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1 Εισαγωγή 

Ο στόχος του προγράμματος BIOEUPARKS (Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεάς 

βιομάζας σε Πάρκα της ΕΕ, IEE/12/994/SI2.645924) είναι να αναπτύξει και να προτείνει μια 

νέα προσέγγιση για την προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

ενσωμάτωσή τους στα τοπικά συστήματα περιβάλλοντος και ενέργειας, καθώς επίσης και 

να στηρίξει την θέσπιση νομοθετικών μέτρων. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση της τοπικής 

προσφοράς βιομάζας από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση και από αγροτικά υπολείμματα, 

και να προωθήσει την πιο αποτελεσματική χρήση της στη θέρμανση και σε εγκαταστάσεις 

συνδυασμένου κύκλου (CHP). 

Η βιομάζα που προέρχεται από ξύλο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό καύσιμο σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Για την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης των καυσίμων 

από ξύλο ακόμα και εντός των εθνικών/περιφερειακών ή φυσικών πάρκων, 

διαμορφώθηκαν βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την ανάπτυξη των αλυσίδων παραγωγής 

βιομάζας. Ο κύριος σκοπός του παρόντος κειμένου δεν είναι να δώσει την τελική απόφαση 

και «να παρουσιάσει την καλύτερη επιλογή», αλλά να λειτουργήσει ως οδηγός μεταξύ 

διαφόρων επιλογών και να δείξει τι είδους δεδομένα και πληροφορίες είναι απαραίτητες 

πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης. Ο γενικός στόχος μας είναι να δείξουμε 

διαφορετικές επιλογές όσον αφορά την ανάπτυξη και τις τοπικές αλυσίδες παραγωγής 

βιομάζας ξύλου. 

Τα διάφορα μοντέλα προτείνεται να ξεκινήσουν με τρεις βασικές αρχές, οι οποίες είναι 

αυστηρά συνδεδεμένες: τη βιωσιμότητα, την κοινωνική αποδοχή και την οικονομική 

ανάπτυξη. 

Η θεώρηση των πάρκων ως βασικών παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού βιομάζας 

σημαίνει αρχικά, να γίνει επένδυση σε μια διαδικασία που βασίζεται στο σεβασμό της 

φύσης και στη διατήρηση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η 

επιλογή αυτή συνεπάγεται ένα νέο τρόπο θεώρησης του ρόλου των πάρκων όχι μόνο ως 

φορέων που να είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση φυσικών και προστατευόμενων περιοχών, 

αλλά και ως βασικό παράγοντα με την ικανότητα να προκαλέσει έναν νέο τρόπο τοπικής 

ανάπτυξης της διατήρησης της φύσης και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

Πως προτείνει το έργο να διαχειριστούν τα πάρκα αυτό το ρόλο; Πρώτα απ 'όλα, με την 

επιλογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου της εφοδιαστικής αλυσίδας με συγκεκριμένα και 

σαφή χαρακτηριστικά: 

 1. Μικρή εμβέλεια. Η απόσταση από την τοποθεσία όπου γίνεται η συγκομιδή 

βιομάζας μέχρι τον τελικό χρήστη να είναι μικρή - προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
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αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η ποιότητα της βιομάζας που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. 

 2. Τοπικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Αυτό σημαίνει την προώθηση επενδύσεων 

σε τοπικές μονάδες με ισχύ μικρότερη του 1 MW, η οποία μπορεί να παρέχει ενέργεια για 

ένα τοπικό σύστημα τηλεθέρμανσης ή για ένα λέβητα βιομάζας εγκατεστημένο σε δημόσια 

κτίρια (εγκαταστάσεις των πάρκων και των δήμων, σχολεία, γυμναστήρια ή άλλες 

εγκαταστάσεις ελεύθερου χρόνου) ή κατοικίες. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για την 

προστασία του οικοσυστήματος και του τοπίου.   

