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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο 

Ζ κεζνδνινγία RIS3 πξνβιέπεη ηελ ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεγόκελεο «ηξηπιήο έιηθαο» κε 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ:  

(1) ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

(2) ησλ θνξέσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη  

(3) ηεο ηνπηθήο Κπβέξλεζεο αιιά θαη Κπβεξλεηηθώλ δνκώλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, 

Υώξαο θαη ΔΔ.  

Πξόθεηηαη γηα κηά πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζε 

κία νινθιεξσκέλε θαη ηνπηθά πξνζαλαηνιηζκέλε νκάδα δξάζεσλ νηθνλνκηθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ζηνπο αθόινπζνπο πέληε άμνλεο:  

(α) Δζηηαζκέλε πνιηηηθή επελδύζεωλ θαη ζηήξημεο ζε θνκβηθέο πεξηθεξεηαθέο 

πξνηεξαηόηεηεο, πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηελ 

γλώζε θαη ηερλνγλωζία, κε αμηνπνίεζε ηωλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλωληώλ.  

(β) Βαζίδεηαη ζηα δπλαηά ζεκεία θάζε πεξηθέξεηαο, ζηα αληαγωληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα θαη ζηηο δπλαηόηεηεο γηα αξηζηεία.  

(γ) Τπνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγηθή όζν θαη ηελ πξαθηηθά εθαξκνζκέλε θαηλνηνκία θαη 

ζηνρεύεη ζηελ ηόλωζε ηωλ επελδύζεωλ από ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα.  

(δ) Δκπιέθεη πιήξωο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη ελζαξξύλεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηνλ πεηξακαηηζκό.  

(ε) Δίλαη ηεθκεξηωκέλε θαη πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: ηόρνο Οκάδαο Δξγαζίαο 

Ο ζηφρνο πνπ ηέζεθε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ήηαλ λ' αλαγλσξίζεη θαη 

λα ηεθκεξηψζεη κε πνζνηηθά ζηνηρεία ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο ζην Θεζζαιηθφ Υψξν 

πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ πξνζερή 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ψζηε λα  νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε ηεο πεξη-

θεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο α-

θνινπζψληαο ην ππφδεηγκα αλάιπζεο ηεο κεζνδνινγίαο RIS3KEY1. 
 

 

 
1Αναπηύτθηκε από ηη Johanneums Research Graz ζε ζσνεργαζία και με τρημαηοδόηηζη από ηο Ασζηριακό Υποσργείο 

Δπιζηημών και Έρεσνας (BMWF). Για λεπηομέρειες, βλ. http://www.era.gv.at/space/11442/directory/27668/doc/27669.html 

http://www.era.gv.at/space/11442/directory/27668/doc/27669.html
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RIS3 Ζ ζέζε ηνπ Σνκέα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκία 

Πίλαθαο 1 Οη 20 ηνκείο απαζρόιεζεο κε ηε κεγαιύηεξε έληαζε εμεηδίθεπζεο ζηε Θεζζαιία (Πεγή: 

Stockholm School of Economics) 
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RIS3 Δλέξγεηα: Ζ ζέζε ηνπ Σνκέα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκία 

Ζ πνζνζηηαία ζπκβνιή ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα ζηε δηακόξθσζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (2000-2009)3 
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Γηαζέζηκα θείκελα ζηξαηεγηθήο 

Έξεπλα ησλ νηθνλνκηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ McKinsey & Company (Ινχληνο 

2012), κε ηίηιν: “Greece 10 years ahead – Defining Greece’s new growing 

model and strategy”  

ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηνλ 

χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ,   

• αθνχ κειέηεζε ηα δηαζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ηα 

νπνία νδήγεζαλ ζηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε,  

• πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ θαη ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ επφκελε δεθαεηία, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο: 

• ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο, εμσζηξέθεηαο, πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ θαη αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο.  

 

 

 

McKinsey & Company (Athens Office): “Greece 10 years ahead – Defining Greece’s new 

growing model and strategy”, Ιούνιος 2012 
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McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 

Όζνλ αθνξά ηε δνκηθή 

ζχζηαζε ηνπ ΑΔΠ, ε κειέηε 

δηαπηζηψλεη φηη νη ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ είλαη 

εκπνξεχζηκνη δηεζλψο 

(tradable sectors) , θαη 

ηδηαίηεξα ε βηνκεραλία, αιιά 

θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

ζηελ Διιάδα ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν κεξίδην ζην ΑΔΠ ζε 

ζρέζε αθφκε θαη κε ηηο ρψξεο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ, ελψ 

ε θαηάζηαζε ζψδεηαη θάπσο 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 

λαπηηιία θαη ηελ ελέξγεηα. 
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McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 

Η κειέηε θαηαιήγεη ζε κηά ζεηξά απφ δηαξζξσηηθά εκπφδηα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 5 θαηεγνξίεο: 

A. Απνζάξξπλζε επελδχζεσλ 

θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο 

B. Γηνγθσκέλνο θαη κε 

απνηειεζκαηηθφο δεκφζηνο 

ηνκέαο 

C. Γχζθακπηε θαη 

«ζηελφκπαιε» ρξήζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ 

D. Πεξίπινθν θαη δαηδαιψδεο 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην θαη 

Γηθαζηηθφ χζηεκα 

E. Πιαηεηά δηαδεδνκέλε 

παξανηθνλνκία 
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Δπηπιένλ, 

δηαπηζηψλεηαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 

ζπλεξγαζία 

Παλεπηζηεκίσλ θαη 

Δξεπλεηηθψλ 

Κέληξσλ κε ηε 

Βηνκεραλία θαη ηηο 

Δπηρεηξήζεηο, πνπ 

νδεγεί ζε αληίζηνηρν 

έιιεηκκα δεκηνπξγίαο 

απαζρφιεζεο, 

θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 
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McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 

Η κειέηε θαηαιήγεη λα πξνηείλεη έλα λέν Δζληθφ Μνληέιν Αλάπηπμεο, πνπ βαζίδεηαη ζηνπο 

παξαθάησ 6 ππιψλεο: 

• Πξνζέιθπζε θαη εζηίαζε επελδχζεσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ ηνκέσλ 

(ηνπξηζκφο, γεσξγία, βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο), ψζηε λα εληζρπζεί ε 

εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο.  

• Υξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο φρη κε δεκφζην ρξένο, αιιά κε ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα 

θαη ηδησηηθφ ρξένο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο.  

