
 

 

Σ ΕΜ ΙΝΑ Ρ Ι Ο  
   

Η εξεύρεση λύσεων για την υπερπήδηση των εμποδίων που παρουσιάζονται στο εμπόριο της 
βιομάζας, η ανάπτυξη μηχανισμών διαμόρφωσης τιμών για το καύσιμα από ξύλο, η ενίσχυση 
του αειφόρου και διαφανούς εμπορίου, η διεύρυνση της βάσης για πρώτες ύλες, η εξασφάλιση 
αποδοτικών και προστιθέμενης αξίας χρήσεων της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας, καθώς 
και η ώθηση επενδύσεων σε τεχνολογίες βέλτιστης πρακτικής και νέες υπηρεσίες στον τομέα 
της παραγωγής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη με τη χρήση βιομάζας, αποτελούν σημαντικά 
βήματα στην αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας και παράλληλα είναι στόχοι του 
ευρωπαϊκού έργου EUBIONET III. Tο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συμμετέχοντας στο παραπάνω έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», διοργανώνει την  

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 και ώρα 16:00 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Β του Εκθεσιακού Κέντρου Expo Athens  

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

«Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα» 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ecoforum της 3ης Διεθνούς Έκθεσης 
«ECOTEC –Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα» που 
διοργανώνει η εταιρία «Tεχνοεκδοτική Expo» στο διάστημα 22-25 Απριλίου 2010, 
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. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα ζητήματα:  

• Τα εμπόδια της αγοράς των καυσίμων βιομάζας 

• Είδη βιομάζας για παραγωγή θερμότητας 

• Πρότυπα στερεών βιοκαυσίμων 

• Συστήματα παραγωγής θερμότητας 

• Προβλήματα στη χρήση βιομάζας 

• Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς καυσίμων βιομάζας, στη βιομηχανία, σε 
κατασκευαστές λεβήτων, σε δημοτικές επιχειρήσεις, και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της βιομάζας και της παραγωγής θέρμανσης ψύξης 

Πληροφορίες  
Ιωάννα Δουνάκη   
Tηλ.: 210 660321 

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Στοιχεία για το έργο EUBIONET III παρέχονται 
στην ιστοσελίδα http://www.eubionet.net  

Fax:  210 6603302 
e-mail:dounaki@cres.gr 

Στην περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε τo σεμινάριο, παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα εγγραφής, μέχρι 20/04/10.  
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