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Περίλθψθ   

τόχοσ: 

 Χαρακτθριςμόσ και περαιτζρω κατάτμθςθ των τομζων θλεκτριςμοφ, κζρμανςθσ 

και ςυμπαραγωγισ τθσ ΕΕ-27, βάςει ςυγκεκριμζνων παραμζτρων. υγκεκριμζνα, 

τουσ τφπουσ και τισ ανάγκεσ χρθςτϊν. 

 Ανάλυςθ των παραγόντων «κλειδιά» που επθρεάηουν τθν χριςθ τθσ βιομάηασ για 

ενεργειακοφσ ςκοποφσ. 

 Ποιοτικι ανάλυςθ τθσ πικανισ απαίτθςθσ για βιοενζργεια. 

Μεκοδολογία: 

Προκειμζνου να ερευνθκοφν οι προαναφερκζντεσ ςτόχοι πραγματοποιείται θ ακόλουκθ 

διαδικαςία: 

 Πραγματοποιείται κακοριςμόσ τθσ κατάτμθςθσ αγοράσ ςτθν EΕ-27 για τουσ τομείσ 

τθσ θλεκτρικισ, κερμικισ ενζργειασ και ςυμπαραγωγισ, ακολουκοφμενοσ από 

χαρακτθριςμό βαςιςμζνο ςτουσ τφπουσ και ςτισ ανάγκεσ χρθςτϊν. Σο μζγεκοσ τθσ 

αγοράσ κακορίηεται βάςει ςτατιςτικϊν δεδομζνων (EUROSTAT) διακζςιμων 

εκκζςεων ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν. Θ κατανομι τθσ απαίτθςθσ θλεκτρικισ και 

κερμικισ ενζργειασ διαχωρίηεται περαιτζρω ςε βιομθχανικό, οικιακό, υπθρεςιϊν 

και αγροτικό επίπεδο. Δθμιουργείται ζνασ περιεκτικόσ χάρτθσ του ςυγκεκριμζνου 

τομζα.  

 Αναλφονται οι βαςικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ 

τθσ βιομάηασ για θλεκτρικι, κερμικι ενζργεια και τεχνολογίεσ ςυμπαραγωγισ ςτα 

διάφορα τμιματα τθσ αγοράσ, προκειμζνου να εξεταςτεί θ ενίςχυςθ ι θ 

ςφγκρουςι τθσ με τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ για βιο-υλικά. 

 Προςδιορίηονται τα πιο υποςχόμενα τμιματα τθσ αγοράσ βιομάηασ και εξετάηεται 

θ περαιτζρω διείςδυςθ των ςχετικϊν τεχνολογιϊν ςτα τμιματα αυτά. 

Αποτελζςματα: 

Σα αποτελζςματα τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ είναι: 

 Επιςκόπθςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ, κερμικισ ενζργειασ και ςυμπαραγωγισ ςτθν 

ΕΕ-27, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων πολιτικϊν. 

 Ανάλυςθ τθσ ζνταξθσ των υφιςτάμενων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθσ 

βιομάηασ ςτθν αγορά θλεκτρικισ, κερμικισ ενζργεια και ςυμπαραγωγισ. 

 Κατάτμθςθ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ, κερμικισ ενζργειασ και ςυμπαραγωγισ 

ςυμφϊνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια.  

 Ανάλυςθ των βαςικϊν παραγόντων που μποροφν να επθρεάςουν κετικά τθν 

εφαρμογι βιομάηασ για ενεργειακοφσ ςκοποφσ. 

 Πικανόσ ρόλοσ τθσ βιομάηασ κατά τα προαναφερόμενα ςτοιχεία βαςιςμζνοσ ςε 

μελλοντικζσ απαιτιςεισ βιοενζργειασ. 



 

-10- 
 

Abstract  

Objectives: 

 Characterize and further segment the EU27 Electricity and CHP sector in terms of 
certain parameters 

 User types 

 User needs 

 Analyze the key factors that influence biomass uptake for energy purposes. 

 Quality analysis of the potential demand for bioenergy. 

Methodology: 

In order to investigate the above mentioned objectives the following procedure is 
pursued. 

 A definition of the market segment in the EU27 Electricity and CHP sector is given 
followed by a characterization in terms of user types/sectors, user needs. The size 
of the market is defined based on statistics (EUROSTAT) and available reports at 
member state level. The distribution of electricity demand is further divided 
between the industrial, household, services and agricultural sectors. A 
comprehensive map of the sector is created. 

 The key factors influencing the potential uptake of biomass to Electricity and CHP 
technologies in the various market segments is analyzed in order to examine the 
complementarity or conflict with the increasing demand for bio-materials. 

 The most promising market segments for biomass are identified and the further 
penetration of the related technologies for these segments is examined. 

Expected results: 

The expected results of this MSc thesis are: 

 An overview of Electricity and CHP market in EU27, including respective policies.  

 An analysis of the existing RES and Biomass integration in Electricity and CHP 
market. 

 A segmentation of the Electricity and CHP market according to certain criteria. 

 An analysis of the key factors that could influence positively biomass application for 
energy purposes.  

 Potential biomass role in the above mentioned factors based on future bioenergy 
demands. 

The MSc thesis is performed in the framework of the BIOMASS FUTURES project and will 

have both desk study and Excel modeling components. 
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Κεφάλαιο 1.    

                                                                                                                           Ειςαγωγι 

Σο ενεργειακό πρόβλθμα ςτισ μζρεσ μασ, δθλαδι θ ςυςχζτιςθ των ενεργειακϊν 

αποκεμάτων των ςυμβατικϊν καυςίμων που διαρκϊσ μειϊνονται, με τισ απαιτιςεισ για 

κατανάλωςθ ενζργειασ που διαρκϊσ αυξάνονται, εμφανίηεται οξφτερο από ποτζ (Edwards, 

2001). Σο ηιτθμα βρίςκονταν πάντα ςτθν επικαιρότθτα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και 

πολλζσ φορζσ υπιρξε θ αιτία (ωσ διεκδικοφμενοσ φυςικόσ πόροσ ι ωσ πθγι ιςχφοσ) για 

μεγάλεσ πολιτικοοικονομικζσ ανακατατάξεισ ςτον παγκόςμιο χάρτθ. Σα τελευταία χρόνια 

μάλιςτα και με δεδομζνο ότι κάποιοι από τουσ φυςικοφσ πόρουσ είναι πεπεραςμζνοι 

(άνκρακασ, πετρζλαιο, φυςικό αζριο) ο ανταγωνιςμόσ για τον ζλεγχο τθσ αγοράσ 

ενζργειασ ζχει γίνει ακόμα πιο ζντονοσ. Ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ ανζρχεται ςτα 6,5 

διςεκατομμφρια. Οι άνκρωποι χρειάηονται τθν ενζργεια για να βελτιϊςουν το επίπεδο τθσ 

διαβίωςθσ τουσ. Πολλοί επιςτιμονεσ μάλιςτα ςυςχετίηουν τθν ποιότθτα διαβίωςθσ με τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ (Αντωνόπουλοσ, 2004). 

Θ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) και θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από τα 

ςυμβατικά καφςιμα αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ και βαςικι παράμετρο ςτθν επίλυςθ του 

ενεργειακοφ προβλιματοσ. Δεν το επιβάλλουν μόνο θ δραματικι μείωςθ των 

αποκεμάτων των ςυμβατικϊν καυςίμων - με τθν παράλλθλθ αφξθςθ των τιμϊν τουσ – και 

θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, αλλά και θ ανάγκθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ 

ανεξαρτθςίασ των χωρϊν (ενεργειακι αςφάλεια) (Κουτελιδάκθσ, 2010). 

Ανανεϊςιμθ ενζργεια είναι θ ενζργεια που αντλείται από πθγζσ, οι οποίεσ δεν 

εξαντλοφνται ι αντικακίςτανται, όπωσ θ αιολικι, θ θλιακι, θ υδροθλεκτρικι, θ 

γεωκερμικι και θ ενζργεια από βιομάηα (WWF, 2010). Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι 

ανεξάντλθτεσ, θ χριςθ τουσ δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και θ αξιοποίθςι τουσ ζγκειται 

μόνο ςτθν ανάπτυξθ αξιόπιςτων και οικονομικά αποδεκτϊν τεχνολογιϊν που κα 

δεςμεφουν το δυναμικό τουσ. Για πολλζσ χϊρεσ, οι ΑΠΕ αποτελοφν μια εγχϊρια πθγι 

ενζργειασ με ευνοϊκζσ προοπτικζσ ςυνειςφοράσ ςτο ενεργειακό τουσ ιςοηφγιο, 

ςυμβάλλοντασ ςτθ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το ακριβό ειςαγόμενο πετρζλαιο και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ τουσ εφοδιαςμοφ. Παράλλθλα, ςυμβάλλουν ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ ζχει πλζον διαπιςτωκεί ότι ο 

ενεργειακόσ τομζασ είναι ο κλάδοσ που ευκφνεται κατά κφριο λόγο για τθ ρφπανςθ του 

περιβάλλοντοσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο μόνοσ δυνατόσ τρόποσ που διαφαίνεται για να 

μπορζςει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (EE) να ανταποκρικεί ςτο φιλόδοξο ςτόχο του περιοριςμοφ 

των ρφπων του διοξειδίου του άνκρακα είναι να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ 

(Κουτελιδάκθσ, 2010) 
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υγκεκριμζνα θ βιομάηα μπορεί να παίξει ηωτικισ ςθμαςίασ ρόλο ςτθ παραγωγι 

θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ςτισ 27 χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ. αν ανανεϊςιμθ πθγι 

ενζργειασ και ςε ςφγκριςθ με τα ορυκτά καφςιμα, θ βιομάηα μπορεί να προςφζρει 

ςθμαντικά περιβαλλοντολογικά και οικονομικά οφζλθ. Θ χριςθ ενζργειασ από βιομάηα 

(βιοενζργεια) ζχει κερδίςει ιδιαίτερο ενδιαφζρον τα τελευταία χρόνια, λόγω τθσ 

προοδευτικισ εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ορυκτϊν καυςίμων με αποτζλεςμα τθν 

αυξθμζνθ χριςθ των ΑΠΕ (Demirbas, 2007). Θ βιοενζργεια μπορεί να αποτελζςει 

ςθμαντικι εναλλακτικι λφςθ ςτο μζλλον και πιο ςτακερά διακζςιμθ ενεργειακι πθγι 

(Demirbas et al, 2009). Σο αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθ βιοενζργεια προκαλείται 

ανάμεςα ςτα άλλα και από τα ακόλουκα δεδομζνα (Karekezi et all, 2004): 1) υνειςφζρει 

ςτθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, 2) απαντά ςτισ ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ  ςε όλεσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ, χωρίσ ακριβζσ ςυςκευζσ μετατροπισ, 3) μπορεί  

να προςφζρει ενζργεια ςε όλεσ τισ μορφζσ που χρειάηονται οι άνκρωποι  (υγρά και αζρια 

καφςιμα, κερμότθτα και θλεκτριςμό), 4) είναι ουδζτερθ ςε ότι αφορά το διοξείδιο του 

άνκρακα και μπορεί να ςυνειςφζρει και ςαν τόποσ απόλθξθσ άνκρακα και 5) βοθκάει ςτθν 

επανζνταξθ μθ παραγωγικϊν και υποβακμιςμζνων εδαφϊν, αυξάνοντασ τθν 

βιοποικιλότθτα, τθν γονιμότθτα του εδάφουσ και τθ διατιρθςθ υδατίνων πόρων. 

τισ μζρεσ μασ, θ βιοενζργεια αποτελεί ζνα κρίςιμο κομμάτι ςτθ παροχι ενζργειασ κυρίωσ 

ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θ βιοενζργεια προςφζρει περίπου το 35% των ενεργειακϊν 

απαιτιςεων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (Balat, 2006), αυξάνοντασ το παγκόςμιο ςφνολο 

ςτο 13% περίπου των ενεργειακϊν απαιτιςεων (Balat and Bozbas, 2006). Θ βιοενζργεια, 

περιλαμβάνοντασ το ανανεϊςιμο κομμάτι των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, αφορά το 

3,4% τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά θ αναλογία κυμαίνεται πολφ 

ανάμεςα ςτισ χϊρεσ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθ Φινλανδία και ουθδία με 19% και 

16% αντίςτοιχα (Ericsson and Nilsson, 2006)  

Μια μεγάλθ ποικιλία τεχνολογιϊν χρθςιμοποιείται για τθ παραγωγι ενζργειασ από τθ 

βιομάηα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτι θ παραγωγι κερμότθτασ (οικιακι και 

βιομθχανικι), θλεκτριςμοφ, ςυνδυαςμόσ παραγωγισ κζρμανςθσ και ιςχφοσ (CHP: 

Combined Heat and Power) και καυςίμων μεταφορϊν (Faaij, 2006). 

1.1 Θζρμανςθ από βιομάηα 

Μια κλαςικι εφαρμογι τθσ καφςθσ βιομάηασ είναι θ παραγωγι κερμότθτασ. Αποτελεί 

ακόμθ, μια μεγάλθ αγορά ενζργειασ από βιομάηα ςε χϊρεσ όπωσ θ Αυςτρία, θ Γαλλία, θ 

Γερμανία κι θ ουθδία. Θ χριςθ ξφλων ςε ανοικτζσ εςτίεσ και μικροφσ φοφρνουσ γενικά 

δεν καταγράφεται επαρκϊσ, αλλά θ υπολογιηόμενθ ςυνειςφορά για τθν κάλυψθ 

απαιτιςεων κζρμανςθσ είναι ςθμαντικι ςτισ προαναφερόμενεσ χϊρεσ (Fiedler, 2004). Θ 

παραδοςιακι χριςθ ξφλου ζχει γενικά μικρι απόδοςθ (μερικζσ φορζσ ωσ και 10%) και 
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γενικά αποδίδει ςθμαντικζσ εκπομπζσ ςτάχτθσ και αικάλθσ. Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει 

οδθγιςει ςτθν εφαρμογι ιδιαίτερα βελτιωμζνων κερμικϊν ςυςτθμάτων, που για 

παράδειγμα είναι αυτοματοποιθμζνα, ζχουν καταλφτεσ για το κακαριςμό των αερίων και 

χρθςιμοποιοφν πιςτοποιθμζνο καφςιμο (όπωσ pellets). Σο όφελοσ ςτθν απόδοςθ ςε 

ςφγκριςθ για παράδειγμα με τισ ανοικτζσ εςτίεσ είναι ςθμαντικό. Οι ανοικτζσ εςτίεσ 

μπορεί να ζχουν ακόμθ κι αρνθτικι απόδοςθ ςτθ διάρκεια του ζτουσ (λόγω των 

ενεργειακϊν απωλειϊν από τθ καμινάδα), ενϊ τα εξελιγμζνα κερμικά ςυςτιματα 

μποροφν να πετφχουν αποδόςεισ 70-90% με κατά πολφ μικρότερεσ εκπομπζσ. Θ 

τοποκζτθςθ τζτοιων ςυςτθμάτων παρατθρείται ιδιαίτερα ςτθ κανδιναβία,  τθν Αυςτρία  

και τθ Γερμανία. τθν ουθδία ιδιαίτερα, ζχει αναπτυχκεί μια ςθμαντικι αγορά pellets 

από βιομάηα που τροφοδοτοφνται ςε αυτόματα ςυςτιματα καφςθσ (Van Loo and Koppjan, 

2002). 

τθν ΕΕ, θ πλειοψθφία των κερμαντικϊν ςυςτθμάτων βιομάηασ (BHS: Biomass Heating 

Systems) βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτθ ουθδία, Γαλλία, Αυςτρία, Ελβετία και Γερμανία 

με αυξανόμενθ τάςθ (Fiedler, 2004). Θ Ιταλικι αγορά Βιομάηασ για κζρμανςθ κυριαρχείται 

από ςυςτιματα pellets. Θ χριςθ βιομάηασ για κζρμανςθ παρουςίαςε ςθμαντικι αφξθςθ 

μετά τθν εμφάνιςθ ςτθν αγορά καυςίμων και καυςτιρων pellets. Θ χαμθλι τιμι, θ 

ευκολία μεταφοράσ και θ μείωςθ των ρυπογόνων εκπομπϊν ζκαναν τθν τεχνολογία 

κζρμανςθσ βιομάηασ ανταγωνιςτικι με τα κερμαντικά ςυςτιματα ορυκτϊν καυςίμων 

(Pellets@Las, 2009). ε ςφγκριςθ με τα υπάρχοντα κερμαντικά ςυςτιματα, όπωσ 

καυςτιρεσ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου, θ τεχνολογία κζρμανςθσ από βιομάηα  ζχει 

ακόμθ κάποια μειονεκτιματα ςε ότι αφορά τισ απαιτιςεισ χϊρου, απόδοςθσ, εκπομπϊν 

ρφπων και ςυντιρθςθσ (Fiedler, 2004). Ζνα άλλο εμπόδιο είναι θ υιοκζτθςθ προτφπων 

καυςίμων βιομάηασ, κάτι που κάνει δφςκολθ τθν εγκακίδρυςθ δεδομζνων κριτθρίων 

τυποποίθςθσ, όπωσ ιςχφει με το πετρζλαιο ι το αζριο. Ωςτόςο ο ζξυπνοσ ςχεδιαςμόσ, θ 

εκλεπτυςμζνθ τεχνολογία κι θ χριςθ υψθλισ ποιότθτασ καυςίμου (wood pellets) μπορεί 

να ελαχιςτοποιιςει αυτά τα μειονεκτιματα (Vermaa, 2009).  

1.2 Ηλεκτρικι ενζργεια και CHP από βιομάηα 

Θ βιομάηα μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ από άμεςθ κζρμανςθ ςε εφαρμογζσ 

βιομθχανίασ, ςτθ παραγωγι ατμοφ για παραγωγι θλεκτριςμοφ. Αν και θ άμεςθ κζρμανςθ 

είναι θ ευρφτερθ εφαρμογι, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και τα υγρά βιοκαφςιμα 

μεταφορϊν κερδίηουν ςθμαντικό ενδιαφζρον ανάμεςα ςε αυτοφσ που χαράςςουν 

πολιτικι ενζργειασ. Θ βιομάηα είναι δυνθτικά θ μεγαλφτερθ αειφόροσ πθγι ενζργειασ 

παγκοςμίωσ, αποτελοφμενθ κατά προςζγγιςθ από 220 δισ τόνουσ ξθρισ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ (ca. 4500 EJ). Θ ετιςια απόδοςθ βιοενζργειασ είναι περίπου 2900 EJ, αν και 

μόνο ζνα μικρό μζροσ μπορεί ρεαλιςτικά να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνεχι βάςθ και 



Κεφάλαιο 1                                                                                                                                            Ειςαγωγι 

-14- 
 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Οι υπολογιςμοί για τθ μελλοντικι ςυνειςφορά τθσ βιοενζργειασ 

κυμαίνονται μεταξφ 67-450 EJ ετθςίωσ (WEC, 2004). Οι τρζχουςεσ βαςικζσ πθγζσ 

βιοενζργειασ που δεν ζχουν βάςθ το ξφλο είναι αγροτικά και κτθνοτροφικά απόβλθτα, 

κάτι που κα ςυνεχίςει να ιςχφει βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα. Ζνα ςθμαντικό 

μζροσ των πρόςφατων ερευνθτικϊν προςπακειϊν εςτιάηεται ςτον υπολογιςμό των 

ποςοτιτων βιομάηασ από ενεργειακζσ καλλιζργειεσ, τθν εκτίμθςθ τθσ παραγωγισ 

βιομάηασ, όπωσ και το κακοριςμό ανταγωνιςτικϊν τιμϊν για ενεργειακζσ καλλιζργειεσ, 

ϊςτε τζτοιεσ καλλιζργειεσ να αντικαταςτιςουν μερικϊσ τισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ (Bakos 

et al, 2008). 

Θ κατανάλωςθ ενζργειασ με καφςθ βιομάηασ είναι εκτεταμζνθ ςτισ κανδιναβικζσ χϊρεσ 

και τθν Αυςτρία. τθ κανδιναβία, οι εγκαταςτάςεισ CHP με καφςθ βιομάηασ πραγματικά 

απογειϊκθκαν τθ δεκαετία του ϋ80, ςαν αποτζλεςμα τθσ ενεργειακισ και κλιματικισ 

πολιτικισ που ακολουκικθκε. τα πρϊτα ςτάδια ιταν δθμοφιλισ θ αντικατάςταςθ των 

υπαρχόντων καυςτιρων άνκρακα. Με τον καιρό όμωσ, θ κλίμακα των ςυςτθμάτων CHP 

εμφάνιςε αυξθτικι τάςθ με προφανι πλεονεκτιματα, τθν αυξθμζνθ θλεκτρικι απόδοςθ 

και το μειωμζνο κόςτοσ (De Visser, 2004). Σο γεγονόσ αυτό επίςθσ, ςυνδυάηεται με μια 

αναπτυςςόμενθ αγορά βιομάηασ, που επιτρζπει ανταγωνιςτικότερθ και ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ προμικεια πθγϊν βιομάηασ (ιδιαίτερα δαςικά απόβλθτα) (Hillring, 2002). τθ 

δεκαετία του ϋ90 ςτθ Δανία, αναπτφχκθκε ζνα μεγάλο πρόγραμμα για τθ διαχείριςθ 

άχυρου. Διάφορεσ τεχνικζσ ιδζεσ αναλφκθκαν όπωσ οι αποκαλοφμενοι «cigar burners» 

που ςυνδφαηαν με αποτελεςματικό τρόπο τθ ςυςκευαςία και τισ αλυςίδεσ μεταφοράσ κι 

αποκικευςθσ. Χρειάηονται κι άλλεσ ανακαλφψεισ για να αντιμετωπιςτοφν τα δφςκολα 

χαρακτθριςτικά καφςθσ του άχυρου, όπωσ κι θ μεγάλθ περιεκτικότθτα αλκαλίων και 

χλωρίου. Οι παράμετροι αυτοί, οδιγθςαν ςε πολφπλοκεσ διατάξεισ καυςτιρων, όπωσ για 

παράδειγμα θ καφςθ δφο ςταδίων και τεχνικζσ πριν τθ χριςθ όπωσ το πλφςιμο του 

άχυρου (Nikolaisen et al, 1998). Θ Αυςτρία, μια ακόμθ πρωτοπόροσ χϊρα ςτθ χριςθ CHP 

καφςθσ βιομάηασ, επικεντρϊκθκε ςε ςυςτιματα μικρότερθσ κλίμακασ ςε ςυνδυαςμό με τα 

τοπικά ςυςτιματα παροχισ καυςίμων. Όλεσ οι χϊρεσ που προαναφζρκθκαν ζχουν ψυχρά 

κλίματα κάνοντασ τισ εγκαταςτάςεισ CHP οικονομικά ελκυςτικζσ. Επίςθσ, θ ανάμιξθ των 

τοπικϊν κοινοτιτων ζχει αποδειχκεί ςθμαντικι. Οι τοπικζσ αρχζσ κι ιδιοκτιτεσ δαςϊν 

είναι ςυχνά οι ιδιοκτιτεσ των εγκαταςτάςεων CHP. Σο ενεργειακό κόςτοσ αυτϊν των 

ςυςτθμάτων είναι ςυνικωσ υψθλότερο. Θ τοπικι κοινωνικι υποςτιριξθ είναι ωςτόςο 

γενικά ιςχυρι, ιδιαίτερα λόγω των δαπανϊν και προςφοράσ εργαςίασ που ωφελοφν τθ 

τοπικι κοινότθτα. Παρόλα αυτά, οι υψθλζσ αμοιβζσ ζχουν επίςθσ οδθγιςει ςε υψθλό 

βακμό αυτοματοποίθςθσ, με τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ τυπικά να μθν χρειάηονται 

πολυάρικμο προςωπικό (Serup, 1999). 
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1.3 τόχοσ τθσ μελζτθσ 

κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να κακορίςει τουσ ςτόχουσ τθσ βιομάηασ ςτο πλαίςιο τθσ 

Οδθγίασ Ανανεϊςιμθσ Ενζργειασ (Renewable Energy Directive, RES-D) των Ευρϊπθσ των 

27 για κερμικι, θλεκτρικι ενζργεια και ςυμπαραγωγι, χρθςιμοποιϊντασ τθν ανάλυςθ 

ςτοιχείων αγοράσ που κα παρζχουν ζνα κατανοθτό χάρτθ των τομζων και του τρζχοντα 

ρόλου τθσ βιομάηασ. Επίςθσ, αναλφονται οι παράγοντεσ κλειδιά που επθρεάηουν τθ 

δυνατότθτα χριςθσ τθσ βιομάηασ ςε τεχνολογίεσ κζρμανςθσ, θλεκτριςμοφ και CHP ςτισ 

διάφορεσ αγορζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εξετάηονται θ ςφγκρουςθ ι θ ςυνεργαςία 

με τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για βιο-υλικά (bio-materials). 

1.4  Προςζγγιςθ 

Κατά τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ μελζτθσ, κακορίηονται οι αγορζσ κερμότθτασ, 

θλεκτριςμοφ και CHP τθσ ΕΕ27 και θ εξειδίκευςθ τουσ ςε επίπεδο του κάκε κράτουσ 

μζλουσ και δίνονται περαιτζρω χαρακτθριςτικά. Επιπροςκζτωσ, καταγράφονται 

πλθροφορίεσ από τισ ςτατιςτικζσ και τισ διακζςιμεσ αναφορζσ ςε ευρωπαϊκό και ςε εκνικό 

επίπεδο. Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται ςε τζςςερεισ τομείσ: 

- Ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ πολιτικισ για κζρμανςθ, θλεκτριςμό και CHP. 
- Χαρακτθριςμόσ και περαιτζρω εξζταςθ για τουσ τομείσ κζρμανςθσ, θλεκτριςμοφ 

και CHP, ςε ότι αφορά τουσ τφπουσ των χρθςτϊν και τισ απαιτιςεισ τουσ, το 
γεωγραφικό καταμεριςμό κλπ. 