• εκαληηθή ψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ αιιά θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

• Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, εθζπγρξνληζκφο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηεπηθαλεηψλ κεηαμχ 

ηδησηψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηφζν ζηηο εθνξίεο φζν θαη ζηελ αδεηνδφηεζε 

επελδχζεσλ.  

• Νέα θνπιηνχξα πηφ επέιηθηεο απαζρφιεζεο, κε ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ γηα κεξηθή 

απαζρφιεζε, απαζρφιεζε γπλαηθψλ θαη λέσλ αλζξψπσλ, αμηνθξαηία ζην δεκφζην ηνκέα κε 

επαξθή αληακνηβή ηεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο θαη δεμηνηήησλ.  

• Αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

• Αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο αξηζηείαο ζε θξίζηκνπο ηνκείο  

(ηνπξηζκφο, γεσξγία, πδαηνθαιιηέξγεηεο), θαζψο θαη κε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ γηα ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 

Σν πξνηεηλφκελν λέν 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν 

πξνβιέπεη ζεκαληηθή 

αλάπηπμε ζηνπο 

παξαδνζηαθά ηζρπξνχο 

ηνκείο  

• ηεο γεσξγίαο,  

• ηεο βηνκεραλίαο εηδψλ 

δηαηξνθήο,  

• ηεο ελέξγεηαο θαη  

• ηνπ ηνπξηζκνχ,  

θαζψο θαη ζε 3 κηθξφηεξνπο 

ηνκείο, ηνπο «αλεξρφκελνπο 

αζηέξεο»: 

• πδαηνθαιιηέξγεηεο, 

• ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαη 

• βηνκεραλία γελλφζεκσλ 

θαξκάθσλ. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα:  

Απνηειέζκαηα Α Κύθινπ Γηαβνύιεπζεο 

Δπηιέρηεθε ε νκαδνπνίεζε ζε 3 άμνλεο: 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο 

• Υξήζε ελέξγεηαο 

• Μείσζε ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζηε 

Βηνκεραλία/ Γεσξγία 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Πξνηεηλόκελεο 

Παξεκβάζεηο γηα αύμεζε ηεο ΑΠΑ δεπηεξνγελνύο Σνκέα 

Μεηά απφ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο  ΔΤΔ γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 πξνθχπηεη φηη : 

• ην ρψξν ηεο Θεζζαιίαο θαη παξά ηελ απνβηνκεραληζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ ηειεπηαία 

20εηία, εμαθνινπζνχλ δξαζηεξηνπνηνχληαη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 

ηεο κεηαπνίεζεο. Οη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο 

ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη βηνκεραλίαο ζθπξνδέκαηνο, ηεο ραιπβνπξγίαο, ηεο 

επεμεξγαζίαο κεηάιινπ, ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηεο θεξακνπνηίαο, ησλ ηξνθίκσλ-

πνηψλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

• Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δνκηθά πιηθά, ππάξρεη ε ζεκαληηθή 

επθαηξία λα επεθηαζνχλ/ εμεηδηθεπηνχλ ζε αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ κε 

αλαβαζκηζκέλεο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ζεκαληηθή αγνξά πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ 

(ΚΔΝΑΚ) ζηηο λέεο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο. 

• Δπίζεο, δεδνκελνπ φηη αξθεηέο απφ ηηο βηνκεραλίεο απηέο έρνπλ θχζεη ή δπλάκεη 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο ηνπο πιήηηεηαη κεηαμχ 

άιισλ θαη απφ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζνχλ ζηξαηεγηθά ψζηε 

λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο κε παξεκβάζεηο ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Λνηπέο 

Παξεκβάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αύμεζε ηεο ΑΠΑ 

• Πέξα απφ ηελ ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ γηα 

ζχκπξαμε κε ηνπο θνξείο έξεπλαο/ θαηλνηνκίαο, ψζηε λα απμεζεί ε ΑΠΑ ησλ πξντφλησλ 

πνπ παξάγνπλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο νη παξαθάησ: 

• Όζνλ αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα: Οη αγξφηεο ηεο Θεζζαιίαο έρνπλ πιεγεί ζεκαληηθά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία απφ ηελ αχμεζε ζηε θνξνινγία ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη 

θίλεζεο. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βηνκάδαο εγθαηαιείπνληαη θάζε ρξφλν ζην 

Θεζζαιηθφ θάκπν θαη θαίγνληαη κέζα ζηα ρσξάθηα. Η έμππλε αμηνπνίεζε ησλ 

πνζνηήησλ απηψλ κε πειεηνπνίεζε, αεξηνπνίεζε, κεηαηξνπή ζε βηνθαχζηκα  θηι θαη 

θαχζε ζηε ζπλέρεηα γηα ζέξκαλζε θαηνηθηψλ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη 

θίλεζε γεσξγηθψλ νρεκάησλ είλαη κηά θξίζηκε πεξηνρή παξέκβαζεο πνπ επηβάιιεηαη λα 

γίλεη ζηελ παξνχζα ζπγθπξία. 

• Όζνλ αθνξά ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ηφζν γηα θαηνηθίεο, φζν θαη γηα βηνκεραληθέο/ εκπνξηθέο  

εγθαηαζηάζεηο θαη θηίξηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ: Δπεηδή ην ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα 

ζέξκαλζε/ θιηκαηηζκφ είλαη πιένλ δπζβάζηαθην θαη αθαηξεί ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηελ 

ΑΠΑ ηεο πεξηθέξεηαο ζην δεπηεξνγελή θαη θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, είλαη θξίζηκν λα 

αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

κέζσ παξεκβάζεσλ ζην θέιπθνο/ εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ πξντφληα θαη ηερλνγλσζία Θεζζαιηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ. 
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Απνηειέζκαηα Α Κύθινπ Γηαβνύιεπζεο: Παξαγσγή Δλέξγεηαο 
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πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ: Παξαγσγή Δλέξγεηαο 

Παξαγσγή ελέξγεηαο 

Βηνκάδα 

Γηαρείξηζε απνξηκκάησλ θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε κε πεξηβαιινληηθά νθέιε 

Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξηκκάησλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 

2008/98/EC1, δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο απφξξηςεο κε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπζηαηηθψλ, κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

θιάζκαηνο πνπ δελ αλαθηάηαη (ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ) θαη ηέινο κέζσ ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ. 

