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1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2013 κατ' 

εντολή του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με σκοπό να διερευνήσει την κατάσταση και τις προοπτικές του 

ενεργειακού τομέα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μίας Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας (Regional 

Innovation Strategy - RIS) βασισμένης στις αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization - RIS3).  Η 

μεθοδολογία RIS3 προβλέπει την ενεργοποίηση της λεγόμενης «τριπλής έλικας» με αλληλεπίδραση και συνεργασία 

μεταξύ: (1) των επιχειρήσεων της Περιφέρειας (2) των φορέων έρευνας και καινοτομίας της Περιφέρειας και (3) της 

τοπικής Κυβέρνησης αλλά και Κυβερνητικών δομών σε επίπεδο Περιφέρειας, Χώρας και ΕΕ. Πρόκειται για μιά 

περιφερειακή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας που βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και τοπικά 

προσανατολισμένη ομάδα δράσεων οικονομικού μετασχηματισμού στους ακόλουθους πέντε άξονες: 

(α) Εστιασμένη πολιτική επενδύσεων και στήριξης σε κομβικές περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες, 

με στόχο την ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τεχνογνωσία, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. (β) Ενσωμάτωση των δυνατών σημείων κάθε περιφέρειας, των  ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων  

και των  δυνατοτήτων  για αριστεία. (γ) Υποστήριξη ι της  τεχνολογικής όσο και τςν πρακτικά εφαρμοσμένης καινοτομίας 

και της τόνωσης των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. (δ) Πλήρη εμπλοκή τωνενδιαφερομένων  φορέων και 

ενθάρρυνση  της  καινοτομίας και του πειραματισμού. (ε) Τεκμηρίωση στη βάση συστημάτων  παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. 

Ο στόχος που τέθηκε στην Ομάδα Εργασίας ήταν να αναγνωρίσει και να τεκμηριώσει με ποσοτικά στοιχεία τις 

περιοχές παρέμβασης που αφορούν την παραγωγή και χρήση ενέργειας στο Θεσσαλικό Χώρο που θα πρέπει να 

ενισχυθούν κατά προτεραιότητα κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο ώστε να  οδηγήσουν σε ανάπτυξη της 

περιφερειακής οικονομίας με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας ακολουθώντας το υπόδειγμα ανάλυσης 

της μεθοδολογίας RIS3KEY
1
. 

Η παρούσα έκθεση είναι προϊόν σύνθεσης των αποτελεσμάτων των εργασιών επιμέρους ομάδων εργασίας που 

συνεδρίαζαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού/ φθινοπώρου του 2013 και επεξεργάστηκαν την θέση και τις 

προοπτικές της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα στη 

Θεσσαλία. 

  

                                                                                 

1
 Αναπτύχθηκε από τη Johanneums Research Graz σε συνεργασία και με χρηματοδότηση από το Αυστριακό Υπουργείο Επιστημών και 

Έρευνας (BMWF). Για λεπτομέρειες, 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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2 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη του Center for Strategy and Competitiveness, CSC Stockholm School of 

Economics
2
, οι 20 τομείς με τη μεγαλύτερη ένταση εξειδίκευσης στην απασχόληση στη Θεσσαλία, μαζί με τους 

αντίστοιχους αριθμούς απασχολουμένων για το 2011 είναι οι παρακάτω: 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Θεσσαλίας κυμαινόταν το 2008 στα € 11 421 εκ. (5,45% της συνολικής 

ΑΠΑ της χώρας) και έφτασε να είναι € 9 440 εκ. το 2010 (4,8% της χώρας), έχοντας υποστεί τη δεύτερη 

δυσμενέστερη επιδείνωση απ' όλες τις ελληνικές Περιφέρειες σε σχέση με το 2009 (-7,8%). 

Όσον αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2008 η Θεσσαλία ήταν στη 10
η
 θέση μεταξύ των 13 περιφερειών με 

€15.973 ενώ το 2010 έπεσε στην 11
η
 με €14.600. Στα στοιχεία αυτά δεν φαίνονται ακόμη οι επιπτώσεις της κρίσης, 

αλλά δείχνουν τη διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της Θεσσαλίας. 

Στον πρωτογενή τομέα εργαζόταν το 2008 το 22% του συνόλου των 313.400 εργαζόμενων, στο δευτερογενή το 

18%, ενώ στον τριτογενή το 59%. 

 

Πίνακας 1  Οι 20 τομείς απασχόλησης με τη μεγαλύτερη ένταση εξειδίκευσης στη Θεσσαλία 
(Πηγή: Stockholm School of Economics) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2008, ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει το 7,4% της περιφερειακής ΑΠΑ,  

ποσοστό που κατατάσσει τη Θεσσαλία στην 3η θέση σε ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα επί του 

συνόλου της ελληνικής επικράτειας αλλά στην 8η θέση στην ΑΠΑ ανά εργαζόμενο μεταξύ του αντίστοιχου τομέα 

των Περιφερειών της χώρας. Ο δευτερογενής τομέας αντιπροσώπευε το 22% της περιφερειακής ΑΠΑ , στην 6η 

θέση σε ποσοστό απασχόλησης στον Δευτερογενή τομέα επί του συνόλου της Ελληνικής επικράτειας και στην 5η 

θέση στην ΑΠΑ κατά εργαζόμενο μεταξύ του αντίστοιχου τομέα των Περιφερειών της χώρας. Τέλος, ο τριτογενής 

τομέας, ενώ κυριαρχεί στην περιφερειακή οικονομία και αντιπροσωπεύει το 70% της περιφερειακής ΑΠΑ, έρχεται 

                                                                                 

2  Smart specialization in Europe: European specialization data by region.  Center for Strategy and Competitiveness, CSC, Stockholm School of 
Economics , April 2011 
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9°
ς
 σε ποσοστό απασχόλησης στον Τριτογενή τομέα επί του συνόλου της Ελληνικής επικράτειας και λαμβάνει την 

11η θέση στην ΑΠΑ κατά εργαζόμενο μεταξύ του αντίστοιχου τομέα των Περιφερειών της χώρας. 

 

 

 

Εικόνα 1 Η ποσοστιαία συμβολή του δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2000-2009)

3
 

Συνεπώς προκύπτει ότι ο δευτερογενής τομέας είναι στρατηγικά ο πλέον σημαντικός για την παραγωγική δομή 

της Θεσσαλίας, παρά τις μεγάλες καλλιεργούμενες εκτάσεις της Θεσσαλίας που θα παρέπεμπαν στον πρωτογενή 

τομέα και παρά το γεγονός ότι και το ποσοστό του πρωτογενούς τομέα στην ΑΠΑ στη Θεσσαλία είναι ιδιαίτερα 

υψηλό σε σχέση με την επικράτεια (2,6 φορές μεγαλύτερο του μέσου όρου  το 2010). Οριακά υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στους ίδιους λόγους έχουμε στη μεταποίηση και τις κατασκευές. Και οι τρεις κλάδοι ακολουθούν τη 

φθίνουσα εθνική τάση σε πραγματικές τιμές, (βλ. Διάγραμμα), με τις κατασκευές να πλήττονται περισσότερο. 
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Τέλος, ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει υψηλότερη συγκέντρωση από τον εθνικό μέσο όρο στους κλάδους 

δημόσιας διοίκησης, άμυνας, εκπαίδευσης και υγείας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 (ΣΒΘΚΕ), η Θεσσαλία συμβάλλει κατά 5.4% στο σύνολο των εξαγωγών της 

χώρας και κατέχει την τρίτη θέση μετά την Αττική (48%) και την Κεντρική Μακεδονία (16%). Μετά από 

επεξεργασία στοιχείων της  ΕΣΥΕ για τα έτη 2011 και 2012 προκύπτει ότι : 

 Στο χώρο της Θεσσαλίας και παρά την αποβιομηχάνιση που παρατηρείται την τελευταία 20ετία, 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης. Οι 

μεγαλύτερού μεγέθους επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και βιομηχανίας 

σκυροδέματος, της χαλυβουργίας, της επεξεργασίας μετάλλου, των τροφίμων-ποτών και των 

μεταλλικών κατασκευών. 

 Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που παράγουν δομικά υλικά, υπάρχει η σημαντική ευκαιρία να 

επεκταθούν/ εξειδικευτούν σε ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων με αναβαθμισμένες θερμομονωτικές 

ιδιότητες, εκμεταλλευόμενες τη σημαντική αγορά που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εφαρμογής του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στις νέες κτιριακές κατασκευές. 

 Επίσης, δεδομενου ότι αρκετές από τις βιομηχανίες αυτές έχουν φύσει ή δυνάμει εξαγωγικό 

προσανατολισμό, και το μοναδιαίο κόστος παραγωγής τους πλήττεται μεταξύ άλλων και από το 

ενεργειακό κόστος, είναι σημαντικό να ενισχυθούν στρατηγικά ώστε να μειώσουν το ενεργειακό κόστος 

με παρεμβάσεις στην ορθολογική χρήση ενέργειας. 

 Πέρα από την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων αυτών για σύμπραξη με τους φορείς 

έρευνας/ καινοτομίας, ώστε να αυξηθεί η ΑΠΑ των προϊόντων τους, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις 

που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της ΑΠΑ της Περιφέρειας, όπως οι παρακάτω: 

 Πρωτογενής τομέας: Οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν πληγεί σημαντικά την τελευταία πενταετία από 

την αύξηση στη φορολογία των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης. Ταυτόχρονα, σημαντικές ποσότητες 

βιομάζας χάνονται  κάθε χρόνο στο Θεσσαλικό κάμπο με την καύση των υπολειμμάτων των 

καλλιεργειών  στα χωράφια. Η έξυπνη αξιοποίηση των ποσοτήτων αυτών με την μετατροπή τους σε 

στερεά βιοκαύσιμα (πελετοποίηση, αεριοποίηση,   κτλ) και καύση στη συνέχεια για θέρμανση κατοικιών, 

γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και κίνηση γεωργικών οχημάτων είναι μιά κρίσιμη περιοχή 

παρέμβασης που επιβάλλεται να γίνει στην παρούσα συγκυρία. 

 Όσον αφορά τον κτιριακό τομέα, τόσο για κατοικίες, όσο και για βιομηχανικές/ εμπορικές  εγκαταστάσεις 

και κτίρια δημοσίων υπηρεσιών: Επειδή το ενεργειακό κόστος για θέρμανση/ κλιματισμό είναι πλέον 

δυσβάστακτο και αφαιρεί σημαντικό μέρος από την ΑΠΑ της περιφέρειας στο δευτερογενή και κυρίως 

στον τριτογενή τομέα, είναι κρίσιμο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας μέσω παρεμβάσεων στο κέλυφος/ εγκαταστάσεις, συστήματα διαχείρισης 

ενέργειας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό προϊόντα και τεχνογνωσία Θεσσαλικών 

επιχειρήσεων και φορέων.  

 Τέλος, όσον αφορά στο χρηματιστήριο εκπομπών CO2 (carbon-emissions market), το οποίο ενδιαφέρει 

τις μεγάλες, ενεργοβόρες βιομηχανίες της Θεσσαλίας για τα δικαιώματα που χρεώνονται, στην παρούσα 

συγκυρία, εξαιτίας της αδύναμης ζήτησης βιομηχανικών προϊόντων μετά το 2011, σε συνδυασμό με το 

μεγάλο συνολικό ύψος αδειών που χορήγησε η ΕΕ αρχικά, παρατηρήθηκε υπερπροσφορά τίτλων με 

αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι τιμές από €20/ τόνο το 2011 σε κάτω από €5 το 2013. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έθεσε ανεπιτυχώς για ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο ένα σχέδιο απαλοιφής δικαιωμάτων 

συνολικού ύψους 900 Μt από την αγορά (“backloading”), οπότε δεν κατέστη δυνατόν να συγκρατηθούν οι 

τιμές.  
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3 ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Έρευνα των οικονομικών εμπειρογνωμόνων McKinsey & Company (Ιούνιος 2012), με τίτλο: “Greece 10 years ahead 

– Defining Greece’s new growing model and strategy”
3
 η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών,  αφού μελέτησε τα διαθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής 

Οικονομίας τα οποία οδήγησαν στην μεγάλη οικονομική κρίση, προτείνει την υιοθέτηση νέου αναπτυξιακού 

μοντέλου και στρατηγικής για την επόμενη δεκαετία, που θα βασίζεται στις αρχές της ανταγωνιστικότητας, 

παραγωγικότητας, εξωστρέφειας, προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης της απασχόλησης. 