- Ανάλυςθ των δφο τομζων (θλεκτριςμοφ και κζρμανςθσ) και οι υπάρχουςεσ 
προβολζσ για τισ μελλοντικζσ τουσ δυνατότθτεσ. 

- Επικφρωςθ των ςτόχων τθσ RES-D με τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ προβολζσ, που 
προζρχονται από τθν ανάλυςθ αγοράσ. 

Κακορίηονται και αναλφονται βαςικζσ διαφορζσ και δθμιουργείται ζνασ αναλυτικόσ 

χάρτθσ του κάκε τομζα αγοράσ ενζργειασ με καφςθ βιομάηασ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του 

ζργου των φορζων χάραξθσ πολιτικισ ςε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

χθματίηεται ζνασ κατάλογοσ παραγόντων «κλειδιϊν» που βαςίηεται ςτισ υπάρχουςεσ 

αναφορζσ, όπωσ επίςθσ και ςε επιλεγμζνεσ ςυνεντεφξεισ με βιομθχανικοφσ μετόχουσ από 

τουσ τομείσ ενζργειασ και βιο-υλικϊν από τθν ΕΕ27. 

Οι παράγοντεσ «κλειδιά» διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ (τεχνικοί, οικονομικοί και 

οργανωτικοί), ανάλογα με το αντικείμενο που δείχνουν να επθρεάηουν περιςςότερο. Ζτςι, 

οι παράγοντεσ «κλειδιά» των τεχνικϊν παραγόντων για παράδειγμα, δείχνουν που οι 

τεχνολογίεσ βιομάηασ μποροφν να ικανοποίθςαν ι όχι μια ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ 

(κζρμανςθ, θλεκτριςμό, κλπ.), βάςει τεχνικϊν παραμζτρων. 
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Οι οικονομικοί παράγοντεσ «κλειδιά» εμφανίηουν αν το ‘bio-carrier’ (π.χ. κζρμανςθ, 

θλεκτριςμόσ, κλπ.) μπορεί να είναι δυνθτικά ανταγωνιςτικότερο από άλλεσ μορφζσ 

παραγωγισ τθσ ίδιασ ενεργειακισ υπθρεςίασ. Θ εφαρμογι για παράδειγμα, που θ βιομάηα 

είναι δυνθτικά ανταγωνιςτικι, παρουςιάηει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ϊςτε να 

κακορίηεται το κατά πόςο οικονομικά ελκυςτικι είναι μια τεχνολογία. Σο γεγονόσ αυτό 

επθρεάηει τισ περιβαλλοντολογικζσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ που μπορεί να παρζχει θ 

βιοενζργεια. Σο οικονομικό αποτζλεςμα των ανταγωνιςτικϊν τιμϊν για τθ βιομάηα 

προςυπολογίηεται  ςτο τελικό κατάλογο προτεραιοτιτων.  

Σζλοσ, οι οργανωτικοί παράγοντεσ «κλειδιά» (περιβαλλοντολογικοί, κοινωνικοί, 

υποδομϊν, κλπ.) κα δράςουν ςαν περαιτζρω περιοριςμοί ι εφαλτιρια που μποροφν να 

επθρεάςουν τθν οικονομικι δυνατότθτα κετικά ι αρνθτικά και κατά ςυνζπεια να 

επθρεάςουν τθ δυνατότθτα εφαρμογισ. 
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Κεφάλαιο 2.  

                                                                                        Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ 

2.1  Η βιοενζργεια ςτο πρίςμα τθσ Ευρωπαϊκισ ενεργειακισ πολιτικισ 

Θ ΕΕ ζχει κζςει ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ 

χριςθσ ενζργειασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. τθ καρδιά του προγράμματοσ είναι  θ προςπάκεια 

τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν τθσ, να ενκαρρφνουν τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Θ βιοενζργεια αποτελεί μια εκ των 

προτεραιοτιτων ςτθ προςπάκεια για αφξθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν. (EU Energy 

Efficiency Action Plan, 2006). ε αντίκεςθ με άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, θ βιομάηα 

προςφζρεται εξ ίςου για τθ παραγωγι θλεκτριςμοφ, κζρμανςθσ, ψφξθσ και 

ςυμπαραγωγισ (EU Energy Efficiency Green Paper, 2005). 

Σο πλαίςιο πολιτικισ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ βιοενζργειασ ζχει διάφορουσ ςτόχουσ. 

Πρϊτιςτα, θ ΕΕ ςκοπεφει να μειϊςει τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου, να μειϊςει τθν 

εξάρτθςθ από ειςαγόμενα ορυκτά καφςιμα και να αυξιςει τισ πθγζσ προμικειασ 

ενζργειασ. Όμωσ, οι πολιτικζσ βιοενζργειασ επίςθσ κατευκφνονται ςτθ δθμιουργία κζςεων 

εργαςίασ ςε αγροτικζσ περιοχζσ και τθ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ (Kraemer and Schlegel, 2009). 

Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ζχουν μακρά ιςτορία ςτισ αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

ενεργειακισ πολιτικισ. Από το 1986 το Ευρωπαϊκό ςυμβοφλιο κατζγραψε τθ προϊκθςθ 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ανάμεςα ςτουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ του. Σο 1997 θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμιοφργθςε ζνα πρόγραμμα για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ 

ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ςτο 12% ωσ το 2010. Θ πιο πρόςφατθ πρωτοβουλία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ιταν το πακζτο ενζργειασ και κλιματικισ αλλαγισ τθσ 10θσ 

Ιανουαρίου 2007, με το οποίο ανακεϊρθςε το ςτόχο. Σο 20% τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ κα αποτελείται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ωσ το 2020 (Renewable 

Energy Road Map, 2007). Επίςθσ κακόριςε ζνα «ελάχιςτο ςτόχο», το 10% τθσ αγοράσ 

καυςίμων μεταφορϊν να αντιπροςωπεφεται από βιοκαφςιμα ωσ το 2020. τθν εαρινι 

ςυνάντθςθ του Ευρωπαϊκοφ ςυμβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 8-9 Μαρτίου 2007 οι θγζτεσ 

τθσ ΕΕ υποςτιριξαν και τουσ δφο ςτόχουσ ςαν βαςικοφσ (Energy Policy for Europe, 2007). 

Πάνω από δζκα χρόνια μετά από τον αρχικό ςτόχο για τθν ανανεϊςιμθ ενζργεια, ζχει 

περάςει ζνασ μεγάλοσ όγκοσ υποςτθρικτικισ νομοκεςίασ. Οι ςθμαντικότερεσ νομοκετικζσ 

εξελίξεισ είναι θ οδθγία του 2001 για τθν προϊκθςθ του θλεκτριςμοφ από ανανεϊςιμεσ 
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πθγζσ ενζργειασ (Directive 2001/77/EC) και θ οδθγία του 2003 (Directive 2003/30 EC) για 

τα υγρά βιοκαφςιμα (Kraemer and Schlegel, 2009). 

Θ οδθγία για τα υγρά βιοκαφςιμα προχϊρθςε πζρα από τθ προθγοφμενθ νομοκεςία των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για να ορίςει ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο για τθ χριςθ υγρϊν 

βιοκαυςίμων. Σα βιοκαφςιμα δζχκθκαν ιδιαίτερθ προςοχι επειδι αντιπροςωπεφουν μια 

πολλά υποςχόμενθ εναλλακτικι λφςθ για τθν αγροτικι παραγωγι και αποτελοφν προσ το 

παρόν τα μοναδικά ανανεϊςιμα καφςιμα για μεταφορζσ. Εξάλλου, ο τομζασ μεταφορϊν 

είναι υπεφκυνοσ για πάνω από το ζνα τζταρτο των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου τθσ ΕΕ 

και τα αυτοκίνθτα είναι υπεφκυνα για το 80% των εκπομπϊν μεταφορϊν (Rabobank, 

2005).  

Με δεδομζνο ότι τα βιοκαφςιμα είναι αυτι τθ ςτιγμι πιο ακριβά από τθ βενηίνθ και το 

ντίηελ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κατζλθξε ςτθν αναγκαιότθτα οριςμοφ ςυγκεκριμζνου 

ςτόχου για τα βιοκαφςιμα για να ενκαρρυνκεί θ χριςθ ανανεϊςιμων καυςίμων ςτισ 

μεταφορζσ (Piebalgs, 2007). Θ οδθγία βιοκαυςίμων ζκεςε ςτόχο το 2% των καυςίμων 

μεταφορϊν να αποτελοφνται από βιοκαφςιμα ωσ τα τζλθ του 2005 και 5,75% ωσ τα τζλθ 

του 2010. Ο ςτόχοσ του 2005 δεν επιτεφχκθκε. τθ πραγματικότθτα ελάχιςτα κράτθ μζλθ 

πλθςίαςαν το ςτόχο του 2%. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, υιοκζτθςε το «χζδιο Δράςθσ 

Βιομάηασ» το 2005 και το 2006 τθ ςτρατθγικι για τα βιοκαφςιμα, τα οποία είχαν ςτόχο να 

βελτιϊςουν τθν παροχι και ηιτθςθ για βιομάηα (EU Commission, 2005). 

Θ πολιτικι των ανανεϊςιμων πθγϊν ςτθν ΕΕ δεν αποτελείται εξ ολοκλιρου από το ςτόχο, 

αλλά ςυμπλθρϊνεται από μια δζςμθ πολιτικϊν που ςκιαγραφοφνται ςτο «Χάρτθ 

Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ». Αυτζσ οι πολιτικζσ ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία 

πρωτοβουλιϊν και ςτθν υποςτιριξθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ αυξθμζνθσ χριςθσ των 

τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν, όπωσ και ςτθν εξάλειψθ μθ αναγκαίων εμποδίων από 

νόμουσ ι κανονιςμοφσ μζςα ςτθ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ τθσ (Renewable Energy Road Map, 

2006). 

Θ υποςτιριξθ τθσ βιοενζργειασ επίςθσ παρουςιάςτθκε ςτθ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι  

(Common Agricultural Policy-CAP). Θ CAP επιδοτεί τον παραγωγό για τθ καλλιζργεια 

ενεργειακϊν φυτϊν, αν αυτά επεξεργαςτοφν επί τόπου από τον ίδιο ι με ςυμβόλαιο με 

κάποιο εργοςτάςιο επεξεργαςίασ. Θ CAP ακόμθ, επιτρζπει ςε παραγωγοφσ να 

αναπτφςςουν φυτά για  βιομάηα ςε χαμθλισ παραγωγικότθτασ εδάφθ (Rabobank, 2005). 

Οι επενδφςεισ ςε βιοενζργεια, ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ που μπορεί να 

περιλαμβάνουν κεφάλαια για τθ δθμιουργία παραγωγισ βιομάηασ, υποςτθρίηονται από 

τθν ΕΕ. 
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Παρά τθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ, θ ΕΕ 

αναγνωρίηει ότι θ αφξθςθ τθσ χριςθσ βιοενζργειασ πρζπει να επιτευχκεί μζςω ενόσ 

ςυνδυαςμοφ εγχϊριασ παραγωγισ και ειςαγωγϊν. Κατά ςυνζπεια, θ πολιτικι κα 

ςχεδιαςτεί  ϊςτε και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και οι τρίτεσ χϊρεσ να ωφελθκοφν από τθν 

αυξανόμενθ αγορά βιομάηασ (EU Biomass Action Plan, 2005). 

2.2  υγχϊνευςθ των ςτόχων τθσ ΕΕ με τισ πολιτικζσ των χωρϊν μελϊν 

Θ επίτευξθ των ςτόχων για 20% κατανάλωςθ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ και 

τουλάχιςτον 10% των καυςίμων μεταφορϊν να είναι βιοκαφςιμα, κα απαιτιςει ουςιϊδθ 

αφξθςθ ςτθν χριςθ βιομάηασ. Όμωσ θ ΕΕ προσ το παρόν  δε βρίςκεται ςε τροχιά επίτευξθσ 

αυτϊν των φιλόδοξων ςτόχων. Θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ αυξάνεται, αλλά 

όχι με τθ ταχφτθτα που προβλζφκθκε. 

Πρόςφατοι υπολογιςμοί τοποκετοφν τθ κατανάλωςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο 

9-10% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ το 2010. Σο ποςοςτό αυτό δεν καλφπτει 

οφτε τον πρωταρχικό ςτόχο του 12%, τον οποίο θ ΕΕ ζκεςε από το 1997. Όμοια θ αναφορά 

προόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα βιοκαφςιμα υποδεικνφει ότι ενϊ τα 

βιοκαφςιμα διπλαςίαςαν το μερίδιο τουσ ςτθν αγορά από 0,5 το 2003 ςε 1% το 2005, δεν 

επετεφχκθ ο ςτόχοσ του 5,75% για το 2010. 

Μζχρι ςιμερα, θ ανάπτυξθ τθσ χριςθσ βιοκαυςίμων ζχει ςυγκεντρωκεί ςε λίγεσ μόνο 

χϊρεσ. Μόνο θ ουθδία κι θ Γερμανία πζτυχαν το ςτόχο του 2% ωσ το 2005 και μόνο θ 

Αυςτρία, θ Λικουανία κι θ Γαλλία πζτυχαν ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 0,7%. Επίςθσ θ 

αφξθςθ τθσ χριςθσ των βιοκαυςίμων αποτελείται κυρίωσ από τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ του 

βιο-ντίηελ. Σο βιο-ντίηελ απετζλεςε το 1,6% τθσ αγοράσ ντίηελ το 2005, ενϊ θ βιο-αικανόλθ 

μόνο το 0,4% τθσ αγοράσ βενηίνθσ. 

Θ κατάςταςθ είναι πικανόν να αλλάξει ςαν αποτζλεςμα των πρόςφατων μζτρων ςτα 

κράτθ μζλθ. Αρκετά κράτθ μζλθ ειςιγαγαν φοροαπαλλαγζσ για τα βιο-καφςιμα και 

νομοκζτθςαν κανονιςμοφσ για τθ κατανάλωςθ βιο-καυςίμων, ενϊ άλλα εξετάηουν 

αντίςτοιχα μζτρα. Ωςτόςο οι υπολογιςμοί ζδειξαν ότι βάςει του πολιτικοφ περιβάλλοντοσ, 

το ποςοςτό των βιοκαυςίμων ςτισ μεταφορζσ δεν ιταν πολφ μεγαλφτερο από το 4% ωσ το 

2010. Αυτόσ ο αρικμόσ δεν είναι ελπιδοφόροσ για τον «Ελάχιςτο τόχο» του 10% για τα 

βιοκαφςιμα του 2020 (Kraemer and Schlegel, 2009). 

Σα κράτθ μζλθ αναμζνεται να κζςουν εκνικοφσ ςτόχουσ για τθν ανανεϊςιμθ ενζργεια 

ςτθν ερχόμενθ νομοκεςία τθσ ΕΕ. Ο ςτόχοσ που κα επιλζξει κάκε χϊρα κα αντανακλά τισ 

δυνατότθτεσ για επζκταςθ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, όπωσ επίςθσ και για τθ τρζχουςα 

χριςθ των ανανεϊςιμων τεχνολογιϊν. Μετά τθ κζςπιςθ του ςτόχου, το κάκε κράτοσ 

μζλοσ κα υποβάλει ζνα «Εκνικό χζδιο Δράςθσ» που κα καταμερίςει το ςτόχο 
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ανανεϊςιμων πθγϊν ςε θλεκτριςμό, ψφξθ, κζρμανςθ και βιοκαφςιμα. Γενικότερα, τα 

κράτθ μζλθ κα είναι ελεφκερα να επιλζξουν το ςτόχο τουσ ανάμεςα ςτουσ παραπάνω 

τομείσ, αλλά βάςει τθσ τρζχουςασ νομοκεςίασ, ο ςτόχοσ για τα βιο-καφςιμα του κάκε 

κράτουσ μζλουσ κα είναι τουλάχιςτον 10% (Piebalgs, 2007) 

2.3  Σρζχουςα ςυηιτθςθ για τθν αειφορία τθσ βιοενζργειασ 

Θ παραγωγι και χριςθ τθσ βιομάηασ μπορεί ςυχνά να προςφζρει περιβαλλοντικά οφζλθ, 

αλλά μπορεί να παρουςιάςει και αυξανόμενθ περιβαλλοντικι πίεςθ. Θ ατμοςφαιρικι 

μόλυνςθ κι οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου μποροφν ςυχνά να μειωκοφν με τθ 

χριςθ εναλλακτικϊν λφςεων βιο-ενζργειασ ςε ςχζςθ με τα ορυκτά καφςιμα. Ωςτόςο, θ 

ουςιϊδθσ αφξθςθ τθσ χριςθσ βιομάηασ από τθ γεωργία, τα δάςθ και τα απόβλθτα, μπορεί 

να παρουςιάςει αυξανόμενθ πίεςθ ςτθ βιοποικιλότθτα των αγρϊν και δαςϊν, όπωσ 

επίςθσ ςτουσ εδαφικοφσ και υδάτινουσ πόρουσ. Θ αυξθμζνθ χριςθ λιπαςμάτων και 

εντομοκτόνων, θ αυξθμζνθ πίεςθ ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και θ περαιτζρω  

εντατικοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ γεωργίασ, είναι μερικζσ από τισ δυνθτικά αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ τθσ αυξανόμενθσ χριςθσ βιομάηασ για ενεργειακοφσ ςκοποφσ. 

Θ ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ βιομάηασ μπορεί επίςθσ να αποτελζςει ςφμμαχο ςε 

περιβαλλοντικοφσ, πολιτικοφσ και άλλουσ ςτόχουσ, όπωσ θ ελαχιςτοποίθςθ των 

αποβλιτων ι προσ τθν περιβαλλοντικά προςανατολιςμζνθ γεωργία. Επίςθσ, είναι πικανό 

ζνα μεγάλο μζροσ τθσ βιομάηασ που κα καταναλωκεί ςτθν ΕΕ να ειςαχκεί, λόγω του 

χαμθλότερου κόςτουσ παραγωγισ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Για το λόγο αυτό, μπορεί 

να παρουςιαςτεί κίνδυνοσ για ακόμθ μεγαλφτερεσ πιζςεισ ςτα φυςικά οικοςυςτιματα και 

να επιφζρει καλλιζργεια των ωσ ςιμερα χζρςων εκτάςεων, περιλαμβάνοντασ εδάφθ με 

μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε άνκρακα ι εδάφθ με μεγάλθ οικολογικι ςθμαςία (Kraemer and 

Schlegel, 2009). 

Μια πρόςφατθ μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Περιβαλλοντικισ Τπθρεςίασ (European 

Environmental Agency-ΕΕΑ) αναφζρει ότι είναι πικανόν να καλυφκοφν οι ςτόχοι τθσ ΕΕ με 

τθ χριςθ κακαρά «περιβαλλοντικά ςυμβατισ» βιοενζργειασ, αλλά προειδοποιεί ότι χωρίσ 

κριτιρια οριςμοφ τθσ, θ βιο-ενζργεια αυτι μπορεί να προζλκει από μθ αειφόρεσ πθγζσ με 

αποτζλεςμα να μθδενίςει τα πλεονεκτιματά τθσ. ε απάντθςθ, ζνασ αρικμόσ από 

Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ (European Environmental Bureau, WWF, Birdlife 

International, European Federation for Transport and Environment), ζχουν προτείνει 

κριτιρια παραγωγισ και ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ για να εξαςφαλιςτεί θ αειφορία τθσ 

παραγωγισ βιομάηασ (EEA, 2006). 

Οι ςυηθτιςεισ που αφοροφν ςτισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθ βιομάηα παραμζνουν ζντονεσ. τθ 

ςυνάντθςθ των θγετϊν τθσ ΕΕ το 2007, μια ςυμμαχία βιομθχανιϊν, που αντιπροςϊπευε 
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τα πετροχθμικά, το χαρτί, τθν επεξεργαςία ξφλου, τθ μαργαρίνθ και τα χθμικά 

κωνοφόρων, εξζφραςαν αντιρριςεισ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ περί ανανεϊςιμων πθγϊν, 

προειδοποιϊντασ ότι αυτά κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςε δυςανάλογο καταμεριςμό τθσ 

αγοράσ και να διαταράξουν τθν πρόςβαςθ των εταιριϊν τουσ ςτισ πρϊτεσ φλεσ. 

Σαυτόχρονα, αντίδραςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ εμφανίςτθκε από οικολογικζσ οργανϊςεισ, 

που καλοφςαν τισ κυβερνιςεισ να απορρίψουν οποιοδιποτε ςτόχο για τθ βιομάηα και 

ιδιαίτερα για τα βιο-καφςιμα, λζγοντασ ότι αυτά κα ζχουν ςαν αποτζλεςμα «ςθμαντικά 

οικολογικά και κοινωνικά προβλιματα» και ότι αντί αυτϊν θ ΕΕ κα ζπρεπε να κζςει ςτόχο 

για «Μείωςθ Αεριϊν Θερμοκθπίου Κφκλου Ηωισ» για τα καφςιμα μεταφορϊν (ENDS 

Europe DAILY, 2007). 

Ωσ εκ τοφτου, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχεδιάηει να ειςάγει νομοκετικι πρόταςθ με ςτόχο 

να αποκαρρυνκεί θ παραγωγι βιο-καυςίμων, που παράγουν περιςςότερα αζρια 

κερμοκθπίου από αυτά που εξοικονομοφν. Θ πρόταςθ κα περιλαμβάνει ζνα  ςφςτθμα 

ευαιςκθςίασ για τθ χριςθ των βιο-καυςίμων δεφτερθσ γενιάσ (Piebalgs, 2007).  

Οι θγζτεσ επίςθσ, ςυηθτοφν τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ. Σο 

Ευρωκοινοβοφλιο ζχει αναγνωρίςει ότι θ περαιτζρω αφξθςθ τθσ παραγωγισ καυςίμων 

φυτικισ προζλευςθσ μπορεί να επθρεάςει τα φυςικά δάςθ και τθ παραδοςιακι 

παραγωγι τροφίμων, προκαλϊντασ απϊλεια βιοποικιλότθτασ, εδαφικζσ διαφορζσ και 

ςθμαντικζσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου. Ζτςι, μζνει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι να 

ορίςει τθν ειςαγωγι προϊόντων βιομάηασ ςτθν ΕΕ, βάςει του κριτθρίου τθσ αειφορίασ, 

κακοριςμζνο από ζνα εκτενζσ ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ (European Parliament, 2006). 

Σα περιςςότερα κράτθ μζλθ ζχουν ζμμεςα περιλάβει κάποια κριτιρια αειφορίασ ςτισ 

πολιτικζσ τουσ για τθ βιο-ενζργεια. Μερικζσ χϊρεσ όπωσ το Βζλγιο, θ Ολλανδία και θ 

Βρετανία, ζχουν επίςθσ αναπτφξει ανεξάρτθτα κριτιρια πιςτοποίθςθσ για τθ βιομάηα και 

αρχζσ-κριτιρια για τθ βιωςιμότθτα του εμπορίου βιομάηασ. Θ Γερμανία, επίςθσ, 

αναπτφςςει πρότυπα αειφορίασ για χριςθ βιομάηασ ςτθ βιομθχανία. 

Είναι φανερό ότι μεγαλφτερθ κατανόθςθ του ρόλου τθσ βιο-ενζργειασ ςτον πικανό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο, κα επθρεάςει τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι ςτο μζλλον. Όςο θ ΕΕ 

κινείται προσ τουσ ςτόχουσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και βιοκαυςίμων του 2020, 

με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ βιομάηασ, γίνεται απαραίτθτο ζνα πλαίςιο 

πολιτικϊν που ενκαρρφνει τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του τομζα τθσ βιο-ενζργειασ (Van Dam 

et al, 2006). 
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2.4 Πολιτικι για τθ κζρμανςθ από βιομάηα 

Θ κοινοτικι νομοκεςία για τθ ενεργειακι απόδοςθ και οι περαιτζρω περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπομπϊν ρφπων, αναπτφςςονται κυρίωσ για τα 

υγρά, αζρια και ςτερεά βιοκαφςιμα, ςτα πλαίςια των: 

 Οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ για προϊόντα ενεργειακισ χριςθσ (Directive 2005/32/EC). 

 ιμανςθ ενεργειακισ κλάςθσ (Directive 92/75/EEC). 

 Αναδιατφπωςθ τθσ ςιμανςθσ ενεργειακισ κλάςθσ (οδθγία που προτείνει θ 

Επιτροπι τζλοσ του 2008, COM (2008) 778) και ιδίωσ το άρκρο 9 για τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ και τα κίνθτρα.  

 Αναδιατφπωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κτθρίων (οδθγία που προτείνει θ 

επιτροπι, τζλοσ 2008, COM(2008)780) και ιδίωσ το άρκρο 8 ςχετικά με τισ 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ τεχνικϊν ςυςτθμάτων κτθρίων. 

Οι πολιτικζσ αυτζσ ςτοχεφουν να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ μετατροπισ τθσ βιομάηασ ςε 

ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο.  

2.5 Πολιτικι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από βιομάηα 

Θ ανάπτυξθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα είχε ςαν αποτζλεςμα 

τθ κζςπιςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οδθγίασ ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από RES (Directive 2009/28/EC on the Promotion of Electricity from 

Renewable Energy Sources) 

2.6 Πολιτικι για τθ ςυμπαραγωγι με χριςθ βιομάηασ 

Θ ςυνδυαςμζνθ παραγωγι κερμότθτασ και ιςχφοσ (CHP) ςτθν Ευρϊπθ ζχει ενςωματωκεί 

ςτθν οδθγία 2004/8/EC για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ που βαςίηεται ςτθ χριςιμθ 

ηιτθςθ κερμότθτασ τθσ αγορά ενζργειασ (τροποποίθςι τθσ οδθγίασ 92/62/EEC). Θ οδθγία, 

ςυνικωσ γνωςτι ωσ 'CHP Directive' τζκθκε ςε ιςχφ το Φεβρουάριο του 2004 και τα κράτθ 

μζλθ ζχουν υποχρεωκεί για τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ τθσ από τον Αφγουςτο του 2007. 