  
1DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on waste and 

repealing certain Directives. Official Journal of the European Union, L 312/3, 22.11.2008 
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πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ: Γηαρείξηζε Απνξηκκάησλ 

Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε κε αλαεξφβηα επεμεξγαζία/ παξαγσγή βηναεξίνπ: 

ην πιαίζην απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε δεκηνπξγία: 

1. Μίαο/δχν χγρξνλσλ Μνλάδσλ Αεξηνπνίεζεο Βηνκάδαο γηα πκπαξαγσγή Ηι. Δλέξγεηαο & 

Θεξκφηεηαο (ΗΘ) (ηχπνπ Concord Blue1 ή αληίζηνηρεο) ηάμεο κεγέζνπο 10 MWel. 

2. χζηεκα πλνιηθήο Γηαρείξηζε Απνβιήησλ & θνππηδηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 

κεγάινπο Γήκνπο θαη ηηο ΒΙΠΔ 

3. χζηεκα πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ (Βηνκάδα, πιαζηηθά, 

ζπζθεπαζίεο θιπ) 

4. χζηεκα Σξνθνδνζίαο ησλ κνλάδσλ ΗΘ κε επηιεγκέλε βηνκάδα : 

    - Αγξνηηθή (θπξίσο σο βνεζεηηθφ πξάζηλν θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

πνπ απαηηείηαη ζηα πξψηα ζηάδηα αεξηνπνίεζεο) 

    - Λπκαηνιάζπε (Αζηηθψλ & Βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ) 

    - Αλαθπθινχκελε (Πιαζηηθά, ραξηί, ίλεο θιπ απφ Υ.Τ.Σ.Α. θαη βηνκεραλίεο) 

    - Τιηθά αλαθχθισζεο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (π.ρ. φηη 

απνκέλεη απν ηελ επεμεξγαζία ηεο αλαθχθισζεο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ) 

    - Τπνιείκκαηα ειαηνηξηβείσλ θη ειαηνπξγείσλ θαη ινηπψλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ (Γιπθεξίλεο, 

θαηζίγαξνπ, ειαίσλ, ππξελφμπινπ θα) 

    - Γηαρείξηζε απνβιήησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ (Δλδερνκέλσο εθεί λα ζπκθέξεη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο Βηναεξίνπ) 
1http://www.concordblueenergy.com/ 

http://www.concordblueenergy.com/
http://www.concordblueenergy.com/
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Αμηνπνίεζε απνξηκκάησλ 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Παξαγσγή Δλέξγεηαο 

ΒΗΟΑΔΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΝΑΔΡΟΒΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (ΥΧΝΔΤΖ) 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ/ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ ΕΧΗΚΧΝ ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

 

Δδψ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο ζηελ παξαγσγή βηναεξίνπ ηφζν απφ 

απνξξίκκαηα φζν θαη απφ δστθά απφβιεηα θαη ππνπξντφληα (ζθαγείσλ 

θηι), ζπληειψληαο έηζη ζηελ κείσζε ηνπ απνξξηπηφκελνπ φγθνπ 

απνξξηκκάησλ. 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/rendering-abp/84-methods
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Όζνλ αθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο βηνκάδαο ηνπ Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ, εμαθνινπζεί λα είλαη ζθφπηκε ε 

δεχμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο ελέξγεηαο κε ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο Διιεληθψλ (βην-) θαπζίκσλ απφ 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Μπνξνχλ λα παξαρζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ έσο θαη 2 εθαηνκκχξηα t βηνκάδαο 

απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ρακειψλ εηζξνψλ (π.ρ. αγξηαγθηλάξαο, switch grass, θιπ) γηα ηελ παξαγσγή 

ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ (chips, pellets, briquettes, θιπ) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ πεξί ην 1 εθ. 

t. πεηξειαίνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πεξί ηα ½  εθ. ζηξέκκαηα θεθιηκέλσλ εδαθψλ  κηθξήο γνληκφηεηαο (π.ρ. ζηηαγξνί κε 

κεδεληθέο απνδφζεηο, κεγάιν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ζήκεξα έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ) θαζψο θαη 1 εθ. 

ζηξέκκαηα γφληκσλ πεδηλψλ εδαθψλ (π.ρ. θάησ απφ ζηηάξη ή βακβάθη πνπ ππφ ηελ πθηζηάκελε γεσξγηθή 

ρξήζε παξέρνπλ κεδεληθφ έσο αξλεηηθφ θέξδνο) ζα θαιιηεξγεζνχλ κε πνιπεηείο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 

ρακειψλ εηζξνψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο παξαγσγήο βηνκάδαο. 

Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο παξαγσγνχ, ε αχμεζε ηνπ Γ ΑΔΠ ππνινγίδεηαη πεξί ηα 300 εθ. €, θαη ζα 

αθνξά πεξί ηηο 30.000 εθκεηαιιεχζεηο θαη 50.000 απαζρνινχκελνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Σν θίλεηξν 

θαιιηέξγεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ηζρπξφ ιφγσ: 

• ηνπ κεγαιχηεξνπ θέξδνπο παξαγσγνχ 

• ηνπ κεδεληθνχ θφζηνπο επέλδπζεο κεηά ην πξψην έηνο εγθαηάζηαζεο  

• ηεο κεδεληθήο απαζρφιεζεο πνπ επηηξέπεη παξάιιειε απαζρφιεζε  

• ηεο βειηίσζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ ρσξαθηνχ (βι. ζρεηηθέο κειέηεο Π.Θ) 

• ηεο κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ φπσο δηάβξσζε εδαθψλ θαη εξεκνπνίεζε, θαη 

ληηξνξχπαλζε ππνγείσλ πδάησλ. 

• ηεο βειηίσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

• ηεο ηδίαο ρξήζεο ηνπ βηνθαπζίκνπ σο ππνθαηάζηαηνπ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε εμφδσλ 

πεξί ηα 5-7.000 € αλά αγξνηθία ζηε Θεζζαιία. 
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Όκσο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κηά ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: 

• Η αγνξά ηεο βηνκάδαο ζηε ρψξα καο είλαη «ξερή», κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη αλεπηπγκέλν δίθηπν 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο βηνκάδαο. Δπνκέλσο νη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κφλνη ηνπο θαη θαηά πεξίπησζε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  

• ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα βηνκάδαο εκπιέθνληαη πνιιέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (αγξφηεο, δαζηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί, ηδηνθηήηεο δαζψλ, έκπνξνη μπιείαο, βηνκεραλίεο ζηνλ θιάδν μχινπ, κεηαθνξείο θιπ). 

