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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές 

Η μεθοδολογία RIS3 προβλέπει την ενεργοποίησης 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 στην 

γνώση και τεχνογνωσία, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών.  

(β) Βασίζεται στα δυνατά σημεία κάθε περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία.  

(γ) Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και 

στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.  

(δ) Εμπλέκει πλήρως τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενθαρρύνει την καινοτομία και 

τον πειραματισμό.  

(ε) Είναι τεκμηριωμένη και περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Στόχος Ομάδας Εργασίας 

Ο στόχος που τέθηκε στην Ομάδα Εργασίας ήταν ν' 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. 

Οι επιλογές που διαμορφώνονται για κάθε ισχυρό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας είναι μία ή συνδυασμός των παρακάτω: 

1. Μετάβαση από έναν κλάδο σε κάποιον άλλο αξιοποιώντας υφιστάμενες 

ικανότητες σε έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία, τεχνογνωσία και ειδικές 

γνώσεις που υπάρχουν ήδη στην περιφέρεια ή μπορούν ν’ αποκτηθούν. 

2. Εκσυγχρονισμός μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης αξιοποιώντας κάποιες 

από τις βασικές υποστηρικτικές τεχνολογίες για βελτίωση της 

παραγωγικότητας ή της ποιότητας. 

3. Διαφοροποίηση μέσω συνεργειών (οικονομίες σκοπού και κλίμακας) που 

μπορούν να υπάρξουν μεταξύ μίας υφιστάμενης δραστηριότητας και μίας 

νέας, καθιστώντας την εμφάνιση μιας νέας δραστηριότητας ιδιαίτερα 

ελκυστική και κερδοφόρα. 
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RIS3 Η θέση του Τομέα στην Περιφερειακή Οικονομία 

Πίνακας 1 Οι 20 τομείς απασχόλησης με τη μεγαλύτερη ένταση εξειδίκευσης στη Θεσσαλία (Πηγή: 

Stockholm School of Economics) 
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RIS3 Ενέργεια: Η θέση του Τομέα στην Περιφερειακή Οικονομία 

Η ποσοστιαία συμβολή του δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2000-2009)3 
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McKinsey & Company: “Greece 10 years ahead –  

Defining Greece’s new growing model and strategy” 

Το προτεινόμενο νέο 

αναπτυξιακό μοντέλο 

προβλέπει σημαντική 

ανάπτυξη στους 

παραδοσιακά ισχυρούς 

τομείς  

• της γεωργίας,  

• της βιομηχανίας ειδών 

διατροφής,  

• της ενέργειας και  

• του τουρισμού,  

καθώς και σε 3 μικρότερους 

τομείς, τους «ανερχόμενους 

αστέρες»: 

• υδατοκαλλιέργειες, 

• ιατρικός τουρισμός και 

• βιομηχανία γεννόσημων 

φαρμάκων. 



Βόλος , 30-12-2013 RIS3 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 

RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα:  

Αποτελέσματα Α Κύκλου Διαβούλευσης 

Επιλέχτηκε η ομαδοποίηση σε 3 άξονες: 

• Παραγωγή ενέργειας 

• Χρήση ενέργειας 

• Μείωση ενεργειακού κόστους στη 

Βιομηχανία/ Γεωργία 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Προτεινόμενες 

Παρεμβάσεις για αύξηση της ΑΠΑ δευτερογενούς Τομέα 

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

• Στο χώρο της Θεσσαλίας και παρά την αποβιομηχανιση που παρατηρείται την τελευταία 

20ετία, εξακολουθούν δραστηριοποιούνται μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις στον κλάδο 

της μεταποίησης. Οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της 

τσιμεντοβιομηχανίας και βιομηχανίας σκυροδέματος, της χαλυβουργίας, της 

επεξεργασίας μετάλλου, της κλωστοϋφαντουργίας, της κεραμοποιίας, των τροφίμων-

ποτών και των μεταλλικών κατασκευών. 

• Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που παράγουν δομικά υλικά, υπάρχει η σημαντική 

ευκαιρία να επεκταθούν/ εξειδικευτούν σε ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων με 

αναβαθμισμένες θερμομονωτικές ιδιότητες, εκμεταλλευόμενες την 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. 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Λοιπές 

Παρεμβάσεις που συνεισφέρουν στην αύξηση της ΑΠΑ 

• Πέρα από την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων αυτών για 

σύμπραξη με τους φορείς έρευνας/ καινοτομίας, ώστε να αυξηθεί η ΑΠΑ των προϊόντων 

που παράγουν, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά στην αύξηση της ΑΠΑ της Περιφέρειας, όπως οι παρακάτω: 

• Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα: Οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν πληγεί σημαντικά 

την τελευταία πενταετία από την αύξηση στη φορολογία των καυσίμων θέρμανσης και 

κίνησης. Ταυτόχρονα, σημαντικές ποσότητες βιομάζας εγκαταλείπονται κάθε χρόνο στο 

Θεσσαλικό κάμπο και καίγονται μέσα στα χωράφια. Η έξυπνη αξιοποίηση των 

ποσοτήτων αυτών με πελετοποίηση, αεριοποίηση, μετατροπή σε βιοκαύσιμα  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. 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα:  

Τομείς Προτεραιότητας: Παραγωγή - Χρήση Ενέργειας 

Παραγωγή ενέργειας 

• Υποστήριξη δημιουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας στο Θεσσαλικό Κάμπο 

 

Χρήση ενέργειας 

• Υποστήριξη διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων στη Βιομηχανία (εξοικονόμηση 

ενέργειας) 

• Υποστήριξη διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 

(εξοικονόμηση ενέργειας) 

• Υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (κεραμικά, 

τσιμεντοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία) 

• Υποστήριξη ανάπτυξης νέων προϊόντων ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους 

από βιομηχανίες της Θεσσαλίας 

• Υποστήριξη ανάπτυξης σύγχρονου εξοπλισμού καύσης βιομάζας από βιομηχανίες της 

Θεσσαλίας 

 

Προστασία περιβάλλοντος 

• Υποστήριξη επιδεικτικών δράσεων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων  
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα:  

Συνέργειες με άλλους Τομείς 

• Αγροτικός Τομέας (υποστήριξη δημιουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας) 

• Βιομηχανίες Ειδών Διατροφής (εξοικονόμηση ενέργειας) 

• Μέταλλο (εξοικονόμηση ενέργειας, κατασκευές πράσινων κατοικιών) 

• Περιβάλλον (ορθολογική διαχείριση των αποριμμάτων) 

• Τουρισμός (εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις)  
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Εξειδίκευση 

προτεινόμενων παρεμβάσεων: Παραγωγή Ενέργειας 

Διαχείριση αποριμμάτων 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/EC1, 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. 

  
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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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Εξειδίκευση 

προτεινόμενων παρεμβάσεων: Διαχείριση Αποριμμάτων 

Ενεργειακή αξιοποίηση με αναερόβια επεξεργασία/ παραγωγή βιοαερίου: 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία: 

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

Θερμότητας (ΣΗΘ) (τύπου Concord Blue1 ή αντίστοιχες) τάξης μεγέθους 10 MWel. 

2. Σύστημα Συνολικής Διαχείριση Αποβλήτων & Σκουπιδιών τουλάχιστον από τους 

μεγάλους Δήμους και τις ΒΙΠΕ 

3. Σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης αγροτικών υπολειμμάτων (Βιομάζα, πλαστικά, 

συσκευασίες κλπ) 

4. 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 ελαστικών αυτοκινήτων) 

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

κατσίγαρου, ελαίων, πυρηνόξυλου κα) 

    - Διαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων (Ενδεχομένως εκεί να συμφέρει η 

διαδικασία της παραγωγής Βιοαερίου) 
1http://www.concordblueenergy.com/ 

http://www.concordblueenergy.com/
http://www.concordblueenergy.com/
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Αξιοποίηση αποριμμάτων 
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ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Όσον αφορά στην εκμετάλλευση της βιομάζας του Θεσσαλικού Κάμπου, 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 το 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. 

• 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. 
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ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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.  