Αναφορικά, τα κράτθ μζλθ είναι υποχρεωμζνα να ςυντάξουν τισ εκκζςεισ που καλφπτουν 

τθν ανάλυςι τθσ κατάςταςθσ CHP ςτισ χϊρεσ τουσ, για να προωκιςουν τθ ςυμπαραγωγι 

και να παρουςιάςουν τουσ τρόπουσ προαγωγισ τθσ. Ακόμθ, υποχρεοφνται να υποβάλουν 

ζκκεςθ ςχετικά με τθν κατάργθςθ των εμποδίων και τθν πρόοδο ςε υψθλισ απόδοςθσ 

ςυμπαραγωγι μζςα ςτθν αγορά ενζργειασ (Biomass Futures, 2011). 

2.7 EUBIONET II Project (http://eubionet2.ohoi.net) 

Σο πρόγραμμα EUBIONET ΙΙ χρθματοδοτικθκε από τθν ΕΕ κατά 50% και διιρκθςε από 

1/1/2005 ωσ 31/12/2007. Κατά τθν εφαρμογι του ζδωςε μια ςαφι προοπτικι ςτισ 

http://eubionet2.ohoi.net/
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ςφγχρονεσ και μελλοντικζσ τάςεισ αγοράσ καυςίμων βιομάηασ, ςυγκζντρωςε και  

ανατροφοδότθςε τα πρότυπα βιοκαυςίμων (CEN 335) από τουσ διαφορετικοφσ δράςτεσ 

αγοράσ και ολοκλιρωςε τθν ανάλυςθ τθσ τεχνοοικονομικισ δυνατότθτασ των όγκων 

βιοκαυςίμων ζωσ το 2010. Θ ςυνεργαςία ζγινε με το τομζα βιο-ενζργειασ του Διεκνοφσ 

Οργανιςμοφ Ενζργειασ (ΙΕΑ). Σριάντα διαφορετικζσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ςτερεϊν 

βιοκαυςίμων αναλφκθκαν και οι καταλλθλότερεσ μζκοδοι για τισ μικρισ και μεγάλθσ 

κλίμακασ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ καυςίμων βιομάηασ ςτθν παραγωγι κερμότθτασ και 

ιςχφοσ περιγράφθκαν ςε αναφορζσ και οδθγοφσ. Θ εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ ΕΕ ςτα 

κράτθ μζλθ, θ ανάλυςθ των νομοκετικϊν διαφορϊν και οι ςθμαντικότερεσ κινθτιριεσ 

δυνάμεισ ςχετικά με τισ αγορζσ βιομάηασ, αναλφκθκαν ςτθν EΕ-25. Οι ομάδεσ-ςτόχοι ιταν 

ζμποροι και χριςτεσ καυςίμων βιομάηασ, παραγωγοί και προμθκευτζσ διαφορετικισ 

κλίμακασ και φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. Οι βαςικζσ ενϊςεισ, όπωσ ο Ευρωπαϊκόσ 

Οργανιςμόσ Βιομάηασ (AEBIOM), ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα και διζδιδαν τθν 

πλθροφορία ςτισ διάφορεσ ομάδεσ. 

Μερικά από τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε το ερευνθτικό πρόγραμμα ιταν: 

− Ο ςυνολικόσ τεχνοοικονομικόσ όγκοσ των πόρων ςτερεϊν βιοκαυςίμων, που 

κατζλθξε θ μελζτθ για 20 χϊρεσ τθσ ΕΕ, είναι 143 Mtoe/a. Αυτό ςθμαίνει ότι τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο περίπου 50% τθσ κατ' εκτίμθςθ δυνατότθτασ βιομάηασ 

αξιοποιείται. Θ μζγιςτθ δυνατότθτα να αυξθκεί θ χριςθ τθσ βιομάηασ ςτθ 

ενεργειακι παραγωγι φαίνεται να βρίςκεται ςτα δαςικά υπολείμματα (33 

Mtoe/a), τθν αγροτικι παραγωγι και τθ βιομάηα οπωρϊνων. 

− Θ διακεςιμότθτα των ςτοιχείων ςτισ τιμζσ των καυςίμων ποικίλλει πολφ μεταξφ 

των χωρϊν τθσ ΕΕ. Θ Φινλανδία, θ ουθδία και θ Αυςτρία δθμοςιεφουν τισ μζςεσ 

τιμζσ καυςίμων ξφλου τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ. Τπάρχει ανάγκθ για ζναν δείκτθ 

τιμισ αγοράσ για τα πιο εμπορικά βιοκαφςιμα, όπωσ τα ςφμπθκτα βιομάηασ 

(pellets). Όςον αφορά τισ τάςεισ ςτισ τιμζσ καυςίμων, ςτθν εξεταηόμενθ περίοδο 

από Δεκζμβριο 2004 ζωσ τον Ιοφνιο 2006, θ τιμι των pellets ακολοφκθςε τισ 

ςυνκικεσ τθσ υφιςτάμενθσ αγοράσ καυςίμων και τισ τιμζσ του μαηοφτ. Οι τιμζσ των 

καυςίμων βιομάηασ διαφζρουν μεταξφ των χωρϊν και μεταξφ των διαφορετικϊν 

περιοχϊν τθσ ίδιασ χϊρασ. Επίςθσ, οι εκνικοί μθχανιςμοί και θ απαίτθςθ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ αςκοφν επίδραςθ ςτισ τιμζσ καυςίμων βιομάηασ. 

− Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. είναι ζνα πικανό οικονομικό όργανο για να βελτιϊςει τα 

οικονομικά των νοικοκυριϊν. Μερικζσ χϊρεσ εφαρμόηουν ζνα μειωμζνο ποςοςτό 

Φ.Π.Α. ςτθν θλεκτρικι ενζργεια και το φυςικό αζριο ςε ςφγκριςθ με το 

τυποποιθμζνο ποςοςτό, ενϊ άλλεσ ζχουν εφαρμόςει ζνα μειωμζνο ποςοςτό ςτα 

βιοκαφςιμα ξφλου (από 5 ςε 7%), οδθγϊντασ ςε ευνοϊκζσ καταςτάςεισ 

ανταγωνιςμοφ (Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία και Θνωμζνο Βαςίλειο). τθν 
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Πορτογαλία, εντοφτοισ, το ποςοςτό Φ.Π.Α ςτο ξφλο είναι υψθλότερο από ότι ςτθν 

θλεκτρικι ενζργεια και το αζριο. 

2.8 EUBIONET III Project (http://www.eubionet.net) 

Σο EUBIONET ΙΙΙ είναι ςυνζχεια του προγράμματοσ EUBIONET ΙΙ. Χρθματοδοτείτε από τθν 

ΕΕ και θ ζναρξι του ζγινε τθν 1/1/2008 και κα διαρκζςει μζχρι 31/12/2011. κοπόσ του 

είναι να ωκιςει μακροπρόκεςμα το βιϊςιμο, διαφανζσ διεκνζσ εμπόριο βιομάηασ, να 

εξαςφαλίςει τθν πιο οικονομικά αποδοτικι και πρόςκετθσ αξίασ χριςθσ τθσ βιομάηασ για 

ενζργεια και βιομθχανία, να προωκιςει τισ επενδφςεισ ςτισ καλφτερθσ πρακτικισ 

τεχνολογίεσ και τισ νζεσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ κερμότθτασ από βιομάηα και να 

ενιςχφςει το βιϊςιμο και δίκαιο διεκνζσ εμπόριο των βιοκαυςίμων. 

Σο πρόγραμμα EUBIONET ΙΙΙ ςτοχεφει να αυξιςει τθ χριςθ των βαςιςμζνων ςτθν βιομάηα 

καυςίμων ςτθν ΕΕ με τθν εφρεςθ τρόπων να υπερνικθκοφν τα εμπόδια τθσ αγοράσ. Οι 

ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: 

− Σα εκνικά προγράμματα βιομάηασ και οι δυνατότθτεσ βιοκαυςίμων κα αναλυκοφν 

ειδικά για τα διαφορετικά βιομθχανικά και αγροτικά υπολείμματα.  

− Σο διεκνζσ εμπόριο των καυςίμων βιομάηασ κα προωκθκεί, οι μθχανιςμοί τιμϊν 

κα αναλυκοφν και νζοι CN κϊδικεσ για τθ βιομάηα κα προτακοφν.  

− Σα κριτιρια πιςτοποίθςθσ και ικανότθτασ υποςτιριξθσ για τα βιοκαφςιμα κα 

τεκοφν ςε ςυνεργαςία με τουσ δράςτεσ τθσ αγοράσ.  

− Θ εφαρμογι των νζων προτφπων CEN για τα ςτερεά βιοκαφςιμα κα ενιςχυκεί.  

− Θ χριςθ βιοενζργειασ κα προωκθκεί με τθ βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ. 

− Θ κατάλλθλθ χριςθ πόρων βιομάηασ κα αξιολογθκεί με τθν ανάλυςθ τθσ 

διακεςιμότθτασ πρϊτθσ φλθσ ανάμεςα ςτθ βιοενζργεια, τθ δαςικι βιομθχανία και 

τουσ αγροτικοφσ τομείσ. 

Μζχρι ςιμερα το EUBIONET III ζχει καταλιξει ςτα ακόλουκα ςυμπεράςματα. 

 
 Εικόνα 2-1: Διάγραμμα διακεςιμότθτασ και αξιοποίθςθσ βιομάηασ (PJ). 

(EUBIONET III) 

http://www.eubionet.net/
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− Θ δυναμικότθτα βιομάηασ ζχει αξιοποιθκεί ανεπαρκϊσ (μόνο 48% αξιοποιείται για 

τθν παραγωγι βιοενζργειασ, αποκαλφπτουν τα αποτελζςματα ερευνϊν του 

προγράμματοσ EUBIONET ΙΙΙ).  

− Σα δαςικά υπολείμματα και θ υπολειπόμενθ βιομάηα φυτϊν μεγάλθσ καλλιζργειασ 

και οπωρϊνων είναι θ λιγότερα χρθςιμοποιθμζνθ βιομάηα. 

− Πάνω από 2 εκατομμφρια τόνοι pellets κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο ςτθν Ευρϊπθ, 

ενϊ θ παραγωγι τουσ φκάνει περίπου ςε 8 εκατομμφρια τόνουσ. 

− Κφριεσ χϊρεσ εξαγωγισ ςτθν Ευρϊπθ είναι τα κράτθ τθσ Βαλτικισ, θ Φινλανδία, θ 

Γερμανία, θ Αυςτρία, θ λοβενία και εκτόσ τθσ Ευρϊπθσ, ο Καναδάσ, θ Ρωςία, οι 

ΘΠΑ και θ Αυςτραλία.  

− Κφριεσ χϊρεσ ειςαγωγισ είναι θ Ολλανδία, το Βζλγιο, θ Δανία και θ ουθδία. 

− Ο νζοσ ςυνδυαςμζνοσ κϊδικασ ονοματολογίασ pellets (CN 4401 30 20) κα 

διευκολφνει τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

− Σο νζο πολυτμθματικό πρότυπο EN 14961 για τα pellets ξφλου, τισ μπριγκζτεσ 

ξφλου, τα chips ξφλου, τα καυςόξυλα και τα pellets βιομάηασ κα δθμοςιευκεί 

ςφντομα και το EUBIONET ΙΙΙ κα προωκιςει τθ χριςθ του. 

 
Εικόνα 2-2: Χάρτθσ ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν βιομάηασ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. (EUBIONET III) 
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Κεφάλαιο 3.                             

                                                           Επιςκόπθςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

Θ διεφρυνςθ των ενεργειακϊν αγορϊν και ειςαγωγϊν, οι περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ και θ 

επζκταςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, αποτελοφν ςθμαντικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ 

ςτθ μεταβαλλόμενθ δομι τθσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27. Οι μθ υδροθλεκτρικζσ ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ για παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ζχουν 

επεκτακεί ςθμαντικά. Θ κατανάλωςθ άνκρακα και θ χριςθ πετρελαίου, ζχουν μειωκεί. 

Παρόλα αυτά οι ςυνεχιηόμενεσ αυξιςεισ ςτισ τιμζσ του πετρελαίου, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αυξανόμενθ δθμοτικότθτα του φυςικοφ αερίου τα τελευταία χρόνια ςυμβάλουν 

ςθμαντικά ςτισ ςυνεχιηόμενεσ υψθλζσ ειςαγωγζσ ενζργειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(EUROSTAT, 2009). 

Κατά ςυνζπεια, θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27 ςτουσ διάφορουσ τομείσ 

τθσ, αποτελεί ζνα ςθμαντικό κζμα προσ εξζταςθ, προκειμζνου να γίνουν πολφτιμεσ 

προβλζψεισ για μελλοντικά ςενάρια. 

3.1 Ηλεκτρικι Ενζργεια 

Ο τομζασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αποτελεί το ςθμαντικότερο τομζα ενεργειακισ 

παραγωγισ - κατανάλωςθσ και είναι πολφ καλά αναπτυγμζνοσ ςε όλθ τθν ΕΕ27.  

3.1.1  Παραγωγι 

Μερικά τμιματα τθσ ΕΕ, κυρίωσ ςτισ ςκανδιναβικζσ αγορζσ, εμφάνιςαν πολφ υψθλό 

βακμό ανάπτυξθσ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '90, ενϊ άλλεσ περιοχζσ βελτίωςαν πιο 

πρόςφατα τισ τεχνικζσ και οικονομικζσ 

τουσ διαςυνδζςεισ. χεδόν το 90% τθσ 

θλεκτρικισ παραγωγισ ςτθν ΕΕ-27 

προζρχεται από τζςςερισ πθγζσ (πυρθνικι 

ενζργεια, άνκρακασ, νερό, και φυςικό 

αζριο). Θ υπόλοιπθ παραγωγι 

περιλαμβάνει τθν αιολικι, τθ βιομάηα και 

άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (Εικόνα 3-1). 

Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ είναι ςτακερι για 

τθν υδροθλεκτρικι και τθν πυρθνικι 

ενζργεια, οι οποίεσ είναι ιςτορικά οι 

βαςικοί πυλϊνεσ τθσ παροχισ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ ςε πολλά μζρθ τθσ ΕΕ. υνολικά, 

Nuclear
27.78%

Coal
16.09%

Hydro
10.65%

Natural 
Gas

22.96%

Wind
3.52%

Biomass
3.20%

Other
15.81%

Εικόνα 3-1: Διάγραμμα ςτατιςτικϊν δεδομζνων 
θλεκτριςμοφ 2008 ςτθν ΕΕ (EUROSTAT 2009). 
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θ αιολικι ενζργεια, θ βιομάηα και το φυςικό αζριο αποτελοφν τισ γρθγορότερα 

μεταβαλλόμενεσ πθγζσ ςτο ςφςτθμα θλεκτριςμοφ. Θ Εικόνα 3-2 παρουςιάηει τα πιο 

πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ακακάριςτθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΕΕ-27 ςε ςχζςθ 

με τα χρθςιμοποιοφμενα καφςιμα. 

 
Εικόνα 3-2: Παραγωγι Ακακάριςτθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςφμφωνα με τουσ τφπουσ καυςίμου ςτθν ΕΕ-27 για το 2008. 

(EUROSTAT, 2010) 

Οι εγκαταςτάςεισ πυρθνικισ ενζργειασ αποτελοφςαν το 27.8% τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ 

θλεκτρικισ παραγωγισ το 2008, ενϊ του άνκρακα 16.1%. Οι εγκαταςτάςεισ των 

υδροθλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ζφταναν το 10.7%, ενϊ του φυςικοφ αερίου το 23%. Θ 

βιομάηα, θλιακι και αιολικι ενζργεια και οι λοιπζσ πθγζσ ενζργειασ καλφπτουν το 22.5% 

(Εικόνα 3-2). Θ ακακάριςτθ θλεκτρικι παραγωγι το 2008 ςτθν ΕΕ - 27 ιταν 3.374.182 

GWh, δθλαδι παρουςίαςε αφξθςθ 0,2% από το επίπεδο ακακάριςτθσ παραγωγισ το 2007 

(Πίνακασ 3-1). 

Θ ςυνολικι ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ καλφπτει τθν ακακάριςτθ 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τφπουσ εγκαταςτάςεων παραγωγισ 

ενζργειασ. Θ ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο επίπεδο εγκαταςτάςεων 

ορίηεται ωσ θ θλεκτρικι ενζργεια που μετριζται ςτθν ζξοδο των κφριων μεταςχθματιςτϊν, 

δθλαδι ςυμπεριλαμβάνεται θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ βοθκθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ και ςτουσ μεταςχθματιςτζσ (EUROSTAT, 2010a). 

Ο παρακάτω πίνακασ εμφανίηει τθν ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτριςμοφ κατά το ζτοσ 

2008 για κάκε χϊρα τθσ ΕΕ. 
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Πίνακασ 3-1: Ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. (EUROSTAT, 2010a) 

Total gross electricity generation (GWh) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU – 27   3216146 3289225 3310402 3353514 3367692 3374182 

Belgium 84616 85441 87025 85535 88820 84929 
Bulgaria 42600 41621 44365 45843 43297 45037 
Czech Republic 83227 84333 82578 84361 88198 83518 
Denmark 46181 40431 36241 45607 39156 36391 
Germany 599470 616785 620300 636600 637099 637214 
Estonia 10159 10304 10205 9731 12190 10581 
Ireland 25219 25569 25970 27480 28226 29685 
Greece 58471 59346 60020 60789 63497 63749 
Spain 262860 280007 294040 299460 305053 313746 
France 566944 574274 576165 574558 569841 576034 
Italy 293884 303322 303699 314122 313887 319129 
Cyprus 4053 4201 4377 4652 4871 5079 
Latvia 3975 4689 4905 4891 4771 5274 
Lithuania 19488 19274 14784 12482 14007 13912 
Luxembourg 3620 4121 4135 4333 4002 3557 
Hungary 34145 33708 35755 35859 39959 40025 
Malta 2236 2216 2240 2296 2296 2276 
Netherlands 96829 102440 100219 98393 105164 107645 
Austria 60166 64136 66590 63540 64769 67101 
Poland 151631 154159 156936 161742 159348 156177 
Portugal 46855 45108 46578 49041 47253 45969 
Romania 56645 56482 59413 62698 61673 64955 
Slovenia 13820 15271 15117 15115 15043 16399 
Slovakia 31178 30567 31455 31368 28056 28962 
Finland 84230 85817 70550 82304 81246 77436 
Sweden 135437 151729 158437 143422 148926 150036 
United Kingdom 398207 393874 398303 397292 397044 389366 

 
Εικόνα 3-3: Ακακάριςτθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ κατά το 2008(GWh). (EUROSTAT, 2010a) 
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3.1.2  Κατανάλωςθ 

Θ κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για κάκε χϊρα τθσ ΕΕ κατά το 2008 εμφανίηεται 

ςτθν Εικόνα 3-4. Οι χϊρεσ που κατζχουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά τθσ ευρωπαϊκισ 

κατανάλωςθσ είναι θ Γερμανία, θ Γαλλία και το Θνωμζνο Βαςίλειο που ςυνολικά κατζχουν 

ποςοςτό 45,54% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ. Οι χϊρεσ που ακολουκοφν είναι θ Ιςπανία 

και θ Ιταλία που καλφπτουν το 20,1% , ενϊ οι υπόλοιπεσ 22 χϊρεσ καταναλϊνουν το 

υπολειπόμενο 34,36% του ςυνόλου τθσ ευρωπαϊκισ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ.  

 
Εικόνα 3-4: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΕΕ-27 κατά το 2008(GWh). (EUROSTAT, 2010) 

Όςον αφορά τθν κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τα ζτθ 2003-2008, ςτον 

Πίνακασ 3-2 που ακολουκεί παρουςιάηονται όλα τα δεδομζνα για κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ 

ΕΕ. Επιπροςκζτωσ, εμφανίηονται και οι ςυνολικζσ καταναλϊςεισ θλεκτριςμοφ τα 

τελευταία χρόνια.   

Πίνακασ 3-2: υνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. (EUROSTAT, 2010)   

Total Electricity Consumption (GWh) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 2668202 2723399 2762951 2823713 2843553 2855561 

Belgium 79677 80603 80182 82583 82881 82639 
Bulgaria 25110 24882 25678 26867 27193 28632 
Czech Republic 52376 53801 55246 56967 57197 58001 
Denmark 32370 32971 33464 33791 33589 33374 
Germany 508932 512770 516222 525804 527352 525549 
Estonia 5573 5892 6023 6473 6776 6992 
Ireland 23031 23057 24352 25894 25864 26675 
Greece 48598 49738 50904 52523 55190 56646 
Spain 219988 230669 242222 256466 262233 265363 
France 408249 420022 422597 426735 425881 433324 
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Italy 290964 295042 300376 308265 308830 308831 
Cyprus 3645 3749 3960 4168 4385 4634 
Latvia 5180 5381 5701 6113 6582 6609 
Lithuania 7142 7612 7930 8399 8845 9019 
Luxembourg 6000 6405 6158 6508 6688 6554 
Hungary 31396 31818 32336 33238 33744 34327 
Malta 1817 1798 1720 1852 1851 1850 
Netherlands 100430 104715 104507 105994 108452 109145 
Austria 54732 55784 57864 58119 59344 59405 
Poland 100816 104277 104997 110647 114117 117470 
Portugal 43164 44668 46322 47763 49024 48352 
Romania 37465 38736 38811 40916 40928 41775 
Slovenia 12047 12546 12742 13165 13264 12806 
Slovakia 22985 24027 22850 23585 24573 24765 
Finland 80855 83128 80938 85775 86324 82613 
Sweden 129443 130361 132373 130806 131082 128649 
United Kingdom 336217 338947 346476 344297 341364 341562 

Θ δομι τθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3-5, που αναλφεται ςτουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ του τελικοφ 

καταναλωτι. Θ τελικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ προζρχεται κυρίωσ από τθ 

βιομθχανία και τθν οικιακι χριςθ, οι οποίεσ αποτελοφςαν μαηί ςχεδόν το 70%, το 2008, 

με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τθ γεωργία και τουσ άλλουσ τομείσ να αποτελοφν το υπόλοιπο. 

υνολικά, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνεχίηει να προζρχεται από τθ 

βιομθχανία, θ οποία αποτελεί το 40% του ςυνόλου το 2008, θ οικιακι χριςθ αποτελεί το 

29% και ο τομζασ των υπθρεςιϊν-γεωργίασ επίςθσ το 29%. 

Πίνακασ 3-3: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά τομζα κατά το 2008. (EUROSTAT, 2010a)  

Electricity Consumption by Sectors [2008] 

 GWh Mtoe Share 

Industrial 1.145.102 98.46 41.13% 
Households 817.442 70.22 29.33% 

Services, Agricultural, etc. 821.578 70.70 29.54% 

Total 2.784.122 239.38 100.00% 
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Εικόνα 3-5: Διάγραμμα θλεκτρικισ κατανάλωςθσ ανά τομζα κατά το 2008. (EUROSTAT, 2010a) 

φμφωνα με τα δεδομζνα που παρζχονται από τθ Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία για τθν 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα κράτθ μζλθ, αναλφοντασ ςε κάκε τομζα, γίνεται 

αντιλθπτό ότι οι τομείσ τθσ βιομθχανικισ και οικιακισ χριςθσ παίηουν το ςθμαντικότερο 

ρόλο τα τελευταία χρόνια. Οι τομείσ των υπθρεςιϊν, τθσ γεωργίασ και οι υπόλοιποι 

ακολουκοφν. Επιπλζον ςτθν Εικόνα 3-6 απεικονίηεται το γεγονόσ ότι κατά τθν πάροδο των 

τελευταίων ετϊν τόςο οι καταναλϊςεισ κάκε τομζα, όςο και το ποςοςτό που καλφπτουν 

ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ δεν παρουςιάηει μεγάλεσ διακυμάνςεισ κατά τα ζτθ 2003-2008. 

 
Εικόνα 3-6: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ανά τομζα τα ζτθ 2003-2008. (EUROSTA, 2010a) 

3.1.2.1   Κατανάλωςη Ηλεκτρικήσ Ενέργειασ ςτο Βιομηχανικό Τομέα. 