• Γελ ππάξρεη εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε γηα ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ηεο βηνκάδαο, πιελ ησλ παξαδνζηαθψλ 

ρξήζεσλ (ηερληθή μπιεία, θαπζφμπια). 

• Η βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ζεξκηθή ελέξγεηα. Τπνθαζηζηά νξπθηά 

θαχζηκα θαη ζπλήζσο παξάγεηαη σο ππνπξντφλ απφ ηελ ίδηα ηε κνλάδα πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί. Ίζσο ε 

κφλε εμαίξεζε είλαη ην ππξελφμπιν.  

• Η ηερλνινγία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα δελ έρεη πξνζαξκνζηεί επαξθψο ζηηο 

ειιεληθέο ζπλζήθεο θαη είλαη αθφκε αλψξηκε ζηε ρψξα καο.  

• Γελ  έρεη αλαπηπρζεί ηερλνινγία πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηαζέζηκεο ειιεληθήο βηνκάδαο 

(ππνιεηκκαηηθή ή θαιιηεξγνχκελε αγξνβηνκάδα πνψδνπο κνξθήο, ζπλήζσο). Οη ηερλνινγίεο πνπ 

πξνηείλνληαη αλαθέξνληαη ζε μπιψδε βηνκάδα (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο,  ζηελ Κ. θαη Β. Δπξψπε).   
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Η βηνκάδα έρεη απφ ηε θχζε ηεο εγγελείο δπζθνιίεο αμηνπνίεζεο:    

Η θαηλφκελε ππθλφηεηα ηεο μεξήο πνψδνπο βηνκάδαο είλαη κηθξή (100 – 150 θηιά μεξήο βηνκάδαο αλά 

θπβηθφ κέηξν), γη’ απηφ ην θφζηνο κεηαθνξάο (θαχζηκα θαη εξγαηηθά) έρεη κεγάιε ζπκκεηνρή ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Όηαλ ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο απφ ηε κνλάδα 

παξαιαβήο μεπεξλά ηα 10-15 ρικ ηα θφζηε γίλνληαη απαγνξεπηηθά. Άξα ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ έλα ππθλφ δίθηπν κνλάδσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο.  

Γηα ηνλ ίδην ιφγν νη απαηηήζεηο ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο βηνκάδαο (ε νπνία ζπγθνκίδεηαη επνρηαθά) είλαη 

κεγάιεο. Μηα κνλάδα 1MW πνπ ζα απνζεθεχζεη γχξσ ζηνπο 12.000 ηφλνπο βηνκάδαο, ζα ρξεηαζηεί έθηαζε 

(αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ππαίζξηαο απνζήθεπζεο) γχξσ ζηα 30 ζηξ. Σέηνηεο εθηάζεηο δελ κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζε πεξηνρέο φπνπ ε ρξήζε γεο έρεη νξηζηεί σο βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ιφγσ θφζηνπο. Η 

απαγφξεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηέηνησλ κνλάδσλ ζε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζέηεη επηπιένλ εκπφδηα.  

Η απνζήθεπζε πγξήο βηνκάδαο είλαη αδχλαηε, δηφηη παξαηεξνχληαη θαηλφκελα δχκσζεο, ππεξζέξκαλζεο 

(άλακκα) θαη - ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο – απηαλάθιεμεο. Άξα ε κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμνπιηζκφ θαη 

δηαδηθαζίεο μήξαλζεο, πξάγκα πνπ απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο. 

Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βηψζηκν ζπληειεζηή απφδνζεο (20-25%) απαηηεί ζεξκνθξαζίεο άλσ 

ησλ 1000 oC. ’ απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βηνκάδαο ζε μέλεο χιεο θαη ηέθξα (θαζψο θαη ε 

ζχλζεζή ηεο) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, δηφηη δεκηνπξγνχληαη επηθαζήζεηο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζαιάκνπ 

θαχζεο θαη ηνλ θαηαζηξέθνπλ. Άξα, απαηηείηαη επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηεο βηνκάδαο πξηλ ηε ρξήζε ηεο 

γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο, φπσο δηαρσξηζκφο θαη απνκάθξπλζε ηκεκάησλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ηέθξα. Δλδεηθηηθά, ηα θχιια ηεο αγξνβηνκάδαο πεξηέρνπλ ηέθξα 18% θαη ν θινηφο ηεο μπιψδνπο βηνκάδαο 

πεξηέρεη 7%. Η επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηεο βηνκάδαο, ψζηε λα θαηαζηεί θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφδνζεο, πξνζζέηεη επηπιένλ θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα 

ζηε κνλάδα. Δθηφο απηνχ, δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο ηερληθέο θαη ηηο δηεξγαζίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ  ζα επηηπγράλεηαη ε θαηάιιειε επεμεξγαζία (θιαζκάησζε) θαη ηππνπνίεζή ηεο.     
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ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Η παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ζηε Θεζζαιία έρεη ηζηνξία αξθεηψλ εηψλ θαη αξθεηά εξγνζηάζηα κε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζηε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφζησζε βηνληίδει. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ε εηζαγσγή 

πξψησλ πιψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Θα πξέπεη λα εξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ειηάλζνπ ή αγξηαγθηλάξαο ζηε Θεζζαιία ψζηε λα κε γίλεηαη εηζαγσγή ζπφξσλ (ειηφζπνξνπ, 

θξακβφζπνξνπ) ή ειαίσλ (ειηειαίνπ, θξακβέιαην, θιπ) σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει απφ ηα 

παξαπάλσ εξγνζηάζηα.  Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα εληζρπζνχλ πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ζηα εξγνζηάζηα απηά, κε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ.  

ρεηηθά έρνπλ θαηαηεζεί απφ Θεζζαιηθέο Βηνκεραλίεο νη παξαθάησ ηδέεο γηα πηζαλέο δξάζεηο: 

Αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα βηνκεραληθή παξαγσγή βηνληίδει απφ κηθξν-θχθε: Σα κηθξν-θχθε (κηθξν-άιγεηο) 

είλαη κνλνθχηηαξνη θπηηθνί νξγαληζκνί πνπ θσηνζπλζέηνπλ θαη παξάγνπλ έιαηα θαηάιιεια γηα κεηαηξνπή 

ζε βηνθαχζηκα, ε δε πίηα πνπ απνκέλεη ρξεζηκνπνηείηαη σο  βειηησηηθφ εδάθνπο θαη σο ζπκπιήξσκα 

δσνηξνθψλ θαζφηη πεξηέρεη πξσηεΐλεο θαη πδαηάλζξαθεο. Η φιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη ηφζν κε 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κηθξν-θπθψλ φζν θαη κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ βηνληήδει, κπνξεί λα σθειήζεη 

ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε ελψ νη spin off ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο θιάδνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πάλσ ζηα λέα πξντφληα.  