 

Όσον αφορά τη δομική σύσταση του ΑΕΠ, η μελέτη διαπιστώνει (βλ. Συγκριτικό πίνακα) ότι οι τομείς της 

οικονομίας που είναι εμπορεύσιμοι διεθνώς (tradable sectors) , και ιδιαίτερα η βιομηχανία, αλλά και η παροχή 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, έχουν στην Ελλάδα σημαντικά μικρότερο μερίδιο στο ΑΕΠ σε σχέση ακόμη και 

με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ενώ η κατάσταση σώζεται κάπως από τον τουρισμό, την ναυτιλία και την 

ενέργεια. 

Η μελέτη καταλήγει σε μιά σειρά από διαρθρωτικά εμπόδια που καταστρέφουν την παραγωγικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, που απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα, 

κατηγοριοποιημένα σε 5 κατηγορίες: 

 Αποθάρρυνση επενδύσεων και οικονομιών κλίμακας στις επιχειρήσεις 

 Διογκωμένος και μη αποτελεσματικός δημόσιος τομέας 

 Δύσκαμπτη και «στενόμυαλη» χρήση των ανθρώπινων πόρων 

 Περίπλοκο και δαιδαλώδες Νομοθετικό Πλαίσιο και Δικαστικό Σύστημα 

 Πλατειά διαδεδομένη παραοικονομία 

 

                                                                                 

3
 McKinsey & Company (Athens Office): “Greece 10 years ahead – Defining Greece’s new growing model and strategy”, Ιούνιος 2012 
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Επιπλέον, διαπιστώνεται πολύ σημαντικό κενό στην συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με τη 

Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις (βλ. Διάγραμμα), που οδηγεί σε αντίστοιχο έλλειμμα δημιουργίας απασχόλησης, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

 

Η μελέτη καταλήγει να προτείνει ένα νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης, που βασίζεται στους παρακάτω 6 πυλώνες: 

 Προσέλκυση και εστίαση επενδύσεων στην ανάπτυξη των διεθνώς εμπορεύσιμων τομέων (τουρισμός, 

γεωργία, βιομηχανία και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις), ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της 

οικονομίας.  

 Χρηματοδότηση της ανάπτυξης όχι με δημόσιο χρέος, αλλά με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και 

ιδιωτικό χρέος, μέσω της δημιουργίας φιλικού επιχειρηματικού κλίματος.  

 Σημαντική ώθηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού 

τομέα. 
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  Δημιουργία κουλτούρας φορολογικής συνείδησης, εκσυγχρονισμός της φορολογικής νομοθεσίας, 

μείωση της παραοικονομίας με ελαχιστοποίηση των διεπιφανειών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων 

υπαλλήλων, τόσο στις εφορίες όσο και στην αδειοδότηση επενδύσεων.  

 Νέα κουλτούρα πιό ευέλικτης απασχόλησης, με ενίσχυση των ευκαιριών για μερική απασχόληση, 

απασχόληση γυναικών και νέων ανθρώπων, αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα με επαρκή ανταμοιβή της 

ατομικής προσπάθειας και δεξιοτήτων.  

 Αύξηση της κινητικότητας στις θέσεις εργασίας.  

 Αναμόρφωση της εκπαίδευσης με ενίσχυση της ακαδημαϊκής αριστείας σε κρίσιμους τομείς  (τουρισμός, 

γεωργία, υδατοκαλλιέργειες), καθώς και με ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίων και 

Επιχειρήσεων για ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

Το προτεινόμενο νέο αναπτυξιακό μοντέλο προβλέπει σημαντική ανάπτυξη στους παραδοσιακά ισχυρούς τομείς 

της γεωργίας, της βιομηχανίας ειδών διατροφής, της ενέργειας και του τουρισμού (βλ. Διάγραμμα), καθώς και σε 3 

μικρότερους τομείς τους οποίους εντοπίζει ως «ανερχόμενους αστέρες»: υδατοκαλλιέργειες, ιατρικός τουρισμός 

και βιομηχανία γεννόσημων φαρμάκων. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Οι εμπλεκόμενοι στις εργασίες της ομάδας για τον ενεργειακό τομέα συμφώνησαν στην επιλογή των παρακάτω 

τομέων παραγωγής και χρήσης ενέργειας ως εχόντων ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της ΑΠΑ του 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στη Θεσσαλία: 

 

4.1 ΠΑΡΑΓΩΓ Η  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

4.1.1 Βιομάζα 

4.1.1.1 ΒΙΟΑΕΡΙΟ /  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

(ΧΩΝΕΥΣΗ)  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ 

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

Εδώ υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών αναερόβιας επεξεργασίας στην 

παραγωγή βιοαερίου τόσο από απορρίμματα όσο και από ζωϊκά απόβλητα και υποπροϊόντα (σφαγείων κτλ), 

συντελώντας έτσι στην μείωση του απορριπτόμενου όγκου απορριμμάτων. 

4.1.1.2 ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΣΗΘ)  

Όσον αφορά στην εκμετάλλευση της βιομάζας του Θεσσαλικού Κάμπου, έχει προταθεί κατά καιρούς και 

εξακολουθεί να είναι σκόπιμη η ζεύξη της γεωργίας και της ενέργειας με την προώθηση της παραγωγής 

Ελληνικών (βιο-) καυσίμων από ενεργειακές καλλιέργειες. 

 Μπορούν να παραχθούν και να αξιοποιηθούν έως και 2 εκατομμύρια t βιομάζας από ενεργειακές 

καλλιέργειες χαμηλών εισροών (π.χ. αγριαγκινάρας, switch grass, κλπ) για την παραγωγή στερεών 

βιοκαυσίμων (chips, pellets, briquettes, κλπ) που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν περί τους 1 εκ. t. 

πετρελαίου. 

 Για το σκοπό αυτό, περί τα ½  εκ. στρέμματα κεκλιμένων εδαφών  μικρής γονιμότητας (π.χ. σιταγροί με 

μηδενικές αποδόσεις, μεγάλο ποσοστό των οποίων σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί ) καθώς και 1 εκ. 

στρέμματα γόνιμων πεδινών εδαφών (π.χ. κάτω από σιτάρι ή βαμβάκι που υπό την υφιστάμενη 

γεωργική χρήση παρέχουν μηδενικό έως αρνητικό κέρδος) θα καλλιεργηθούν με πολυετείς ενεργειακές 

καλλιέργειες χαμηλών εισροών για την επίτευξη της παραπάνω αναφερόμενης παραγωγής βιομάζας. 

 Με βάση τις τρέχουσες τιμές παραγωγού, η αύξηση του Γ ΑΕΠ υπολογίζεται περί τα 300 εκ. €, και θα 

αφορά περί τις 30.000 εκμεταλλεύσεις και 50.000 απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα. Το κίνητρο 

καλλιέργειας των εναλλακτικών καλλιεργειών είναι ισχυρό λόγω: 

 του μεγαλύτερου κέρδους παραγωγού 

 του μηδενικού κόστους επένδυσης μετά το πρώτο έτος εγκατάστασης  

 της μηδενικής απασχόλησης που επιτρέπει παράλληλη απασχόληση  

 της βελτίωσης της γονιμότητας του χωραφιού (βλ. Σχετικές μελέτες Π.Θ) 

 της μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων όπως διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση, και 

νιτρορύπανση υπογείων υδάτων. 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/rendering-abp/84-methods
http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/rendering-abp/84-methods
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 της βελτίωσης της βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής 

 της ιδίας χρήσης του βιοκαυσίμου ως υποκατάστατου του πετρελαίου που συνεπάγεται μείωση 

εξόδων περί τα 5-7.000 € ανά αγροικία στη Θεσσαλία 

 Η υπολογιζόμενη συνολική προστιθέμενη αξία καθ’ όλη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι τη λιανική 

διάθεση του τελικού προϊόντος (π.χ. pellet, briquet) υπολογίζεται περί το ½  δις €., και περί τις 500 νέες 

επιχειρήσεις μεταποίησης με 10.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς της μεταποίησης, της μεταφοράς 

και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και συνολική αύξηση του Γ ΑΕΠ άνω του 1 δις €. 

 Στην περίπτωση χρήσης της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων βιοκαυσίμων για οικιακή 

θέρμανση προς 240-300 €/t (500-600 €/TIP), σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς, θα 

εξοικονομούνταν περί τα 1 δις €. 

 Ως δεύτερο παράδειγμα λαμβάνεται η περίπτωση χρήσης στερεού βιοκαυσίμου για τη θέρμανση 

θερμοκηπίων. Με σχεδιαζόμενη μείωση του κόστους θέρμανσης στα 600 €/κ.μ. προβλέπεται αύξηση του 

ΓΑΕΠ κατά 400 εκ. €. Εφόσον το κόστος καυσίμου αποτελεί άνω του 50% των δαπανών παραγωγής σε 

πολλά θερμοκήπια της Θεσσαλίας, η μείωση της τιμής του καυσίμου θέρμανσης μπορεί να βοηθήσει 

στην στοχευόμενη επέκταση της εγχώριας καλλιέργειας υπό κάλυψη κατά 10.000 στρ την επόμενη 

δεκαετία, με συνολικό ΓΑΕΠ περί τα 300 εκ. €, και περί τις 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Η συνολική 

προστιθέμενη αξία αυξάνει σημαντικά κατά την αλυσίδα μεταποίησης, μεταφοράς και εμπορίας 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα (ΕΣΥΕ, 2011). 

 Η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω της ανάπτυξης των κλάδων κατασκευής, επισκευής 

και εμπορίου πελλετοποιητών, θρυμματιστών και λοιπού εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής 

βιοκαυσίμου, όπως και του διπλασιασμού των μεταφορών (θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές) στους 

χρήστες λόγω της υπο-διπλάσιας θερμογόνου δύναμης του βιοκαυσίμου συγκριτικά με ίσους όγκους 

πετρελαίου. 

 Η παραγωγή Η/Ρ από εγχώρια στερεά βιοκαύσιμο είναι υπερ-δεκαπλάσια από άλλες τεχνολογίες ανά 

εγκατεστημένο MWe, με κόστος εξοπλισμού υπο-δεκαπλάσιο συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες αιχμής 

όπως Φ/Β, και πρόκειται να μπει σε εφαρμογή για την κατασκευή μονάδων Η/Ρ εγκατεστημένης ισχύος 

περί τα 10 GWe την επόμενη δεκαετία. 

 Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, η παραγωγή βιοκαυσίμων αλλά και Η/Ρ θα γίνουν σύμφωνα με τις 

πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διεθνώς. Σήμερα η βιομάζα αποτελεί το 65% των ΑΕΠ στην Ε.Ε. με 

παραγωγή και διακίνηση άνω των 300 εκ. t σε chips, 40 εκ. t σε pellets ετησίως, ενώ πολλά εργοστάσια 

παραγωγής Η/Ρ λειτουργούν με στερεά βιοκαύσιμα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Η.Β., Γερμανία, 

Αυστρία, Δανία, Σουηδία, κλπ). 