3. Τοπική εμπλοκή. Η εγκατάσταση μιας μονάδας βιομάζας, ιδιαίτερα σε μια περιοχή 

υψηλής φυσικής αξίας, αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο. Μπορεί γρήγορα να προκαλέσει την 

αντίδραση των κατοίκων σχετικά με τον αντίκτυπο της μονάδας στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση και την υποβάθμιση του εδάφους και του τοπίου. Η εμπλοκή των κατοίκων της 

περιοχής, των οικονομικών παραγόντων και των φορέων χάραξης πολιτικής στην όλη 

διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί συναίνεση. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει 

να είναι οι πρώτοι που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, και η αύξηση της 

ευαισθητοποίησης τους για τις ευκαιρίες που προσφέρει η αειφορική εκμετάλλευση της 

στερεάς βιομάζας, καθώς και η συμφωνία τους με τα κριτήρια αειφορίας και με τις 

κοινωνικοοικονομικές δεσμεύσεις που αντιπροσωπεύει η αλυσίδα εφοδιασμού, είναι 

καίριας σημασίας.  

Ας δούμε κατ' αρχάς τη βιωσιμότητα με την ευρύτερη έννοιά της: όσον αφορά τη χρήση 

βιομάζας, πρέπει να ακολουθούνται κριτήρια για την αειφορική διαχείριση των δασών και 

την αειφορική εκμετάλλευση της βιομάζας· από την άποψη του τοπίου, η αξία της φυσικής 

κληρονομιάς που πρέπει να είναι σεβαστή· από την άποψη της κοινωνικής αποδοχής, η 

αξία της συνολικής δημόσιας υγείας και ευημερίας πρέπει να είναι σεβαστή· και όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Εν κατακλείδι, το έργο BIOEUPARKS προτείνει και παρουσιάζει συγκεκριμένα εναλλακτικά 

μοντέλα για το πώς τα Ευρωπαϊκή πάρκα μπορούν να γίνουν πυλώνας στη διαδικασία της 

τοπικής ανάπτυξης, όπου τα θέματα προστασίας της φύσης συνδυάζονται ιδανικά με τις 

κοινωνικές αξίες και την οικονομική ανάπτυξη. 
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2 Κύρια βήματα στη δημιουργία μιας αλυσίδας παραγωγής 

Μια αλυσίδα εφοδιασμού είναι βασικά μια σειρά από φορείς που εμπλέκονται σε 

διάφορες διεργασίες απόδοσης αξίας που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες για τον πελάτη. 

Κατά συνέπεια, σε μια αλυσίδα εφοδιασμού βιομάζας συμπεριλαμβάνονται ιδιοκτήτες 

δασικών εκτάσεων, δασικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μεταφορών, έμποροι βιομάζας, και - 

ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου από ξύλο – ιδιωτικοί ή δημόσιοι πελάτες. Η αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα των αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας απαιτεί έναν βήμα-προς-βήμα οδηγό 

εφαρμογής. Η πολυπλοκότητα είναι ακόμη υψηλότερη κατά την υλοποίηση αλυσίδων 

εφοδιασμού βιομάζας σε προστατευόμενες περιοχές. 

Οι αλυσίδες παραγωγής βιομάζας ξυλείας συνήθως δεν ξεκινούν από το μηδέν, αλλά έχουν 

δημιουργηθεί από υπάρχοντες οργανισμούς ή ιδιώτες, ενώ μόνο οι αναγνωρισμένοι 

απόντες κρίκοι πρέπει να αναπτυχθούν ξανά. Η βασική ιδέα του έργου BIOEUPARKS, εντός 

του οποίου σχεδιάστηκαν οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, είναι η ανάπτυξη τοπικών 

αλυσίδων παραγωγής βιομάζας εντός των προστατευόμενων περιοχών (σε φυσικά ή 

περιφερειακά πάρκα) λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες. 