Παξαγσγή βηναηζαλφιεο απφ θαιιηεξγνχκελε βηνκάδα (γιπθφ ζφξγν) θαη ππνιείκκαηα βηνκάδαο αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ: Δδψ έρεη πξνηαζεί ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο απφ ελεξγεηαθή 

θαιιηέξγεηα γιπθνχ ζφξγνπ θαζψο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ απφ θαιιηέξγεηα ειίαλζνπ θαη άιισλ αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ.  ηελ Διιάδα ε έθηαζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ αγγίδεη ηα 700.000 ζηξέκκαηα (θπξίσο ειίαλζνο ζηε Β. Διιάδα).  

Πέξα απφ ηελ παξαγσγή ζηα εξγνζηάζηα, ζα είρε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ε παξαγσγή βηνληήδει ζε κηθξέο 

κνλάδεο απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ (αγξηαγθηλάξα θηι), ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο αγξφηεο γηα ηδία ρξήζε ζηα γεσξγηθά ηνπο κεραλήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην ην νπνίν ππεξθνξνινγείηαη. 
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ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ 

ηνλ θιάδν ησλ Φσηνβνιηατθψλ ππάξρεη κεγάιε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζην 

Θεζζαιηθφ ρψξν, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα Φσηνβνιηατθφ Πάξθν 

ησλ 10 MW (Δπίιεθηνο).  

Βέβαηα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη πιένλ αηνλήζεη, αιιά αλαδχνληαη 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηελ ζπληήξεζε θαη παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλσλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ κεραληθψλ θαη ηερληθψλ ηεο Θεζζαιίαο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηάθνξεο δξάζεηο νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ, γηα παξάδεηγκα:  

• χκπξαμε επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε Οινθιεξσκέλεο 

Γηάηαμεο ηειεκεηξίαο γηα θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Φσηνβνιηατθσλ πάξθσλ (πεξηιακβάλεη: χζηεκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ειεθηξηθψλ 

θαη κεηενξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ζχζηεκα ειέγρνπ  πνηφηεηαο κεηξεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

επεμεξγαζία κεηξεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  ηεο 

απφδνζεο ηνπ ΦΒ πάξθνπ, ηνλ έιεγρν ζηηο επί κέξνπο βαζκίδεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ, 

ηελ ελεκέξσζε ζε πηζαλά ζθάικαηα ε αζηνρίεο πιηθψλ, ηε δηάγλσζε βιαβψλ θαη ηνλ 

έιεγρν επίηεπμεο ηεο εγγπεκέλεο παξαγσγήο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ΦΒ 

πιαηζίσλ.  
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ΛΟΗΠΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ 

Γεληθψηεξα φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Θεζζαιίαο, είλαη 

ζθφπηκν λα επηδησρζεί ε επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε πεξηζζνηέξσλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ΑΠΔ. ρεηηθά, 

πξνηάζεθε λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ GIS γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ 

απαγφξεπζεο εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ΑΠΔ (αξραηνινγηθνί ρψξνη, δάζε θιπ). 

Δπίζεο, λα ππνζηεξηρηεί ε βειηίσζε ηνπ δείθηε ελεξγεηαθήο επάξθεηαο κε δηαζπνξά κε κηθξέο 

κνλάδεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο  εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο, γηα ηελ κεξηθή ή νιηθή 

θάιπςε θνξηίσλ αηρκήο.  

Παξάιιεια, είλαη ζθφπηκν λα εληζρπζεί ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ 

εθαξκνγψλ αμηνπνίεζεο δηεζπαξκέλσλ πεγψλ ΑΠΔ (κηθξά πδξνειεθηξηθά, ηνπηθή παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, γεσζεξκία κέζεο ελζαιπίαο). 

Δπίζεο, είλαη ζθφπηκε ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ 

αμηνπνίεζεο ΑΠΔ απφ ΟΣΑ θαζψο θαη εηαηξείεο ιατθήο βάζεο. 

Κξίζηκε γηα παξαπέξα επέθηαζε ησλ ΑΠΔ ζηε Θεζζαιία είλαη ε πινπνίεζε ππνδνκψλ 

δηαζχλδεζεο ησλ Βφξεησλ πνξάδσλ ζην Ηπεηξσηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο – δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπξπλζεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ 

πάξθσλ ζην Νφηην – Αλαηνιηθφ Πήιην ε νπνία ζήκεξα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

αζζελνχο δηθηχνπ λα απνξξνθήζεη κεγάια πνζνζηά ελέξγεηαο πξνεξρφκελα απφ ΑΠΔ. 

Δπίζεο ζα απνδεζκεπηνχλ ηα λεζηά απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα  ειεθηξνπξαγσγή 

θαη ζα εληζρπζεί  ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα:  

Απνηειέζκαηα Α Κύθινπ Γηαβνύιεπζεο: Υξήζε Δλέξγεηαο 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Υξήζε Δλέξγεηαο 

Κηηξηαθόο ηνκέαο 
 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο - Κέιπθνο 

Πξνηείλεηαη ελίζρπζε δξάζεσλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο/ θνξείοθαηλνηνκίαο ζηνπο 

παξαθάησ άμνλεο: 

• ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή θηηξίσλ 

• ηελ επξεία ρξήζε βειηησκέλσλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλαθαίληζε 

ησλ θηηξίσλ 

• ελεκέξσζε θνηλνχ θαη εηδηθψλ γηα ηα νθέιε (νηθνλνκηθά θαη ζπλζήθεο άλεζεο) απφ ηε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ πξντφλησλ θαζψο θαη ε ζσζηή ρξήζε θαη ελζσκάησζε ζηελ θαηαζθεπή. 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα:  

• κείσζε θαηαλάισζεο  εηζαγφκελσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

• κείσζε εηζαγσγψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ κε βειηηνκέλε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά  

• κείσζε ηεο παξαγσγήο CO2 απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα 

• κείσζε ηνπ αξλεηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  

• αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ΑΠΑ Πεξηθέξεηαο 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Υξήζε Δλέξγεηαο - Κηίξην 

Δηδηθφηεξα 

• Βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο ι ησλ πιίλζσλ θαη θεξακηδηψλ κε ηερληθέο πνπ ήδε είλαη 

γλσζηέο ζηελ επξσπατθή βηνκεραλία (απμάλνληαο ηε κάδα θαη βειηηζηνπνηψληαο ηε κνξθή – νπέο)  

• Βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο ι ησλ πιίλζσλ κε πξνζζήθε ζηε κάδα ησλ πιίλζσλ 

ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ε γέκηζκα ησλ νπψλ κε ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. 

• Βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο ι ηνπ ζνβά αμηνπνηψληαο πιηθά (π.ρ. καξκαξφζθνλε) πνπ 

ζήκεξα απνηεινχλ απφβιεηα θάπνησλ βηνκεραληθψλ θαηεξγαζηψλ/ δηεξγαζηψλ. 

• Παξαγσγή πηζηνπoηεκέλνπ κπεηφλ ρακεινχ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο ι γηα ρξήζε ζε ηαξάηζεο 

θ.ι.π. (πεξινκπεηφλ ) 

• Αμηνπνίεζε ππνπξντφλησλ γηα παξαγσγή κνλσηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. καιιί) 

 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο – πζηήκαηα ζέξκαλζεο - Φύμεο 

 

• Δλίζρπζε ηεο πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ηεο Ηιηαθήο ζέξκαλζεο  ζηελ ειιεληθή αγνξά κε 

ρξεκαηνδφηεζε επηδεηθηηθψλ δξάζεσλ ζε Γεκφζηα – Γεκνηηθά θηίξηα  

• Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ειεγθηψλ γηα δεχμε ηεο ειηαθήο κε ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο, πξνζαξκνζκέλσλ ζηα Διιεληθά θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Υξήζε Δλέξγεηαο - Κηίξην 

Γηείζδπζε ηεο Ηιηαθήο ζέξκαλζεο  ζηελ ειιεληθή αγνξά – Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ 

ειεγθηψλ γηα δεχμε ηεο ειηαθήο ζέξκαλζεο κε ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζθφπηκν λα ζπλερηζηεί ε επηδφηεζε 

πξνγξακκάησλ εγθαηάζηαζεο επθπψλ κεηξεηψλ ζε δεκφζηα θηίξηα. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξηηνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο Μεραληθψλ & εγθαηαζηαηψλ ζηηο ηερλνινγίεο ησλ επθπψλ 

κεηξεηψλ θαη ησλ επθπψλ δηθηχσλ. 

Η παξνρή θηλήηξσλ γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο έρεη πξνηαζεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

• Δπηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά θηίξηα. 

• Πξφγξακκα κείσζεο δεκνηηθψλ ηειψλ εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  

• Πξφγξακκα κείσζεο δεκνηηθψλ ηειψλ εθφζνλ ην θηίξην πιεξνί θηινπεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο 

(εθαξκνγή ΓΟΚ – ΝΟΚ ζε φηη αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ, εγθαηάζηαζε πξάζηλνπ 

δψκαηνο θιπ) 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Υξήζε Δλέξγεηαο - Κηίξην 

Η πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ θαη εκπνξηθνχ/ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα αλαδεηρζεί, ζε ζπλδπαζκφ κε εμειηγκέλεο 

ηερλνινγίεο ειέγρνπ/ ζπκπαξαγσγή ψζηε λα κεηψζεη ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή δαπάλε. Η 

δεκηνπξγία επηπιένλ ηνπηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ θαηεχζπλζε απηή απφ ηνπηθέο 

βηνκεραλίεο κπνξεί λα αλαδεηρζεί θαη λα εληζρπζεί.  

Δπηπιένλ, ην θπζηθφ αέξην, ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηηο πξννπηηθέο 

πνπ αλνίγνληαη κε ηνπο κεγάινπο αγσγνχο  κεηαθνξάο (π.ρ. ΣΑΡ) θαη ηα πηζαλνινγνχκελα 

θνηηάζκαηα ζηνλ επξχηεξν Διιεληθφ ρψξν, κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο επθαηξέο 

αλάπηπμεο ζηελ ηνπηθή βηνκεραλία, ε νπνία είλαη ζθφπηκν λα εληζρπζεί γηα ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηφζν ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ φζν θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή, 

πηζηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ (δεμακελέο, δνρεία πίεζεο, ζσιελψζεηο, αγσγνί). 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: Υξήζε Δλέξγεηαο 

Σερλνινγίεο/ εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο – ςύμεο 

 

• Δμνπιηζκφο ζέξκαλζεο/ ςχμεο κε Φπζηθφ Αέξην 

• Αληιίεο ζεξκφηεηαο (ζέξκαλζε – ςχμε) 

• Λέβεηεο pellets 

• Ηιηνζεξκηθά κηθξήο θιίκαθαο (ζέξκαλζε θηηξίσλ κε ζπιιέθηεο) 

• Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο  
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε Θεζζαιία/Α Κύθινο Γηαβνύιεπζεο  

Μείσζε ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία / Γεσξγία 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Μείσζε 

ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία/ Γεσξγία 

Απφ ηε δηαβνχιεπζε πξνέθπςε φηη ε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζηε 

Βηνκεραλία, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κείλεη ζην Θεζζαιηθφ ρψξν. Γηαπηζηψζεθε φηη ζηε 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία νη βηνκεραλίεο άξγεζαλ πνιχ λα αζρνιεζνχλ 

ζπζηεκαηηθά κε ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ηνπο, ε νπνία ζε πξψηε θάζε 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ησλ γξακκψλ παξαγσγήο θαη ησλ 

ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία νδεγεί ζε κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

πνπ ζπλήζσο έρνπλ απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% θαη άλσ, ηελ πξψηε θνξά πνπ 

ζα εθαξκνζηνχλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Θεζζαιηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, θαζψο θαη κε χλδεζκν Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο 

& Κεληξηθήο Διιάδνο, εξσηεκαηνιφγην Υξήζεο Δλέξγεηαο, Πξψησλ Τιψλ θαη 

Πξντφλησλ, ην νπνίν κε επζχλε ησλ πλδέζκσλ δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηνπ θαη ζα 

γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπκπιεξσζεί απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

βηνκεραλίεο, θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηηο πξνηεηλφκελεο παξαθάησ 

δξάζεηο. 