 Θα προκύψουν  σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως: 

 το αποτύπωμα άνθρακα 

 το μηδενισμό της εδαφικής διάβρωσης και ερημοποίησης 6 εκ. στρ. (30% των πλέον 

υποβαθμισμένων γαιών) 

 τη μείωση της νιτρορύπανσης σε 8 εκ. στρ κατά 75.000 t Ν ετησίως S τη μείωση της ρύπανσης 

από λοιπά αγροχημικά 

 τη σημαντική βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας (οργανική ουσία, ολικό άζωτο, C/N, 

διηθητικότητα, κλπ) 

 την εξοικονόμηση νερού άρδευσης περί τα 200 εκ. κ.μ. (δηλ. 1/3 άνω ρου Αχελώου) ετησίως 

 την κεφαλαιώδους σημασίας αύξηση της βιοποικιλότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

της υπαίθρου. 
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Όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μιά σειρά από προβλήματα τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

 Η αγορά της βιομάζας στη χώρα μας είναι «ρηχή», με την έννοια ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο 

παραγωγής και εμπορίας βιομάζας. Επομένως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για την ενεργειακή 

αξιοποίηση της βιομάζας θα πρέπει να αναπτύξουν μόνοι τους και κατά περίπτωση την εφοδιαστική 

αλυσίδα.  

 Στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας εμπλέκονται πολλές ομάδες συμφερόντων (αγρότες, δασικοί 

συνεταιρισμοί, ιδιοκτήτες δασών, έμποροι ξυλείας, βιομηχανίες στον κλάδο ξύλου, μεταφορείς κλπ). 

 Δεν υπάρχει εκπαίδευση – κατάρτιση για την εναλλακτική χρήση της βιομάζας, πλην των παραδοσιακών 

χρήσεων (τεχνική ξυλεία, καυσόξυλα). 

 Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως σε διεργασίες που απαιτούν θερμική ενέργεια. Υποκαθιστά ορυκτά 

καύσιμα και συνήθως παράγεται ως υποπροϊόν από την ίδια τη μονάδα που τη χρησιμοποιεί. Ίσως η μόνη 

εξαίρεση είναι το πυρηνόξυλο.  

Η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στις ελληνικές 

συνθήκες και είναι ακόμη ανώριμη στη χώρα μας. Ειδικότερα: 

 Δεν υπάρχουν εγχώριοι κατασκευαστές εξοπλισμού που να καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας από την συγκομιδή μέχρι και την αποθήκευση – διαχείρισή της 

 Οι προμηθευτές - εισαγωγείς δεν προσφέρουν συνολικές λύσεις ή συνολικό σχέδιο διαχείρισης της 

βιομάζας εντός της μονάδας (lay out). 

 Δεν  έχει αναπτυχθεί τεχνολογία προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της διαθέσιμης ελληνικής βιομάζας 

(υπολειμματική ή καλλιεργούμενη αγροβιομάζα ποώδους μορφής, συνήθως). Οι τεχνολογίες που 

προτείνονται αναφέρονται σε ξυλώδη βιομάζα (που χρησιμοποιείται, συνήθως,  στην Κ. και Β. Ευρώπη).   

 Υπάρχουν εξειδικευμένα Ερευνητικά Κέντρα, που θα μπορούσαν να συμπράξουν στην κάλυψη 

τεχνολογικών κενών, εφόσον τους ανατεθεί από επιχειρηματίες ή από το Κράτος, στο πλαίσιο μιας 

στρατηγικής αξιοποίησης της βιομάζας. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι καμία επένδυση δεν έχει 

προχωρήσει, παρότι έχει εκδοθεί πλήθος αδειών σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η βιομάζα έχει από τη φύση της εγγενείς δυσκολίες αξιοποίησης:    

 Η φαινόμενη πυκνότητα της ξηρής ποώδους βιομάζας είναι μικρή (100 – 150 κιλά ξηρής βιομάζας ανά 

κυβικό μέτρο), γι’ αυτό το κόστος μεταφοράς (καύσιμα και εργατικά) έχει μεγάλη συμμετοχή στη 

διαμόρφωση του τελικού κόστους παραγωγής. Όταν η απόσταση του τόπου παραγωγής από τη μονάδα 

παραλαβής ξεπερνά τα 10-15 χλμ τα κόστη γίνονται απαγορευτικά. Άρα η ενεργειακή αξιοποίηση της 

βιομάζας θα πρέπει να γίνει από ένα πυκνό δίκτυο μονάδων μικρού ή μεσαίου μεγέθους.  

 Για τον ίδιο λόγο οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους βιομάζας (η οποία συγκομίζεται εποχιακά) 

είναι μεγάλες. Μια μονάδα 1MW που θα αποθηκεύσει γύρω στους 12.000 τόνους βιομάζας, θα χρειαστεί 

έκταση (ακόμη και στην περίπτωση υπαίθριας αποθήκευσης) γύρω στα 30 στρ. Τέτοιες εκτάσεις δεν 

μπορούν να αναζητηθούν σε περιοχές όπου η χρήση γης έχει οριστεί ως βιομηχανική ή βιοτεχνική, διότι 

το κόστος κτήσης είναι απαγορευτικό και ακυρώνει την επένδυση. Επίσης η απαγόρευση της 

εγκατάστασης τέτοιων μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας θέτει επιπλέον εμπόδια.  

 Η αποθήκευση υγρής βιομάζας είναι αδύνατη, διότι παρατηρούνται φαινόμενα ζύμωσης, 

υπερθέρμανσης (άναμμα) και - σε πολλές περιπτώσεις – αυτανάφλεξης. Άρα η μονάδα θα πρέπει να 

διαθέτει εξοπλισμό και διαδικασίες ξήρανσης, πράγμα που αυξάνει την πολυπλοκότητά της. 

 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βιώσιμο συντελεστή απόδοσης (20-25%) απαιτεί την «έκθεση» της 

βιομάζας σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 1000 oC. Σ’ αυτές τις θερμοκρασίες η περιεκτικότητα της 
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βιομάζας σε ξένες ύλες και τέφρα (καθώς και η σύνθεσή της) παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι υπάρχει 

κίνδυνος να δημιουργηθούν τήγματα τα οποία επικάθονται στις εσωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού 

και τον καταστρέφουν. Άρα, απαιτείται επεξεργασία και τυποποίηση της βιομάζας πριν τη χρήση της για 

ενεργειακούς σκοπούς, όπως ο διαχωρισμός και η απομάκρυνση των διαφόρων τμημάτων που έχουν 

υψηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Ενδεικτικά, τα φύλλα της αγροβιομάζας περιέχουν τέφρα 18% και ο 

φλοιός της ξυλώδους βιομάζας περιέχει 7%. Η επεξεργασία και τυποποίηση της βιομάζας, ώστε να 

καταστεί κατάλληλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης, 

προσθέτει επιπλέον κόστος και πολυπλοκότητα στη μονάδα. Εκτός αυτού, δεν υπάρχουν ερευνητικά 

δεδομένα για τις τεχνικές και τις διεργασίες μέσω των οποίων  θα επιτυγχάνεται η κατάλληλη 

επεξεργασία (κλασμάτωση) και τυποποίησή της.     

Επιπλέον για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρισμού θα πρέπει να υπερνικηθούν 

τα παρακάτω εμπόδια: 

 Η κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθυστερεί γιατί δεν υπάρχει η 

απαραίτητη ποσότητα πρώτης ύλης. Έτσι ακόμη και αν κατασκευαστεί η μονάδα, δεν διασφαλίζεται η 

συνεχόμενη λειτουργία της, λόγω έλλειψης σταθερής παροχής καύσιμης ύλης.  

 Οι αγρότες αναβάλλουν την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, μέχρι να δουν κατασκευασμένη την 

μονάδα η οποία θα απορροφήσει την παραγωγή τους, γιατί αν καλλιεργήσουν δεν είναι σίγουροι ότι θα 

διατεθεί το προϊόν τους (ήδη υπάρχουν τέτοια προβλήματα). Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες 

συμφερόντων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας, οι οποίες θα πρέπει να εισάγουν 

αλλαγές στον τρόπο εργασίας τους, ώστε να παράγουν, συλλέγουν, συγκομίζουν ή καλλιεργούν βιομάζα 

για ενεργειακή χρήση. 

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την δημιουργία 

εφοδιαστικής αλυσίδας που εξασφαλίζει αξιόλογες ροές βιομάζας, με την κατασκευή κατάλληλων μονάδων για 

την επεξεργασία – τυποποίηση της βιομάζας που παραλαμβάνεται. Για να είναι εφικτή και βιώσιμη η πρώτη φάση, 

θα πρέπει να καταλήγει στην παραγωγή τυποποιημένων και εμπορεύσιμων προϊόντων (μπρικέτες και πελέτες).  

Κρίσιμη εδώ είναι η άρση των εμποδίων (από νομοθετικής πλευράς) εγκατάστασης μονάδων τυποποίησης 

βιομάζας (ιδιαίτερα της αγροβιομάζας) σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Επίσης, η ενθάρρυνση της έρευνας για τον προσδιορισμό βιώσιμων διεργασιών επεξεργασίας και τυποποίησης της 

αγροβιομάζας με στόχο τη μείωση της περιεκτικότητας σε τέφρα, αλλά και της έρευνας για την ενεργειακή 

αξιοποίηση διαφόρων μορφών βιομάζας με υψηλή περιεκτικότητα τέφρας (τεχνολογίες αεριοποίησης, πυρόλυσης 

κλπ). 

Η υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος, της αξιοποίησης δηλαδή της βιομάζας ως καυσίμου, μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσα από μιά σειρά από δράσεις οι οποίες θα ομαδοποιούν παραγωγούς με ομοειδείς καλλιέργειες και 

συμφέροντα, ή θα ενισχύουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα βοηθούν τον μικρό παραγωγό να τυποποιήσει 

και να συσκευάσει τη βιομάζα που παράγει. 

Στην κατεύθυνση αυτή προτάθηκαν μεταξύ άλλων οι παρακάτω δράσεις: 

 Συμβολαιακή γεωργία που θα αναπτυχθεί γύρω από συνεταιριστικές επιχειρήσεις για ενεργειακή 

αξιοποίηση βιομάζας (π.χ. ΑΝΚΑ) και 

 Ενίσχυση ιδιωτών επιχειρηματιών στην ανάπτυξη αυτοκινούμενου πελετοποιητή (π.χ. μετασκευή 

θεριζοαλωνιστικής μηχανής)  ο οποίος θα εισέρχεται στα χωράφια και αντί να δένει τα άχυρα σε μπάλες 

θα τα περνάει από πελετοποιητή ο οποίος θα φτιάχνει πελέτες ποιότητας agro-pellet και θα τις ενσακκίζει 
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αυτόματα, ώστε να τις διαθέτει εν μέρει στον παραγωγό και εν μέρει να λαμβάνει ένα μερίδιο ως 

δικαίωμα επεξεργασίας. 

4.1.2 Βιοκαύσιμα 

Η παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία έχει ήδη ιστορία και εμπειρία αρκετών ετών και αρκετά εργοστάσια με 

σημαντική συνεισφορά στη συνολική ετήσια ποσόστωση βιοντίζελ. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η εισαγωγή 

πρώτων υλών από το εξωτερικό. Θα πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της καλλιέργειας ηλιάνθου ή 

αγριαγκινάρας στη Θεσσαλία ώστε να μη γίνεται εισαγωγή σπόρων (ηλιόσπορου, κραμβόσπορου) ή ελαίων 

(ηλιελαίου, κραμβέλαιο, κλπ) ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ από τα παραπάνω εργοστάσια.   