• 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).   
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Χρήση Ενέργειας 

Κτιριακός τομέας 
 

Εξοικονόμηση ενέργειας - Κέλυφος 

Προτείνεται ενίσχυση δράσεων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις/ φορείςκαινοτομίας στους 

παρακάτω άξονες: 

• 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 

• 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. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

• μείωση κατανάλωσης  εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων 

• μείωση εισαγωγών οικοδομικών υλικών με βελτιομένη ενεργειακή συμπεριφορά  

• μείωση της παραγωγής CO2 από τον κτιριακό τομέα 

• μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  

• αύξηση του ΑΕΠ και ΑΠΑ Περιφέρειας 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Χρήση Ενέργειας - Κτίριο 

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 με θερμομονωτικά υλικά. 

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

σήμερα αποτελούν απόβλητα κάποιων βιομηχανικών κατεργασιών/ διεργασιών. 

• Παραγωγή πιστοπoιημένου μπετόν χαμηλού συντελεστή αγωγιμότητας λ για χρήση σε ταράτσες 

κ.λ.π. (περλομπετόν ) 

• Αξιοποίηση υποπροϊόντων για παραγωγή μονωτικών υλικών (π.χ. μαλλί) 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας – Συστήματα θέρμανσης - Ψύξης 

 

• Ενίσχυση της περαιτέρω διείσδυσης της Ηλιακής θέρμανσης  στην ελληνική αγορά με 

χρηματοδότηση επιδεικτικών δράσεων σε Δημόσια – Δημοτικά κτίρια  

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλων ελεγκτών για ζεύξη της ηλιακής με τα κλασσικά συστήματα 

θέρμανσης, προσαρμοσμένων στα Ελληνικά κλιματολογικά δεδομένα. 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Χρήση Ενέργειας - Κτίριο 

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 

υποστηριχτούν 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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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Μείωση 

ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία/ Γεωργία 

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 Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, καθώς και με Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας 

& Κεντρικής Ελλάδος, ερωτηματολόγιο Χρήσης Ενέργειας, Πρώτων Υλών και 

Προϊόντων, το οποίο με ευθύνη των Συνδέσμων διανέμονται στα μέλη του και θα 

γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες 

βιομηχανίες, και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις προτεινόμενες παρακάτω 

δράσεις. 

ΕΘΘΜ/ΣΒΘΚΕ/ΣΘΕΒ: Eρωτηματολόγιο Χρήσης Ενέργειας, Πρώτων Υλών και 

Προϊόντων. Βόλος, Λάρισα Δεκέμβριος 2013. 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Μείωση ενεργειακού 

κόστους στη Βιομηχανία/ Γεωργία 

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων 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 Η/Κ.  

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 μηχανικών – ενεργειακών 

επιθεωρητών βιομηχανίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν ενεργειακές 

επιθεωρήσεις στις βιομηχανίες, 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.  
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Μείωση ενεργειακού 

κόστους στη Βιομηχανία/ Γεωργία : Χρήση Βιομάζας 

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 δικαιωμάτων CO2  

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 ενεργειακών απαιτήσεων αφορά 

την ξήρανση). Με κατάλληλη βελτιστοποίηση, προκύπτει βελτίωση της ενεργειακής 

συμπεριφοράς των οπτοπλίνθων  που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων. 

Από τη βιομηχανία κεραμικών δομικών υλικών, έχουν προταθεί οι παρακάτω δράσεις: 

• Ανασχεδιασμός φούρνων έψησης κεραμικών προϊόντων  

• Αξιολόγηση πρώτων υλών για αποτελεσματική ενεργειακή ξήρανση – έψηση 

• Έξυπνη διαχείριση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής)   

• Βελτίωση του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας  

• Οn site παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βιοαερίου και αέριου σύνθεσης (syn-gas) 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Μείωση ενεργειακού 

κόστους στη Βιομηχανία/ Γεωργία : Συμπαραγωγή 

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). 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Σύνοψη Κειμένου Διαβούλευσης 

Από την ανάλυση και την παράθεση των προτάσεων των διαφόρων φορέων 

που παρατέθηκε στο κείμενο διαβούλευσης, 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.  
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 

Κατάσταση και Προοπτικές: Σύνοψη Κειμένου Διαβούλευσης 

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). 
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RIS3 Ο Ενεργειακός Τομέας στη ΘεσσαλΙα: Παρούσα 
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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.  
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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.  
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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 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. 
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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. 
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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.  