Από την άποψη αυτή, τα κύρια βήματα για τη δημιουργία αλυσίδων παραγωγής βιομάζας 

ξυλείας είναι: 

1ο βήμα: Ανάλυση της παρούσας κατάστασης (ανάλυση της αγοράς) – μια τέτοια ανάλυση 

μας δίνει μια εικόνα για το δυναμικό της βιομάζας, τους υφιστάμενους παραγωγούς, 

και τους τωρινούς και δυνητικούς χρήστες 

2ο βήμα: Προσδιορισμός των τελικών χρηστών και πρώτη ιδέα του έργου – η ανάλυση των 

τελικών χρηστών θα θέσει τα όρια για τη βιομάζα που πρέπει να παραχθεί και τις 

τεχνικές απαιτήσεις 

3ο βήμα: Ανάλυση της προμήθειας βιομάζας (θεωρητικό και πρακτικό δυναμικό βιομάζας 

από διαφορετικές πηγές στην περιοχή και από προστατευόμενες περιοχές - 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς των προστατευόμενων περιοχών) 

4ο βήμα: Οικονομική αξιολόγηση μιας σχεδιαζόμενης αλυσίδας παραγωγής 

5ο βήμα: Αξιολόγηση των πιθανών σημείων συμφόρησης (ανάλυση των αδυναμιών και 

πλεονεκτημάτων) 

6ο βήμα: Τελικές συστάσεις για επενδυτές και Έγγραφα Συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων των αλυσίδων παραγωγής 
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Εικόνα 1 Βήματα για τη δημιουργία αλυσίδων παραγωγής βιομάζας 

 

Όλα αυτά τα βήματα παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 3 έως 6. 

2.1 Ανάλυση της παρούσας κατάστασης  

Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε έργου ή νέας δραστηριότητας, απαιτείται μια βασική 

ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει σε 

διάφορα επίπεδα, ανάλογα με την κλίμακα του έργου και τη διαθεσιμότητα των 

υπαρχόντων στοιχείων και οικονομικών πόρων. 

Μια απλή ανάλυση της παρούσας κατάστασης θα πρέπει να εκπονηθεί βάσει υπαρχόντων 

δεδομένων (που λαμβάνονται από τη σχετικές στατιστικές υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, τη 

διοίκηση του πάρκου, τη δημόσια δασική υπηρεσία και άλλα δημόσια διαθέσιμα σύνολα 

δεδομένων). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί συγκέντρωση δεδομένων από επιτόπιες μελέτες, μερικώς και με εργασία 

πεδίου. 
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Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

Α: Η πλευρά της προσφοράς 

α) Δυναμικό βιομάζας – καλύπτει βιομάζα ξύλου από δάση (συμπερ. οι 

προστατευόμενες περιοχές), βιομάζα ξύλου από άλλες πηγές (γεωργικές 

εκτάσεις, βιομηχανίες κατεργασίας ξύλου)· δεν πρέπει να αποκλείονται θέματα 

όπως η ιδιοκτησία δασικής γης (βλ. Κεφάλαιο 3.1) 

β) Παραγωγοί βιομάζας ξύλου – πρέπει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος των 

μεγαλύτερων παραγωγών βιομάζας, καθώς αυτοί είναι πιθανοί προμηθευτές 

βιομάζας ξύλου (βλ. Κεφάλαιο 3.3) 

γ) Συνοπτική επισκόπηση της αγοράς καυσίμων από ξύλο (πώς και πού διατίθενται 

στο εμπόριο τα καύσιμα από ξύλο, τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα βιομάζας, οι 

τιμές των καυσίμων από ξύλο) (βλ. Κεφάλαιο 3.3). 

Β: Η πλευρά της ζήτησης 

δ) Υφιστάμενοι χρήστες βιομάζας ξύλου – η έμφαση πρέπει να δοθεί στους 

μεγαλύτερους χρήστες βιομάζας (συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 500 

kWh). 

Γ: Άλλα θέματα 

ε) Υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί και άλλοι περιορισμοί (υφιστάμενες παραχωρήσεις 

για φυσικό αέριο, περιορισμοί στη χρήση δασικής βιομάζας λόγω ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης...) 

