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Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β)
και τα αποτελέσματά του



Στόχοι του έργου

• Η αύξηση της χρήσης στερεής βιομάζας 
– για τηλεθέρμανση

– για ιδιο-παραγωγή θερμότητας

Σε υποσχόμενους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

• Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και των 
συστημάτων (ολική ή μερική) με νέα συστήματα 
παραγωγής θερμότητας με στερεή βιομάζα

• Η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των 
υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των 
εμπλεκόμενων φορέων, υποστηρίζοντας ένα ενεργό 
περιβάλλον



Διεύρυνση επιπτώσεων και αποτελεσμάτων

• Στόχευση κυρίως σε θερμικές χρήσεις 

• Στόχευση στους πιο υποσχόμενους τομείς

• Ενημέρωση των βασικών φορέων για τις δυνατότητες, 
τα οφέλη και τις ευκαιρίες 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας - Δράσεις διάδοσης

• Ισχυρή συμμετοχή των βασικών φορέων με σκοπό την  
αύξηση της ζήτησης για καύσιμα στερεής βιομάζας



• Προσδιορισμός των πιο υποσχόμενων τομέων 
(εμπόριο, βιομηχανία, αγροτικός τομέας, υπηρεσίες)
(WP2)

• Προσδιορισμός και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους 
φορείς από τους υποσχόμενους τομείς (WP4)

• Ανάλυση των απαιτήσεων του νομικού πλαισίου (WP3, 
WP4, WP6)

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών για τη 
υλοποίηση αποτελεσματικών τοπικών αλυσίδων (WP3, 
WP6)

Στόχοι του έργου (αναλυτικά)



• Πραγματοποίηση εθνικών και διεθνών δράσεων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους εμπλεκόμενους φορείς 
μέσω της διάδοσης τεχνογνωσίας (WP5)

• Εκπαίδευση φορέων στην προσέγγιση και ανάπτυξη 
έργων παραγωγής θρμότητας (WP5)

• Μεταφορά πληροφορίας προς τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής (WP6)

• Δημιουργία ενός ενεργού περιβάλλοντος για τη χρήση 
της στερεής βιομάζας στους υποσχόμενους τομείς.

Στόχοι του έργου (αναλυτικά)



Δυναμικό προμήθειας καυσίμου

• Ξύλο από το δασικό τομέα

• Υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου
– Διάφορες μορφές (Πίνακας) 

• Pellets 

• Πρωτογενή αγροτικά υπολείμματα
– Άχυρο (κυρίως)

• Δευτερογενή αγροτικά υπολείμματα
– Πυρηνόξυλο (Πίνακας)

• Τιμές 

• Προμηθευτές 



Δυναμικό προμήθειας καυσίμου 
(παραδείγματα)



Υποσχόμενοι τομείς

• Τηλεθέρμανση (?)

• Τομείς εμπορίου-υπηρεσιών
– Ξενοδοχεία (θέρμανση χώρων, ζεστό νερό)

– Άλλα καταλύματα υποδομές δραστηριοτήτων

• Δημόσια κτίρια

• Αγρο-δασικός τομέας
– Εκτροφεία 

– Ξήρανση 



Ανάπτυξη λεβήτων

• Κατασκευαστές

• Εγκαταστάτες (?)

• Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σημαντικές
– Σπονδυλωτή δομή

– Τεχνολογία inverter

– Αισθητήρας λάμδα

– Αυτόματο σύστημα έναυσης

– Έλεγχος λειτουργίας

– Αυτόματη απομάκρυνση τέφρας

– Δοχείο αδράνειας

– άλλες



Σημαντικοί παράγοντες

• Κίνδυνοι υποστήριξη
– Χρόνος εγκατάστασης, διαδικασίες, διοίκηση

• Τεχνικά θέματα
– Ποιότητα και εξασφάλιση καυσίμου, εμπειρία τεχνικού 

προσωπικού

• Οικονομικοί παράγοντες
– Πρόσβαση χρηματοδότησης

• Οργανωτικά θέματα
– Τοπική συνεργασία, νέες δουλειές

• Κίνητρα 
– Συμμετοχή σε δράσεις, συνεργασία με τεχνικό προσωπικό



Παραδείγματα 

• Υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου � βιομηχανία ξύλου 
� θέρμανση χώρων θερμότητα διεργασιών (πχ. 
ξήρανση, άτμιση)

• Pellets � βιομηχανικός/εμπορικός τομέας � θέρμανση 
χώρων 

• Άχυρο � αγροτικές εφαρμογές � θέρμανση χώρων 
θερμότητα διεργασιών (πχ. ξήρανση)

• Κλαδοδέματα/ αγρο-βιομηχανικά υπολείμματα (πχ. 
πυρηνόξυλο) � εμπορικές εφαρμογές (χώροι) �
θέρμανση χώρων – ζεστό νερό



Βιομάζα και βιομηχανικές εφαρμογές 

• Υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου 

• Άχυρο 

• Αγροτικά υπολείμματα 

• Θερμότητα διεργασιών (πχ. Ξήρανση) θέρμανση χώρων 
στη βιομηχανία ξύλου

• Θερμότητα διεργασιών (πχ. Ζεστό νερό) θέρμανση 
χώρων σε αγροτικές βιομηχανίες 

• Ζεστό νερό και θέρμανση χώρων σε χώρους φιλοξενίας 

• Θέρμανση χώρων (πχ. pellets)



Ανάλυση εμποδίων

• Ζήτηση 
– Αβεβαιότητα στην προμήθεια καυσίμου

– Κόστος αλλαγής συστήματος παραγωγής θερμότητας 

– Χαμηλό ΦΠΑ στο φυσικό αέριο

• Προμήθεια 
– Χαμηλή διείσδυση τηλεθερμάνσεων

• Πολιτική 
– Δυσκολίες τιμολόγησης τηλεθέρμανσης

– Ενεργειακές συμβάσεις (χωρίς τιμή θερμικής ενέργειας)

– Έλλειψη πληροφοριών



Ανάγκες των υποσχόμενων τομέων

• Ζήτηση 
– Ασφάλεια προμήθειας και ποιότητα στερεών βιοκαυσίμων

– Χρηματοδότηση αντικατάστασης συστημάτων 

– Νέες τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής 

• Προμήθεια 
– Νέες πηγές βιομάζας 

– Συνεργασία με παρόχους

• Πολιτική 
– Συμπαραγωγή, αδειοδοτήσεις

– Θεσμικό πλαίσιο, τηλεθερμάνσεις

– Παροχή θερμότητας



Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων

• Ανάπτυξη προμήθειας βιομάζας
– Εργαλείο για τα χαρακτηριστικά της βιομάζας 
– Συμβάσεις προμήθειας βιομάζας

• Αειφορία και ποιότητα
• Ποιότητα σχεδιασμού
• Οικονομικές προμελέτες

– 2 εργαλεία για αυτό-παραγωγούς και τηλεθερμάνσεις
– Ανάπτυξη μοντέλου μελέτης υλοποίησης για κάθε εργαλείο

• Δράσεις εκπαίδευσης
• Τηλεφωνική γραμμή (hotline)



Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων



Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων



Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων



www.bioenergy4busines.eu



Ευχαριστώ!