Θ κατανάλωςθ αυτι αντιπροςωπεφει τθν τελικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ 

βιομθχανία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κατανάλωςθ ςτθ βιομθχανία καλφπτει όλουσ τουσ 

βιομθχανικοφσ τομείσ με εξαίρεςθ τον τομζα τθσ ενζργειασ, όπωσ τουσ ςτακμοφσ 

παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τα διυλιςτιρια πετρελαίου, φοφρνουσ κωκ και όλεσ τισ 

εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ ενεργειακϊν προϊόντων (ΕUROSTAT, 2010a). 
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Πίνακασ 3-4: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Βιομθχανικό Σομζα. (EUROSTAT, 2010) 

Consumption of electricity by industry (GWh) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU – 27 1102239 1126794 1135679 1132184 1152381 1145102 

Belgium 39975 40367 39423 40211 40134 39019 
Bulgaria 9197 9713 9838 10034 10179 10876 
Czech Republic 20550 22358 23145 23613 24173 23870 
Denmark 9728 10042 10335 10226 10088 9705 
Germany 231785 233842 232104 229402 242752 242123 
Estonia 2031 2135 2161 2332 2384 2331 
Ireland 7274 6885 7673 8991 8478 7977 
Greece 14156 13987 14419 14156 15328 15485 
Spain 98345 101525 105036 97662 101733 103258 
France 133840 136588 139547 134264 132599 141206 
Italy 144368 144197 144763 147362 146170 141646 
Cyprus 515 537 546 564 602 635 
Latvia 1605 1634 1700 1759 1816 1685 
Lithuania 2630 2744 2833 2933 3081 2806 
Luxembourg 3968 4233 3979 4259 4426 4247 
Hungary 9585 9497 9271 9394 9471 9905 
Malta 556 550 534 530 530 530 
Netherlands 40579 41377 41585 41558 42286 42151 
Austria 21598 23292 25064 26674 27873 27415 
Poland 40189 42424 41317 42824 45787 44255 
Portugal 16820 17086 17172 17644 17991 17617 
Romania 22337 25156 23684 24277 22837 22987 
Slovenia 6588 6755 7172 7440 7468 6311 
Slovakia 10250 10724 11034 11873 12186 12562 
Finland 44306 46111 43261 46942 47019 43278 
Sweden 56107 57194 57558 57342 57983 57664 
United Kingdom 113357 115841 120525 117918 117007 113558 

Σο διάγραμμα ςτθν   Εικόνα 3-7   που ακολουκεί παρουςιάηει τθν κατανάλωςθ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τθ βιομθχανία ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ το 2008. Είναι φανερό 

ότι θ Γερμανία αποτελεί τθν κφρια χϊρα κατανάλωςθσ με ποςοςτό 21,14% τθσ ςυνολικισ 

ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ακολουκοφν θ Ιςπανία, θ Γαλλία, θ Ιταλία και το Θνωμζνο 

Βαςίλειο που καλφπτουν το 43,64%.  
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Εικόνα 3-7: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Βιομθχανικό Σομζα το 2008 (GWh). 
(EUROSTAT, 2010a) 

3.1.2.2 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςτον Οικιακό Τομέα 

τθν ενότθτα αυτι ορίηεται θ ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται ςτισ 

οικογενειακζσ εςτίεσ. Θ οικιακι κατανάλωςθ καλφπτει όλθ τθ χριςθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ για τθ οικιακι κζρμανςθ, το νερό χριςθσ και για όλεσ τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

(EUROSTAT, 2010a). Σα δεδομζνα αφοροφν τα τελευταία χρόνια για όλεσ τισ χϊρεσ κακϊσ 

και τθ ςυνολικι κατανάλωςθ του ςυγκεκριμζνου τομζα. 

Πίνακασ 3-5: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Οικιακό Σομζα. (EUROSTAT, 2010) 

Electricity consumption of Households (Mtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 66536 67642 68590 69567 69001 70228 

Belgium 2238 2282 2236 1954 1879 1718 
Bulgaria 801 754 778 800 806 862 
Czech Republic 1247 1249 1266 1307 1259 1264 
Denmark 882 888 898 909 890 888 
Germany 11999 12071 12193 12167 12046 11995 
Estonia 137 139 139 144 152 159 
Ireland 599 632 646 695 693 733 
Greece 1414 1449 1451 1520 1544 1559 
Spain 4663 4991 5488 6082 6133 6194 
France 12171 12647 12429 12649 12533 13380 
Italy 5590 5726 5758 5816 5780 5880 
Cyprus 111 113 123 129 138 145 
Latvia 122 126 135 149 154 175 
Lithuania 163 178 184 202 212 233 
Luxembourg 59 62 63 64 64 65 
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Hungary 951 949 956 985 967 985 
Malta 54 53 54 57 57 57 
Netherlands 2006 2023 2084 2135 2089 2132 
Austria 1453 1442 1468 1462 1446 1459 
Poland 2137 2191 2171 2276 2267 2331 
Portugal 1018 1069 1139 1153 1192 1156 
Romania 709 692 794 860 893 894 
Slovenia 259 259 254 263 260 274 
Slovakia 433 414 404 394 396 390 
Finland 1755 1751 1769 1818 1848 1820 
Sweden 3611 3558 3668 3567 3408 3347 
United Kingdom 9954 9933 10044 10013 9893 10133 

τθν Εικόνα 3-8 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυνολικι κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ του οικιακοφ τομζα κατά το 2008. τον τομζα αυτό θ Γαλλία είναι θ χϊρα με τθν 

μεγαλφτερθ οικιακι κατανάλωςθ ςτθν Ευρϊπθ που μαηί με τθ Γερμανία και το Θνωμζνο 

Βαςίλειο κατζχουν το 50,56% τθσ ςυνολικισ. Θ οικιακι χριςθ του θλεκτριςμοφ τθσ 

Ιςπανίασ και τθσ Ιταλίασ είναι επίςθσ από τισ μεγαλφτερεσ τθσ ΕΕ.  

 

Εικόνα 3-8: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Οικιακό Σομζα το 2008 (Mtoe). (EUROSTAT, 
2010a) 

3.1.2.3 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςτον Τομέα των Υπηρεςιών, τησ 

Γεωργίασ, κ.α. 

Θ παράγραφοσ που ακολουκεί αναλφει τθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ υπθρεςίεσ, 

τθ γεωργία και άλλουσ τομείσ. Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ που 

καταναλϊνονται από τθ μικρισ κλίμακασ βιομθχανία, τισ τζχνεσ, το εμπόριο, τουσ 

διοικθτικοφσ οργανιςμοφσ και τισ υπθρεςίεσ με εξαίρεςθ τθ μεταφορά. Επιπλζον 

ςθμαντικό κομμάτι καλφπτει ο τομζασ τθσ γεωργίασ και τθσ αλιείασ (EUROSTAT, 2010a). 



Κεφάλαιο 3                                                                             Επιςκόπθςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

-35- 
 

Πίνακασ 3-6: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Σομζα Τπθρεςιϊν, Γεωργίασ, κ.α. (EUROSTAT, 2010) 

Electricity consumption of Services, Agriculture, etc. (GWh) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 720001 738111 755714 811567 817706 822676 

Belgium 12186 12191 13057 18065 19234 21962 
Bulgaria 6166 5978 6381 7134 7261 7381 
Czech Republic 15136 14750 15246 16002 16129 17334 
Denmark 12167 12229 12354 12535 12243 13372 
Germany 121455 122339 126118 138602 128200 127426 
Estonia 1851 2040 2139 2383 2542 2734 
Ireland 8768 8775 9108 8729 9271 10117 
Greece 17761 18661 19411 20474 21654 22796 
Spain 62284 65863 68000 84122 86281 87144 
France 120800 123937 126281 133002 135081 123231 
Italy 72588 76140 79239 83561 85524 88443 
Cyprus 1836 1896 1981 2104 2175 2316 
Latvia 2039 2164 2309 2506 2856 2774 
Lithuania 2564 2748 2900 3058 3244 3451 
Luxembourg 1243 1347 1356 1391 1395 1433 
Hungary 9703 10196 10854 11194 11801 11768 
Malta 634 627 563 664 663 660 
Netherlands 34938 38159 37082 37995 40299 40584 
Austria 13186 12636 12636 11382 11604 11977 
Poland 31384 32480 34857 38232 38685 42912 
Portugal 14074 14686 15436 16205 16672 16789 
Romania 5092 3959 4331 5342 6285 6987 
Slovenia 2272 2589 2421 2472 2580 3117 
Slovakia 6970 7778 6543 6608 7199 7122 
Finland 15517 16023 16451 17018 17090 17433 
Sweden 28500 28803 28336 29089 30532 29684 
United Kingdom 98887 99117 100324 101698 101206 101729 

Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, τθσ γεωργίασ κ.α. το 

2008, εμφανίηει διακυμάνςεισ μεταξφ των διαφόρων κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, αιςκθτά 

μικρότερεσ. Όπωσ φαίνεται και ςτθν  Εικόνα 3-9 θ Γερμανία, θ Γαλλία, θ Ιταλία και θ 

Ιςπανία καταναλϊνουν το 51,81% του θλεκτριςμοφ ςτουσ τομείσ των υπθρεςιϊν, τθσ 

γεωργίασ κ.α. Παρόλα αυτά, θ Πολωνία, θ Ολλανδία και θ ουθδία καλφπτουν επίςθσ ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 13,76%, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3-9.  
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Εικόνα 3-9: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Σομζα Τπθρεςιϊν, Γεωργίασ κ.α.  το 2008 

(GWh). (EUROSTAT, 2010) 

3.2 Θερμικι Ενζργεια 

Ο τομζασ τθσ κερμικισ ενζργειασ ζχει επιδείξει ςθμαντικι ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια. 

Θ άνοδοσ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτθν αυξανόμενθ χριςθ τθσ βιομάηασ και τθ γριγορθ 

άνοδο τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου (EUROSTAT, 2009).  

3.2.1  Παραγωγι 

φμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Ευρωπαϊκισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ για το 2008, θ Γερμανία 

είναι θ μεγαλφτερθ παραγωγόσ χϊρα κερμικισ ενζργειασ με ποςοςτό 21,11% τθσ 

ςυνολικισ ευρωπαϊκισ παραγωγισ. θμαντικό ρόλο επιπλζον ςτθν παραγωγι κερμότθτασ 

παίηουν θ Πολωνία, θ Ιταλία, θ ουθδία και θ Φιλανδία. Αξίηει να παρατθρθκεί ότι από 

τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων αυτϊν απουςιάηουν χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία και θ Ιςπανία που 

τα δεδομζνα τουσ δεν διατίκενται ςτισ πρόςφατεσ εκδόςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Θ Εικόνα 3-10 παρουςιάηει τθν παραγωγι κερμικισ ενζργειασ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ κατά τα 

ζτοσ 2008 ςε τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου.    
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Εικόνα 3-10: Διάγραμμα παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ ςτθν ΕΕ-27 για το 2008 (Μtoe). (EUROSTAT, 2010) 

Σο 2008, θ ςυνολικά αναφερόμενθ παραγωγι κερμότθτασ τθσ ΕΕ – 27 ιταν 54.279 Mtoe 

(Πίνακασ 3-7), μειωμζνθ δθλαδι κατά  1.4% από τθν παραγωγι που αναφζρκθκε το 2007.  

Πίνακασ 3-7: υνολικι παραγωγι κερμότθτασ όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27. (EUROSTAT, 2010) 

Total Heat Production (Μtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 53816 57520 57235 57540 54461 54279 

Belgium 550 558 533 699 634 684 
Bulgaria 1287 1212 1277 1238 1246 1448 
Czech Republic 3518 3449 3326 3136 2899 2921 
Denmark 3114 3100 3066 3046 2912 2955 
Germany 11503 12070 12152 12145 11199 11459 
Estonia 611 644 656 645 622 601 
Ireland - - - - - - 
Greece 46 43 49 56 41 44 
Spain - - - - - - 
France - - - - - - 
Italy - 4528 4611 4989 4882 4738 
Cyprus - - - - - - 
Latvia 801 743 744 718 685 631 
Lithuania 1227 1184 1192 1249 1174 1106 
Luxembourg 47 51 61 64 54 57 
Hungary 1523 1494 1508 1467 1362 1341 
Malta - - - - - - 
Netherlands 4049 4211 4081 3382 3333 3278 
Austria 1269 1383 1434 1529 1526 1618 
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Poland 8795 8261 8138 8150 7667 7468 
Portugal 226 258 328 331 338 316 
Romania 3615 3235 2998 2948 2631 2405 
Slovenia 228 232 241 230 212 223 
Slovakia 1327 1286 1255 1117 1018 951 
Finland 4070 4060 3895 4764 4589 4515 
Sweden 4199 4242 4325 4333 4239 4243 
United Kingdom 1813 1274 1366 1305 1196 1281 

3.2.2  Κατανάλωςθ 

Θ κατανάλωςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ για κάκε χϊρα τθσ ΕΕ κατά το 2008 εμφανίηεται 

ςτθν Εικόνα 3-11. Οι χϊρεσ που κατζχουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά τθσ ευρωπαϊκισ 

κατανάλωςθσ είναι θ Γερμανία και θ Πολωνία που ςυνολικά κατζχουν ποςοςτό 37,23% 

τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ. Οι χϊρεσ που ακολουκοφν είναι θ Ιταλία, θ Φιλανδία και θ 

ουθδία που καλφπτουν το 25,31%, ενϊ οι υπόλοιπεσ χϊρεσ καταναλϊνουν το 

υπολειπόμενο 37,46% ςτο ςφνολο τθσ ευρωπαϊκισ κερμικισ κατανάλωςθσ.  

 
Εικόνα 3-11: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ τθσ ΕΕ-27 κατά το 2008 (Mtoe). (EUROSTAT, 2010) 

Όςον αφορά τθν κατανάλωςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ κατά τα προθγοφμενα ζτθ ωσ 

ςιμερα, ςτον Πίνακασ 3-8 που ακολουκεί, παρουςιάηονται όλα τα δεδομζνα για κάκε 

κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ. Επιπροςκζτωσ, εμφανίηονται και οι ςυνολικζσ καταναλϊςεισ 

κζρμανςθσ ςε τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου. 
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Πίνακασ 3-8: υνολικι κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ (Mtoe). (EUROSTAT, 2010) 

Total Heat Consumption (Mtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU – 27 45634 48104 47911 47956 45593 45171 

Belgium 464 462 427 473 407 473 
Bulgaria 914 866 939 899 815 925 
Czech Republic 2653 2614 2478 2314 2096 2052 
Denmark 2474 2462 2422 2409 2302 2341 
Germany 10597 11045 11104 11080 10221 10429 
Estonia 490 522 547 539 520 509 
Ireland - - - - - - 
Greece 46 43 49 56 41 44 
Spain - - - - - - 
France - - - - - - 
Italy - 3027 3082 3129 3072 3174 
Cyprus - - - - - - 
Latvia 641 587 598 582 564 531 
Lithuania 922 895 905 944 920 863 
Luxembourg 47 51 61 64 54 57 
Hungary 1362 1223 1297 1240 1189 1157 
Malta 

      Netherlands 2944 3115 2981 2425 2485 2283 
Austria 1168 1269 1316 1403 1400 1485 
Poland 7390 7166 7056 7179 6944 6387 
Portugal 226 258 328 331 338 316 
Romania 2419 2187 2135 1993 1798 1779 
Slovenia 189 195 196 190 170 184 
Slovakia 1026 1004 951 829 742 714 
Finland 3789 3763 3597 4452 4292 4195 
Sweden 4063 4091 4174 4180 4093 4063 
United Kingdom 1810 1258 1268 1245 1128 1209 

Θ κατανάλωςθ κερμότθτασ ςτθν ΕΕ-27 το 2008 ιταν 45171 Mtoe, θ οποία καταδεικνφει 

μείωςθ ανϊτερθ του 5% ςε ςχζςθ με το 2006. Περίπου 81% τθσ ευρωπαϊκισ 

αναφερόμενθσ κατανάλωςθσ κερμότθτασ εμφανίηεται ςτθ Γαλλία, τθ Γερμανία, τθν Ιταλία, 

τθν Πολωνία, τθ Φινλανδία και τθ ουθδία. Αξίηει να αναφερκεί ότι το ποςοςτό των 

χωρϊν αυτϊν ιταν 83% τθσ ευρωπαϊκισ κατανάλωςθσ κερμότθτασ το 1980, που 

αναδεικνφει τθν ςτακερότθτα ςτθν κατανάλωςθ τθσ ΕΕ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ 

περιόδου, θ κατανάλωςθ κερμότθτασ ζχει μειωκεί ςτθν Ουγγαρία και τθν Πολωνία 

δεδομζνου ότι οι παλαιότερεσ εγκαταςτάςεισ κερμότθτασ ζχουν κλείςει και ζχουν 

αντικαταςτακεί με εγκαταςτάςεισ παραγωγισ αποκεντρωμζνθσ κερμότθτα ςε μερικζσ 



Κεφάλαιο 3                                                                             Επιςκόπθςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

-40- 
 

περιοχζσ, ενϊ θ αφξθςθ είναι μεγάλθ, ιδιαίτερα ςτθν Αυςτρία, τθ Δανία, τθ Φινλανδία, τθ 

Γαλλία, τθν Ιςλανδία, τθν Πορτογαλία και το Θνωμζνο Βαςίλειο (EUROSTAT, 2010a). 

Πίνακασ 3-9: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ανά τομζα κατά το 2008. (EUROSTAT, 2010) 

Heat Consumption by Sectors 

 GWh Μtoe Share 

Industrial 179,462,530.00 15,431.00 34.16% 
Households 225,552,220.00 19,394.00 42.93% 

Services, Agricultural, etc. 120,323,980.00 10,346.00 22.91% 

Total 525,338,730.00 45,171.00 100.00% 

Ο Πίνακασ 3-9 περιλαμβάνει τα ποςά κερμικισ ενζργειασ που καταναλϊκθκαν το 2008 

ςτο βιομθχανικό, τον οικιακό τομζα και τουσ τομείσ των υπθρεςιϊν, τθσ γεωργίασ κ.α. 

Επιπροςκζτωσ, ςτο διάγραμμα τθσ  Εικόνα 3-12   φαίνεται ότι από τον βιομθχανικό τομζα 

γίνεται θ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ κερμότθτασ ςε ποςοςτό 41%. τον οικιακό τομζα θ 

κατανάλωςθ κερμότθτασ ανζρχεται ςτο 29%, ενϊ όλοι οι άλλοι τομείσ κατανάλωςθσ 

καταλαμβάνουν ποςοςτό 30%. 

  

Εικόνα 3-12: Διάγραμμα κερμικισ κατανάλωςθσ ανά τομζα κατά το 2008. (EUROSTAT, 2010) 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα ςτοιχεία αυτά δεν αναφζρονται ςτθν κατανάλωςθ κερμότθτασ 

που παράγεται από τισ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ι τισ βιομθχανίεσ υπθρεςιϊν 

παραγωγισ κερμότθτασ για τθ χριςθ τουσ. ε αυτόν τον τομζα θ κατανάλωςθ αναφζρεται 

ςτθ κερμότθτα που πωλείται ςε τρίτουσ από κφριουσ παραγωγοφσ και αυτοπαραγωγοφσ 

(EUROSTAT, 2010a). 
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Εικόνα 3-13: Διάγραμμα κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ τθσ ΕΕ-27 για τα ζτθ 2003-2007. (EUROSTAT, 2010) 

φμφωνα με τα δεδομζνα που παρζχονται από τθ Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία για τθν 

κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τα κράτθ μζλθ, αναλφοντασ ςε κάκε τομζα, 

γίνεται αντιλθπτό ότι ο  βιομθχανικόσ τομζασ παίηει το ςθμαντικότερο ρόλο τα τελευταία 

χρόνια, ενϊ ο οικιακόσ και οι τομείσ των υπθρεςιϊν, τθσ γεωργίασ κ.α. ακολουκοφν. 

Επιπλζον θ Εικόνα 3-13 απεικονίηει το γεγονόσ ότι κατά τθν πάροδο των τελευταίων ετϊν, 

τόςο οι καταναλϊςεισ κάκε τομζα, όςο και το ποςοςτό που καλφπτουν ςτθ ςυνολικι 

κατανάλωςθ παρουςιάηει διακυμάνςεισ με τον βιομθχανικό τομζα να ςθμειϊνει μείωςθ 

τα τελευταία χρόνια. Αντίκετα, παρατθρείται αφξθςθ κατανάλωςθσ κερμότθτασ από τουσ 

οικιακοφσ χριςτεσ, ενϊ οι υπόλοιπο τομείσ δεν παρουςιάηουν ςθμαντικι διακφμανςθ με 

μια μικρι μείωςθ από το 2006 ωσ ςιμερα.  

3.2.3  Κατανάλωςθ Θερμικισ Ενζργειασ ςτο Βιομθχανικό Σομζα. 

Σα δεδομζνα ςφμφωνα με τθ Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία αφοροφν όλεσ τισ 

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και τθν ενζργεια που καταναλϊνουν για τθν κάλυψθ όλων 

των κερμικϊν τουσ αναγκϊν (EUROSTAT, 2010a). τον Πίνακασ 3-10 παρουςιάηονται 

αναλυτικά όλα τα ποςά κερμότθτασ που καταναλϊνονται ςε βιομθχανικό επίπεδο ςε όλα 

τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, κακϊσ και θ ςυνολικι κερμικι ενζργεια από το 2003 ωσ ςιμερα. 

Πίνακασ 3-10: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ςτον Βιομθχανικό Σομζα. (EUROSTAT, 2010) 

Heat Consumption by Industry (Mtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 12421 15258 15133 16175 16066 15431 

Belgium 404 402 372 399 332 371 
Bulgaria 302 318 335 318 313 463 
Czech Republic 784 801 692 704 709 640 
Denmark 177 168 158 153 135 142 
Germany 2555 2517 2712 3290 3618 3157 
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Estonia 42 56 60 63 57 54 
Ireland - - - - - - 
Greece - - - - - - 
Spain - - - - - - 
France - - - - - - 
Italy - 2801 2852 2886 2834 3029 
Cyprus - - - - - - 
Latvia 15 15 16 15 13 9 
Lithuania 182 161 172 182 199 166 
Luxembourg 23 26 22 28 17 18 
Hungary 353 352 376 380 358 363 
Malta - - - - - - 
Netherlands 1927 2071 2030 1497 1541 1438 
Austria 143 157 177 204 198 202 
Poland 1893 1895 1842 1996 1998 1576 
Portugal 213 242 315 317 323 303 
Romania 343 479 355 343 308 324 
Slovenia 58 53 62 58 60 69 
Slovakia 155 99 82 66 62 69 
Finland 1320 1410 1292 2081 1919 1890 
Sweden 381 405 380 388 383 376 
United Kingdom 1152 832 831 809 690 773 

το διάγραμμα τθσ Εικόνα 3-14 είναι φανερό ότι θ Γερμανία και θ Ιταλία κατζχουν το 

μεγαλφτερο μερίδιο τθσ κατανάλωςθσ κερμότθτασ ςτθν Ευρϊπθ, καλφπτοντασ ποςοςτό 

40%. θμαντικά, επίςθσ, είναι και τα ποςά κερμότθτασ που καταναλϊνουν θ Φιλανδία, θ 

Πολωνία και θ Ολλανδία με 32% τθσ ςυνολικισ. Θ εικόνα αυτι κα μποροφςε να 

διαφοροποιθκεί με τα δεδομζνα κυρίωσ τθσ Γαλλίασ που δεν είναι ακόμα διακζςιμα. 
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Εικόνα 3-14: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ ςτον Βιομθχανικό Σομζα το 2008 (Mtoe). 

(EUROSTAT, 2010) 

3.2.3.1 Κατανάλωςη θερμικήσ ενέργειασ ςτον Οικιακό Τομέα 

τθν ενότθτα αυτι ορίηεται θ ποςότθτα κερμικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται από τουσ 

οικιακοφσ χριςτεσ. Θ οικιακι κατανάλωςθ καλφπτει όλθ τθ χριςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ 

για τθ οικιακι κζρμανςθ και  το νερό χριςθσ (EUROSTAT, 2010a). Σα δεδομζνα αφοροφν 

τα τελευταία χρόνια για όλεσ τισ χϊρεσ κακϊσ και τθ ςυνολικι κατανάλωςθ του 

ςυγκεκριμζνου τομζα και παρουςιάηονται ςτον Πίνακασ 3-11. 

Πίνακασ 3-11: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ςτον Οικιακό Σομζα. (EUROSTAT, 2010) 

Heat Consumption by Households (Mtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU – 27 21342 20911 20672 20369 19603 19394 

Belgium 15 15 14 14 14 14 
Bulgaria 475 424 438 420 377 352 
Czech Republic 1265 1188 1168 1113 924 949 
Denmark 1541 1536 1516 1511 1450 1472 
Germany 3732 3932 3670 3613 3709 3933 
Estonia 373 371 377 374 362 334 
Ireland - - - - - - 
Greece 46 43 49 56 41 44 
Spain - - - - - - 
France - - - - - - 
Italy - 156 159 144 133 43 
Cyprus - - - - - - 
Latvia 476 433 439 426 414 392 
Lithuania 544 535 532 549 502 508 
Luxembourg 23 26 35 32 32 32 
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Hungary 709 673 703 664 621 554 
Malta - - - - - - 
Netherlands 178 214 171 164 203 236 
Austria 589 569 662 661 645 666 
Poland 4777 4586 4538 4538 4299 4180 
Portugal 8 9 6 6 6 5 
Romania 1896 1592 1466 1393 1255 1206 
Slovenia 100 107 109 101 93 100 
Slovakia 683 624 625 544 482 443 
Finland 1493 1387 1431 1470 1481 1426 
Sweden 2408 2440 2513 2528 2508 2455 
United Kingdom 11 52 52 52 52 52 

τον οικιακό τομζα, θ κατανομι τθσ κατανάλωςθσ κζρμανςθσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ είναι 

αρκετά διαφοροποιθμζνθ. Πρϊτθ θ Πολωνία και ζπειτα θ Γερμανία αποτελοφν τουσ 

κυριότερουσ καταναλωτζσ, καταλαμβάνοντασ ποςοςτό τθσ τάξθσ του 42% τθσ ςυνολικισ 

ευρωπαϊκισ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ, όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 3-15. 

 
Εικόνα 3-15: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ ςτον Οικιακό Σομζα το 2008 (Mtoe).  

(EUROSTAT, 2010) 

3.2.3.2 Κατανάλωςη θερμικήσ ενέργειασ ςτον Τομέα Υπηρεςιών, Γεωργίασ, 

κ.α. 

Θ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ υπθρεςίεσ, τθ γεωργία και άλλουσ τομείσ 

περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ που καταναλϊνονται από τθ γεωργία και τθν αλιεία, όπωσ 

επίςθσ από τθ μικρισ κλίμακασ βιομθχανία και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, τισ τζχνεσ, το 

εμπόριο, τουσ διοικθτικοφσ οργανιςμοφσ και τισ υπθρεςίεσ με εξαίρεςθ τθ μεταφορά. 