στ) Παραπομπές (πηγές δεδομένων) 

2.2  Στόχος του Έργου 

Το πιο σημαντικό ερώτημα κατά την έναρξη κάθε έργου είναι το εξής: «Ποιος είναι ο 

στόχος μας, τι θέλουμε να πετύχουμε;» 

α) Θα θέλαμε να αυξήσουμε τη χρήση της βιομάζας ξύλου μέσα στο χώρο του πάρκου. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση σύγχρονων λεβήτων βιομάζας 

ξύλου στα νοικοκυριά για θέρμανση κατοικιών/διαμερισμάτων με καυσόξυλο, ροκανίδι, 

κομμάτια ξύλου (τσιπς) ή συσσωματώματα ξύλου (πέλλετ). Μπορεί επίσης να επιτευχθεί 

και μέσω της θέρμανσης δημόσιων και εμπορικών κτιρίων με βιομάζα ξύλου (από 

μεμονωμένα συστήματα θέρμανσης ή αν είναι δυνατόν με συστήματα τηλεθέρμανσης). 

Βασικό περιορισμό αποτελεί η ποσότητα καυσίμων από ξύλο (κούτσουρα, τμήματα 

ξύλου ή πέλλετ) που διατίθενται από τις πηγές που βρίσκονται μέσα στην περιοχή του 

πάρκου· ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει λεπτομερής ανάλυση των δυνατοτήτων της 

βιομάζας ξύλου. Η συλλογή των βασικών δεδομένων σχετικά με τις δυνατότητες της 

βιομάζας ξύλου παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3.1. 
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β) Θα θέλαμε να θερμάνουμε δημόσια κτίρια μέσα στην περιοχή του πάρκου με βιομάζα 

ξύλου, που λαμβάνεται μέσω εργασιών διατήρησης προστατευόμενων περιοχών. Πρέπει 

να γίνει μια απογραφή όλων των δημοσίων κτιρίων στην περιοχή του πάρκου. Τα 

παρακάτω δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για κάθε δημόσιο κτίριο: 

α. Όνομα/ διεύθυνση 
β. Τωρινή χρήση του κτιρίου 
γ. Έτος κατασκευής 
δ. Συνολική επιφάνεια θέρμανσης (m2) 
ε. Τωρινό σύστημα θέρμανσης -  είδος και ηλικία 
στ. Ποσότητα καυσίμου που καταναλώθηκε την τελευταία περίοδο θέρμανσης 
ζ. Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια 
 

Ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου (εντύπου καταγραφής) για τη συλλογή δεδομένων 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων για τα δημόσια κτίρια (και για 

μελλοντική χρήση). 

Πίνακας 1 Ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων για δημόσια κτίρια στο πάρκο   

Απαιτούμενα δεδομένα  Κτίριο 
Αρ. 1 

Κτίριο  
Αρ. 2 

Τύπος κτιρίου (σχολείο, νηπιαγωγείο, ...) και το όνομα του (αν 

υπάρχει) 

  

Διεύθυνση    

Τοπική κοινότητα   

Έτος κατασκευής   

Θερμαινόμενη επιφάνεια [m2]   

Τύπος υφιστάμενων καυσίμων   

Μέση ετήσια ποσότητα καυσίμων (τις 3 τελευταίες περιόδους  

θέρμανσης) 

  

Χρήση ενέργειας σε kWh/έτος   

Έτος εγκατάστασης του λέβητα   

Ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα και πόρτες (Ναι/Όχι)   

Μόνωση τοίχων (Ναι/Όχι)   

Μόνωση οροφής (Ναι/Όχι)   

Μέτρα ενεργειακής απόδοσης για ολόκληρο το κτίριο (Ναι/Όχι)   

Έτος εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής απόδοσης   
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γ) Θα θέλαμε να θερμάνουμε τους οικισμούς στην περιοχή του πάρκου (τοπικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης) με βιομάζα ξύλου που παρέχεται από την περιοχή του πάρκου. Πρέπει 

να γίνει μια λίστα των οικισμών με σχετικούς χάρτες και μια επισκόπηση της 

υπάρχουσας υποδομής· δημόσια 

κτίρια θα πρέπει να φέρουν ειδική 

σήμανση και οι πιθανές θέσεις για 

χώρο εγκατάστασης λέβητα να 

εντοπιστούν. Μια απλή προμελέτη 

σκοπιμότητας θα πρέπει να εκπονηθεί. 

Πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 για 

κτίρια που συνδέονται με το δίκτυο 

του συστήματος τηλεθέρμανσης. 