ΔΘΘΜ/ΣΒΘΚΔ/ΣΘΔΒ: Eρωηημαηολόγιο Χρήζης Δνέργειας, Πρώηων Υλών και 

Προϊόνηων. Βόλος, Λάριζα Γεκέμβριος 2013. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Μείσζε ελεξγεηαθνύ 

θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία/ Γεσξγία 

Η εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ζηηο Θεζζαιηθέο Βηνκεραλίεο 

κπνξεί λα απνδψζεη άκεζα ζεκαληηθά νθέιε θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

λέσλ κεραληθψλ θαη ηερληθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ειάρηζηεο βηνκεραλίεο έρνπλ δψζεη ηελ 

απαηηνχκελε πξνζνρή ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ γξακκψλ παξαγσγήο ηνπο, φπνπ 

ππάξρεη θαηά θαλφλα ζεκαληηθφο αξηζκφο ειεθηξνθηλεηήξσλ νη νπνίνη ειέγρνληαη κε 

απαξραησκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, αιιά θαη αλεκηζηήξεο – θπζεηήξεο πνπ δελ 

έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο Η/Κ.  

Δδψ ζα ήηαλ ζθφπηκε ε δεκηνπξγία, κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα κε εμεηδηθεπκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη επαηζζεηνπνίεζε, ζπζηάδσλ νκνεηδψλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ αληίζηνηρεο επθαηξίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο 

γξακκέο παξαγσγήο θαη ζηηο δηεξγαζίεο ηνπο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρπζνχλ κε «θνππφληα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο», ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ ζε 

νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ κε ηελ ππνζηήξημε λέσλ κεραληθψλ – ελεξγεηαθψλ 

επηζεσξεηψλ βηνκεραλίαο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελεξγεηαθέο 

επηζεσξήζεηο ζηηο βηνκεραλίεο, θαη λα πξνηείλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ζθφπηκν λα εληζρπζεί ε 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο κεραληθψλ ζε ελεξγεηαθέο 

επηζεσξήζεηο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ κε ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. 

ππέξπζξε ζεξκνγξαθία θηι) θαζψο θαη ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ.  
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Μείσζε ελεξγεηαθνύ 

θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία/ Γεσξγία : Υξήζε Βηνκάδαο 

Η αμηνπνίεζε βηνκάδαο ζην θαχζηκν κίγκα ελεξγνβφξσλ βηνκεραληψλ (π.ρ. 

ηζηκεληνβηνκεραλία, θεξακνπνητα, αζβεζηνπνηία), απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ην 

Θεζζαιηθφ Υψξν, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηε δαπάλε θαπζίκνπ θαη δηθαησκάησλ CO2  

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εληζρπζεί ε ρξήζε βηνκάδαο ζηελ παξαγσγή θεξακηθψλ 

πξντφλησλ ηφζν ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο (κίμε θεξακηθήο κάδαο κε βηνκάδα, Καχζε 

βηνκάδαο ζπγρξφλσο κε ηε δηαδηθαζία φπηεζεο ηεο θεξακηθήο κάδαο - Μείσζε 

απαηηήζεσλ ζε νξπθηά θαχζηκα ηνπιάρηζηνλ θαηά 30%, ελζσκάησζε ππνιεηκκάησλ 

θαχζεο βηνκάδαο (ζηάρηε) ζηελ θεξακηθή κάδα), φζν θαη ζηε δηαδηθαζία μήξαλζεο 

(ρξήζε βηνκάδαο γηα θάιπςε ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ μήξαλζε κε 

αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σν 15 – 30% ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ αθνξά 

ηελ μήξαλζε). Με θαηάιιειε βειηηζηνπνίεζε, πξνθχπηεη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ νπηνπιίλζσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ. 

Απφ ηε βηνκεραλία θεξακηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ, έρνπλ πξνηαζεί νη παξαθάησ δξάζεηο: 

• Αλαζρεδηαζκφο θνχξλσλ έςεζεο θεξακηθψλ πξντφλησλ  

• Αμηνιφγεζε πξψησλ πιψλ γηα απνηειεζκαηηθή ελεξγεηαθή μήξαλζε – έςεζε 

• Έμππλε δηαρείξηζε ελέξγεηαο (ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο)   

• Βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  

• Οn site παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, βηναεξίνπ θαη αέξηνπ ζχλζεζεο (syn-gas) 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Μείσζε ελεξγεηαθνύ 

θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία/ Γεσξγία : πκπαξαγσγή 

ηε Θεζζαιία ππάξρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κε 

ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ (π.ρ. Βηνθαξπεη), αιιά  ε ιεηηνπξγία ηνπο αληηκεηψπηζε 

πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ιφγσ κε βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο κεραλψλ.  

Η θαηαζθεπή δηαηάμεσλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ – ζεξκφηεηαο κε ζεκαληηθή 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ην Θεζζαιηθφ ρψξν ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί εθ λένπ, ηφζν 

ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αέξην, φζν θαη κε ην βηναέξην, αιιά θαη ηε βηνκάδα.  

Δδψ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ηνπηθή εμεηδίθεπζε ζηηο  κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ 

παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζπζθεπψλ φπσο ελαιιάθηεο, ιέβεηεο, ζσιελψζεηο θηι. 

Δίλαη ζθφπηκε ελαιιαθηηθά ε ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηειεζέξκαλζεο ζε επίπεδν 

αγξνηηθψλ νηθηζκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ κνλάδεο 

ζπκπαξαγσγήο κε ρξήζε ηνπηθήο βηνκάδαο (ζα πξέπεη φκσο λα πηζηνπνηείηαη ε 

ηνπηθή πξνέιεπζε ηεο βηνκάδαο). 
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Μείσζε ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ζηε Βηνκεραλία/ Γεσξγία : Αγξνηηθέο/ 

λεζησηηθέο  ρξήζεηο (κηθξέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ) 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα παξαγσγή ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ βηνθαπζίκσλ γηα ηδηφρξεζε απφ αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. Πέξα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο απηέο, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη αμηφινγν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζε ελεξγνβφξεο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δδψ έρεη πξνηαζεί 

λα ππνζηεξηρζεί ε εηζαγσγή ηερλνινγηψλ κέηξεζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (π.ρ. ζηηο αξδεχζεηο, ζέξκαλζε εγθαηαζηάζεσλ θηι). ηελ 

θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα αλαπηπρζεί πξφγξακκα επηδφηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απηφλνκσλ ή δηαζπλδεδεκέλσλ 

απηνπαξαγσγψλ. 