(ΕUROSTAT, 2010a). 



Κεφάλαιο 3                                                                             Επιςκόπθςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

-45- 
 

τον Πίνακασ 3-12 που ακολουκεί παρουςιάηονται τα δεδομζνα κερμικισ κατανάλωςθσ 

των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ-27 από το 2003 ωσ ςιμερα. 

Πίνακασ 3-12: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ςτον Σομζα Τπθρεςιϊν, Γεωργίασ κ.α. (EUROSTAT, 2010) 

Heat Consumption by Services, Agriculture, etc. (Mtoe) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 11871 11934 12106 11412 9924 10346 

Belgium 45 45 41 60 61 88 
Bulgaria 137 124 166 162 125 111 
Czech Republic 604 626 618 496 463 463 
Denmark 756 758 747 745 717 727 
Germany 4310 4596 4722 4177 2894 3340 
Estonia 75 95 111 102 102 121 
Ireland - - - - - - 
Greece 0 0 0 0 0 0 
Spain - - - - - - 
France - - - - - - 
Italy - 70 71 99 105 102 
Cyprus - - - - - - 
Latvia 150 140 142 141 136 130 
Lithuania 196 200 201 213 219 188 
Luxembourg 0 0 4 4 5 6 
Hungary 299 197 218 197 210 239 
Malta - - - - - - 
Netherlands 839 829 780 764 741 609 
Austria 436 543 477 537 558 617 
Poland 720 685 676 645 647 631 
Portugal 5 7 7 8 9 8 
Romania 180 116 314 258 235 249 
Slovenia 31 35 25 31 18 16 
Slovakia 188 281 244 219 199 202 
Finland 976 967 874 901 892 880 
Sweden 1274 1246 1281 1264 1203 1232 
United Kingdom 648 373 386 384 386 385 

τον τομζα τθσ κζρμανςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν κατανάλωςθ από τισ υπθρεςίεσ, τθ 

γεωργία κ.α., θ Γερμανία είναι θ χϊρα που κατζχει το μεγαλφτερο ποςοςτό και ίςο με το 

32,28% του ςυνόλου για το 2008, όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα τθσ Εικόνα 3-16. 

Φυςικά, ςε αςφαλζςτερα αποτελζςματα κα οδθγοφςε θ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ, αν ιταν 

διακζςιμα και τα ςτοιχεία τθσ Γαλλίασ, τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ιρλανδίασ που απουςιάηουν. 
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Εικόνα 3-16: Διάγραμμα ςυνολικισ κατανάλωςθσ κερμικισ ενζργειασ ςτον Σομζα Τπθρεςιϊν, Γεωργίασ κ.α. το 2008 

(Mtoe). (EUROSTAT, 2010) 

3.3 υνδυαςμζνθ Παραγωγι Θερμότθτασ και Ιςχφοσ (CHP) 

Θ υμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ (CHP) βαςίηεται ςτθν ταυτόχρονθ 

παραγωγι εκμεταλλεφςιμθσ ι αξιοποιιςιμθσ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ, από τθν 

ίδια ενεργειακι πθγι. 

Θ κεντρικι και πλζον βαςικι αρχι τθσ υμπαραγωγισ είναι ότι, προκειμζνου να 

μεγιςτοποιθκοφν τα πολλά οφζλθ που προκφπτουν από αυτι, τα ςυςτιματα CHP πρζπει 

να βαςίηονται ςτθ ηιτθςθ τθσ κερμότθτασ. 

Σα ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε ενεργοβόρεσ βιομθχανίεσ, 

ςτον τριτογενι τομζα (νοςοκομεία, ξενοδοχεία, μεγάλα κτιρια, ακλθτικά κζντρα, κλπ), ι 

να καλφψουν τισ κερμικζσ και θλεκτρικζσ ανάγκεσ μιασ αςτικισ περιοχισ, μζςω 

ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ. 

Σα ςυςτιματα υμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ που ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται είναι: 

1. Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ (ΜΕΚ) 

2. Αεριοςτρόβιλοι 

3. Ατμοςτρόβιλοι 

4. Μονάδεσ υνδυαςμζνου Κφκλου 

5. Κυψζλεσ Καυςίμου  

τον Πίνακασ 3-13 παρουςιάηονται τα ποςοςτά παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

μονάδεσ CHP επί τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ θλεκτρικισ παραγωγισ, ςε όλα τα κράτθ 
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μζλθ τθσ ΕΕ-27 από το 2004 ωσ και τα τελευταία διακζςιμα δεδομζνα, το 2008. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι μζχρι ςιμερα μόνο θ Μάλτα είναι θ χϊρα που δεν ζχει αναπτφξει τεχνικζσ 

ςυμπαραγωγισ.  

Πίνακασ 3-13: Ποςοςτό παραγωγισ θλεκτρικισ ιςχφοσ από CHP επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ςτθν ΕΕ-27. (Loesoenen, 
2010) 

CHP Generation  
(Percentage of gross electricity generation) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

EU - 27 10.5 11.1 10.9 10.9 11.0 

Belgium 8.4 8.5 8.7 12.5 : 
Bulgaria 7.3 6.1 6.0 9.4 10.0 
Czech Republic 16.4 16.8 15.1 13.0 14.2 
Denmark 50.0 52.1 40.7 42.8 46.1 
Germany 9.3 12.6 12.5 12.2 12.5 
Estonia 9.9 10.2 10.7 7.2 8.6 
Ireland 2.6 2.4 5.6 6.3 6.2 
Greece 1.5 1.7 1.7 1.6 1.9 
Spain 7.9 7.8 7.2 7.1 7.0 
France 4.1 4.0 3.2 3.2 3.1 
Italy 8.1 9.0 9.8 10.3 9.5 
Cyprus 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 
Latvia 32.0 30.7 42.6 40.9 33.6 
Lithuania 11.6 15.5 14.3 13.2 12.7 
Luxembourg 10.6 10.1 10.9 9.9 11.9 
Hungary 18.2 19.1 22.4 21.4 21.1 
Malta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Netherlands 29.5 29.4 29.9 30.1 33.6 
Austria 15.2 15.4 16.1 15.6 15.3 
Poland 17.0 16.8 16.0 17.3 16.9 
Portugal 11.0 11.6 11.6 12.3 11.9 
Romania 26.4 26.2 18.0 10.7 9.6 
Slovenia 6.4 7.3 7.4 7.2 6.7 
Slovakia 15.3 15.3 27.6 25.6 24.0 
Finland 34.0 38.9 34.9 34.4 35.6 
Sweden 8.1 6.7 8.0 8.2 9.6 
United Kingdom 6.7 6.8 6.3 6.4 6.4 

Ωσ πθγι ενζργειασ ςε μονάδεσ υμπαραγωγισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε 

καφςιμο (ορυκτό ι βιομάηα). Σο καφςιμο όμωσ που ςιμερα κυριαρχεί, για οικονομικοφσ 

αλλά και περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, είναι το φυςικό αζριο (ΕΘΘ, 2010). τον πίνακα που 

ακολουκεί εμφανίηονται τα ποςά από ΑΠΕ που χρθςιμοποιοφν οι μονάδεσ CHP ςτθν ΕΕ-27 

ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των υπολοίπων καυςίμων. 
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Πίνακασ 3-14: Ποςοςτό ΑΠΕ που χρθςιμοποιοφν οι μονάδεσ CHP ςτθν ΕΕ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των υπολοίπων 
καυςίμων. (Loesoenen, 2010) 

Fuel input into CHP [2008] 

 

Total  
(PJ) 

Renewables 
(PJ) 

Share 
(%) 

EU - 27 8246.2 907.1 11.0 

Belgium 147.0 13.1 8.9 
Bulgaria 109.1 0.0 0.0 
Czech Republic 398.2 16.7 4.2 
Denmark 300.3 56.8 18.9 
Germany 1200.8 80.5 6.7 
Estonia 18.0 1.3 7.1 
Ireland 21.5 0.2 0.7 
Greece 104.0 1.5 1.4 
Spain 394.4 19.7 5.0 
France 371.3 87.3 23.5 
Italy 940.4 46.1 4.9 
Cyprus 0.3 0.0 0.0 
Latvia 19.7 0.6 3.1 
Lithuania 35.6 1.5 4.3 
Luxembourg 5.3 0.5 9.5 
Hungary 99.4 5.4 5.4 
Malta - - - 
Netherlands 662.8 11.9 1.8 
Austria 245.8 79.9 32.5 
Poland 1508.4 28.7 1.9 
Portugal 103.1 40.8 39.6 
Romania 216.8 0.0 0.0 
Slovenia 64.8 3.5 5.4 
Slovakia 233.6 5.4 2.3 
Finland 488.7 224.8 46.0 
Sweden 247.0 186.0 75.3 
United Kingdom 309.8 11.5 3.7 

Με τθν αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ, θ απόδοςθ μιασ εγκατάςταςθσ 

ςυμπαραγωγισ μπορεί να φκάςει ι και να ξεπεράςει το 90%. 

Ωσ εκ τοφτου, θ ςυμπαραγωγι προςφζρει εξοικονόμθςθ ενζργειασ που κυμαίνεται μεταξφ 

15 ζωσ 40%, ςε ςφγκριςθ με τθ διάκεςθ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από 

ςυμβατικοφσ θλεκτροπαραγωγικοφσ ςτακμοφσ και λζβθτεσ, αντίςτοιχα (ΕΘΘ, 2010). 
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Ο Πίνακασ 3-15 αναλφει τθν παραγωγι τθσ κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ 

εγκαταςτάςεισ CHP κατά το 2008. 

Πίνακασ 3-15: Παραγωγι Θερμικισ Ενζργειασ και Θλεκτρικισ ιςχφοσ ςε εγκαταςτάςεισ CHP. (Loesoenen, 2010) 

CHP Energy Production [2008] 

 

Electricity Generation  
(TWh) 

Heat Production  
(PJ) 

EU - 27 370.10 3041.7 

Belgium 11.09 77.0 
Bulgaria 4.49 58.9 
Czech Republic 11.88 127.6 
Denmark 16.78 110.3 
Germany 79.49 641.8 
Estonia 0.92 9.1 
Ireland 1.84 13.5 
Greece 1.20 9.0 
Spain 21.98 180.6 
France 18.04 181.9 
Italy 30.45 198.4 
Cyprus 0.01 0.1 
Latvia 1.77 8.2 
Lithuania 1.77 15.2 
Luxembourg 0.42 2.4 
Hungary 8.43 45.9 
Malta - - 
Netherlands 36.21 246.3 
Austria 10.30 96.4 
Poland 26.41 259.7 
Portugal 5.45 61.7 
Romania 6.21 71.5 
Slovenia 1.11 12.0 
Slovakia 6.96 26.1 
Finland 27.57 261.9 
Sweden 14.35 164.9 
United Kingdom 25.00 161.6 
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το διάγραμμα τθσ  Εικόνα 3-17  που προκφπτει από τον παραπάνω πίνακα εμφανίηονται 

τα ποςά θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ που παράγονται από CHP μονάδεσ, κακϊσ και 

θ ςυνολικι παραγόμενθ ενζργεια ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. 

 
Εικόνα 3-17: υμπαραγωγι κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ ςτθν ΕΕ-27 το 2008 (GWh). 
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Κεφάλαιο 4.    

                                                       Διείςδυςθ τθσ βιομάηασ ςτθν αγορά ενζργειασ 

4.1 θμερινι κατάςταςθ παραγωγισ ςτερεάσ βιομάηασ 

Θ οικονομικι κρίςθ των θμερϊν, δεν αποτζλεςε εμπόδιο ςτθν αφξθςθ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ με καφςιμο ςτερεά βιομάηα. Θ αρχικι παραγωγι τθσ ενζργειασ παρουςιάηει 

αφξθςθ το 2008 κατά 2,3% ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αντιςτοιχεί ςε κζρδοσ 

του 1,5 εκατομμφριου τόνων ιςοδφναμου πετρζλαιο ςε ςχζςθ με το 2007. Αυτι θ αφξθςθ 

οφείλεται ιδιαίτερα ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, που παρουςιάηει αφξθςθ 

10,8% ςε ςχζςθ με το 2007, δθλαδι κζρδοσ 5,6 TWh. 

Σο 2008 θ ςτερεά βιομάηα, που αποτελείται από ξφλο και τα απόβλθτά του, ενίςχυςε 

ςθμαντικά τθν παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. φμφωνα με τισ πρϊτεσ εκτιμιςεισ, θ 

αρχικι παραγόμενθ ενζργεια από ςτερεά βιομάηα παρουςίαςε κετικι αφξθςθ περίπου 

2,3% μεταξφ 2007 και 2008, αυξανόμενθ κατά 1.5 Mtoe κατά τθ διάρκεια του 2007 

φτάνοντασ τουσ 68.7 Mtoe το 2008 (EUROBSERV’ER, 2009). 

Πίνακασ 4-1: υνολικι παραγωγι ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα ςτθν ΕΕ-27 το 2007. (EUROBSERV’ER, 2009) 

Total primary energy production from biomass [2007] (Mtoe) 

 
Total 2007 Wood 

Wood 
waste 

Organic materials 
& waste 

Black 
liquor 

EU – 27   67.188 
    Belgium 0.540 0.200 0.245 0.055 0.040 

Bulgaria 0.709 0.689 0.019 0.000 0.000 
Czech Republic 1.948 1.127 0.503 0.028 0.289 
Denmark 1.464 0.598 0.175 0.692 0.000 
Germany 9.759 9.454 0.000 0.306 
Estonia 0.731 - - - - 
Ireland 0.171 0.015 0.099 0.057 0.000 
Greece 1.005 0.787 0.217 0.000 
Spain 4.232 2.898 0.299 0.933 0.102 
France 8.545 7.462 0.267 0.816 
Italy 1.707 - - - - 
Cyprus 0.011 - - - - 
Latvia 1.532 0.871 0.661 0.000 0.000 
Lithuania 0.732 0.337 0.395 0.000 0.000 
Luxembourg 0.015 - - - - 
Hungary 1.146 - - - - 
Malta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Netherlands 0.779 - - - - 
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Austria 3.743 1.402 1.133 0.603 0.599 
Poland 4.709 - - - - 
Portugal 2.808 2.562 0.108 0.000 0.137 
Romania 3.304 3.033 0.270 0.000 
Slovenia 0.429 0.418 0.006 0.000 
Slovakia 0.484 - - - - 
Finland 7.238 1.706 1.858 0.019 3.656 
Sweden 8.441 0.957 4.028 0.000 3.456 
United Kingdom 1.006 0.279 0.145 0.583 0.000 

Εάν και ο ρυκμόσ αφξθςθσ του τομζα ςτερεάσ βιομάηασ μπορεί να εμφανίηεται αδφναμοσ 

ςυγκρινόμενοσ με άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, παραμζνει ζνασ εκ των 

κυριότερων τομζων ενεργειακισ ςυμβολισ ςτο πλάνο τθσ αρχικισ παραγωγισ ενζργειασ 

το 2008. Θ ειςαγωγι του τομζα ςτερεάσ βιομάηασ ζχει αυξθκεί πάνω από 22 Mtoe ςτα 27 

κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το 1995 (το ζτοσ αναφοράσ υιοκετείται από το 

European Union White Paper του 1997 για ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, Εικόνα 4-1). Θ 

αφξθςθ αυτι ιςοφται με πάνω από το διπλάςιο τθσ κατανάλωςθσ βιοκαυςίμων ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για το 2008 και είναι επίςθσ μεγαλφτερθ από τθ ςυνολικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ μιασ χϊρασ του μεγζκουσ τθσ Δανίασ. 

Ενϊ τα δφο μεγαλφτερα κράτθ παραγωγισ, θ Γερμανία και θ Γαλλία, ακόμα δεν ζχουν 

διαχωρίςει τα καυςόξυλα από τα ξφλινα απόβλθτα, θ ακρίβεια των ςτατιςτικϊν που 

αναλφουν τουσ διάφορουσ τφπουσ ςτερεάσ βιομάηασ που παράγονται ςτθν ΕΕ, 

βελτιϊνεται. Σα ξφλινα απόβλθτα περιλαμβάνουν τα chip υπολειμμάτων υλοτομίασ, 

ψθλοτεμαχιςμζνο ξφλο, πριονίδι, pellets, απόβλθτα πριονιςτθρίων, βιομθχανικά και 

απόβλθτα βιομθχανίασ επίπλων, black liquor. Σο black liquor είναι καφςιμο προερχόμενο 

από ξφλο ςε υγρι μορφι, ζνα υποπροϊόν τθσ βιομθχανίασ πολτοφ χαρτιοφ και 

περιλαμβάνεται επίςθσ ςτισ ςτατιςτικζσ ςτερεάσ βιομάηασ, αλλά χωριςτά ταξινομθμζνο 

(Saviharju, 1993). 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ετιςιασ ζρευνασ τθσ EurObserv'ER που πραγματοποιικθκε από τα 

τζλθ Οκτωβρίου μζχρι τισ αρχζσ Νοεμβρίου του 2009, οι 17 χϊρεσ που αποτελοφν το 

79.3% τθσ παραγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (54.5 Mtoe) ζδωςαν τα ςτοιχεία για κάκε 

τφπο ςτερεάσ βιομάηασ. τον τομζα τθσ παραγωγισ ενζργειασ το 2008, το ξφλο και τα 

απόβλθτα ξφλου αποτζλεςαν το 76.4% (76% το 2007) του δείγματοσ αυτοφ, το black liquor 

αποτζλεςε το 16.6% (17.5% το 2007) και οι άλλεσ κατθγορίεσ εγκαταςτάςεων και ηωικϊν 

αποβλιτων (άχυρο, υπολείμματα ςυγκομιδϊν, ςτερεά απόβλθτα βιομθχανίασ 

διαδικαςίασ τροφοδοςίασ, κ.λπ.) το 7% (6.5% το 2007). 
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Πίνακασ 4-2: υνολικι παραγωγι ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα ςτθν ΕΕ-27 το 2008. (EUROBSERV’ER, 2009) 

Total primary energy production from biomass [2008] (Mtoe) 

 
Total 2008 Wood 

Wood 
waste 

Organic materials 
& waste 

Black 
liquor 

EU – 27   68.709 
    Belgium 0.654 0.273 0.278 0.069 0.034 

Bulgaria 0.750 - - - - 
Czech Republic 1.961 1.029 0.635 0.034 0.263 
Denmark 1.389 0.598 0.124 0.650 0.000 
Germany 10.311 9.981 0.000 0.330 
Estonia 0.750 - - - - 
Ireland 0.165 0.015 0.101 0.050 0.000 
Greece 0.873 0.627 0.246 0.000 
Spain 4.339 2.636 0.295 1.202 0.205 
France 8.959 7.887 0.267 0.805 
Italy 1.911 - - - - 
Cyprus 0.011 - - - - 
Latvia 1.468 0.866 0.601 0.000 0.000 
Lithuania 0.765 0.352 0.413 0.000 0.000 
Luxembourg 0.016 - - - - 
Hungary 1.194 - - - - 
Malta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Netherlands 0.893 - - - - 
Austria 3.934 1.448 1.114 0.755 0.616 
Poland 4.739 - - - - 
Portugal 2.785 2.552 0.102 0.000 0.131 
Romania 3.400 - - - - 
Slovenia 0.469 0.460 0.009 0.000 
Slovakia 0.525 - - - - 
Finland 7.146 1.838 1.855 0.19 3.433 
Sweden 8.303 0.944 4.113 0.000 3.246 
United Kingdom 0.998 0.301 0.171 0.526 0.000 

Δεκατζςςερισ χϊρεσ τθσ ΕΕ ζδωςαν ςτθ EurObserv'ER ακριβζςτερα δεδομζνα 

επιτρζποντασ ςτα καυςόξυλα και τα απόβλθτα ξφλου να αποδίδονται χωριςτά. ε αυτό το 

νζο δείγμα, τα απόβλθτα ξφλου αποτελοφν ςχεδόν 10 Mtoe (9.8 Mtoe το 2007) των 34.4 

Mtoe τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ παραγωγισ. Ο αρικμόσ αυτόσ ιςοφται με το 28.6% τθσ 

ενζργειασ ςτερεάσ βιομάηασ ςε ςφγκριςθ με το 38.7% για τα καυςόξυλα, 23.1% για το 

black liquor και το 9.6% για άλλεσ εγκαταςτάςεισ και ηωικά απόβλθτα. Εντοφτοισ, λόγω του 

βάρουσ παραγωγισ των βόρειων ευρωπαϊκϊν χωρϊν (ουθδία, Φινλανδία, Δανία, 

Λετονία και Λικουανία) ςτο ςφνολο αυτό, το δείγμα δεν είναι αντιπροςωπευτικό ςυνολικά 

για τθν Ευρϊπθ. Οι δαςικζσ βιομθχανίεσ αυτϊν των πζντε χωρϊν ζχουν αναπτφξει 
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ςθμαντικζσ εγκαταςτάςεισ logistics για να μεταφζρουν και να διαχειρίηονται τα δαςικά 

υποπροϊόντα που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

 
Εικόνα 4-1: Διάγραμμα τθσ εξζλιξθσ παραγωγισ ενζργειασ ςτερεάσ βιομάηασ τθσ ΕΕ-27από το 1995 (Mtoe). (EUROSTAT, 

1995-2006 & EurObserv’ER, 2007-2008) 

4.2 Wood Pellets, θ πιο αναπτυςςόμενθ μορφι ενζργειασ. 

Εδϊ και μερικά χρόνια, θ κζρμανςθ από ξφλο ζχει αυξθκεί, λόγω τθσ ανάπτυξθσ του 

καυςίμου των pellets ξφλου. Πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ θ ουθδία, θ Δανία, θ 

Ολλανδία, το Βζλγιο, θ Γερμανία, θ Αυςτρία και θ Ιταλία είναι ιδθ ιδιαίτερα 

αναμεμειγμζνεσ ςτθν παραγωγι τουσ. Σο καφςιμο αυτό επίςθσ γνωρίηει μεγάλθ 

δθμοτικότθτα ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ θ Γαλλία (Pellets@las, 2009). 

Θ ΑΕΒΙΟΜ  (European Biomass Association) ανεβάηει τον αρικμό των εγκαταςτάςεων 

παραγωγισ pellets ξφλου ςε 440 ςτθν Ευρϊπθ με ςυνολικι παραγωγι το 2008 περίπου 7 

εκατομμφρια τόνουσ (Εικόνα 4-2). Σο γεγονόσ ότι τα pellets μποροφν να παραχκοφν από 

πολλά είδθ βιομάηασ (απορρίμματα ξφλου, ροκανίδια κορμϊν, κλπ) ο αρικμόσ αυτόσ 

μπορεί να δεκαπλαςιαςτεί ωσ το 2020 φτάνοντασ τουσ 75 εκατομμφρια τόνουσ (AEBIOM, 

2009). 

Θ ευρωπαϊκι αγορά pellet ξφλου αναπτφςςεται αυτι τθ ςτιγμι ςε τρεισ κατευκφνςεισ 

(θλεκτροπαραγωγι, ςυμπαραγωγι, κζρμανςθ). το Βζλγιο και τθν Ολλανδία τα pellets 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε θλεκτροπαραγωγικοφσ ςτακμοφσ. Θ βελγικι πάροχοσ 

θλεκτριςμοφ Electrabel, για παράδειγμα, ζχει μετατρζψει τον ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ 

Awirs (80MWe) ςε ςτακμό χριςθσ pellets. Σϊρα λειτουργεί αποκλειςτικά με pellets ξφλου, 



Κεφάλαιο 4                                                                          Διείςδυςθ τθσ βιομάηασ ςτθν αγορά ενζργειασ 

-55- 
 

χρθςιμοποιϊντασ 400.000 τόνουσ ετθςίωσ. τθ ουθδία και τθ Δανία τα pellets 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε μζςθσ και μεγάλθσ κλίμακασ εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ. 

ε άλλεσ χϊρεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ κζρμανςθ κτιρίων, κατοικιϊν και υπθρεςιϊν.  

 
Εικόνα 4-2: Κατανομι παραγωγισ και κατανάλωςθσ pellets ςτθν Ευρϊπθ και τθ Βόρεια Αμερικι (ton).  

(AEBIOM, 2009) 

Οι αρικμοί δείχνουν μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςτθν Ιταλία. 

φμφωνα με το AIEL (Italian Agri-forestry Energy Association), ςτθ χϊρα ζχουν 

εγκαταςτακεί περίπου 800.000 ςυςτιματα κζρμανςθσ οικιακισ χριςθσ για καφςθ  pellet 

κι θ Ιταλικι κατανάλωςθ ζχει αυξθκεί από 150.000 τόνουσ το 2001 ςε 800.000 τόνουσ το 

2008 (περιλαμβάνοντασ και ειςαγωγζσ 150.000 τόνων). Θ επιτυχία αυτι οφείλεται ςτθ 

μικρι ςε διάρκεια περίοδο κζρμανςθσ (τυπικά λιγότερο από 120 θμζρεσ ετθςίωσ). Παρόλα 

αυτά τα ςυςτιματα κεντρικισ κζρμανςθσ με pellets δεν είναι τόςο ςυνθκιςμζνα.  

τθ Γερμανία επίςθσ τα ςυςτιματα καφςθσ pellet αυξάνονται με γοργοφσ ρυκμοφσ. 