Είναι σημαντικό επίσης να ενισχυθούν προσπάθειες περαιτέρω μείωσης του κόστους παραγωγής στα εργοστάσια 

αυτά, με αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών ώστε να μην επηρεάζονται οι τιμές των τροφίμων.  

Σχετικά με τα παραπάνω έχουν κατατεθεί από Θεσσαλικές Βιομηχανίες οι παρακάτω ιδέες για πιθανές δράσεις, οι 

οποίες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν στα πλαίσια του RIS3, εφόσον υλοποιηθούν από ομοειδείς επιχειρήσεις, 

με την συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων: 

Ανάπτυξη τεχνολογίας για βιομηχανική παραγωγή βιοντίζελ από μικρο-φύκη: Τα μικρο-φύκη (μικρο-άλγεις) είναι 

μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν και παράγουν έλαια κατάλληλα για μετατροπή σε 

βιοκαύσιμα, η δε πίτα που απομένει χρησιμοποιείται ως  βελτιωτικό εδάφους και ως συμπλήρωμα ζωοτροφών 

καθότι περιέχει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Οι μικρο-άλγεις κατά τη διάρκεια πολλαπλασιασμού τους 

χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα και ηλιακό φως. Η όλη δραστηριότητα που θα προκύψει τόσο με την 

καλλιέργεια των μικρο-φυκών όσο και με τη βιομηχανική παραγωγή του βιοντήζελ, μπορεί να ωφελήσει την 

περιφερειακή οικονομία και την απασχόληση ενώ οι spin off τεχνολογίες που αναπτύσσονται μπορούν να 

δημιουργήσουν νέους κλάδους βιομηχανικής παραγωγής πάνω στα νέα προϊόντα που αναμένονται να 

δημιουργηθούν.  

Παραγωγή βιοαιθανόλης από καλλιεργούμενη βιομάζα (γλυκό σόργο) και υπολείμματα βιομάζας αγροτικών 

καλλιεργειών: Εδώ έχει προταθεί η ανάπτυξη τεχνολογίας για την αξιοποίηση της βιομάζας από ενεργειακή 

καλλιέργεια γλυκού σόργου καθώς και των υπολειμμάτων από καλλιέργεια ηλίανθου και άλλων αγροτικών 

καλλιεργειών για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων.  Η  τεχνολογία θα περιλαμβάνει: 1) την ανάπτυξη 

συνδυασμού φυσικοχημικών διεργασιών προ-επεξεργασίας της βιομάζας, και 2) τη μετατροπή της προ-

επεξεργασμένης βιομάζας σε βιοαιθανόλη.  Στην Ελλάδα η έκταση των ενεργειακών καλλιεργειών αγγίζει τα 

700.000 στρέμματα (κυρίως ηλίανθος στη Β. Ελλάδα). Τα υπολείμματα καίγονται και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα 

με σημαντικές εκπομπές ρύπων λόγω ατελούς καύσης.  Η σημαντικότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας θα βασιστεί στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής τεχνολογίας προ-επεξεργασίας, που είναι το 

κρισιμότερο στάδιο στην όλη διαδικασία.  Τα υπολείμματα περιέχουν κυτταρίνη και ημικυτταρίνη αλλά, λόγω της 

δομής τους δεν υδρολύονται.  Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συνδυασμού προ-επεξεργασίας στοχεύει στο να 

αλλάξει αυτή δομή ούτως ώστε να μετατραπούν σε βιοαιθανόλη.  Αυτό θα αξιοποιήσει πλήρως την παραγόμενη 

βιομάζα και θα συμβάλλει στη μείωση εκπομπών CO2.  Η τεχνολογία στο βέλτιστο συνδυασμό διεργασιών θα 

μπορεί να εφαρμοστεί σε υπολείμματα και άλλων σημαντικών για την Ελλάδα αγροτικών καλλιεργειών. Βέβαια, 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα. 

Πέρα από την παραγωγή στα εργοστάσια, θα είχε σημαντικό ενδιαφέρον η παραγωγή βιοντήζελ σε μικρές 

μονάδες από οργανωμένες ομάδες παραγωγών ενεργειακών καλλιεργειών (αγριαγκινάρα κτλ), το οποίο θα 

μπορούσε να καταναλώνεται από τους αγρότες για ιδία χρήση στα γεωργικά τους μηχανήματα, προκειμένου να 

μειώσουν την εξάρτηση από το πετρέλαιο το οποίο υπερφορολογείται. 
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4.1.3 Διαχείριση απορριμμάτων και ενεργειακή αξιοποίηση με περιβαλλοντικά οφέλη 

Η ορθολογική διαχείριση των αποριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 

σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/98/EC
4
, διασφαλίζεται μέσω της ελαχιστοποίησης της 

απόρριψης με επαναχρησιμοποίηση συστατικών, μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης του κλάσματος που δεν 

ανακτάται (συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων) και τέλος μέσω της τελικής διάθεσης του 

υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.  

Στην ενότητα αυτή μπορεί να ενταχθεί ένα πολυδιάστατο έργο με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

αλλά και την τοπική οικονομία. Μπορεί να προκύψει μετά από μεγάλης κλίμακας διαβούλευση ένα γενικό 

περιφερειακό πλαίσιο για την αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων (για την Παραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής 

Ενέργειας) και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα βιομηχανικών 

κλάδων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2). 

Ενεργειακή αξιοποίηση με καύση: Εφαρμόζεται κυρίως σε Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο. Η μέγιστη 

αναφερόμενη απόδοση (Ολλανδία) είναι της τάξης των 800 kWh/ ton ΑΣΑ (Αστικά στερεά απόβλητα, άνω του 50% 

της μάζας τους είναι ανανεώσιμο στην Ελλάδα), αλλά η μέση απόδοση είναι της τάξης των 800 kWh/ ton ΑΣΑ. Η 

οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων εξασφαλίζεται όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ΑΣΑ και συνεχής 24-

ωρη λειτουργία της μονάδας, άρα η κατασκευή μιάς μικρής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας 10 MW 

στη Θεσσαλία, θα απαιτούσε τροφοδοσία από ποσότητα 220,000 ton ΑΣΑ/ έτος, δεν κρίνεται οικονομικά βιώσιμη, 

δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής της είναι της τάξης των 120 MEuro. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί 

η εισαγωγή ΑΣΑ σε πολύ χαμηλό ποσοστό (<5%) στο ενεργειακό μίγμα καύσης βιομηχανικών κλιβάνων όπως 

τσιμεντοβιομηχανίας, ασβεστοποιίας. 

Ενεργειακή αξιοποίηση με αναερόβια επεξεργασία/ παραγωγή βιοαερίου: 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία: 

 Μίας ή δύο Σύγχρονων Μονάδων Αεριοποίησης Βιομάζας για Συμπαραγωγή Ηλ. Ενέργειας & 

Θερμότητας (ΣΗΘ) (τεχνολογίας Concord Blue
5 

ή αντίστοιχες) μεγέθους 10-15 MWel έκαστη (τα ακριβή 

μεγέθη θα προκύψουν μετά από συστηματική μελέτη κι έρευνα).  

 Σύστημα Συνολικής Διαχείριση Αποβλήτων & Σκουπιδιών τουλάχιστον από τους μεγάλους Δήμους και 

τις ΒΙΠΕ 

 Σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης αγροτικών υπολειμμάτων (Βιομάζα, πλαστικά, συσκευασίες κλπ) 

 Σύστημα Τροφοδοσίας των μονάδων ΣΗΘ με επιλεγμένη βιομάζα : 

- Αγροτική (κυρίως ως βοηθητικό πράσινο καύσιμο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας που 

απαιτείται στα πρώτα στάδια αεριοποίησης) 

- Λυματολάσπη (Αστικών & Βιομηχανικών περιοχών) 

-  Ανακυκλούμενη (Πλαστικά, χαρτί, ίνες κλπ από Χ.Υ.Τ.Α. και βιομηχανίες) 

- Υλικά ανακύκλωσης που δεν μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. ότι απομένει απο την 

επεξεργασία της ανακύκλωσης των ελαστικών αυτοκινήτων) 

- Υπολείμματα ελαιοτριβείων κι ελαιουργείων και λοιπών χημικών βιομηχανιών (Γλυκερίνης, 

κατσίγαρου, ελαίων, πυρηνόξυλου κα) 

                                                                                 

4
 DIRECTIVE 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 

5
 http://www.concordblueenergy.com/ 

http://www.concordblueenergy.com/
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-  Διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων (ενδεχομένως εκεί να συμφέρει περισσότερο η 

διαδικασία της παραγωγής Βιοαερίου) 

-  Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων (Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων που 

παράγονται σε επίπεδο χώρας εκτιμάται από το ΥΠΕΚΑ σε 14.000 τόνους ετησίως, από τα οποία το 

53% παράγεται στην περιοχή της Αττικής και το 14% στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή και 

διαχείρισή τους αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Το 37% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαθέτει 

κλίβανους για την αποτέφρωση των αποβλήτων αυτών, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν 

αντιρρυπαντική τεχνολογία, ενώ η πλειοψηφία τους είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν λειτουργούν 

σωστά.Μάλιστα οι αποτεφρωτήρες αυτοί είναι σημαντικότατες πηγές έκλυσης διοξίνων. Ο 

βέλτιστος σχεδιασμός και η συνδυασμένη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, των ΧΥΤΑ, των 

εταιρειών ανακύκλωσης και των μονάδων ΣΗΘ θα οδηγήσει σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη  ιδιαίτερης βαρύτητας σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. H κοινωνική 

διαβούλευση θα πρέπει να γίνει συστηματικά και να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υλοποίηση 

των παραπάνω δράσεων. 

4.1.4 Φωτοβολταϊκά, Συντήρηση και παρακολούθηση, ανακύκλωση 

Στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών υπάρχει μεγάλη συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο Θεσσαλικό χώρο, που 

συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα Φωτοβολταϊκό Πάρκο των 10 MW (Επίλεκτος). Βέβαια, η ραγδαία 

ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει πλέον ατονήσει, αλλά αναδύονται σημαντικές ευκαιρίες στην συντήρηση και 

παρακολούθηση (monitoring) των ήδη εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών πάρκων, από εξειδικευμένες εταιρείες 

που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων μηχανικών και τεχνικών της Θεσσαλίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν προταθεί από τις επιχειρήσεις διάφορες δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν, για παράδειγμα:  

 Σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Διάταξης 

τηλεμετρίας για καταγραφή, επεξεργασία και έλεγχο καλής λειτουργίας Φωτοβολταϊκων πάρκων 

(περιλαμβάνει: Σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικών και μετεορολογικών δεδομένων, 

σύστημα ελέγχου  ποιότητας μετρητικών δεδομένων, επεξεργασία μετρητικών δεδομένων με στόχο τον 

έλεγχο σε πραγματικό χρόνο  της απόδοσης του ΦΒ πάρκου, τον έλεγχο στις επί μέρους βαθμίδες 

λειτουργίας του πάρκου, την ενημέρωση σε πιθανά σφάλματα η αστοχίες υλικών, τη διάγνωση βλαβών 

και τον έλεγχο επίτευξης της εγγυημένης παραγωγής που δίνεται από τους κατασκευαστές ΦΒ πλαισίων.  

Το όφελος από τη δράση αυτή θα είναι η διασφάλιση καλής λειτουργίας  των Φ/Β συστημάτων , ειδικά στην εποχή 

μας που οι εγγυημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υποστεί περικοπές χωρίς ανάλογη μείωση 

στα επιτόκια των δανείων που απαιτήθηκαν για την κατασκεύη των συστήματων, ο άμεσος εντοπισμός 

σφαλμάτων όπως hot- spots, pid (potential induced degradation κατά το οποίο λόγω υψηλών παράσιτων 

χωριτικοτήτων εμφανίζεται απότομη μείωση της απόδοσης η γήρανση των πάνελ), κλπ τα όποια μπορεί να 

οδηγήσουν σε κατακόρυφη πτώση της απόδοσης των ΦΒ συστήματων. 

 Σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε επιδεικτικά έργα με συνδυασμό αντλίας 

θερμότητας για θέρμανση – ψύξη – παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα, 

και δυνατατότητα ενεργειακού συμψηφισμού της παραγομενής ενεργειας από το ΦΒ σύστημα. Με το 

υπάρχον καθεστώς δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς όμως τη 

δυνανατότητα πωλήσης της περίσσειας από τον παραγωγό. Ωστόσο, δεν διασαφηνίζεται η δυνατότητα 
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μεταβίβασης της επιπλέον ενέργειας στον επόμενο κύκλο καταμέτρησης ώστε να προκύψει ετήσιος 

συμψηφισμός της παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει κατάλληλη διαστασιολόγηση των Φ/Β συλλεκτών με βάση  εκτίμηση των 

ηλεκτρικών φορτίων της οικίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τα φορτία της αντλίας θερμότητας τόσο σε 

λειτουργία ψύξης όσο και θέρμανσης. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν σημαντική μείωση εξόδων λειτουργίας 

της οικίας, την τόνωση της αγοράς κατασκευαστικών εταιρειών που ασχολούνται με τα ΦΒ συστήματα που 

υφίστανται κάμψη στις εργασίες τους λόγω των εξελίξεων στην τιμολόγηση της ενέργειας από ΦΒ,  την περαιτέρω 

διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας χωρίς την ασύμφορη επιβάρυνση του feed in tariff, καθώς και 

πιθανή ένταξη του κόστους μετατροπής σε επιδοτούμενα προγράμματα (Εξοικονομώ κατ ‘οίκον). Με βάση τα 

επιδεικτικά έργα  θα κινητοποιθεί η διασαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και 

θα προκύψουν στοιχεία για τον χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους εγκατάστασης του συνδυασμού των δυο 

συστημάτων. 

Τέλος, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν δράσεις κατάρτισης/ πιστοποίησης τεχνικών για φωτοβολταικά σε σύγχρονες 

τεχνολογίες συντήρησης και παρακολούθησης λειτουργίας. 

4.1.5 Λοιπές Ανανεώσιμες 

Γενικώτερα όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Θεσσαλίας, είναι σκόπιμο να 

επιδιωχθεί η επέκταση και ενίσχυση του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση 

περισσοτέρων αποκεντρωμένων μονάδων ΑΠΕ. Σχετικά, προτάθηκε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εφαρμογών GIS 

για τον καθορισμό των περιοχών απαγόρευσης εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ (αρχαιολογικοί χώροι, δάση κλπ). 

Επίσης, να υποστηριχτεί η βελτίωση του δείκτη ενεργειακής επάρκειας με διασπορά με μικρές μονάδες 

κατάλληλου μεγέθους  εντός των ορίων της περιφέρειας, για την μερική ή ολική κάλυψη φορτίων αιχμής.  

Παράλληλα, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η εκπόνηση στρατηγικών μελετών και μελετών εφαρμογών αξιοποίησης 

διεσπαρμένων πηγών ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, τοπική παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, γεωθερμία μέσης 

ενθαλπίας). 

Επίσης, είναι σκόπιμη η οικονομική υποστήριξη προγραμμάτων συγχρηματοδότησης έργων αξιοποίησης ΑΠΕ από 

ΟΤΑ καθώς και εταιρείες λαϊκής βάσης. 

Κρίσιμη για παραπέρα επέκταση των ΑΠΕ στη Θεσσαλία είναι η υλοποίηση υποδομών διασύνδεσης των Βόρειων 

Σποράδων στο Ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς – διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα 

διευρυνθεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο Νότιο – Ανατολικό Πήλιο η οποία σήμερα 

περιορίζεται από την δυνατότητα του ασθενούς δικτύου να απορροφήσει μεγάλα ποσοστά ενέργειας 

προερχόμενα από ΑΠΕ. Επίσης θα αποδεσμευτούν τα νησιά από τη χρήση ορυκτών καυσίμων για  

ηλεκτροπραγωγή και θα ενισχυθεί  η δυνατότητά τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. 

 

4.2  ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

4.2.1 Κτιριακός τομέας - Εξοικονόμηση ενέργειας – Κέλυφος - Εγκαταστάσεις 

Προτείνεται ενίσχυση δράσεων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις/ δημόσιους φορείς/ φορείς καινοτομίας στους 

παρακάτω άξονες: 
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 την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή κτιρίων 

 την ευρεία χρήση βελτιωμένων πιστοποιημένων προϊόντων στην κατασκευή και την ανακαίνιση των 

κτιρίων, τόσο όσον αφορά το κέλυφος όσο και τις εγκαταστάσεις 

 την επέκταση της χρήσης λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και σχετικών αυτοματισμών (αισθητήρες 

παρουσίας κτλ), σε δημόσια και εμπορικά κτίρια. 

 την αντικατάσταση των εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους (πόλεις αλλά και εθνικό & 

επαρχικό δίκτυο) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της φωτορύπανσης  

 ενημέρωση κοινού και ειδικών για τα οφέλη (οικονομικά και συνθήκες άνεσης) από τη χρήση των 

παραπάνω προϊόντων καθώς και η σωστή χρήση και ενσωμάτωση στην κατασκευή. 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων είναι:  

 μείωση κατανάλωσης  εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων 

 μείωση εισαγωγών οικοδομικών υλικών με βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά  

 μείωση της παραγωγής CO2 από τον κτιριακό τομέα 

 μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  

 αύξηση του ΑΕΠ και του ρυθμού αύξησης  

Ειδικότερα 

 Βελτίωση του συντελεστή αγωγιμότητας λ των πλίνθων και κεραμιδιών με τεχνικές που ήδη είναι 

γνωστές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία (αυξάνοντας τη μάζα και βελτιστοποιώντας τη μορφή – οπές)  

 Βελτίωση του συντελεστή αγωγιμότητας λ των πλίνθων με προσθήκη στη μάζα των πλίνθων 

θερμομονωτικών υλικών η γέμισμα των οπών μεθερμομονωτικά υλικά. 

 Βελτίωση του συντελεστή αγωγιμότητας λ του σοβά αξιοποιώντας υλικά (π.χ. μαρμαρόσκονη) που 

σήμερα αποτελούν απόβλητα κάποιων επεξεργασιών. 

 Παραγωγή πιστοπoιημένου μπετόν χαμηλού συντελεστή αγωγιμότητας λ για χρήση σε ταράτσες κ.λ.π. 

(περλομπετόν – μονάδα παραγωγής περλομιν στο Βόλο) 

 Αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών υποπροϊόντων για την ανάπτυξη, προτυποποίηση και παραγωγή 

μονωτικών υλικών (π.χ. μαλλί) 

 Αξιοποίηση ορυκτών πόρων της περιφέρειας για την ανάπτυξη, προτυποποίηση, πιστοποίηση, και 

παραγωγή  δομικών μονωτικών υλικών 

Διείσδυση της Ηλιακής θέρμανσης  στην ελληνική αγορά – Ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλων ελεγκτών για 

ζεύξη της ηλιακής θέρμανσης με τα κλασσικά συστήματα θέρμανσης. 

Όσον αφορά την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η επιδότηση προγραμμάτων 

εγκατάστασης ευφυών μετρητών σε δημόσια κτίρια. Παράλληλα θα πρέπει να υποστηριτούν προγράμματα 

εκπαίδευσης Μηχανικών & εγκαταστατών στις τεχνολογίες των ευφυών μετρητών και των ευφυών δικτύων. 

Η παροχή κινήτρων για τις παραπάνω δράσεις έχει προταθεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Επιδοτούμενα προγράμματα υλοποίησης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια. 

 Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών εφόσον αποδεικνύεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  

 Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών εφόσον το κτίριο πληροί φιλοπεριβαλλοντικές προδιαγραφές 

(εφαρμογή ΓΟΚ – ΝΟΚ σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου, εγκατάσταση πράσινου 

δώματος κλπ) 
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Τέλος, στα πλαίσια της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων για την κατασκευή/ θερμομόνωση του κελύφους 

κτιρίων με την ευρύτερη έννοια θα πρέπει να ιδωθούν και οι αγροτικές αποθήκες, silos, βουστάσια, ποιμνιοστάσια, 

σύγχρονα θερμοκήπια, συσκευαστήρια και υποδομές δευτερογενούς επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, 

logistics centers αποκλειστικά για αγροτικά προϊόντα κτλ. Επίσης, εκτός από το κέλυφος θα πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των υποδομών αυτών 

(ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, συστήματα υδροπονικής 

καλλιέργειας, συστήματα αυτοματισμού και τυποποίησης, συστήματα ταξινόμησης και συσκευασίας, ψυκτικοί 

θάλαμοι κ.α.), ο μηχανολογικός εξοπλισμός των υπαίθριων καλλιεργειών (όπως αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, 

φρέζες και λοιπά εξαρτήματα). Η γνώση. Τεχνογνωσία που διαθέτουν οι φορείς καινοτομίας είναι σκόπιμο να 

επιδειχτούν στην πράξη σε κοινά προγράμματα επίδειξης σύγχρονων  υδροπονικών καλλιεργειών σε θερμοκήπια 

υψηλής τεχνολογίας, με αύξηση της εγχώριας ΑΠΑ στην κατασκευή τους. 

4.2.2 Φυσικό Αέριο 

Η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων κατοικιών και εμπορικού/ δημόσιου τομέα θα 

πρέπει να ενισχυθεί και να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με εξελιγμένες τεχνολογίες ελέγχου/ συμπαραγωγή ώστε να 

μειώσει τη συνολική ενεργειακή δαπάνη. Η δημιουργία επιπλέον τοπικής προστιθέμενης αξίας στην κατεύθυνση 

αυτή από τοπικές βιομηχανίες μπορεί να αναδειχθεί και να ενισχυθεί.  Επιπλέον, το φυσικό αέριο, σε σχέση με τη 

γενικότερη θέση της Ελλάδας και τις προοπτικές που ανοίγονται με τους μεγάλους αγωγούς  μεταφοράς (π.χ. ΤΑΡ) 

και τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, μπορεί να δώσει σημαντικές ευκαιρές 

ανάπτυξης στην τοπική βιομηχανία, η οποία είναι σκόπιμο να ενισχυθεί για συνεργασία με τους ερευνητικούς 

φορείς για την δραστηριοποίηση τόσο στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων όσο και την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν την κατασκευή, πιστοποίηση και συντήρηση ενεργειακών υποδομών 

αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου (δεξαμενές, δοχεία πίεσης, σωληνώσεις, αγωγοί). 

4.2.3 Αντλίες θερμότητας (θέρμανση – ψύξη) 

Η περαιτέρω διείσδυση των αντλιών θερμότητας τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη κτιρίων, αλλά και άλλου 

τύπου στεγασμένων κατασκευών (π.χ. θερμοκήπια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις) θα πρέπει να ενισχυθεί, αφού 

αυτές αποτελούν την πλέον οικονομική τεχνολογία θέρμανσης – ψύξης, με άντληση/ απόρριψη θερμότητας 

από/στο περιβάλλον (αέρας/ ύδατα/ έδαφος).  