Πέξα απφ ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ππνιείκκαηα 

θηελνηξνθίαο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί, θξίλεηαη ζθφπηκε θαη ε ππνζηήξημε ηεο  

παξαγσγήο ζε κηθξή θιίκαθα ιηπαζκάησλ, εδαθνβειηησηηθψλ θαη compost, κε 

ζχκπξαμε γεηηνληθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δδψ κπνξεί λα εληζρπζεί θαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηχπσζεο 

ηεο ππθλφηεηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε αγξνηηθέο θαη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ επθπνχο 

δηθηχνπ. 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: ύλνςε Κεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο 

Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ 

πνπ παξαηέζεθε ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο, πξνθχπηεη αβίαζηα ην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ηνκέαο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη ηνκέαο - 

θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηφζν ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αιιά θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέσο, 

ιφγσ ησλ ζπλεξγεηψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη, θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λ' 

απνηειέζεη κία ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππφ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθή 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε.  
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: ύλνςε Κεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο 

1. Όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζην Θεζζαιηθφ Υψξν, σο πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ε ππνζηήξημε ηφζν ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ φζν θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ελαπνκέλνπζαο βηνκάδαο απφ 

θπηηθά ππνιείκκαηα, ε νπνία φκσο πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε αλάπηπμε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε βηνκάδα/ απνξξίκκαηα, πνπ ζα θαηαιήγεη ζε 

θαηάιιεια ρσξηθά θαηαλεκεκέλνπο πξννξηζκνχο,  εξγνζηάζηα ή θαη θηλεηέο 

εγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο/ δηάζεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία αμηφπηζηε 

αγνξά βηνκάδαο κε θαηάιιειν βάζνο. Δπίζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ππνζηήξημε ηεο αμηνπνίεζεο αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ, 

απνβιήησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ θαη βηνκεραληψλ μπιείαο 

(ειαηνππξήλαο, πξηνλίδη), αιιά θαη αζηηθψλ απνβιήησλ ζηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ (ππξφιπζε, 

αεξηνπνίεζε, αλαεξφβηα επεμεξγαζία, θιπ). 
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RIS3 Ο Δλεξγεηαθόο Σνκέαο ζηε ΘεζζαιΗα: Παξνύζα 

Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο: ύλνςε Κεηκέλνπ Γηαβνύιεπζεο 

2. Παξάιιεια, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηε Θεζζαιία πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Η γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηηο θαζηζηά 

πξνλνκηνχρεο γηα ηε ρξήζε θάζε ελεξγεηαθνχ πξντφληνο θαζψο επίζεο θαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκεο, αξθεί λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ζπζηάδσλ νκνεηδψλ 

βηνκεραληψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνινγίαο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί θνπιηνχξα  νξηδφληηαο δηάρπζεο 

θαιψλ πξαθηηθψλ απφ νκνεηδείο βηνκεραλίεο. Παξάιιεια θξίλεηαη ζθφπηκε 

θαη ε δηεξεχλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαηλνηνκίαο, ηεο 

ηνπηθήο δηθηχσζεο θαη ζπζηαδνπνίεζεο βηνκεραληψλ θαη αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ψζηε παξαγφκελα ππνπξντφληα κηαο βηνκεραληθήο 

δηεξγαζίαο λα απνηεινχλ ηξνθνδνζία γηα κηα δηαθνξεηηθή βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ.  
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3. ηελ πξννπηηθή ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ε δήηεζε εθ 

κέξνπο ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο δίλεη έκθαζε ζε ηερλνινγίεο 

πνπ βειηηψλνπλ ζηάδηα πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ ελψ ηα 

εζληθά θείκελα ζηξαηεγηθήο θαηά θαλφλα αθνινπζνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ επξσπατθνχ θαη ακεξηθαληθνχ ρψξνπ. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ελ 

κέξεη ζην πξψηκν ζηάδην εμέιημεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηελ 

θαηαλφεζε ζεκάησλ Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, αιιά θαη ελ κέξεη 

ζε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ πνπ 

αξλνχληαη λα αθνπγθξαζηνχλ νη εγρψξηνη εξεπλεηέο. Καηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ζθφπηκν λα ζπκθσλεζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ελφο κέξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πηφ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

παξαγσγηθνχ ηνκέα, αιιά θαη λα ππνζηεξηρηεί ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

δπλακηθνχ Δ&ΣΑ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα πξντνληηθέο θαηλνηνκίεο.  
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4. εκαληηθέο παξεκβάζεηο πξνηάζεθαλ θαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαηνηθία, εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θηίξην  θαζψο θαη 

αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη παξεκβάζεηο απηέο αθνξνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ηε ρξήζε ελέξγεηαο, κε πξνεμάξρνληεο ζηφρνπο απηνχο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε βειηηψζεηο ζην θέιπθνο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ζε ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ν βαζκφο 

απφδνζεο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνθχπηνπλ επηπιένλ επθαηξίεο γηα 

αχμεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο ΑΠΑ φζνλ αθνξά ηηο θαηαζθεπέο αιιά θαη ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή αλαβαζκηζκέλσλ δνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο/ ςχμεο/ ζπκπαξαγσγήο πνπ 

ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ. 
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5. ηελ πξννπηηθή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηέζεθαλ δεηήκαηα ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, φζν θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο ζηα 

δηάθνξα πεδία ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο/ απνξξηκάησλ, ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία, ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο, 

επθπείο κεηξεηέο θαη δίθηπα θηι. 
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6. Γηα λα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά νη πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο απφ ηε 

βηνκεραλία, ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ζα πξέπεη ε Σνπηθή Κπβέξλεζε ζηηο 

δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο, αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ζπκβνπιή εηδηθψλ απφ 

ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο, λα εμεηάδεη ξεαιηζηηθά ηηο παξακέηξνπο/ νξηαθέο 

ζπλζήθεο θάζε δξάζεο, λα ζρεδηάδεη θαη λα ελεξγεί κε ηξφπν ψζηε ε 

θνηλσλία λα ελεκεξψλεηαη ζσζηά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ πεξηνρή, ψζηε θαη πξφζθνξν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ λα 

δεκηνπξγεζεί θαη ηα πξνθχπηνληα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά νθέιε λα 

δηαρένληαη θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηά απφ ηνλ πνιίηε. 

7. Απφ ηνλ ηξφπν νκαδνπνίεζεο ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο θαη ρξήζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ αλάιπζε απηή, 

αλαδεηθλχνληαη πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο πνπ είλαη ζθφπηκν λα γίλνπλ 

επξχηεξα θαηαλνεηέο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε θαηάιιειε 

δηάρπζε.  