φμφωνα με τθ ΒΕΕ (Γερμανικι Ομοςπονδία Ανανεϊςιμθσ Ενζργειασ) θ χϊρα ζχει 40 

εργοςτάςια παραγωγισ με δυνατότθτα παραγωγισ 2,3 εκατομμυρίων τόνων το 2008 όταν 

θ παραγωγι των pellet ζφταςε ςε 1.468.335 τόνουσ (1.126.196 τόνουσ το 2007) και 

αναμζνονταν να ξεπεράςει τουσ 1.600.000 τόνουσ το 2009. Θ Ομοςπονδία υπολογίηει τον 

αρικμό των ςυςκευϊν καφςθσ pellet ςε 105.000 το 2008. Θ Γαλλικι αγορά ζχει ανάλογο 

μζγεκοσ. φμφωνα με ζρευνα του Observatoire des Inergies Renouvelables (Observ’ER) οι 

πωλιςεισ των κερμαντικϊν ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφν pellet αυξικθκε από τισ 15.820 

το 2007 (13.787 ςόμπεσ και 2.033 αυτόματοι καυςτιρεσ) ςε 21.270 το 2008 (17.100 

ςόμπεσ και 4.170 αυτόματοι καυςτιρεσ) ανεβάηοντασ τθ βάςθ των Γαλλικϊν ςυςκευϊν 

κζρμανςθσ με pellet ςτισ 64.570 μονάδεσ. 
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τθν εικόνα που ακολουκεί παρουςιάηεται ζνα ςυνολικό διάγραμμα τθσ αγοράσ pellets 

ςτθν ΕΕ27 όπωσ καταγράφθκε ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ 

Pellets@las. Σο διάγραμμα αφορά ςε όλα τα δεδομζνα παραγωγισ – κατανάλωςθσ αλλά 

και ειςαγωγϊν – εξαγωγϊν που πραγματοποιικθκαν κατά το 2008 ςε όλα τα κράτθ μζλθ. 

 
Εικόνα 4-3: υνολικό διάγραμμα παραγωγισ, κατανάλωςθσ, ειςαγωγισ και εξαγωγισ pellets ςτθν ΕΕ-37 το 2008. 

(Pellets@las, 2009a) 

4.3 Σομζασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 

Θ αφξθςθ τθσ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα ςθμείωςε ποςοςτό 

10,8% κάτι που ανζβαςε τθ ςυνολικι παραγωγι τθσ ΕΕ27 ςτισ 57,8 TWh (αφξθςθ κατά 5,6 

TWh από το 2007). Ενϊ πολλά κράτθ μζλθ είναι ενεργά ςτον τομζα θλεκτριςμοφ από 

βιομάηα, περιςςότερθ από τθ μιςι παραγωγι ςυγκεντρϊνεται ςτθ Γερμανία, τθ ουθδία 

και τθ Φινλανδία (51,2% το 2008). Οι εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ (CHP) με χριςθ 

βιομάηασ ωσ καφςιμο αποτελοφν το 62,6% τθσ Ευρωπαϊκισ παραγωγισ CHP. Επιπλζον θ 

παραγωγι θλεκτριςμοφ από ςτερεά βιομάηα τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

ανάπτυξθ εγκαταςτάςεων ςυμπαραγωγισ (Πίνακασ 4-4). Σο αποτζλεςμα είναι ο 

τριπλαςιαςμόσ πρακτικά τθσ παραγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το 2001 που ιταν 

μόνο 20,3TWh (Εικόνα 4-4). 
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Πίνακασ 4-3: υνολικι παραγωγι ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα τθσ ΕΕ27 
(ςε τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου κατά κεφαλι) (AEBIOM, 2009) 

Primary energy production from solid 
biomass [2008] (toe/capita) 

EU – 27 0.138 

Belgium 0.061 

Bulgaria 0.098 

Czech Republic 0.189 

Denmark 0.254 

Germany 0.125 

Estonia 0.559 

Ireland 0.037 

Greece 0.078 

Spain 0.096 

France 0.140 

Italy 0.032 

Cyprus 0.014 

Latvia 0.646 

Lithuania 0.227 

Luxembourg 0.033 

Hungary 0.119 

Malta 0.000 

Netherlands 0.054 

Austria 0.473 

Poland 0.124 

Portugal 0.262 

Romania 0.158 

Slovenia 0.233 

Slovakia 0.097 

Finland 1.348 

Sweden 0.904 

United Kingdom 0.016 

 
Εικόνα 4-4: Εξζλιξθ τθσ ακακάριςτθσ θλεκτρικισ παραγωγισ από ςτερεά βιομάηα τθσ ΕΕ27 από το 2001. (ΕUROSTAT 

from 2001 to 2006, EUROBSERV’ER from 2007 to 2008) 
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Πίνακασ 4-4: Ακακάριςτθ θλεκτρικι παραγωγι από βιομάηα ςτθν ΕΕ. *2007-2008] (EUROBSERV’ER, 2009) 

Gross electricity production from biomass [2007-2008] (TWh) 

2007 2008 

 
Electricity 

plants only 
CHP 

plants 
Total 

Electricity 
Electricity 

plants only 
CHP 

plants 
Total 

Electricity 

EU – 27   18.528 33.606 52.134 21.600 36.170 57.769 

Belgium 1.287 0.513 1.799 1.773 0.711 2.484 
Czech Republic 0.372 0.596 0.968 0.514 0.656 1.171 
Denmark 0.000 1.828 1.828 0.000 1.803 1.803 
Germany 6.973 2.893 9.866 7.331 3.116 10.447 
Estonia 0.000 0.024 0.024 0.000 0.025 0.025 
Ireland 0.001 0.013 0.014 0.002 0.016 0.018 
Spain 0.272 1.281 1.553 0.676 1.212 1.888 
France 0.470 1.163 1.633 0.488 1.224 1.712 
Italy 1.666 0.815 2.482 1.929 0.817 2.746 
Latvia 0.000 0.005 0.005 0.000 0.516 0.516 
Lithuania 0.000 0.048 0.048 0.000 0.060 0.060 
Hungary 1.331 0.043 1.374 1.715 0.043 1.758 
Netherlands 0.135 1.235 1.970 1.228 1.335 2.563 
Austria 1.285 1.777 3.062 1.326 1.933 3.259 
Poland 0.000 2.360 2.360 0.000 3.200 3.200 
Portugal 0.166 1.366 1.532 0.163 1.338 1.501 
Romania 0.000 0.034 0.034 0.000 0.034 0.034 
Slovenia 0.000 0.063 0.063 0.057 0.175 0.232 
Slovakia 0.000 0.441 0.441 0.000 0.450 0.450 
Finland 1.049 8.612 9.661 1.630 8.606 10.236 
Sweden 0.000 8.436 8.496 0.000 8.899 8.899 
United Kingdom 2.920 0.000 2.920 2.768 0.000 2.768 

4.4 Σομζασ Θερμικισ Ενζργειασ 

Θ παραγωγι κζρμανςθσ που παρουςιάηεται ςτον Πίνακασ 4-5 αναφζρεται μόνο ςτθ 

κζρμανςθ που πωλείται μζςω κοινοφ δικτφου κζρμανςθσ, του οποίου οι εγκαταςτάςεισ 

κζρμανςθσ είτε εκμεταλλεφονται το κερμικό πλεόναςμα τθσ βιομθχανίασ είτε 

επιχειριςεων ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Σα ςτατιςτικά δεδομζνα δεν περιλαμβάνουν τθν 

βιομθχανικι παραγωγι κερμότθτασ που χρθςιμοποιείται επί τόπου για τθ κζρμανςθ 

εγκαταςτάςεων των εργοςταςίων, τθ παραγωγι κερμότθτασ από οικιακζσ κερμαντικζσ 

ςυςκευζσ ι βιομθχανικι παραγωγι που παρζμεινε εκτόσ δικτφου. Αφοφ, θ οικιακι 

κζρμανςθ καταγράφεται ωσ ο κφριοσ καταναλωτισ κερμότθτασ που παράγεται από τθ 

ςτερεά βιομάηα ςτθν Ευρϊπθ είναι ςθμαντικό αυτό να λαμβάνεται υπ’ όψθ ςτθν ανάλυςθ 

των ςτατιςτικϊν. 
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Πίνακασ 4-5: Ακακάριςτθ κερμικι παραγωγι από βιομάηα ςτθν ΕΕ. *2007-2008] (EUROBSERV’ER, 2009) 

Thermal production from biomass [2007-2008] (Mtoe) 

2007 2008 

 
Ηeat plants 

only 
CHP 

plants 
Total 
Heat 

Heat plants 
only 

CHP 
plants 

Total 
Heat 

EU – 27   2.025 2.712 4.737 1.713 3.535 5.248 

Bulgaria 0.031 0.000 0.031 0.031 0.000 0.031 
Denmark 0.258 0.224 0.482 0.275 0.223 0.498 
Germany 0.210 0.237 0.447 0.263 0.330 0.593 
France 0.096 0.112 0.209 0.102 0.149 0.251 
Italy 0.000 0.081 0.081 0.000 0.081 0.081 
Latvia 0.094 0.008 0.102 0.091 0.009 0.101 
Lithuania 0.112 0.023 0.135 0.134 0.030 0.164 
Hungary 0.007 0.011 0.017 0.007 0.011 0.017 
Netherlands 0.000 0.035 0.035 0.000 0.035 0.035 
Austria 0.208 0.145 0.353 0.102 0.149 0.251 
Poland 0.031 0.063 0.095 0.039 0.094 0.134 
Slovenia 0.004 0.004 0.008 0.005 0.005 0.010 
Slovakia 0.020 0.018 0.038 0021 0.019 0.041 
Finland 0.192 0.993 1.185 0.212 0.986 1.198 
Sweden 0.762 0.758 1.520 0.430 1.413 1.843 

τον παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται ςτατιςτικά πϊλθςθσ κζρμανςθσ 15 κρατϊν μελϊν 

τθσ ΕΕ. Όλεσ οι άλλεσ χϊρεσ δεν δθμοςιεφουν ςτατιςτικά τθσ πϊλθςθσ κερμότθτασ. 

Ωςτόςο, είναι αντιπροςωπευτικόσ επειδι περιλαμβάνονται οι κφριοι παραγωγοί 

βιομάηασ, κυρίωσ οι κανδιναβικζσ χϊρεσ, που ζχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμζνα δίκτυα 

κζρμανςθσ. τθ πραγματικότθτα, μεταξφ τθσ ουθδίασ, τθσ Φινλανδία και τθσ Δανίασ 

περιλαμβάνονται πάνω από τα δφο τρίτα τθσ κζρμανςθσ που πωλείται ςτισ χϊρεσ μζλθ 

τθσ ΕΕ (67,4% το 2008). 

Θ αφξθςθ ςτισ πωλιςεισ κζρμανςθσ διατιρθςε το ρυκμό αφξθςθσ τθσ παραγωγισ 

θλεκτριςμοφ το 2008 (αφξθςθ 10,8% το 2007) προςκζτοντασ ακόμθ 0,5 Mtoe. Αυτι θ 

αφξθςθ ςθμειϊνεται ζπειτα από μια πτϊςθ που παρατθρικθκε ςτθ παραγωγι το 2007, 

μετά από ζνα ιπιο χειμϊνα που μείωςε τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ. Πάνω από τα 2/3 τθσ 

κζρμανςθσ που πωλικθκε (67,4% το 2008) προιλκε από εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ 

(EUROBSERV’ER, 2009). 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δεδομζνα ςυνολικισ κατανάλωςθσ βιομάηασ για 

κζρμανςθ ανάλογα με τουσ τομείσ αγοράσ που αφοροφν ςτον τελικό καταναλωτι. 
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Πίνακασ 4-6: Θζρμανςθ από βιομάηα ανάλογα με τουσ τομείσ αγοράσ (Biomass Futures, 2010) 

 

4.5 Σομζασ υμπαραγωγισ 

Θ βιομθχανία κζρμανςθσ μζςω βιομάηασ είναι πολυποίκιλθ, επειδι καλφπτει τθν αγορά 

οικιακϊν υπθρεςιϊν, τθ βιομθχανία και μεγάλα ιδρφματα. Ζτςι, οι καταςκευαςτζσ 

καυςτιρων προςφζρουν μεγάλθ γκάμα δυνατοτιτων από μερικά KW μζχρι αρκετζσ 

δεκάδεσ MW που πολλαπλαςιάηονται όταν καταςκευάηονται εγκαταςτάςεισ 

ςυμπαραγωγισ για τθν βιομθχανία ξυλείασ ι χαρτοπολτοφ. 

Τπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι καταςκευαςτζσ οικιακϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

(ξυλόςομπεσ, κλειςτι καφςθ, λζβθτεσ κλπ). Θ αγορά είναι ςχετικά ϊριμθ και καλά 

δομθμζνθ και θ ιδιωτικι κζρμανςθ από ξφλο είναι διαδεδομζνθ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σα τελευταία χρόνια ο τομζασ ζχει επικουρθκεί από πολλζσ 

πρωτοβουλίεσ κρατικϊν αρχϊν, που όχι μόνο ζχουν ςτόχο να ςτρζψουν τουσ οικιακοφσ 

χριςτεσ ςτθν κζρμανςθ με ξφλο, αλλά και να αντικαταςτιςουν τα υπάρχοντα ςυμβατικά 

ςυςτιματα κζρμανςθσ με καλφτερθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ 

ζχουν επιτρζψει ςε καινοτόμουσ καταςκευαςτζσ να αναπτφξουν τισ επιχειριςεισ τουσ, 

ανάμεςα ςτουσ οποίουσ καταςκευαςτζσ καυςτιρων και λεβιτων με χριςθ ξφλου. Αυτοί 

είναι κυρίωσ Γερμανοί και Αυςτριακοί καταςκευαςτζσ, που ζχουν ιδθ αποκτιςει 

ανταγωνιςτζσ από τθν Ιταλία, τθ ουθδία, τθ Γαλλία και τθ Σςεχία. 

Θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ςυμπαραγωγισ βιομάηασ και ο τομζασ των βιομθχανικϊν 

καυςτιρων προάγει επίςθσ τθν ανάπτυξθ του τομζα μζςθσ και μεγάλθσ παραγωγισ 

καυςτιρων. Θ ςυμπαραγωγι βιομάηασ ςε μεγάλο μζροσ ςτθρίηεται ςτθ δαςοκομία και τισ 

βιομθχανίεσ κατεργαςίασ ξφλου (πριονιςτιρια, βιομθχανία καταςκευισ χαρτοπολτοφ και 

βιομθχανία καταςκευισ ξυλοςανίδων από κομμάτια ξφλου). Θ ςυμπαραγωγι, τουσ 

επιτρζπει να αξιοποιοφν τα απορρίμματα  ξφλου. Θ προκυμία των δθμοςίων αρχϊν να 

προωκιςουν τθ δθμιουργία θλεκτριςμοφ από ανανεϊςιμα πθγζσ με τθ χριςθ 

μθχανιςμϊν παροχισ κινιτρων επζτρεψε τθν πολυποικιλότθτα τθσ πελατειακισ βάςθσ ςε 

άλλουσ τομείσ, ειδικότερα ςτθ γεωργία και τθ παραγωγι τροφίμων, θ οποία προςπακεί να 

μετατρζψει τα απορρίμματα βιομάηασ όπωσ άχυρο, διάφορα υπόλοιπα δθμθτριακϊν, 

διάφορα υπολείμματα και παρα-προϊόντα τθσ επεξεργαςίασ τροφίμων, κλπ ςε ενζργεια. 
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Μια άλλθ αναπτυςςόμενθ πελατειακι βάςθ παίρνει τθ μορφι δθμόςιων δικτφων και 

επιχειριςεων ενεργειακϊν υπθρεςιϊν που επενδφουν όλο και περιςςότερο ςτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςυνδυαςμζνθσ κερμότθτασ και ιςχφοσ για να παρζχουν κζρμανςθ 

ςτα δίκτυα τουσ. 

 
Εικόνα 4-5: Διάγραμμα ποςοςτοφ εγκαταςτάςεων CHP από βιομάηα ςτθν ΕΕ27. (COGEN, 2010) 

Θ παραπάνω εικόνα δείχνει ότι το υψθλότερο μερίδιο τθσ βιομάηασ ςτισ εγκαταςτάςεισ 

CHP είναι ςτθ κανδιναβία (ουθδία, Φινλανδία και Δανία) και ζπειτα ςτθ Γαλλία, τθν 

Αυςτρία και τθν Πορτογαλία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ CHP 

ςτερεάσ βιομάηασ βρίςκονται ςτισ χϊρεσ ιδιαίτερθσ δαςικισ βιομθχανίασ κι ζτςι θ βιομάηα 

ξφλου αποτελεί το κυρίαρχο καφςιμο. Όςον αφορά τισ κλίμακεσ, οι μικρότερθσ ικανότθτασ 

εγκαταςτάςεισ (20 MWe) είναι τοποκετθμζνεσ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ. Οι βαςικοί όροι που 

διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ είναι θ φπαρξθ των δικτφων 

κζρμανςθσ και των πολιτικϊν ιςχυρισ υποςτιριξθσ για τα αντίςτοιχα ςχζδια (COGEN, 

2010). 

Τπάρχουν πολλζσ επιχειριςεισ ςε βιομθχανικό και βιοτεχνικό επίπεδο, οι οποίεσ δεν 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά κζρμανςθσ για άμεςα οικονομικά οφζλθ, αλλά κζλουν 

να ζχουν παραγωγι κερμότθτασ με ανταγωνιςτικζσ τιμζσ για να μειϊςουν τισ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα με οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ προεκτάςεισ (π.χ. φόροσ 

διοξειδίου του άνκρακα, νομοκεςίασ εκπομπϊν ρφπων). 

Οι εξελίξεισ τθσ αγοράσ ςτθν μεςαία και μεγάλθ παραγωγι είναι ιδιαίτερα ορατζσ ςτθ 

Γαλλία, όπου εταιρείεσ ζχουν εκμεταλλευτεί τα κονδφλια που ζχουν δοκεί από τθ Γαλλικι 

Επιτροπι Ρφκμιςθσ Ενζργειασ (CRE) για τθν ανάπτυξθ ςυμπαραγωγισ από ςτερεά 

βιομάηα. Οι εταιρείεσ αυτζσ ζχουν εκμεταλλευτεί τθν ηιτθςθ από τισ τοπικζσ αρχζσ για να 

εξοπλίςουν τα τοπικά δίκτυα κζρμανςθσ με εγκαταςτάςεισ βιομάηασ ϊςτε οι καταναλωτζσ 

τουσ να επωφελοφνται από τθ μείωςθ του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (VAT) από 18% ςε 

5,5%. Σο 2008 παραδόκθκαν 20 εγκαταςτάςεισ CHP ζτοιμεσ προσ λειτουργία με ςυνολικι 

δυνατότθτα παραγωγισ 81,3 MWh, από τα οποία το 80% εγκαταςτάκθκε ςε δίκτυα 

κζρμανςθσ και το υπόλοιπο 20% απ’ ευκείασ ςτθ βιομθχανία. φμφωνα με τουσ 
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καταςκευαςτζσ θ επικρατοφςα τάςθ ςτοχεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ 

μεγαλφτερθσ δυνατότθτασ.  

Οι κανδιναβικζσ βιομθχανίεσ είναι πολφ καλά πλαςαριςμζνεσ ςτθν αγορά ενζργειασ 

ςυμπαραγωγισ από βιομάηα με πρωτοπόρουσ τουσ Φιλανδοφσ καταςκευαςτζσ.  

4.6 Εκπομπζσ αερίων φαινομζνου του κερμοκθπίου  

Κάνοντασ μια αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ που προκαλοφν ςτθν ατμόςφαιρα, θ κατανάλωςθ 

ενζργειασ τα διάφορα είδθ καυςίμων, ςτθν ενότθτα αυτι αναλφονται οι εκπομπζσ αερίων 

φαινομζνου του κερμοκθπίου (greenhouse gas emissions – GHG). 

Από τουσ τομείσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, ο μόνοσ τομζασ με τισ ςτακερά αυξανόμενεσ 

εκπομπζσ από το 1990 είναι οι μεταφορζσ. Θ ακόλουκθ γραφικι παράςταςθ παρουςιάηει 

ςαφϊσ αυτιν τθν ανάπτυξθ. Οι εκπομπζσ GHG ζχουν ωσ ςθμείο αναφοράσ το ζτοσ 1990, 

που εμφανίηεται ςτθν παρακάτω εικόνα με τθν ζνδειξθ 1. 

 
Εικόνα 4-6: Εκπομπζσ αερίων Φαινομζνου Θερμοκθπίου (GHG). (AEBIOM, 2009) 

Σα πιο πρόςφατα ςτατιςτικά δεδομζνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ όςον αφορά τισ 

εκπομπζσ των GHG, καταλιγουν ςτο διάγραμμα που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-7. Είναι 

φανερό ότι ο βιομθχανικόσ τομζασ και κυρίωσ τα εργοςτάςια παραγωγισ ενζργειασ είναι 

ο πιο επιβλαβισ για το περιβάλλον από άποψθ των GHG, καλφπτοντασ το 53,2% των 

ςυνολικϊν εκπομπϊν.   
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Εικόνα 4-7: Εκπομπζσ GHG ανά τομζα ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ ΕΕ27. (EURODTAT, 2010b) 

Αναλυτικά δεδομζνα για τισ εκπομπζσ GHG ςε κάκε χϊρα τθσ ΕΕ27 παρακζτονται ςτο 

Παράρτθμα Α. 
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Εικόνα 4-8: Αρχικι παραγωγι ενζργειασ από ςτερεά βιομάηα ςτθν ΕΕ27 το 2008. (EUROBSERV’ER, 2009) 
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Κεφάλαιο 5.    

                                                                      Μεκοδολογία Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ 

5.1 Βαςικά βιματα τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ 

Σο κεφάλαιο αυτό, ςτοχεφει να κακορίςει, να χαρακτθρίςει και να προαγάγει τουσ τομείσ 

του θλεκτριςμοφ, τθσ κερμότθτασ και τθσ ςυμπαραγωγισ ςτθν ΕΕ27, να αναλφςει τουσ 

παράγοντεσ «κλειδιά», που επθρεάηουν τθ χριςθ βιομάηασ και τθν πικανι απαίτθςθ για 

καφςιμα βιομάηασ. υνεπϊσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ ηιτθςθ 

ενζργειασ και τθν κατανάλωςθ ςτθν αγορά θλεκτριςμοφ, κζρμανςθσ και ςυμπαραγωγισ, 

δίνεται προτεραιότθτα ςτον προςδιοριςμό των τομζων αγοράσ που φαίνονται 

υποςχόμενοι για τα καφςιμα από βιομάηα, κακϊσ επίςθσ και θ αξιολόγθςθ για το πϊσ οι 

ςχετικζσ τεχνολογίεσ κα μποροφςαν περαιτζρω να ειςχωριςουν ςε αυτά τα τμιματα ςτο 

χρονικό πλαίςιο του 2020. Θ προϊκθςθ των καυςίμων βιομάηασ είναι ςθμαντικισ 

ςπουδαιότθτασ, γιατί ζχουν τθ δυνατότθτα να διαδραματίςουν ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ 

δζςμευςθ εκπομπϊν. 

Θ προτεινόμενθ προςζγγιςθ προκειμζνου να κακοριςτεί και να υπολογιςτεί θ πικανι 

ηιτθςθ βιομάηασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα βιματα: 

 Κακοριςμόσ των τμθμάτων τθσ αγοράσ ςτθν EΕ27 ςτουσ τομείσ θλεκτριςμοφ, 

κζρμανςθσ και ςυμπαραγωγισ και χαρακτθριςμόσ τουσ από άποψθ τφπων και 

αναγκϊν των χρθςτϊν. Σο μζγεκοσ τθσ αγοράσ κα κακοριςτεί βαςιηόμενο ςε 

ςτατιςτικά δεδομζνα (EUROSTAT) και τισ διακζςιμεσ εκκζςεισ ςε εκνικό επίπεδο. 

 Αναγνϊριςθ των παραγόντων «κλειδιά» που επθρεάηουν τθν πικανι χριςθ 

βιομάηασ ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ αγοράσ και εξετάηει τθν ενίςχυςθ ι 

ςφγκρουςθ με τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ για βιο-υλικά. 

 Προςδιοριςμόσ των πιο ελπιδοφόρων τομζων αγοράσ για τθ βιομάηα και 

κατανόθςθ του τρόπου που οι ςχετικζσ τεχνολογίεσ κα μποροφςαν περαιτζρω να 

ειςχωριςουν ςε αυτά τα τμιματα. 

 Κατανόθςθ των επιπτϊςεων των κριτθρίων βιωςιμότθτασ ςτθν υποςτιριξθ 

μελλοντικισ ηιτθςθσ βιομάηασ ςτθν αγορά θλεκτριςμοφ, κζρμανςθσ και 

ςυμπαραγωγισ ςφμφωνα με τον ςτόχο του 2020. 

 

5.2 Ανάλυςθ κατάτμθςθ αγοράσ 

Θ ανάλυςθ κατάτμθςθσ αγοράσ (market segmentation analysis) είναι ζνα χριςιμο 

εργαλείο προκειμζνου να διαιρεκεί θ αγορά ςε όμοιεσ καταναλωτικζσ ομάδεσ, να 
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ταξινομθκοφν οι ομάδεσ καταναλωτϊν, να αποκαλφψει τον τρόπο που θ κάκε ομάδα 

αποκρίνεται ςτα διάφορα κίνθτρα προϊκθςθσ και τιμολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ και πωσ οι 

ρόλοι πρζπει να αλλάξουν ϊςτε να επιτευχκεί το ευνοϊκότερο μίγμα μάρκετινγκ (Recklies, 

2001). Θ κατάτμθςθ αγοράσ αποτελεί τθν οδθγία για τισ επιχειριςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςπάκειάσ τουσ να προςαρμόςουν τα προϊόντα τουσ ςτισ απαιτιςεισ των ομάδων 

πελατϊν, που είναι οι ικανότερεσ να τα αγοράςουν (Shiftan et al, 2008). 