Όσον αφορά στο μέσον άντλησης/ απόρριψης ενέργειας, είναι χρήσιμο να εξεταστεί πού υπάρχουν ευκαιρίες για 

εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, για αύξηση του αριθμού ισχύος (COP). Επίσης η απόρριψη/ 

άντληση θερμότητας σε/από επιφανειακά (ή και υπόγεια ύδατα με επανέγχυση του αντλούμενου νερού) 

αποτελούν ιδιαίτερα ευνοϊκές λύσεις για αρκετές περιοχές της Περιφέρειας και θα πρέπει να ενισχυθούν τα 

σχετικά προγράμματα επίδειξης για κτίρια και θερμοκήπια.   

Μπορεί να επιδοτηθεί η εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας σε τουριστικές και αγροτικές εφαρμογές εφόσον 

διαθέτουν οικονομοτεχνικές μελέτες με χρήση πιστοποιημένων μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων. 

4.2.4 Λέβητες pellets/ στερεών καυσίμων 

Δεδομένου ότι στη Θεσσαλία υπάρχει σημαντικό δυναμικό παραγωγής βιομάζας, και η πελετοποίηση είναι μιά 

ιδιαίτερα βολική τεχνολογία δημιουργίας τυποποιημένου καυσίμου, η παραπέρα ανάπτυξη εξελιγμένων λεβήτων 

πελέτας και παρελκόμενων συσκευών (τροφοδότες, ταινιομεταφορείς κτλ) αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις 

υφιστάμενες βιομηχανίες τον τομέα αυτό, όπως και γενικότερα σε λέβητες για καύση φυτικών υποπροϊόντων, η 

τεχνολογία σχεδιασμού των οποίων εξειδικεύεται σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με το είδος του καυσίμου (π.χ. 
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πελέτα, ξύλο, μπρικέτες, κουκούτσια κτλ). Εδώ υπάρχει αξιόλογη βιομηχανική παράδοση στον κλάδο του 

μετάλλου και επομένως είναι σκόπιμη η υποστήριξη της υπάρχουσας βιομηχανίας στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα με 

την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας καύσης για στερεά καύσιμα, θα πρέπει να μελετηθούν, σε συνεργασία με 

τους ερευνητικούς φορείς, και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των στερεών καυσίμων (σωματιδιακή 

ρύπανση) και η ανάπτυξη κατάλληλων φίλτρων για τη μείωσή τους. 

4.2.5 Ηλιοθερμικά μικρής κλίμακας (θέρμανση κτιρίων με συλλέκτες) 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εφαρμογές ηλιοθερμικών μικρής κλίμακας (ηλιακών συλλεκτών νερού ή αέρα), για 

θέρμανση χώρων, παρουσιάζουν ακόμη μικρό βαθμό διείσυσης στην Ελλάδα. Η αύξηση της διείσδυσης τέτοιων 

εφαρμογών, θα ενισχύσει όχι μόνον την εξοικονομούμενη ενέργεια στη θέρμανση κτιρίων, αλλά και θα ενισχύσει 

την ΑΠΑ της Θεσσαλίας, όπου υπάρχουν κατασκευαστές που παράγουν ηλιακά συστήματα θέρμανσης ζεστού 

νερού χρήσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να επεκταθούν στην κατασκευή συλλεκτών για θέρμανση χώρων και 

παρελκομένων.  

Η εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε τουριστικές και αγροτικές εφαρμογές θα πρέπει να βασιστεί σε 

τεχνοοικονομικές μελέτες με χρήση πιστοποιημένων μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων. 

4.2.6 Ολοκληρωμένες υβριδικές λύσεις  

Οι τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν μπορούν να συνδυάζονται έξυπνα, με κατάλληλα σχεδιασμένα υβριδικά 

συστήματα που να επιτυγχάνουν πιό αποδοτική χρήση αλλά και ιδιοπαραγωγή της ενέργειας σε κτίρια με τη 

χρήση διατάξεων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού- Θερμότητας (ΣΗΘ) μικρής κλίμακας. Η χρήση τέτοιων 

συστημάτων ευνοείται στην περιοχή από την διαθεσιμότητα φυσικού αερίου και δυνητικά βιοαερίου. Εκτός από 

την καύση φυσικού αερίου, η συμπαραγωγή μπορεί να βασίζεται και σε αερόψυκτα φωτοβολταϊκά 

ενσωματωμένα στο κέλυφος (BIPV systems), ενώ ο παραγόμενος ηλεκτρισμός κατά κανόνα τροφοδοτεί αντλίες 

θερμότητας. Η σχετική τεχνογνωσία μπορεί να διαχυθεί με συνεργασία φορέων  καινοτομίας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας με συστάδες κατασκευαστικών επιχειρήσεων και μελετητών για την ανάπτυξη τοπικά βέλτιστων 

συστημάτων που η παραγωγή και διάδοσή τους θα αυξήσει την ΑΠΑ της περιφέρειας σε σχέση με εισαγωγή 

«πακεταρισμένων συστημάτων» από το εξωτερικό. Η ανάπτυξη και διάδοση τέτοιων συστημάτων  είναι σκόπιμο  

να υποστηριχτεί με πιλοτικές εγκαταστάσεις σε δημόσια κτίρια και την εκπαίδευση των τεχνικών του κλάδου. 

4.3  ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Κ ΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α/ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία, αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για τη βιωσιμότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων που έχουν μείνει στο Θεσσαλικό χώρο. 

Διαπιστώθηκε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι βιομηχανίες άργησαν πολύ να ασχοληθούν συστηματικά με τη 

μείωση του ενεργειακού κόστους τους, η οποία σε πρώτη φάση επιτυγχάνεται με την ενεργειακή επιθεώρηση των 

γραμμών παραγωγής και των ενεργειακών εγκαταστάσεων, η οποία οδηγεί σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

που συνήθως έχουν απόδοση της τάξης του 20% και άνω, την πρώτη φορά που θα εφαρμοστούν. Για το σκοπό 

αυτό σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ερωτηματολόγιο 

Χρήσης Ενέργειας, Πρώτων Υλών και Προϊόντων
6
, το οποίο με ευθύνη του Συνδέσμου θα διανεμηθεί στα μέλη του 

                                                                                 

6
 ΕΘΘΜ/ΣΒΘΚΕ/ΣΘΕΒ: Eρωτηματολόγιο Χρήσης Ενέργειας, Πρώτων Υλών και Προϊόντων. Βόλος, 

Λάρισα Δεκέμβριος 2013. 
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και θα γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες βιομηχανίες, και να χρησιμοποιηθεί 

ως βάση για τις προτεινόμενες παρακάτω δράσεις. 

4.3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ) στις Θεσσαλικές 

Βιομηχανίες μπορεί να αποδώσει άμεσα σημαντικά οφέλη και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες νέων μηχανικών και 

τεχνικών. Δεδομένου ότι ελάχιστες βιομηχανίες έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή στη βελτιστοποίηση των 

γραμμών παραγωγής τους, όπου υπάρχει κατά κανόνα σημαντικός αριθμός ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι 

ελέγχονται με απαρχαιωμένα συστήματα ελέγχου, αλλά και ανεμιστήρες – φυσητήρες που δεν έχουν 

βελτιστοποιηθεί στη συνεργασία τους με τους ηλεκτροκινητήρες για επίτευξη ικανοποιητικού συνολικοιύ βαθμού 

απόδοσης.  

Εδώ θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία, μετά από σχετική έρευνα με εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και 

ευαισθητοποίηση, συστάδων ομοειδών βιομηχανικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αντίστοιχες ευκαιρίες 

εξοικονόμησης ενέργειας στις γραμμές παραγωγής και στις διεργασίες τους, οι οποίες θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν με «κουπόνια ενεργειακής επιθεώρησης», τα οποία θα διαθέτουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων με την 

υποστήριξη νέων, κατάλληλα εκπαιδευμένων μηχανικών – ενεργειακών επιθεωρητών βιομηχανίας, προκειμένου 

αυτοί να πραγματοποιήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις στις βιομηχανίες, να προσδιορίσουν το ενεργειακό τους 

αποτύπωμα και να προτείνουν τα απαραίτητα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι 

σκόπιμο να ενισχυθεί η παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης μηχανικών σε ενεργειακές 

επιθεωρήσεις παραγωγικών μονάδων με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού (π.χ. υπέρυθρη θερμογραφία κτλ) καθώς 

και υπολογιστικών εργαλείων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν από την παροχή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης τεχνιτών σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. 

Σχετικά με το παραπάνω, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση εταιρειών παροχής ενεργειακών 

υπηρεσιών   με κατάλληλα σχήματα, καθώς και να θεσμοθετηθεί η απαίτηση για διεξαγωγή ενεργειακής 

επιθεώρησης σε υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες ως προϋπόθεση για την ένταξή τους σε προγράμματα 

χρηματοδότησης. 

Σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχουν και στις βασικές διεργασίες παραγωγής στις 

χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, ασβεστοποιία κτλ. 

Επίσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης των στελεχών της βιομηχανίας για τις δυνατότητες που υπάρχουν για 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε γραμμές παραγωγής, εξοικονόμηση  καυσίμων σε λεβητοστάσια, καθώς 

και εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση αποβλήτων, έχει προταθεί η υποστήριξη  εκπαιδευτικών σεμιναρίων-

ημερίδων (δράσεων) σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς (ΣΘΕΒ, ΣΒΘΚΕ, ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ  κλπ). 

4.3.2 Βιομάζα 

Η αξιοποίηση βιομάζας στο καύσιμο μίγμα ενεργοβόρων βιομηχανιών (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιϊα, 

ασβεστοποιία), αποτελεί σημαντική ευκαιρία για το Θεσσαλικό Χώρο, προκειμένου να μειώσει τη δαπάνη 

καυσίμου και αυτήν για δικαιώματα διοξειδίου του άνθρακα.  

Για παράδειγμα, μπορεί να ενισχυθεί η χρήση βιομάζας στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων τόσο στη 

διαδικασία παραγωγής (Μίξη κεραμικής μάζας με βιομάζα, Καύση βιομάζας συγχρόνως με τη διαδικασία όπτησης 

της κεραμικής μάζας - Μείωση απαιτήσεων σε ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον κατά 30%, ενσωμάτωση 

υπολειμμάτων καύσης βιομάζας (στάχτη) στην κεραμική μάζα), όσο και στη διαδικασία ξήρανσης (χρήση βιομάζας 

για κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων κατά την ξήρανση με αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων. Το 15 – 30% των 
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ενεργειακών απαιτήσεων κατά την παραγωγή κεραμικών αφορά την διαδικασία ξήρανσης). Με κατάλληλη 

βελτιστοποίηση, πέρα από τα ενεργειακά οφέλη προκύπτει βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

οπτοπλίνθων  που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων (βλ. οικεία ενότητα). 

Για το παράδειγμα της βιομηχανίας κεραμικών δομικών υλικών, έχουν προταθεί σχετικά να ενισχυθούν οι 

παρακάτω δράσεις: 

 Ανασχεδιασμός φούρνων έψησης κεραμικών προϊόντων  

 Αξιολόγηση πρώτων υλών για αποτελεσματική ενεργειακή ξήρανση – έψηση κεραμικών προϊόντων  

 Έξυπνη διαχείριση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής)   

 Βελτίωση του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας  

 Οn site παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αξιοποίηση πλεοναζόντων θερμικών φορτίων) 

 On site παραγωγή βιοαερίου και αέριου σύνθεσης (syn-gas) 

 Ενίσχυση, σε συνεργασία με Ερευνητικά Εργαστήρια της περιοχής, λογικών ολιστικής διαχείρισης 

υποπροϊόντων διαδικασιών άλλων βιομηχανιών από την κεραμική βιομηχανία. 

