρυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα πρέπει να 

πιστοποιείται η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την μελλοντική 

δραστηριότητα με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της σχετικής 

αίτησης που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 340668/2008, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β'/2008). 

 5) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της 

επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - 

επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα.  
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6) Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα παραπάνω 

δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, ο εν 

δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο (2) μηνών 

από την ημερομηνία γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Αντίγραφο του 

φακέλου κάθε επενδυτικού σχεδίου διαβιβάζεται στη Δ/νση 

Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δ/νση Προγραμματισμού και 

Γεωργικών Διαρθρώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 

ημερών γνωμοδοτούν ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό του 

επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα της επένδυσης από 

άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή 

όχι πρώτης ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης 

σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα 

ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων). Σε κάθε περίπτωση 

(συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων που 

ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής) θα πρέπει οι 

αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης 

στα πλαίσια του Ν. 3908/2011 και αντίστροφα, να ενημερώνουν τη 

Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των 

επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, με συνοπτική 

περιγραφή του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου για την αποφυγή 

επικαλύψεων του φυσικού αντικειμένου μεταξύ των δύο 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.  
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14.4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 6.1. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: 

 (α) μείωση του κόστους παραγωγής,  

(β) συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγικής 

διαδικασίας (γ) βελτίωση της ποιότητας, 

 (δ) διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ή 

βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων ορθής 

μεταχείρισης των ζώων, καθώς και  

(ε) παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.  

6.2. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση 

της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου πρωτογενούς 

γεωργικής παραγωγής και να εξασφαλίζει ικανοποιητική συμμετοχή 

των παραγωγών των βασικών πρωτογενών προϊόντων (στη περιοχή 

δραστηριότητάς τους) στα προκύπτοντα οφέλη. Επίσης, οι 

επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ενισχυόμενων 

επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης και 

καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της 

ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος.  

6.3. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον από τα υποβαλλόμενα 

στοιχεία και δικαιολογητικά και την αξιολόγηση που διενεργείται από 

τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα πληρούνται οι διατάξεις του Ν. 

3908/2011, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 10 του νόμου αυτού (Κριτήρια αξιολόγησης) και της 

παρούσας απόφασης.  
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6.4. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και 

την καλή διαβίωση των ζώων. Η τήρηση του όρου αυτού θα πρέπει 

να ελέγχεται με βάση τις χορηγηθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

εγκρίσεις και άδειες, κατά την αξιολόγηση και υπαγωγή των 

επενδυτικών σχεδίων και κατά τη διενέργεια ελέγχων της 

υλοποίησης αυτών για την καταβολή των ενισχύσεων. 

 6.5. Για τις ενισχύσεις που παρέχονται στις επενδύσεις βάσει 

του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 εκφραζόμενες σε Ακαθάριστο 

Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) ισχύουν τα εξής: 

 6.5.1. Για τα επενδυτικά σχέδια των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 2.1 του Άρθρου 2 της παρούσας 

απόφασης ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν. 

1857/2006.  

6.5.2. Για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων των παραγράφων 2.2. και 2.3. του 

άρθρου 2 της παρούσας απόφασης χορηγούνται τα ποσοστά 

ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του 

Ν. 3908/2011 καθώς και της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου. 

Επιπροσθέτως, στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που 

εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και 

επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις 

περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις 

Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην παρ. 12 και στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου αντίστοιχα .  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στην Ελλάδα , οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες επιτρέπουν την 

εγκατάσταση πολλών διαφορετικών ειδών καλλιέργειας , όπως φυτά 

μεγάλης καλλιέργειας , κτηνοτροφικά φυτά , δενδρώδεις 

καλλιέργειες , ελιές , αμπέλια , λαχανικά κ.α. που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς . 

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ οι οποίες μπορούν 

να προσφέρουν μία πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη 

μέρους των ενεργειακών αναγκών , συνεισφέροντας στη μείωση της 

εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα , στην ελάττωση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου , στην δημιουργία νέων θεσμών εργασίας και στην 

ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών . 

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας .Σήμερα θεωρείται ότι είναι μια σπουδαία πηγή ενέργειας , 

η οποία είναι δυνατό να συμβάλει στην ενεργειακή επάρκεια μετά 

την εξάντληση των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου , του 

ορυκτού άνθρακα και του φυσικού αερίου .Οι αναπτυσσόμενες 

χώρες παράγουν περίπου το ένα τρίτο της ενέργειάς τους από 

βιομάζα . Στην Ελλάδα οι κυριότερες εφαρμογές αφορούν σε 

παραγωγή θερμικής ενέργειας σε γεωργικές και δασικές βιομηχανίες 

, σε θέρμανση στον οικιακό τομέα , ενώ έχει ξεκινήσει και η 

παραγωγή βιοντήζελ . 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα η 

αξιοποίηση της βιομάζας δεν είναι απλά τεχνολογίες με θετικές 

προσδοκίες για το μέλλον , αλλά είναι το ίδιο το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας. Τα οφέλη από την χρήση τους είναι πολλαπλά: 

Εκτός από τα σταθερά και μακροχρόνια κέρδη που προσφέρουν 

στους επενδυτές μπορούν επιπλέον να παρέχουν και υψηλές 
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ευκαιρίες για απασχόληση όχι μόνο στις περιοχές όπου εγκαθίστανται 

ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στις βιομηχανίες 

και τα μεγάλα εργοστάσια όπου όλα  τα  υλικά   κατασκευής 

συναρμολογούνται και κατασκευάζονται, απασχολώντας χιλιάδες 

εργαζόμενους. 

Για αυτά ακριβώς τα ελκυστικά κίνητρα που προσφέρουν οι 

ΑΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου 

προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα του μέλλοντος αυξάνοντας το 

ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών κατά 20% στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας ως το 2020. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε 

πως μέσα από την επίτευξη αυτού του στόχου θα υπάρξει σημαντική 

μείωση στα αέρια του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια στα υψηλά 

κόστη που προκύπτουν από την περιβαλλοντική καταστροφή. Οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως η χρήση βιομάζας είναι η 

ελπίδα να ξεπεράσουμε το τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα του 

πλανήτη μας. 
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