Εικόνα 2 Χάρτης σε προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας – 

θέρμανση οικισμού 

Πίνακας 2 Συλλογή δεδομένων σχετικά με τους πελάτες του συστήματος τηλεθέρμανσης  

Ονοματεπώνυμο / εταιρεία  Πελάτης 
1 

Πελάτης 
2 

Πελάτης 
3 

Πελάτης 
4 

Πελάτης, 
κτλ. 

Διεύθυνση  XXy     

Ηλικία του κτιρίου 24     

Ηλικία των παραθύρων και πορτών 

(ξυλουργικά) 

2     

Θερμαινόμενη επιφάνεια (m2) 240     

Αριθμός ενοίκων 4     

Καθημερινή εσωτερική 

θερμοκρασία 

20-22     

Υπάρχουσα πηγή ενέργειας Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

    

Ηλικία του συστήματος θέρμανσης 20     

Ισχύς του λέβητα (kW) 25     

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 2.500 L     

Ζεστό νερό (με ή χωρίς λέβητα) Με 
λέβητα 

    

 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της ισχύος του προς 

εγκατάσταση λέβητα βιομάζας ξύλου και την πρώτη εκτίμηση κατανάλωσης βιομάζας 

ξύλου ανά περίοδο θέρμανσης. Ο πρακτικός υπολογισμός κατανάλωσης βιομάζας ξύλου 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3.3. 

δ) Θα θέλαμε να θερμάνουμε τα γραφεία της διοίκησης του πάρκου με βιομάζα ξύλου και 

να παρουσιάσουμε το σύστημα ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην περιοχή του 

πάρκου. Τα γραφεία μπορούν να είναι ένα ή περισσότερα κτίρια που βρίσκονται σε μία ή 
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περισσότερες θέσεις. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα έργα, κάποια βασικά στοιχεία 

πρέπει επίσης να συλλέγονται και θα πρέπει να λαμβάνεται η πρώτη απόφαση σχετικά 

με το σύστημα θέρμανσης (μικροσύστημα τηλεθέρμανσης με μεμονωμένους χώρους 

εγκατάστασης λέβητα). Θα πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 Συλλογή δεδομένων σχετικά με κτίρια της διοίκησης του πάρκου   

 Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο κτλ. 

Διεύθυνση  XXX   

Ηλικία του κτιρίου 24   

Ηλικία των παραθύρων και πορτών 

(ξυλουργικά) 

2   

Θερμαινόμενη επιφάνεια (m2) 540   

Καθημερινή εσωτερική θερμοκρασία 20-22   

Υπάρχουσα πηγή ενέργειας Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

  

Ηλικία του συστήματος θέρμανσης 16   

Ισχύς του λέβητα (kW) 110   

Ετήσια κατανάλωση πηγή ενέργειας 5.500 L   

Ζεστό νερό (με ή χωρίς λέβητα) Με λέβητα   

 

Αυτά τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της κατανάλωσης βιομάζας 

ξύλου. Μετά τον απλό υπολογισμό που δίνεται στο Κεφάλαιο 3.4, μπορεί να υπολογιστεί 

η εγκατεστημένη ισχύς ενός λέβητα και να εκτιμηθεί η ετήσια ποσότητα βιομάζας ξύλου 

που απαιτείται. Οι εκτιμήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί εάν 

υπάρχει αρκετή βιομάζα ξύλου που να καλύπτει τα σχεδιαζόμενα συστήματα 

(ανταπόκριση της προσφοράς στη ζήτηση). 

ε) Θα θέλαμε να παράγουμε καύσιμα από ξύλο και να τα πωλήσουμε σε κατοίκους εντός 

της περιοχής του πάρκου 

Οι βασικοί τύποι καυσίμων ξύλου που μπορούν να παραχθούν σε τοπικό επίπεδο είναι 

οι εξής (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17225-1-7): 

Καυσόξυλα: Κομμένα και σχισμένα καυσόξυλα έτοιμα για καύση χρησιμοποιούνται σε 

οικιακές συσκευές καύσης ξύλου όπως σόμπες, τζάκια και συστήματα κεντρικής 

θέρμανσης (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καυσόξυλα συνήθως έχουν ομοιόμορφο μήκος, που τυπικά 

κυμαίνεται από 200 mm έως 1000 mm). 