Προϋπόθεση για τα παραπάνω, όπως προαναφέρθηκε, είναι η υποστήριξη με σχετικές παρεμβάσεις, της 

δημιουργίας  μιάς αξιόπιστης αγοράς υποπροϊόντων βιομάζας στη γειτονιά των εργοστασίων. 

4.3.3 Φυσικό Αέριο 

Η περαιτέρω διείσδυση της χρήσης του φυσικού αερίου στη βιομηχανία θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της 

ανάδειξης και ενίσχυσης εξειδικευμένων εφαρμογών που θα εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα 

πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου καυσίμου σε σχέση με το σχετικά υψηλό κόστος του. 

4.3.4 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας 

Στη Θεσσαλία υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες σημαντικές μονάδες συμπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου (π.χ. 

Βιοκαρπετ), αλλά  η λειτουργία τους αντιμετώπισε προβλήματα βιωσιμότητας λόγω μη βέλτιστου σχεδιασμού και 

επιλογής μηχανών. Η κατασκευή διατάξεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας με σημαντική 

προστιθέμενη αξία από το Θεσσαλικό χώρο θα πρέπει να υποστηριχτεί εκ νέου, τόσο σε σχέση με το φυσικό αέριο, 

όσο και με το βιοαέριο, αλλά και τη βιομάζα. Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί η τοπική εξειδίκευση στις  μεταλλικές 

κατασκευές για την παραγωγή εξειδικευμένων συσκευών όπως εναλλάκτες, λέβητες, σωληνώσεις κτλ. 

Είναι σκόπιμη εναλλακτικά η συγχρηματοδότηση έργων τηλεθέρμανσης σε επίπεδο αγροτικών οικισμών για την 

αξιοποίηση της θερμότητας που παράγεται από μονάδες συμπαραγωγής με χρήση τοπικής βιομάζας (θα πρέπει 

όμως να πιστοποιείται η τοπική προέλευση της βιομάζας). 

4.3.5 Αγροτικές/ νησιωτικές  χρήσεις (μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας και καυσίμων) 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για παραγωγή στερεών και υγρών βιοκαυσίμων για 

ιδιόχρηση από αγροτικές επιχειρήσεις. Πέρα από τις δυνατότητες αυτές, προκύπτει ότι υπάρχει αξιόλογο δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Εδώ έχει προταθεί να 

υποστηριχθεί η εισαγωγή τεχνολογιών μέτρησης ενεργειακής κατανάλωσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

καθώς και η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. στις αρδεύσεις, θέρμανση 

εγκαταστάσεων κτλ). Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης 

υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας αυτόνομων ή διασυνδεδεμένων αυτοπαραγωγών. 
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Πέρα από την εισαγωγή τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από υπολείμματα κτηνοτροφίας που έχουν 

προαναφερθεί, κρίνεται σκόπιμη και η υποστήριξη της  παραγωγής σε μικρή κλίμακα λιπασμάτων, 

εδαφοβελτιωτικών και compost, με σύμπραξη γειτονικών γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων. 

Εδώ μπορεί να ενισχυθεί και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αποτύπωσης της πυκνότητας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές με σκοπό τη χρήση της πληροφορίας στην ανάπτυξη 

συστημάτων ευφυούς δικτύου. 
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5 ΕΙΣΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε ν' απαντήσουμε τα ερωτήματα της μεθοδολογίας RIS3KEY με βάση τα δεδομένα 

που αναλύσαμε και τις απόψεις των ατόμων που συμμετείχαν στις εργασίες της ομάδας. 

 

1) Ποιοί είναι οι κύριοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας για τη θεματική περιοχή που εξετάζετε; Σε 

ποιούς απ' αυτούς υπάρχουν ανεπτυγμένα δίκτυα καινοτομίας ή συστάδες επιχειρήσεων; Πως εξελίχθηκαν τα 

τελευταία 10-15 χρόνια; 

Στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας ο κύριος κλάδος που υπάρχει στη θεσσαλία είναι αυτός της παραγωγής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στον κλάδο της βιομηχανίας παραγωγής καυσίμων υπάρχουν μονάδες παραγωγής 

βιοντίζελ, τόσο από ενεργειακές καλλιέργειες (ηλιόσπορος, ελαιοκράμβη κλπ), όσο και από χρησιμοποιημένα 

μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια). Υπάρχει όμως εν δυνάμει η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, η οποία εξετάζεται 

ως σημαντικός τομέας που θα μπορούσε να ενισχύσει το ΑΠΑ της Θεσσαλίας. Επίσης, όσον αφορά στη χρήση 

ενέργειας, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο τομέα παρεμβάσεων που εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, 

αυτή αγγίζει τόσο τον κλάδο της μεταποίησης όπου εντάσσονται σημαντικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, όσο και 

στον κτιριακό τομέα, ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι υπεύθυνος για το 35% της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων. 

2) Ποιές είναι οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της Περιφέρειας ("περιφερειακοί πρωταθλητές") σε κάθε 

κλάδο; 

Όσον αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυριαρχούν η ΑΓΕΤ/ Lafarge στην παραγωγή τσιμέντου, η Sovel  και 

επίσης η Χαλυβουργία Ελλάδος στην παραγωγή χάλυβα. Επίσης, η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία στην 

επεξεργασία του βάμβακος και παραγωγή νημάτων. 

3) Πόσο ανταγωνιστικοί είναι οι εξεταζόμενοι κλάδοι της περιφερειακής οικονομίας σε σχέση με τον 

Ευρωπαϊκό ή το διεθνή ανταγωνισμό και πως εξελίχθηκαν την τελευταία δεκαετία; 

Η ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια δεδομένα είναι 

χαμηλή λόγω του ανταγωνισμού από χώρες ή περιοχές με μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας και χαμηλότερο 

ενεργειακό κόστος.  

4) Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του, σε ποιούς 

τομείς θεωρείτε ότι αριστεύει (ή έχει πιθανότητες ν' αριστεύσει) η Περιφέρεια; 

Στο Βόλο αλλά και στη Λάρισα – Τρίκαλα υπάρχει πολύ σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην κατηγορία των 

στελεχών της Βιομηχανίας (μηχανικοί, στελέχη επιχειρήσεων). Στη Λάρισα – Καρδίτσα –Τρίκαλα – Βόλο υπάρχει 

σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στις Γεωπονικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Τροφίμων. Πρόκειται για 

περιφερειακές επιστημονικές εξειδικεύσεις της Θεσσαλίας σε σχέση με την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχουν 

αναγνωριστεί μέχρι στιγμής συνθήκες αριστείας σε κάποια απ' αυτές. Η επιστημονική γνώση συνδυάζεται με την 

τεχνογνωσία και τη βιομηχανική, αγροτική και κτηνοτροφική παράδοση, δημιουργώντας σημαντικές προϋπο-

θέσεις αξιοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο.  

5) Ποιές τεχνολογίες, προϊόντα ή ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά θεωρείτε ως τις πλέον ελπιδοφόρες για 

την περιφερειακή οικονομία την προσεχή δεκαετία; 

Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, η μεγάλη ευκαιρία για την περιφερειακή οικονομία είναι να αξιοποιήσει τις 

μεγάλες ποσότητες βιομάζας που παράγει/ έχει τη δυνατότητα να παράγει ο θεσσαλικός κάμπος, στην παραγωγή 
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και αξιοποίηση στερεών, υγρών και αερίων βιοκαυσίμων, καθώς και την αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών 

όπως π.χ. τα μικρο-φύκη. Η αξιοποίηση μπορεί να γίνει τόσο από τους ίδιους τους αγρότες ώστε να βελτιώσουν 

την ανταγωνιστικότητα και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους, όσο και από τη βιομηχανία, αλλά και από τον 

τομέα της κατοικίας σε ημι-αστικές και αγροτικές κυρίως περιοχές. Σημαντική απαίτηση εδώ είναι η δημιουργία 

κέντρου logistics για την μεταφορά προϊόντων και αγαθών (εφοδίων, ζωικού κεφαλαίου, παραπροϊόντων, 

υπολειμμάτων και απορριμμάτων) που να συνδέει την περιφέρεια με τα βασικά λιμάνια, οδικούς και 

σιδηροδρομικούς κόμβους για σημαντική οικονομία κλίμακας. Το τεχνολογικό υπόβαθρο των ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών δομών της Περιφέρειας μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις. 

Σημαντικές ευκαιρίες αναμένονται και στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, εξαιτίας της 

συνεχιόμενης μείωσης του κόστους επένδυσης. Όσον αφορά τη χρήση ενέργειας, η μεγάλη ευκαιρία την τρέχουσα 

δεκαετία είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τηλεματικής και των σύγχρονων τεχνολογιών συμπαραγωγής 

στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς και στη βιομηχανία. Επίσης, η περαιτέρω αξιοποίηση 

του φυσικού αερίου στον κτιριακό τομέα και τη βιομηχανία, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων στον κλάδο 

της παραγωγής μεταλλικών οικίσκων και προκατασκευασμένων οικιών με αναβαθμισμένη ενεργειακή 

συμπεριφορά. 

6) Ποιές απειλές ή προκλήσεις θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσουν οι βασικοί κλάδοι και οι εξεταζόμενοι 

κλάδοι της περιφερειακής οικονομίας την προσεχή δεκαετία; 

Οι βασικές προκλήσεις που αναμένεται ν' αντιμετωπίσει ο τομέας της παραγωγής και χρήσης ενέργειας στη 

Θεσσαλία με ορίζοντα το 2020 είναι: 

 Η τροποποίηση της ΚΑΠ με περαιτέρω μειώσεις των γεωργικών επιδοτήσεων. Θα πρέπει να γίνει 

προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες ανάγκες. 

 Η αύξηση του κόστους ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να αλλάξει σημαντικά το ενεργειακό 

μίγμα στην περιφέρεια. 

7) Πόσο διεθνοποιημένη είναι η περιφερειακή οικονομία με όρους εξαγωγών ή / και άμεσων ξένων 

επενδύσεων; Ποιοί κλάδοι είναι οι πιο διεθνοποιημένοι μ' αυτή την προοπτική; Ποιές είναι οι κύριες αγορές 

του εξωτερικού; 

Η οικονομία της περιφέρειας είναι σε μικρό βαθμό διεθνοποιημένη, τόσο σε όρους εξαγωγών (όπου κυριαρχούν τα 

τρόφιμα) όσο και σε όρους άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο πιό διεθνοποιημένος κλάδος είναι αυτός της 

τσιμεντοβιομηχανίας.  Ακολουθεί ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος έχει αξιόλογο εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Οι κύριες αγορές του εξωτερικού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι Αραβικές Χώρες..   

