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Η εξεύρεση λύσεων για την χρησιμοποίηση διαφόρων τύπων βιομάζας χαμηλής και μέσης 
ποιότητας για θέρμανση στον κτιριακό τομέα ήταν το ζητούμενο του ευρωπαϊκού έργου 
DOMOHEAT. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την προμήθεια της βιομάζας ώστε να έχουμε 
τις ποσότητες που θέλουμε, όταν τις θέλουμε σε αποδεκτή τιμή; Τι γίνεται με την αποθήκευση; 

Πως μπορούμε να ξέρουμε από πριν αν ένας τύπος βιομάζας ή ένα μίγμα 
αποτελεί ασφαλή επιλογή για χρήση στον λέβητά ή σε τι μίγμα ένα 
δύσκολο υλικό θα βελτίωνε τις ιδιότητες του; Ποιοί είναι οι κανονισμοί 
και τα πρότυπα για τις βιομάζες και τον εξοπλισμό που θα παίξουν ρόλο 
τώρα και στο μέλλον; Ποιά ήταν τα αποτελέσματα από τους λέβητες που 
δούλεψαν επιδεικτικά σε κτίρια στην Ισπανία και τι γίνεται στον ίδιο 
τομέα στην Ιταλία και στην Ελλάδα; Αυτά είναι μερικά από τα θέματα 
που πραγματεύεται το έργο DOMOHEAT και που μας ενδιαφέρει να 

συζητήσουμε μαζί σας. 

Τα υλικά που πραγματεύτηκε το έργο ήταν: πυρηνόξυλο, θρυμματισμένη κουκουνάρα πεύκου, 
θρυμματισμένο ξύλο πεύκου, τσόφλι από σπόρο κουκουναριού, τσόφλι αμυγδάλου, 
θρυμματισμένο ξύλο ευκαλύπτου, pellets αχύρου, pellets από φλοιό πεύκου, θρυμματισμένες 
κληματσίδες, θρυμματισμένο ξύλο οξιάς, pellets οξιάς καθώς και επιλεγμένα μίγματά τους.  

Tο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει στο 
παραπάνω έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος πλαισίου της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτής της δράσης του 
 

το ΚΑΠΕ διοργανώνει την Πέμπτη 7 Απριλίου 2010, και ώρα 16:00 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Β του Εκθεσιακού Κέντρου Expo Athens 

Αττική Οδός Έξοδος 14, Ανθούσα, Αθήνα 
σεμινάριο με τίτλο: 

«Θέρμανση με βιομάζα στον κτιριακό τομέα» 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ecoforum της 4ης Διεθνούς Έκθεσης 
«ECOTEC –Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Φωτοβολταϊκα Συστήματα» που 
διοργανώνει η εταιρία «Tεχνοεκδοτική Expo» στο διάστημα 7-10 Απριλίου 2011, στο 
εκθεσιακό κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής.  

Η «ECOTEC–Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα», τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ενώ υποστηρίζεται από το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τους 
σημαντικότερους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς του χώρου. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς καυσίμων βιομάζας, σε κατασκευαστές λεβήτων, σε 
δημοτικές επιχειρήσεις, και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομάζας και 
της θέρμανσης στον κτιριακό τομέα. 

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Στοιχεία για το έργο DOMOHEAT παρέχονται στην 
ιστοσελίδαhttp://www.cres.gr/domoheat,  http://www.escansa.com/domoheat 

Στην περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε τo σεμινάριο, παρακαλώ όπως μας 
αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα εγγραφής, μέχρι 5/04/11.  

 
 

 
 
Πληροφορίες  
Ιωάννα Δουνάκη   
Tηλ.: 210 6603212 
Fax:  210 6603302 
e-mail:dounaki@cres.gr  