Ξυλοτεμαχίδια (τσιπς): Τεμαχισμένη ξυλώδης βιομάζα με τη μορφή τεμαχιδίων 

καθορισμένου μέγεθος που παράγονται με μηχανική κατεργασία με αιχμηρά εργαλεία, 

όπως λεπίδες. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τσιπς έχουν περίπου ορθογώνιο σχήμα με μήκος 5 έως 50 

χιλιοστά και χαμηλό πάχος σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις). 
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Πέλλετ: Συμπιεσμένα βιοκαύσιμα που παράγονται από κονιοποιημένη ξυλώδη βιομάζα 

με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως σε κυλινδρική μορφή, σε διάφορα μήκη, αλλά συνήθως 

από 5 έως 40 χιλιοστά, με σπασμένα άκρα. 

Μπριγκέτες ξύλου: Συμπιεσμένα βιοκαύσιμα που παράγονται με ή χωρίς πρόσθετα σε 

κυβικές ή κυλινδρικές μονάδες, με συμπίεση κονιοποιημένης βιομάζας. 

Οι τεχνολογίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου καυσίμου ξύλου 

παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 3.1 και 3.2. Για το σκοπό της εκτίμησης της εφικτής 

ετήσιας παραγωγής επιλεγμένων καυσίμων ξύλου, πρέπει να γίνει μια εκτίμηση των 

διαθέσιμων πρώτων υλών (βλ. Κεφάλαιο 3.1). Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, πρέπει να αναλυθούν και οι συνθήκες της αγοράς (μια επισκόπηση των 

υφιστάμενων παραγωγών βιομάζας - βλ. Κεφάλαιο 3.3). 

ζ) Θα θέλαμε να δώσουμε στον τοπικό πληθυσμό δικαιώματα για την παραγωγή καυσίμων 

από ξύλο μέσα στην περιοχή του πάρκου για να θερμάνουν τα σπίτια τους. Ο στόχος 

αυτός δεν συνδέεται με επενδυτικές δαπάνες και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται ένα σχέδιο 

επενδύσεων. Χρειαζόμαστε γραπτούς κανόνες και γραπτή και υπογεγραμμένη συμφωνία 

με τον ενδιαφερόμενο τοπικό πληθυσμό για την πρόληψη της υποβάθμισης των 

οικοσυστημάτων και τη μη επαγγελματική εκμετάλλευση των δασών (που προκαλεί 

ζημιά σε ιστάμενα δέντρα, διάβρωση του εδάφους, και ζημιές στις υποδομές, 

διαταράσσει εύθραυστα/προστατευόμενα οικοσυστήματα, κλπ.). Μια πρόταση για μια 

γραπτή συμφωνία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου BIOEUPARK και είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα www.bioeuparks.eu. Η προετοιμασία ενός σχεδίου δασικών εργασιών 

είναι ζωτικής σημασίας (π.χ. για τα επόμενα 5 χρόνια), και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

περιοχές παρέμβασης χαρακτηρισμένες με ειδική σήμανση, να παρουσιάζει όλους τους 

περιορισμούς (τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καιρικές συνθήκες στις 

οποίες μπορεί να γίνει η συγκομιδή, περίοδος του έτους κατά την οποία μπορούν να 

πραγματοποιηθούν εργασίες, κλπ.) Το σχέδιο αυτό πρέπει να αποτελεί μέρος της 

γραπτής συμφωνίας. 