Θ κατάτμθςθ αγοράσ επθρεάηεται από τθν ηιτθςθ τθσ αγοράσ και δθλϊνει το ςυμβιβαςμό 

τθσ πολιτικισ μάρκετινγκ ςτισ ανάγκεσ χρθςτϊν. ιμερα, θ ζννοια ότι όλα τα είδθ αγορϊν 

μποροφν να κατατμθκοφν αποτελεςματικά, κακιερϊνεται. υνεπϊσ, οι τεχνικζσ 

κατάτμθςθσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ, ενϊ θ πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ, με τθν ειςαγωγι 

μιασ εκτενοφσ ςειράσ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ αγοράσ, όχι μόνο από τισ ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ, αλλά και από το δθμόςιο τομζα και τουσ μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ 

(NGO), είναι ευρφτερθ και εφαρμόηεται εκτενϊσ (Darnton, 2006). Αν και θ γεωγραφικι και 

δθμογραφικι κατάτμθςθ χρθςιμοποιικθκαν παραδοςιακά ςτο παρελκόν, αυτιν τθν 

περίοδο, υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ κατάτμθςθσ, κακεμία με διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με το ςτόχο που ζχουν ωσ ςκοπό να εκπλθρϊςουν. Για 

παράδειγμα, διαφορετικι κατάτμθςθ κα χρθςιμοποιθκεί για περιπτϊςεισ όπου ο πελάτθσ 

ζχει διαφορετικι αντίδραςθ ςε ζνα δεδομζνο μινυμα και διαφορετικι όπου ποικίλλει θ 

αγοραςτικι του δφναμθ και ςυμπεριφορά (Harvard Business Review, 2006). Εντοφτοισ, δεν 

υπάρχει ζνασ ακριβισ τφποσ που ακολουκείται, κατά τθ διαίρεςθ μιασ οριςμζνθσ αγοράσ 

ςε τομείσ (segments), όπωσ ο αρικμόσ και ο τφποσ των τομζων και προςανατολίηεται 

περιςςότερο από τθν υποκειμενικι απόφαςθ του κριτι (Dickson and Ginter, 1987). 

Για να επιτευχκεί ςωςτι κατάτμθςθ μιασ αγοράσ, επιβάλλεται θ δθμιουργία μιασ 

ςυνεχοφσ και τρζχουςασ ζρευνα των επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

αγοράσ. Επομζνωσ, θ επιτυχία τθσ κάκε αγοράσ βαςίηεται κυρίωσ ςτισ ανάγκεσ και τθ 

ςυμπεριφορά των πελατϊν και όχι ςτα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ προςωπικότθτάσ 

τουσ. Επιπλζον, θ κατάτμθςθ αγοράσ αποδεικνφεται πολυτιμότερθ όταν λαμβάνει υπόψθ 

μόνο μερικά ηθτιματα που είναι εφκολο να επανεξεταςτοφν μόλισ αρχίςουν να 

παρουςιάηουν ελλείψεισ μεγάλθσ ςθμαςίασ (Christopher, 1969). 

Θ κατάτμθςθ αγοράσ ςε αυτιν τθν μελζτθ εφαρμόηεται διακρίνοντασ τουσ τομείσ αγοράσ 

του θλεκτριςμοφ, τθσ κερμότθτασ και τθσ ςυμπαραγωγισ, όπου θ βιομάηα μπορεί να 

εφαρμοςτεί αποτελεςματικά ςε ολόκλθρθ τθν αγορά τθσ ΕΕ27. Επιπλζον, ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ ηιτθςθσ καυςίμων βιομάηασ βαςίηεται ςε ςτατιςτικά 

ςτοιχεία του 2008, αφοφ είναι και τα πιο πρόςφατα δθμοςιευμζνα δεδομζνα ενζργεια 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
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Κακορίηοντασ τουσ τομείσ αγοράσ, δφο βαςικά κριτιρια πρζπει να εξεταςτοφν. Καταρχιν, 

οι τομείσ πρζπει να είναι ςθμαντικοί, ενϊ ςυγχρόνωσ πρζπει να είναι εφαρμόςιμοι και 

λειτουργικοί (Harvard Business Review, 2006). ε αυτιν τθν μελζτθ προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτοφν αυτά τα βαςικά κριτιρια, οι τομείσ αγοράσ επιλζχτθκαν ζτςι ϊςτε να 

βαςίηονται ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ λειτουργία ςυνολικά του τομζα τθσ ενζργειασ, 

εκτόσ των μεταφορϊν, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και να αποκαλυφκεί ο αντίκτυποσ κάκε 

παράγοντα «κλειδί» ςτθν πικανι χριςθ των καυςίμων βιομάηασ. Κάκε υπο-τομζασ (sub-

segment) χαρακτθρίηεται από τουσ τφπουσ και τισ ανάγκεσ χρθςτϊν. 

 
Εικόνα 5-1: Προςζγγιςθ ανάλυςθσ κατάτμθςθσ τθσ αγοράσ και υπόκεςθσ διείςδυςθσ τθσ αγοράσ.  

(BIOMASS FUTURES) 

 

5.3 Επιλογι και ταξινόμθςθ των παραγόντων «κλειδιά» τθσ χριςθσ βιοενζργειασ 

Θ χριςθ βιομάηασ ςτθν αγορά ενζργειασ τθσ ΕΕ27 επθρεάηεται από ζναν κατάλογο 

παραγόντων «κλειδιά», ο οποίοσ μπορεί να ταξινομθκεί ςε τρεισ κρίςιμεσ κατθγορίεσ 

(Perreault and McCarthy, 2006).  

1. Σεχνικοί παράγοντεσ 

2. Οικονομικοί παράγοντεσ 

3. Οργανωτικοί παράγοντεσ 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι τεχνικοί παράγοντεσ προςδιορίηουν εάν θ υπάρχουςα βιομάηα είναι 

ςε κζςθ ι όχι να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ για καφςιμα, βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Θ αξιοπιςτία και ωριμότθτα των τεχνολογιϊν ςε κζματα διαχείριςθσ βιομάηασ, θ 
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αποδοτικότθτα μετατροπισ τθσ για καφςθ, θ ποιότθτα τθσ υπάρχουςασ βιομάηασ, οι 

διοικθτικζσ μζριμνεσ που εφαρμόηονται ςτον  ανεφοδιαςμό, θ  διακεςιμότθτα τθσ πρϊτθσ 

φλθσ, θ διαμόρφωςθ και τυποποίθςθ κακϊσ και το φορτίο μετά από τθν επιλογι, είναι 

μερικά από τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που περιγράφονται από αυτό το ςφνολο 

παραγόντων. 

Οι οικονομικοί παράγοντεσ κλειδιά αποκαλφπτουν τισ ευκαιρίεσ που ζχει θ βιομάηα 

προκειμζνου το κόςτοσ τθσ να είναι ανταγωνιςτικό ςε ςχζςθ με τθ παροχι ςυμβατικϊν 

καυςίμων. Οι τιμζσ ενζργειασ ανάλογα με το αν καλφπτονται ι όχι από φόρο ι 

επιχοριγθςθ, θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου, το κόςτοσ των 

καυςίμων βιομάηασ ζναντι του κόςτουσ ευκαιρίασ των επιδομάτων διοξειδίου του 

άνκρακα μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μερικοί από τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ 

«κλειδιά» που επθρεάηουν τθ δυνατότθτα για τθ χριςθ βιομάηασ ςτον ευρφτερο τομζα 

ενζργειασ. Θ τιμι πϊλθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ, οι επιχορθγιςεισ 

από κρατικοφσ φορείσ και όχι μόνο, μποροφν να είναι είτε μια ιςχυρι ευκαιρία είτε ζνα 

εμπόδιο, για τθν προϊκθςθ των καυςίμων βιομάηασ. Πράγματι, ςε πολλά κράτθ μζλθ το 

οικονομικό ςφςτθμα μπορεί να χαρακτθριςτεί υπζρ των ςτερεϊν βιοκαυςίμων, λόγω των 

χαμθλότερων φόρων και των κινιτρων για τθ ταχφτερθ ολοκλιρωςθ αγοράσ τουσ. 

Εντοφτοισ, ςε κάποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ, όπωσ θ Γερμανία, ενϊ αρχικά ενίςχυςαν τθν 

ενζργεια από βιομάηα με φοροαπαλλαγζσ, αργότερα αυτζσ άρχιςαν να μειϊνονται. 

θμαντικοί οικονομικοί παράγοντεσ είναι οι δαπάνεσ επζνδυςθσ και ανάπτυξθσ 

ςυςτθμάτων βιομάηασ, τα λειτουργικά κόςτθ ςυντιρθςθσ τουσ και θ κζςθ τθσ βιομάηασ 

ζναντι των δαπανϊν ορυκτοφ καυςίμου. 

Σζλοσ, οι οργανωτικοί και ρυκμιςτικοί παράγοντεσ «κλειδιά» περιγράφονται από τθν 

αξιοπιςτία των κινιτρων που κα είναι ικανά να ωκιςουν τθν αγορά ενζργειασ προσ τθ 

βιομάηα, τουσ ςτόχουσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ μζχρι το 2020, τισ ελλείψεισ 

πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ. Θ αςφάλεια ςτον ανεφοδιαςμό τθσ βιομάηασ και θ αςτάκεια 

των τιμϊν βιοκαυςίμων αποτελοφν επιπλζον βαςικά εμπόδια ςτθν περαιτζρω χριςθ τθσ 

βιομάηασ. Θ ανάπτυξθ οργανωτικισ ικανότθτασ, τα διοικθτικά ηθτιματα και ο βζλτιςτοσ 

προγραμματιςμόσ, θ εξιςορρόπθςθ των βραχυπρόκεςμων καταναλωτικϊν επικυμιϊν και 

του περιβαλλοντικοφ τουσ αντίκτυπου, κακϊσ και θ κζςπιςθ κανόνων για τα βιο-

απόβλθτα ςε ςυνδυαςμό με τθ φπαρξθ ποιοτικϊν προτφπων βιομάηασ δε κα μποροφςαν 

να απουςιάηουν από τον κατάλογο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ παραγόντων. 

τον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται αναλυτικά όλοι οι παράγοντεσ κλειδιά όπωσ 

επιλζχκθκαν και ταξινομικθκαν για τθν ανάλυςθ κατάτμθςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ. 
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Πίνακασ 5-1: Πίνακασ των παραγόντων κλειδιά «κλειδιά» που επθρεάηουν κετικά ι αρνιτικά τθ λιψθ βιομάηασ. 

Technical Key Factors 

1. Technology availability 

Biomass heat, electricity/ CHP combustion technologies are 
commercially available at most scales with technical reliability 
comparable to fossil fuels (Obernberger & Biedermann, 2005). 

Smaller CHP plants are less mature and reliable, and 
gasification technologies are still at demonstration scale (DTI, 
2007). 

2. Heat/power demand 

All temperature/pressure characteristics of hot gas and steam 
for heat production can technically be achieved with different 
biomass heat / CHP technology. 

In addition, for CHP technologies, the heat-to-power ratio of 
the demand has to be suitable to the type of technology used 
(Biomass Energy Centre, 2008). 

3. System response time 

Biomass heat producing technologies have a slower response 
than gas or oil fired systems, but comparable to coal systems. 
However in practice, the gap is closed by installing buffer 
vessels with the biomass system. 

4. Fuel supply logistics 

Recent improvements in supply logistics have meant that 
biomass quantities needed for almost all scales of heat and 
power applications can technically be sourced, managed 
and/or delivered. However, biomass quantities needed for 
larger scale applications can still appear difficult to source, 
manage and/or deliver without jeopardising security of supply. 

5. Fuel quality 

Historically, micro/small scale heat boilers have been able to 
accommodate only low moisture content (MC) biomass, while 
technologies for accommodating high MC were available for 
medium/large scale applications (e.g. moving grate). Recently 
some modern biomass technologies have emerged at the small 
scale to accommodate high MC and various types of biomass 
feedstock (Davis, 2006), but they are not yet widespread. Older 
boilers/furnaces technologies tend to be more flexible (but 
exhibit low efficiencies. 

6. Space requirement 

Bioenergy heat and power systems require more room than 
alternative fossil fuels for the boiler itself (with its buffer vessel 
if relevant), as well as for fuel storage, and for fuel delivery 
vehicles' access (RETscreen International, 2005). This is 
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especially an issue where space is a premium, but can be 
reduced by using energy intensive fuels such as bio-oil or 
pellets, or when the displaced fuel also requires on-site 
storage. 

7. Conversion efficiency 

Modern biomass heat and power systems generally have lower 
conversion efficiencies than fossil fuels (Kavalov & Peteves, 
2004), but the difference is small or negligible. 

In some cases, co-firing of biomass and fossil fuels in large 
power plants can improve the overall performance of the plant. 

Economic Key Factors 

8. Capital costs 

Capital costs for installing biomass heat and/or power systems 
are higher than the coal/oil/gas equivalent systems (DTI, 2007, 
RETscreen International, 2005). This is especially penalising for 
bioenergy investments with low capacity factors. 

9. Operating and 
Maintenance (O&M) 
costs 

Bioenergy heat and power systems require slightly more 
maintenance than oil and gas ones (including for ash disposal 
and fuel supply), and about the same than with coal systems. 
This is due to the biomass fuel handling requirements, and 
depends on the technology considered. 

10. Fuel costs (versus 
fossil cost) 

Biomass fuels can sometimes be "cheap" alternatives to fossil 
fuels depending on the local availability of fuel and the 
geographical location (Nilsson et al., 2006). This contributes to 
making bioenergy systems operating costs much cheaper than 
fossil fuel systems. This is especially the case when biomass "at 
negative cost" is available via a waste stream which otherwise 
would have to be disposed of (Biomass Task Force, 2005). 

11. Heat sales revenues 

To date there have only been discussions surrounding the 
possibilities of designing policy instruments for renewable heat 
based on a feed-in tariff system (International Energy Agency, 
2007) 

12. Electricity sales 
revenues 

In certain instances the value of electricity produced with 
renewable energy sources can be entitled to a higher selling 
price to be paid from the Distribution System Operator (DSO) 
when compared to fossil fuels produced power which makes 
biomass power production more competitive (feed-in tariffs). 
This is not the case in the UK or in Poland. 
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13. Operation grants / 
payments 

Operation grants provide cash payments based on an energy 
generation basis (typically by MWh) for the production of 
electricity. Targeting the energy product of heat is also a 
possibility. However, the distributed nature of heat supply 
complicates the implementation of operation grants due to a 
lack of effective metering and monitoring procedures often 
only effective and practical for larger systems (International 
Energy Agency, 2007). 

14. Emissions trading 
scheme revenues 

Revenues from specifically designed mechanisms improve the 
attractiveness of investing in bioenergy. 

15. Access to / Cost of 
capital 

Banks often hesitate to provide loans for equipment which is 
still developing a market presence (International Energy 
Agency, 2007b), but when “bankability” by established 
institutions is assured, then this may pave the way forward for 
project developers. Bioenergy systems are still considered risky 
investments, and the cost of capital for such projects is thus 
higher than for other fossil fuel systems (i.e. including a risk 
premium) (Rosch & Kaltschmitt, 1999). 

16. Eligibility for 
favorable loans 

Financial assistance in the form of low-interest or no-interest 
loans, long-term loans, and / or loan guarantees effectively 
lowers the cost of capital. Since the high u-front costs is often 
an important consideration for potential renewable heat (and 
bio-heat) investors, lowering it can effectively bring does the 
average cost per unit and hence reduce the investment risks. 

17. Other administrative 
costs (grid connection, 
licensing) 

Transaction costs linked to power grid connection, and the 
power production licensing process, can be a burden for 
smaller scale or decentralised projects, where they represent a 
higher percentage of the investment costs. As decentralised 
energy mainly relates to renewables, this can be seen as an 
obstacle to bio-electricity. 

18. Other incentives 
(based on decentralised 
energy production, like 
“embedded benefits”) 

In some countries (such as the UK), the provision of 
decentralised smaller scale energy can be incentivised by 
valuing their contribution to the overall network. As 
decentralised energy mainly relates to renewables, this can be 
seen as an opportunity for bioenergy. 

Organizational Key Factors 

19. Potential for carbon Bioenergy has lower carbon content than alternative fuels, and 
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displacement can help mitigate climate change. This effect can be enhanced 
or reduced depending on the carbon content of the displaced 
fuel. 

20. Employment creation 

A very popular argument supporting bioenergy is that it creates 
employment. Various regions of the globe have documented 
various experiences, and the ambiguity of terminologies used 
makes it impossible to draw straightforward conclusions. 
Among other renewables, bioenergy has the highest 
employment-creation potential. Ultimately, the level at which 
it can contribute depends on local demographic and economic 
conditions (Domac et al., 2005). 

21. Social acceptability 
(tradition, confidence 
with biomass fuel, 
conversion technology) 

There is a broad acceptance of renewable energies (and 
associated technologies) by the public at present, to which the 
climate change debate has contributed (Rosch & Kaltschmitt, 
1999). However, people who are not familiar with the 
opportunities and benefits of using biomass for energy, and 
with little knowledge of biomass conversion technologies tend 
to have prejudices, which can reduce or annihilate the relative 
advantage of bioenergy. 

22. Educational policy 
instruments 

Education to promote bio-heat aims to enhance the awareness 
of the public (and the bioenergy consumers) by information 
campaigns and providing training to increase installer 
knowledge. This type of support may take the form of technical 
assistance, financial advice, labeling of appliances, or 
information distribution (International Energy Agency, 2007). 

23. Amenity issues (fuel 
delivery and energy 
production) 

Concentration of small scale biomass heat boilers impacts on 
local gaseous / particulate emission levels (especially in urban 
areas) with potential consequences on public health (Carbon 
Trust, 2009). c At the same time, the replacement of old 
inefficient boilers with high emissions levels can be seen as an 
opportunity for bioenergy. 

In the case of large quantities of biomass needed, the fuel 
delivery can also create issues of amenities, such as additional 
traffic-induced noise and emissions (notably when compared to 
gas). This is especially the case for such a plant built near a 
population area or within a urban or industrialized area (Rosch 
& Kaltschmitt, 1999). 

24. Organizational 
capability (skilled 

Planning, realisation and operation of biomass plants, including 
the provision and delivery of biomass feedstock is more 
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personnel availability, 
know-how) and 
management of 
complexity 

difficult to handle compared to fossil fuels (Rosch & 
Kaltschmitt, 1999). Implementation of a bioenergy plant thus 
requires more organisational capability than with other fuels. 
However this challenge can be eased by the use of a third party 
dealing with this task (e.g. an Energy Services Company - ESCO, 
or IPP), and who has the required bioenergy expertise 
(including skilled personnel availability and know how) for fuel 
supply and/or operation of the plant. 

25.Fuel infrastructure 
availability 

Despite the recent progresses made, the perceived lack of 
infrastructure necessary to support the biomass fuel supply can 
be a barrier to the realization of biomass energy plants. 

26. Security of fuel 
supply 

Energy security is a factor of increasing importance in EU27. For 
smaller scale applications, because it can often be produced 
locally (either or site or in the vicinity of the application), 
biomass is perceived as a more secure fuel than gas or oil from 
the supply point of view. This is less true in the 

case of larger scale energy plants, where biomass quantities 
required leads to the sourcing of (at least part of) biomass fuel 
from other regions/countries where it is available at low cost. 

27. Fuel price stability 

In the past biomass fuel prices have been seen as more stable 
than other fossil fuels commodity prices. However this has 
recently changed, as competition on biomass resources has 
increased. Concerns have already been expressed for some 
commodities such as vegetable oils, woodchips, but also food 
products. 

28. Regulations (as policy 
instruments) 

Generally implemented by means of regulation, governments 
can intervene in the market by placing requirements on 
specified sectors. This type of instruments forces bio-heat 
deployment by directly requiring the development of specified 
technologies. In this context biomass can appear as an 
attractive option in many cases. 

29. Administrative issues 
(planning, grid 
connection, power 
export option etc.) 

Obtaining and respecting all administrative permissions, pre-
conditions and requirements to construct and operate a 
bioenergy plant are often seen as unattractive or too complex 
for project developers (Rosch & Kaltschmitt, 1999). 
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5.4 Αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων «κλειδιά» με τουσ τομείσ αγοράσ: Ποιοτικι 

αξιολόγθςθ 

Προκειμζνου να αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα κάκε τομζα αγοράσ για τα καφςιμα 

βιομάηασ εφαρμόηεται ποιοτικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ. Δεδομζνου ότι κάκε τομζασ και 

υπο-τομζασ μπορεί να αξιολογθκεί με τθ χριςθ μιασ κετικισ, αρνθτικισ ι ουδζτερθσ 

ταξινόμθςθσ εξετάηοντασ ζναν κατάλογο παραγόντων «κλειδιά», επιςθμαίνεται ο πιο 

ευνοϊκόσ τομζασ αφ' ενόσ και ο πιο επικίνδυνοσ τομζασ αφ’ ετζρου για τθ βιομάηα. 

Πράγματι, θ ποιοτικι αξιολόγθςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μια ανάλυςθ πολλαπλϊν 

κριτθρίων τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ενόσ τομζα αγοράσ και ενόσ ςυγκεκριμζνου 

παράγοντα «κλειδί», που αξιολογείται από μια ςειράσ κωδικϊν (3: very strong driver, 2: 

strong driver, 1: weak driver, 0: neutral, -1: weak barrier, -2: strong barrier, -3: very strong 

barrier, n.a.: non applicable)(S. Jablonski, 2008). 

  



 

-75- 
 

Κεφάλαιο 6.    

                                                                Εφαρμογι ςτον τομζα ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

6.1 Κατάτμθςθ του τομζα ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

Προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ πικανι ηιτθςθ για τθ ςτερεά βιομάηα ςτθν ΕΕ27, πρϊτα 

πρζπει να κακοριςτοφν οι τομείσ τθσ αγοράσ ενζργειασ. Θ κατάτμθςθ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ εξετάηεται ςφμφωνα με τον τφπο χριςτθ, και μπορεί να διευκρινιςτεί από τθν  

Εικόνα 6-1  που παρουςιάηεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 6-1: Δζνδρο κατάτμθςθσ του τομζα ενζργειασ ςτθν ΕΕ27 ανά τφπο χριςτθ. 

Οι Πίνακασ 6-1 και Πίνακασ 6-2 δείχνουν λεπτομερϊσ τθν ζννοια του κάκε τομζα, κακϊσ 

επίςθσ και το μζγεκοσ του κακενόσ, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία για το 2008. 

Οι διαφορετικοί τφποι ενεργειακϊν τεχνολογιϊν που υπάρχουν ςτον τομζα θλεκτρικισ 

ενζργειασ και ςτον τομζα κερμικισ ενζργειασ κακορίηονται μζςα από ενεργειακά μοντζλα 

όπωσ το PRIMES και το MARKAL (Jablonski, 2008). Μεταξφ τθσ τεράςτιασ ποικιλίασ τθσ 

παραγόμενθσ ςτερεάσ βιομάηασ που υπάρχει ςαν εναλλακτικι πθγι ενζργειασ αυτι τθ 

ςτιγμι, το άχυρο και το pellets είναι αυτά που καταναλϊνονται περιςςότερο. Εντοφτοισ, 

τα χαρακτθριςτικά των μθχανθμάτων, ςτα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να 

είναι ςυμβατά με τα καφςιμα ϊςτε να αντικαταςτιςουν το πετρζλαιο. 
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Πίνακασ 6-1: Σμιματα τομζα Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

Segments Abbreviation Description 
Market Size [2008] 

(Mtoe) (TWh) 

Total ET 

Expresses the sum of the electricity 
supplied to the final consumer's door for 
all energy uses. It is the sum of final energy 
consumption in industry, households, 
services, agriculture, etc.  

239.88 2784 

Industry EI 

Covers all industrial sectors with the 
exception of the energy sector, like power 
stations, oil refineries, coke ovens and all 
other installations transforming energy 
products into another form.  

98.46 1145 

Household EH 

Covers all electricity products consumed by 
private households, all use of electricity for 
space and water heating and all electrical 
appliances. 

70.22 817 

Services, Agriculture, etc. ESA 

Covers all electricity products consumed by 
small-scale industry, crafts, commerce, 
administrative bodies, and services with 
the exception of transportation, agriculture 
and fishing. 

70.70 822 

Πίνακασ 6-2: Σμιματα τομζα Θερμικισ Ενζργειασ. 

Segments Abbreviation Description 
Market Size [2008] 

(Mtoe) (TWh) 

Total HT 

Expresses the sum of the heat supplied to 
the final consumer's door for all energy 
uses. It is the sum of final energy 
consumption in industry, households, 
services, agriculture, etc. Data are not fully 
comparable, while many data for 2008 are 
not available yet. 

45171 525339 

Industry HI 

Covers all industrial sectors. Expresses heat 
energy consumed by all industries for 
heating purposes. Data are not fully 
comparable, while many data for 2008 are 
not available yet. 

15431 179463 

Household HH 

Covers all heat energy consumed by 
private households for heating purposes. 
Data are not fully comparable, while many 
data for 2008 are not available yet. 

19394 225552 

Services, Agriculture, etc. HSA 

Covers all heat energy consumed by small-
scale industry, crafts, commerce, 
administrative bodies, and services with 
the exception of transportation, agriculture 
and fishing. Data are not fully comparable, 
while many data for 2008 are not available 
yet. 

10346 120324 
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Ο  Πίνακασ 6-3 παρουςιάηει τα πιο πρόςφατα δεδομζνα τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από 

εγκαταςτάςεισ ςυμπαραγωγισ κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ. 

Πίνακασ 6-3: Σμιματα τομζα υμπαραγωγισ. 

Segments Abbreviation 
Market Size [2008] 

(Mtoe) (TWh) 

Total CHPT 104.47 1214 

Heat CHPH 72.65 844 

Electricity CHPE 31.82 370 

Ανάλογα με τα διαφορετικά κράτθ μζλθ, οι ιςοτιμίεσ μεταξφ των μονάδων μζτρθςθσ από 

ενζργεια (Wh) ςε τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου (toe) είναι πικανό να ποικίλουν. 

Προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε αποκλίςεισ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

οι ιςοτιμίεσ των μονάδων μζτρθςθσ και οι νζοι ςυντελεςτζσ για τον υπολογιςμό τθσ 

ενεργειακισ πυκνότθτασ των καυςίμων, που προτείνονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

(EUROBSERV’ER, 2009). 

6.2  Σαυτοποίθςθ των παραγόντων «κλειδιά» 

Οι παράγοντεσ «κλειδιά» που αναμζνονται να ςτακμίςουν τθ ηιτθςθ ςτερεάσ βιομάηασ 

ςτθν αγορά ενζργειασ τθσ ΕΕ27 παρουςιάηονται ςτον Πίνακασ 6-4. Επιπλζον, ςτον ίδιο 

πίνακα διευκρινίηεται θ απόφαςθ εάν κάκε παράγοντασ κα επθρεάςει ποιοτικά ι 

ποςοτικά τθν αξιολόγθςθ. Κακζνασ από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ «κλειδιά» ςυςχετίηεται 

με ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα που επθρεάηει τεχνικά, οικονομικά ι 

οργανωτικά τα ενδεχόμενα διείςδυςθσ τθσ βιομάηασ ςτον ευρωπαϊκό τομζα ενζργειασ και 

κακιςτά ευκολότερθ τθ διλωςθ του ελκυςτικότερου τμιματοσ ηιτθςθσ ςτερεάσ βιομάηασ 

(Jablonski, 2008). 

Για τθν ςυμπλιρωςθ του Πίνακασ 6-4 δεν υπάρχει οποιαδιποτε εντολι προτεραιότθτασ, 

εξετάηοντασ τουσ παράγοντεσ «κλειδιά». Εντοφτοισ, θ ποιοτικι ι ποςοτικι επίδραςθ των 

παραγόντων αυτϊν ςχετίηεται με τον ιδιαίτερο τομζα αγοράσ που εξετάηεται και με τθν 

αντίςτοιχθ εφαρμογι ενζργειασ.  

  



Κεφάλαιο 6                                                                                  Εφαρμογι ςτον τομζα ενζργειασ τθσ ΕΕ27 

-78- 
 

Πίνακασ 6-4: Λίςτα των παραγόντων κλειδιά και χαρακτθριςμόσ τουσ 

 List of key factors Qualitative Quantitative 

 Technical   

1 Technology availability X (x) 
2 Heat/power demand  x 
3 System response time X (x) 

4 Biomass quantity and logistics of supply  x 

5 Biomass quality X  

6 Space availability  X  

7 Conversion efficiency  x 

 Economic   

8 Capital costs  x 

9 Operating and Maintenance costs (x) x 

10 Fuel costs (versus fossil cost)  x 

11 Heat sales revenues  x 

12 Electricity sales revenues  x 

13 Operation grants / payments (x) x 

14 Emissions trading scheme revenues  x 

15 Access to / Cost of capital  x 

16 Eligibility for favorable loans  (x) 

17 Other administrative costs  (x) 

18 Other embedded benefits  (x) 

 Organizational   

19 Potential for carbon displacement (x) x 

20 Employment creation  x 

21 Social acceptability  X  

22 Educational policy instruments X  

23 Amenity issues  X  

24 Organizational capability  X  

25 Fuel infrastructure availability  x 

26 Security of fuel supply X  

27 Fuel price stability  x 

28 Regulations (as policy instruments) X  

29 Administrative issues X  
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6.3 Ποιοτικι αξιολόγθςθ του τομζα ενζργειασ ςτθν ΕΕ27 

Σα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ είναι αποτζλεςμα 

ςυνεντεφξεων και ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων από αντιπροςϊπουσ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ (εταιρείεσ και οργανιςμοφσ). Σα ςτοιχεία των ερωτθκζντων παρακζτονται ςτο 

παράρτθμα Β και παράδειγμα ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου ςτο Παράρτθμα Γ. Σα 

αποτελζςματα που παραλαμβάνονται μετά από τθν ανάλυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των 

παραγόντων «κλειδιά» με τουσ τομείσ αγοράσ ενζργειασ ςυνοψίηονται ςτον Πίνακασ 6-5. 

Θ ποιοτικι ανάλυςθ καταδεικνφει ότι τα πιο ελπιδοφόρα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα για 

τθν επιτυχι ηιτθςθ και χριςθ ςτερεάσ βιομάηασ φαίνονται να είναι θ αςφάλεια 

τροφοδοςίασ τθσ βιομάηασ, θ αξιοπιςτία των κινιτρων, θ διακεςιμότθτα χϊρου και θ 

ποιότθτα τθσ βιομάηασ.   

Όςον αφορά τουσ παράγοντεσ «κλειδιά», οι τομείσ αγοράσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να δοκεί 

προτεραιότθτα ςτθ χριςθ καυςίμων από βιομάηα είναι ο τομζασ κζρμανςθσ ςτισ 

υπθρεςίεσ, γεωργία, κλπ όπου οι περιςςότεροι από τουσ παράγοντεσ «κλειδιά» δεν 

αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ αγοράσ τθσ βιοενζργειασ. Μικρό εμπόδιο αποτελοφν 

οι παράγοντεσ των κανόνων που ζχουν κεςπιςτεί για τα βιο-απόβλθτα, οι οποίοι είναι 

ελλείπεισ και τα πρότυπα ποιότθτασ βιομάηασ, τα οποία βρίςκονται ςε αρχικό ςτάδιο. 

Ελάχιςτα πιο ελκυςτικι είναι θ βιομάηα ςτισ μικρισ και μεγάλθσ κλίμακασ εγκαταςτάςεισ 

του ςυγκεκριμζνου τομζα, λόγω του ότι παρουςιάηει μεγαλφτερθ αξιοπιςτία τεχνολογίασ. 

Όςον αφορά τθν θλεκτρικι ενζργεια και πάλι, κυρίωσ λόγω τθσ γεωργίασ, ο τομζασ των 

υπθρεςιϊν, γεωργίασ κλπ, είναι ο πιο ελπιδοφόροσ ςτθν ανάπτυξθ αγοράσ ςτερεάσ 

βιομάηασ. τον ςυγκεκριμζνο τομζα, αναδεικνφονται βζλτιςτοι οι παράγοντεσ τθσ 

διακεςιμότθτασ χϊρου, τθσ αξιοπιςτίασ κινιτρων και τθσ αςφάλειασ που παρζχει θ 

ςτερεά βιομάηα κατά τθν τροφοδοςία τθσ. θμαντικό εμπόδιο ςτθν απορρόφθςθ τθσ 

βιομάηασ ςτθν αγορά ενζργειασ αποτελεί το γεγονόσ ότι κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει διαφορετικζσ διατάξεισ και πολιτικό πλαίςιο. Για το λόγο αυτό 

αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ θ δθμιουργία ενιαίου νομοκετικοφ πλαιςίου ςτθν ΕΕ. 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ ανάλυςθ των παραγόντων «κλειδιά» ςυςχετίηεται με 

τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, το υπάρχον πολιτικό πλαίςιο και τθν πρόοδο των 

τεχνολογιϊν. Κατά ςυνζπεια, είναι δυνατό οποιοςδιποτε παράγοντασ «κλειδί» να 

αποδειχκεί πλεονζκτθμα για τθ βιοενζργεια αντί εμπόδιο, και αντίςτροφα. 
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Πίνακασ 6-5: Αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων «κλειδιά». 

 
 

● 3: very strong driver ● 2: strong driver ● 1: weak driver ● 0: neutral ● -1: weak barrier ● -2: strong barrier ● -3: very strong barrier ● n.a.: not applicable
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Σα ςυνοπτικά αποτελζςματα ποςοςτϊν από κάκε μια από τισ κατθγορίεσ (τεχνικζσ, 

οικονομικζσ και οργανωτικζσ) παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. Σα αποτελζςματα 

προκφπτουν ωσ άκροιςμα τθσ βακμολογίασ όλων των παραγόντων κάκε κατθγορίασ, 

διαιροφμενο με το μζγιςτο εφικτό αποτζλεςμα τθσ κάκε κατθγορίασ. Δεν λαμβάνονται 

υπόψθ οι παράγοντεσ, που ενϊ υπάρχουν ςτο ερωτθματολόγιο, δεν επιδροφν ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (non applicable).  

Πίνακασ 6-6: υνοπτικά ποςοςτιαία αποτελζςματα αλλθλεπίδραςισ των παραγόντων «κλειδιά». 

 EI EH ESA HI HH HAS 

Technical  43% 10% 14% 0% 29% 19% 

Economic 55% 9% 12% 30% 24% 36% 

Organizational 18% -11% 10% 25% 67% 46% 

Total 38% 3% 10% 18% 34% 31% 
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Κεφάλαιο 7.    

                                                                                            Αποτελζςματα – Συηιτθςθ 

7.1 θμερινι κατάςταςθ βιομάηασ ςε ςχζςθ με μελλοντικά ςενάρια 

το διάγραμμα που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 7-1, απεικονίηονται τα πιο πρόςφατα 

δεδομζνα που προκφπτουν από ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ και 

κερμικισ ενζργειασ ςτθν ΕΕ27. το ίδιο διάγραμμα εμφανίηονται και τα μελλοντικά 

ςενάρια τθσ ΑΕΒΙΟΜ για τθ χριςθ ενζργειασ από βιομάηα. Είναι φανερό ότι και ςτουσ δφο 

τομείσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, θ χριςθ βιομάηασ πρζπει ςχεδόν να τριπλαςιαςτεί ϊςτε 

να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 2020.  

 
Εικόνα 7-1: υγκριτικό διάγραμμα τθσ βιομάηασ ςτουσ τομείσ κζρμανςθσ και θλεκτριςμοφ  

ςε ςχζςθ με μελλοντικά ςενάρια. (τόχοι: Renewable Heating &Cooling, 2010) 

Κακίςταται για το λόγο αυτό αναγκαία θ κζςπιςθ οδθγιϊν ικανϊν να δθμιουργιςουν τισ 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ των μελλοντικϊν ςτόχων. Σα αποτελζςματα 

τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ των παραγόντων «κλειδιά» που κα μποροφςαν να βοθκιςουν 

ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ βιομάηασ, κακϊσ και οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ βιομάηα 

κακίςταται ελκυςτικότερθ, αποτελοφν τα πρωταρχικά βιματα για τουσ ςχεδιαςτζσ τθσ 

πολιτικισ και των οδθγιϊν προσ τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. 

2008 2020 2030 2050

Heat 5.248 14 32 56

Electricity 6.785 18 35 56

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

M
to

e



Κεφάλαιο 7                                                                                                              Αποτελζςματα – υηιτθςθ 

-83- 
 

7.2 Αλλθλεπίδραςθ του ςυνόλου των παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ 

Σα γενικά αποτελζςματα δείχνουν ότι τρείσ τομείσ ζχουν κετικι προδιάκεςθ για τθ χριςθ 

βιομάηασ. Θ κατάταξθ των τομζων αυτϊν με ςειρά ελκυςτικότθτασ, είναι: 

 Θλεκτρικι ενζργεια ςτο βιομθχανικό τομζα 

 Θερμικι ενζργεια ςτον οικιακό τομζα 

 Θερμικι ενζργεια ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α. 

 
Εικόνα 7-2: Αλλθλεπίδραςθ του ςυνόλου των παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ. 

Οι τομείσ αυτοί, ςθμειϊνουν ποςοςτά μεταξφ 30-40% του μζγιςτου διακζςιμου 

αποτελζςματοσ. Πρόκειται για μια ποιοτικι αξιολόγθςθ και για το λόγο αυτό υπάρχουν 

όρια ςτθν αρικμθτικι ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Παρόλα αυτά, τα ποςοςτά δείχνουν 

ότι, ενϊ αυτά οι ζξι τομείσ είναι ςχετικά ελκυςτικοί, παραμζνει θ ζλλειψθ πραγματικά 

ιςχυρϊν οδθγιϊν και θ παρουςία μερικϊν εμποδίων. 

Οι άλλοι τρείσ τομείσ παρουςιάηουν αρνθτικι προδιάκεςθ ςτθ διείςδυςθ βιομάηασ ςτθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ κατάταξι τουσ με ςειρά ελκυςτικότθτα, είναι: 

 Θερμικι ενζργεια ςτον βιομθχανικό τομζα 

 Θλεκτρικι ενζργεια ςτον τομζα υπθρεςιϊν, γεωργίασ κλπ. 

 Θλεκτρικι ενζργεια ςτον οικιακό τομζα. 
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Οι τρείσ αυτοί τομείσ, με τα αποτελζςματα περίπου 20% ι λιγότερο από το μζγιςτο εφικτό 

αποτζλεςμα, ζχουν πάρει ςαφϊσ λιγότερο ιςχυρζσ οδθγίεσ και χαρακτθρίηονται από 

υπεροχι των εμποδίων. τον Πίνακασ 6-5 που παρουςιάηεται ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, 

είναι εμφανείσ οι διάφορεσ περιπτϊςεισ ιςχυρϊν εμποδίων (αποτελζςματα -3). Μια πιο 

εκτενισ εξζταςθ κα βοθκοφςε ϊςτε να κακοριςτεί εάν αυτά τα εμπόδια είναι μόνιμα ι 

εάν περαιτζρω ενζργειεσ εκ μζρουσ των ςχεδιαςτϊν πολιτικισ, τθσ βιομθχανίασ κ.λπ. κα 

μποροφςαν να μειϊςουν ι να καταργιςουν αυτά τα εμπόδια. 

7.3 Αλλθλεπίδραςθ των τεχνικϊν παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ 

Σα τεχνικά αποτελζςματα οριακά ςυμφωνοφν με τα ςυνολικά αποτελζςματα. Οι δφο 

τομείσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ ςτον βιομθχανικό τομζα και τθσ κζρμανςθσ ςτουσ 

οικιακοφσ χριςτεσ είναι αυτά που παρουςιάηουν ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά. Σο γεγονόσ 

αυτό αποδεικνφει ότι πρόκειται για καλά αναπτυςςόμενεσ εφαρμογζσ, καλζσ ευκαιρίεσ 

διείςδυςθσ τθσ ςτερεάσ βιομάηασ ςτθν αγορά ενζργειασ και με καλι κατανομι παροχϊν 

καυςίμων ςε τοπικό επίπεδο. Μεταξφ των τριϊν τομζων, με τα ευνοϊκότερα 

αποτελζςματα, ο τομζασ τθσ κζρμανςθσ ςτισ υπθρεςίεσ, τθ γεωργία κλπ, ζχει ζνα ςχετικά 

χαμθλό τεχνικό αποτζλεςμα.  

 

Εικόνα 7-3: Αλλθλεπίδραςθ των τεχνικϊν παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ. 
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Σο αποτζλεςμα αυτό απεικονίηει εν μζρει το γεγονόσ ότι ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτοφ του 

τομζα (κτιρια γραφείων, γεωργοκτθνοτροφικζσ μονάδεσ, κ.λπ.) κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιιςουν λζβθτεσ βιομάηασ, οι οποίοι είναι κατάλλθλοι και αποδειγμζνα μια πολφ 

καλι εναλλακτικι λφςθ. 

Σο χαμθλό τεχνικό αποτζλεςμα για τον θλεκτριςμό ςτον οικιακό τομζα και ςτον τομζα των 

υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α. απεικονίηει το γεγονόσ ότι ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ βρίςκεται ςε 

διαςπορά και είναι λιγότερο εφκολθ θ ςφνδεςι τουσ ςτο δίκτυο. Σο ποςοςτό κερμότθτασ 

ςτισ βιομθχανίεσ βρίςκεται ςε τόςο χαμθλό επίπεδο, διότι οι απαιτιςεισ κερμότθτασ ςτισ 

βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ είναι πολφ υψθλότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ που χρειάηονται για 

τθ διανομι ηεςτοφ νεροφ των τυπικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ μοναδιαίων κτθρίων ι 

τθλεκζρμανςθσ (π.χ. ροι 80oC, επιςτροφι 55οC). 

7.4 Αλλθλεπίδραςθ των οικονομικϊν παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ 

Σα οικονομικά αποτελζςματα είναι υψθλά για δφο τομείσ, με ςειρά κατάταξθσ ωσ προσ 

τθν ελκυςτικότθτα: 

 Θλεκτρικι ενζργεια ςτο βιομθχανικό τομζα 

 Θερμικι ενζργεια ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α. 

 
Εικόνα 7-4: Αλλθλεπίδραςθ των οικονομικϊν παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ. 
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Είναι εμφανζσ ότι οι οικονομικοί παράγοντεσ ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθ χριςθ βιομάηασ 

για τισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτθ βιομθχανία, ιδιαίτερα για τουσ 

χριςτεσ εκείνουσ των οποίων θ επιχείρθςθ είναι θ επεξεργαςία των προϊόντων ξφλου ι 

γεωργίασ. Για αυτζσ τισ επιχειριςεισ, λόγω των υψθλϊν ενεργειακϊν απαιτιςεων, τθσ 

πρόςβαςθσ ςε αςφαλι καφςιμα χαμθλότερου κόςτουσ, τθσ διακεςιμότθτασ χϊρου κ.λπ. 

υπάρχει ιδθ χριςθ βιομάηασ και αυτι αναμζνεται να αυξθκεί. Ομοίωσ, οι τάςεισ επίςθσ 

επιβεβαιϊνουν ότι θ θλεκτρικι παραγωγι με χριςθ βιομάηασ είναι μια ελπιδοφόρα 

οικονομικι ευκαιρία. Σο υψθλό αποτζλεςμα για τθ κζρμανςθ του τομζα υπθρεςιϊν, 

γεωργίασ κ.α., είναι αξιοςθμείωτο. Οι δθμόςιοι φορείσ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ μποροφν 

να προβλζπουν τισ κερμικζσ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, ςυνδυάηοντασ τουσ τομείσ 

οικιακϊν χρθςτϊν και χρθςτϊν υπθρεςιϊν και γεωργίασ, ζτςι ϊςτε να ζχουν πιο κετικό 

αντίκτυπο οι οικονομικοί παράγοντεσ «κλειδιά» (αυτό δεν αποτελεί νζα ιδζα για πολλά 

κράτθ μζλθ, αλλά πρζπει να επανεξεταςκεί ςε άλλα κράτθ με χαμθλι μζχρι ςιμερα χριςθ 

βιομάηασ για κζρμανςθ). 

7.5 Αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων «κλειδιά» οργάνωςθσ ςτουσ τομείσ αγοράσ 

Σα οργανωτικά αποτελζςματα παρουςιάηουν διαφορζσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κατθγορίεσ 

των παραγόντων «κλειδιά». Οι τομείσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ςτουσ τρεισ 

τφπουσ χρθςτϊν παρουςιάηουν χαμθλά αποτελζςματα. 

 
Εικόνα 7-5: Αλλθλεπίδραςθ των οργανωτικϊν παραγόντων «κλειδιά» ςτουσ τομείσ αγοράσ. 
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Οι λόγοι εμφανίηονται να είναι κυρίωσ ρυκμιςτικοί και διοικθτικοί, όπωσ ο 

προγραμματιςμόσ και θ πρόςβαςθ ςτο δίκτυο. Ενϊ οι οικονομικζσ δυνατότθτεσ 

εμφανίηονται να είναι ικανοποιθτικζσ, υπάρχουν διάφορα ηθτιματα που κακιςτοφν τθν 

ανάπτυξθ βιομάηασ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, αργι και προβλθματικι.  

Θ αιςκθτικι, ο κόρυβοσ και τα ηθτιματα ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα που οι 

μεμονωμζνεσ εγκαταςτάςεισ δθμιουργοφν κυρίωσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ, απεικονίηεται 

ςαφϊσ ςτα χαμθλά αποτελζςματα αυτισ τθσ κατθγορίασ παραγόντων. 

Παρόλα αυτά, όςον αφορά τθ κζρμανςθ, θ κατανάλωςθ βιομάηασ ευνοείται από άποψθ 

οργάνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ ΕΕ27. Κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ των pellets, λόγω τθσ 

αυξθμζνθσ κερμικισ ικανότθτασ, τθσ ευκολίασ ςτθ μεταφορά και τθσ χαμθλισ εκπομπισ 

καυςαερίων, θ βιομάηα αποτελεί μια πολφ ελπιδοφόρα λφςθ τόςο ςτον οικιακό όςο και 

ςε όλουσ τουσ τομείσ αγοράσ ενζργειασ.  
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Κεφάλαιο 8.    

                                                                                                                Συμπεράςματα 

τθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηεται θ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ ςτθν 

ΕΕ27, βαςιηόμενθ κυρίωσ ςε ςτατιςτικά δεδομζνα. Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ 

δείχνουν ότι: 

 τον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ετιςια παραγωγι αυξικθκε κατά 0,2% τον 

τελευταίο χρόνο και 4% τα τελευταία πζντε χρόνια. Αντίςτοιχα θ κατανάλωςθ 

αυξικθκε κατά 0,4% το 2008 και 6,6% ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ από το 2003 ωσ το 

2008. 

 Αναλφοντασ περαιτζρω ςτουσ τομείσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανάλογα με τουσ 

τφπουσ χρθςτϊν, ο βιομθχανικόσ καλφπτει το 41,13% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 

ζναντι του οικιακοφ και του τομζα υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α. με ποςοςτά 29,25% 

και 29,54% αντίςτοιχα, χωρίσ να εμφανίηονται ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ τα 

προθγοφμενα πζντε χρόνια.  

 τον τομζα τθσ κερμικισ ενζργειασ, θ ετιςια παραγωγι μειϊκθκε κατά 0,3% το 

2008 ενϊ από το 2003 εμφάνιςε αφξθςθ τθσ τάξθσ του 0,9%. Θ κερμικι 

κατανάλωςθ μειϊκθκε επίςθσ κατά 0,5% ςυγκρινόμενθ με δεδομζνα του 2007. Θ 

μείωςθ αυτι επεκτείνεται και τθν τελευταία πενταετία ξεπερνά το 1%.  

 Οι τομείσ τθσ κερμικισ ενζργειασ, ανάλογα με τουσ τφπουσ χρθςτϊν, 

κατατάςςονται ανάλογα με τθν κατανάλωςι τουσ με κυρίαρχο τον οικιακό τομζα 

που κατζχει ποςοςτό 42,93% και τουσ τομείσ βιομθχανίασ με ποςοςτό 34,16% και 

υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α. με ποςοςτό 22,91%. Θ αναδρομι ςτα τελευταία πζντε 

χρόνια εμφανίηει ότι μόνο ο βιομθχανικόσ τομζασ αφξθςε τθν κατανάλωςι του ςε 

αντίκεςθ με τουσ άλλουσ τομείσ που δεν παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ. 

 τον τομζα τθσ ςυνδυαςμζνθσ κζρμανςθσ και ιςχφοσ θ παραγωγι ενζργειασ από 

μονάδεσ CHP εμφανίηεται αυξθμζνθ κατά 0,9% το 2008 και 4,5%  από το 2003 ωσ 

ςιμερα ςτο ςφνολο τθσ ΕΕ27. 

 Όςον αφορά τθ διείςδυςθ τθσ βιομάηασ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, θ μελζτθ 

παρουςιάηει ότι θ παραγωγι αυξικθκε κατά 2,3% τον τελευταίο χρόνο. Θ 

ςτατιςτικι καταδεικνφει αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

βιομάηα ςε ποςοςτό 9,7% και τθσ κερμικισ 9,5%. 
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 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ενϊ ςτα γενικά ςτοιχεία τθσ αγοράσ ενζργειασ πρωτοπόρα 

ςε όλουσ τουσ τομείσ εμφανίηεται θ Γερμανία, ςτθ περίπτωςθ χριςθσ ςτερεάσ 

βιομάηασ, θ ουθδία είναι θ χϊρα που προπορεφεται ςτθ χριςθ κυρίωσ ξφλου για 

ενεργειακοφσ ςκοποφσ. 

φμφωνα με μελλοντικά ςενάρια για τθν επίτευξθ των ςτόχων του 2020, θ διείςδυςθ τθσ 

βιομάηασ ςτθν ςυνολικι κατανάλωςθ πρζπει ςχεδόν να τριπλαςιαςτεί. Για το λόγο αυτό 

διενεργικθκε μια ποιοτικι ανάλυςθ των παραγόντων που κα μποροφςαν να αποτελζςουν 

«κλειδιά», κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με τουσ τομείσ ενζργειασ. Θ ανάλυςθ 

καταλιγει ςτα ακόλουκα ςυμπεράςματα. 

 Σα ποςοςτά του ςυνόλου των παραγόντων δείχνουν ότι, ενϊ όλοι οι τομείσ 

παρουςιάηουν κετικι προδιάκεςθ για τθ χριςθ ςτερεάσ βιομάηασ, παραμζνει θ 

ζλλειψθ πραγματικά ιςχυρϊν οδθγιϊν και θ παρουςία μερικϊν εμποδίων ςε όλουσ 

αυτοφσ τουσ τομείσ. 

  Οι τεχνικοί παράγοντεσ καταδεικνφουν τουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ ςτον 

θλεκτριςμό και τον οικιακό ςτθ κζρμανςθ ωσ τουσ πιο ελπιδοφόρουσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ηιτθςθσ βιομάηασ. 

 Οι οικονομικοί παράγοντεσ προδιακζτουν κετικά τον βιομθχανικό τομζα για 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από βιομάηα και τον τομζα υπθρεςιϊν, 

γεωργίασ κ.α. για κζρμανςθ. 

 Σζλοσ, από τθν πλευρά τθ οργάνωςθσ, θ κζρμανςθ από βιομάηα ςτον οικιακό και 

τον τομζα υπθρεςιϊν, γεωργίασ κ.α., αποτελεί τθν πιο ελπιδοφόρα λφςθ, ςτθν 

οποία ςυνίςταται θ κζςπιςθ οδθγιϊν ικανϊν να επιτφχουν το ςτόχο του 2020. 
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