8) Ποιοί κλάδοι / υποκλάδοι της περιφερειακής οικονομίας είναι ισχυροί ως προς τις επενδύσεις τους σε 

Έρευνα και Ανάπτυξη; Από που προμηθεύονται νέα επιστημονική ή τεχνολογική γνώση; 

Σύμφωνα με δεδομένα της ΓΓΕΤ που επεξεργάστηκε και παρουσίασε τον Απρίλιο 2013 η Ομάδα Ειδικών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το RIS3, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 είχαν εγκριθεί 122 

ερευνητικά έργα με συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από τη Θεσσαλία. Ο συνολικός τους 

προϋπολογισμός ήταν €7 εκατομμύρια ή 2,96% του προϋπολογισμού σε επίπεδο χώρας, μία ιδιαίτερα χαμηλή 

επίδοση. Απ' αυτά, το 66% κατέληξε σε επιχειρήσεις και το 30% σε ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς. Η πρώτη 

κατηγοριοποίηση έδειξε ότι το 42% αφορούσε δράσεις στους τομείς της Τεχνολογίας (επιστήμες μηχανικού), 25% 

στην ιατρική και 21% στις Γεωπονικές επιστήμες. Ως προς το πεδίο εφαρμογής, η γεωργία και η τεχνολογία 

τροφίμων ήταν στην πρώτη θέση με το 29% του προϋπολογισμού ακολουθούμενες από τη μεταποίηση (20%) και 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (17%). Το 10% του δείγματος δήλωσε ότι η Ε&Α έχει οδηγήσει 

έστω και με έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη νέου προϊόντος, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί είτε σε ανα-
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ποτελεσματικότητα της Ε&Α, ή σε έρευνα προς την λάθος κατεύθυνση, ή απλά σε έλλειψη γνώσης και εμπειρίας σε 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

9) Τα Πανεπιστήμια/ ΤΕΙ της Περιφέρειας τροφοδοτούν την περιφερειακή οικονομία με ικανούς αποφοίτους 

ή οι επιχειρήσεις χρειάζεται να ψάξουν αλλού; 

Το περιφερειακό ακαδημαϊκό σύστημα στη Θεσσαλία φαίνεται να είναι καλά διαρθρωμένο για να καλύψει τις 

ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας. Σε επίπεδο ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει ισχυρό ερευνητικό 

δυναμικό στην Πολυτεχνική Σχολή  (Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Η/Υ, Πολιτικών 

Μηχανικών, Αριτεκτόνων Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και στη Σχολή 

Γεωπονικών Επιστημών (Τμήματα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γ εωπονίας, 

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος). Αντίστοιχα, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί η Σχολή Τεχνολογικών 

Εφαρμογών (Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ) και η Σχολή Τεχνολογίας 

Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να παρέχονται στους απόφοιτους επιπλέον 

δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πάνω στος σύγχρονες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που αναδύονται 

στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να παρέχονται εξειδικεύσεις μέσω μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων πάνω σε θέματα ενέργειας. 

10) Πώς αξιολογείτε το κλίμα για την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια; Ποιοί είναι οι φραγμοί και ποιά 

τα προβλήματα για τους κλάδους / υποκλάδους που εξετάζετε; 

Τα γενικά προβλήματα της επιχειρηματικότητας στη χώρα ισχύουν κατ' αναλογία και σε επίπεδο Θεσσαλίας και 

επιδρούν, προφανώς, και στον κλάδο. Η έλλειψη ρευστότητας είναι το βασικό ζήτημα σε μία αγορά που 

ουσιαστικά έχει δώσει έμφαση στο κόστος έναντι της ποιότητας. Ο τραπεζικός τομέας υπολειτουργεί και τα 

ιδιωτικά κεφάλαια εφαρμόζουν παραδοσιακά στρατηγικές χαμηλού ρίσκου που δεν ευνοούν την καινοτομία. 

Ζητήματα γραφειοκρατίας από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης (πολυνομία, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις 

περιβαλλοντικών όρων, κ.ά.) και στρεβλής, μη ελεγχόμενης, λειτουργίας του ανταγωνισμού δυσχεραίνουν την 

κατάσταση. 

11) Τα μέχρι σήμερα μέτρα ενίσχυσης της καινοτομίας (επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις, κουπόνια 

καινοτομίας, κ.ο.κ.) ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων; Ποιά θα ήταν τα 

κατάλληλα κίνητρα για να επενδύσουν οι επιχειρήσεις περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη; 

Με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στην ερώτηση 8, φαίνεται ότι τα μέτρα ενίσχυσης της καινοτομίας της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ), που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κεντρικά υπό την αιγίδα της 

ΓΓΕΤ, δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς από τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, αφού η συμμετοχή τους ήταν μικρή 

αναλογικά. Οι λόγοι γι’ αυτό θα πρέπει να σχετίζονται με τη στόχευση των επιλέξιμων προγραμμάτων, αλλά και το 

γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η κατάλληλη κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων – ερευνητικών 

φορέων – Πανεπιστημίου στη Θεσσαλία. Αντίθετα, οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2007‐

2013 βρήκαν πολύ πιο μεγάλη ανταπόκριση στη Θεσσαλία, προφανώς επειδή αφορούσαν ενισχύσεις των 

επιχειρήσεων σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό. Κατά τα άλλα, όλες οι μέχρι τώρα εφαρμοσθείσες 

μορφές ενίσχυσης (επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, κουπόνια καινοτομίας) αναμένεται να εφαρμοστούν με 

επιτυχία στο τρέχον πλαίσιο, αρκεί να υπάρξει σωστή στόχευση της επιλεξιμότητας. Η Υλοποίηση των 

ενεργειακών επεμβάσεων προτείνονται να γίνουν είτε με τη μορφή επιδότησης ποσοστού επί του συνολικού 

προϋπολογισμού είτε με στοχευμένες πολιτικές μείωσης φορολογικών συντελεστών ή αποφορολογήσης.     
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6 ΣΥΝΘΕΣΗ 

Από την ανάλυση και την παράθεση των προτάσεων των διαφόρων φορέων που παρατέθηκε, προκύπτει αβίαστα 

το συμπέρασμα ότι ο τομέας παραγωγής και χρήσης της ενέργειας είναι τομέας - κλειδί για την οικονομία της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένου τόσο του πρωτογενούς και δευτερογενούς αλλά και του 

τριτογενούς τομέως, λόγω των συνεργειών που αναδεικνύονται, και επομένως θα πρέπει ν' αποτελέσει μία 

σημαντική προτεραιότητα στην υπό διαμόρφωση στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έξυπνη 

εξειδίκευση.  

1. Όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας στο Θεσσαλικό Χώρο, ως πρώτη προτεραιότητα αναφέρεται η 

υποστήριξη τόσο των ενεργειακών καλλιεργειών όσο και της αξιοποίησης της εναπομένουσας βιομάζας 

από φυτικά υπολείμματα, η οποία όμως προϋποθέτει την πλήρη ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας για τη 

βιομάζα/ απορρίμματα, που θα καταλήγει σε κατάλληλα χωρικά κατανεμημένους προορισμούς,  

εργοστάσια ή και κινητές εγκαταστάσεις τυποποίησης/ διάθεσης, ώστε να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη 

αγορά βιομάζας με κατάλληλο βάθος. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη της αξιοποίησης 

αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών 

ξυλείας (ελαιοπυρήνας, πριονίδι), αλλά και αστικών αποβλήτων στην παραγωγή ενέργειας μέσω της 

αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών (πυρόλυση, αεριοποίηση, αναερόβια επεξεργασία, κλπ). 

2. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η συστηματική παρέμβαση για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων 

στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης της αποδοτικότητας. Η γεωγραφική τοποθέτηση των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις καθιστά προνομιούχες για τη χρήση κάθε ενεργειακού 

προϊόντος καθώς επίσης και οικονομικά βιώσιμες, αρκεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη συστάδων ομοειδών 

βιομηχανιών που θα λειτουργήσουν με βάση τις αρχές της βιομηχανικής οικολογίας, σε στενή 

συνεργασία με τους φορείς καινοτομίας της Περιφέρειας, αλλά και να δημιουργηθεί κουλτούρα  

οριζόντιας διάχυσης καλών πρακτικών από ομοειδείς βιομηχανίες. Παράλληλα κρίνεται σκόπιμη και η 

διερεύνηση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς καινοτομίας, της τοπικής δικτύωσης και 

συσταδοποίησης βιομηχανιών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε παραγόμενα υποπροϊόντα μιας 

βιομηχανικής διεργασίας να αποτελούν τροφοδοσία για μια διαφορετική βιομηχανική δραστηριότητα, 

στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων.  

3. Στην προοπτική της Έρευνας και Καινοτομίας διαπιστώνεται ότι η ζήτηση εκ μέρους των παραγωγών και 

της βιομηχανίας δίνει έμφαση σε τεχνολογίες που βελτιώνουν στάδια υφιστάμενων παραγωγικών 

διεργασιών ενώ τα εθνικά κείμενα στρατηγικής κατά κανόνα ακολουθούν τις προτεραιότητες του 

ευρωπαϊκού και αμερικανικού χώρου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται εν μέρει στο πρώιμο στάδιο εξέλιξης 

του επιχειρηματικού τομέα στην κατανόηση θεμάτων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αλλά και εν 

μέρει σε διαφορετικές προτεραιότητες του εγχώριου παραγωγικού ιστού που αρνούνται να 

αφουγκραστούν οι εγχώριοι ερευνητές. Κατά την προγραμματική περίοδο είναι σκόπιμο να συμφωνηθεί 

ο προσανατολισμός ενός μέρους των ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων προς την κατεύθυνση πιό βασικών αναγκών του παραγωγικού τομέα, αλλά και να 

υποστηριχτεί η ανάπτυξη και διατήρηση δυναμικού Ε&ΤΑ στις επιχειρήσεις για προϊοντικές καινοτομίες.  

4. Σημαντικές παρεμβάσεις προτάθηκαν και στον κτιριακό τομέα, που περιλαμβάνει κατοικία, εμπορικό και 

βιομηχανικό κτίριο  καθώς και αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές 

αφορούν κατά κύριο λόγο τη χρήση ενέργειας, με προεξάρχοντες στόχους αυτούς της εξοικονόμησης 

ενέργειας με βελτιώσεις στο κέλυφος και τις εγκαταστάσεις των κτιριακών κατασκευών, καθώς και της 
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αξιοποίησης του διαθέσιμου ενεργειακού μίγματος σε τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται ο βαθμός 

απόδοσης και να ελαχιστοποιείται το κόστος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή 

προκύπτουν επιπλέον ευκαιρίες για αύξηση της Περιφερειακής ΑΠΑ όσον αφορά τις κατασκευές αλλά 

και τη βιομηχανική παραγωγή αναβαθμισμένων δομικών προϊόντων και ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού θέρμανσης/ ψύξης/ συμπαραγωγής που θα υποστηρίξουν την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτιρίων.   

5. Στην προοπτική των ανθρώπινων πόρων τέθηκαν ζητήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τόσο προς την 

κατεύθυνση της υποστήριξης ενεργειακών καλλιεργειών, όσο και στην κατεύθυνση της απόκτησης 

τεχνογνωσίας στα διάφορα πεδία ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας/ απορριμάτων, της 

υποστήριξης της παρακολούθησης λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και της 

εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών στην εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία, ενεργειακές 

επιθεωρήσεις, ευφυείς μετρητές και δίκτυα κτλ. 

6. Για να αξιολογηθούν θετικά οι προαναφερθείσες δράσεις από τη βιομηχανία, στα πλαίσια της βελτίωσης 

της παραγωγικότητας και της μείωσης του ενεργειακού κόστους, θα πρέπει η Τοπική Κυβέρνηση στις 

διάφορες βαθμίδες της, αξιοποιώντας την τεχνική συμβουλή ειδικών από τους φορείς καινοτομίας, να 

εξετάζει ρεαλιστικά τις παραμέτρους/ οριακές συνθήκες κάθε δράσης, να σχεδιάζει και να ενεργεί με 

τρόπο ώστε η κοινωνία να ενημερώνεται σωστά για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην 

περιοχή, ώστε και πρόσφορο επενδυτικό περιβάλλον να δημιουργηθεί και τα προκύπτοντα κοινωνικο-

οικονομικά οφέλη να διαχέονται και να γίνονται κατανοητά από τον πολίτη. 

7. Από τον τρόπο ομαδοποίησης των τομέων παραγωγής και χρήσης ενέργειας στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Περιφερειακής Οικονομίας που ακολουθήθηκε στην ανάλυση 

αυτή, αναδεικνύονται πολύ σημαντικές συνέργειες που είναι σκόπιμο να γίνουν ευρύτερα κατανοητές 

από όλους τους εμπλεκόμενους με κατάλληλη διάχυση.  

 

 

 