Ο καθένας από τους παραπάνω στόχους περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαφορετικές 

ιδέες έργου, και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε διάφορες 

επιλογές, να αναλύσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και να καθορίσουμε τους στόχους 

κατά την έναρξη των διαδικασιών σχεδιασμού.  

http://www.bioeuparks.eu/
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Εικόνα 3 Αναλύσεις διαφορετικών προσεγγίσεων  

 

Πίνακας 4 Δέσμευση των ομάδων-στόχων και τα πρώτα βήματα για την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων 

Συγκεκριμένος στόχος  Ομάδες στόχοι Τα πιο σημαντικά 3 πρώτα βήματα  

Να αυξηθεί η χρήση 

βιομάζας ξύλου μέσα στην 

περιοχή του πάρκου 

Αρχές των πάρκων, 

νοικοκυριά, τοπικές αρχές, 

βιομηχανίες της περιοχής, 

παραγωγοί καυσίμων από 

ξύλο, ιδιοκτήτες δασικής γης  

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ των 

ομάδων στόχων 

2. Οργάνωση στρογγυλών τραπεζών 

3. Τεχνική και οικονομική υποστήριξη 

Θέρμανση δημόσιων κτιρίων 

μέσα στην περιοχή του 

πάρκου με βιομάζα ξύλου 

που λαμβάνεται μέσω της 

διατήρησης των προστα-

τευόμενων περιοχών 

Αρχές των πάρκων, τοπικές 

αρχές, παραγωγοί καυσίμων 

από ξύλο, ιδιοκτήτες 

δασικής γης  

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ    

φορέων λήψης αποφάσεων στις 

τοπικές κοινωνίες 

2. Αναζήτηση πιθανών επενδυτών  

3. Οργάνωση τοπικών αλυσίδων 

εφοδιασμού 

Θέρμανση των οικισμών 

στην περιοχή του πάρκου 

(τοπικό σύστημα τηλε-

θέρμανσης) με βιομάζα 

ξύλου που παρέχεται από 

την περιοχή του πάρκου 

Αρχές των πάρκων, 

νοικοκυριά, τοπικές αρχές, 

παραγωγοί καυσίμων από 

ξύλο, ιδιοκτήτες δασικής γης  

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ    

ομάδων στόχων  

2. Αναζήτηση πιθανών επενδυτών  

3. Οργάνωση τοπικών αλυσίδων 

εφοδιασμού 
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Θέρμανση γραφείων της 

διοίκησης του πάρκου με 

βιομάζα ξύλου και παρουσί-

αση του συστήματος ως ένα 

παράδειγμα καλής πρακτι-

κής στην περιοχή του 

πάρκου 

Αρχές των πάρκων, 

παραγωγοί καυσίμων από 

ξύλο, ιδιοκτήτες δασικής γης 

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ    

φορέων λήψης αποφάσεων στο 

πάρκο  

2. Αναζήτηση πιθανών επενδυτών  

3. Οργάνωση τοπικών αλυσίδων 

εφοδιασμού 

Παραγωγή καύσιμων από 

ξύλο και πώληση αυτών σε 

κατοίκους στην περιοχή του 

πάρκου 

Αρχές των πάρκων, 

νοικοκυριά, οι παραγωγοί 

καυσίμων από ξύλο, 

ιδιοκτήτες δασικής γης 

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ    

νοικοκυριών και παραγωγών 

καυσίμων από ξύλο 

2. Οργάνωση τοπικών αλυσίδων 

εφοδιασμού 

3. Οργάνωση τοπικών εμπορικών 

κέντρων βιομάζας 

Να δοθούν στον τοπικό 
πληθυσμό δικαιώματα για 
την παραγωγή καυσίμων 
από ξύλο στην περιοχή του 
πάρκου για να θερμάνουν 
τις οικίες τους. 

Αρχές των πάρκων, 

νοικοκυριά 

1. Προώθηση της ιδέας μεταξύ   

νοικοκυριών 

2. Οργάνωση στρογγυλών τραπεζών 

3. Γραπτή συμφωνία 

4. Τεχνική και οικονομική υποστήριξη 

(για επενδύσεις σε σύγχρονους 

λέβητες) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4   Παράδοση ξυλοτεμαχιδίων (τσιπς)  σε έναν χώρο αποθήκευσης  



Σ ε λ ί δ α  | 18 

 

 

 

3 Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας αλυσίδας 

παραγωγής 

3.1 Δυναμικό παραγωγής βιομάζας ξύλου  

Οι κύριες πηγές καυσίμων από ξύλο είναι: 

1. Δάση, φυτείες και άλλο παρθένο ξύλο 

Τα δάση είναι η πιο σημαντική πηγή καυσίμων ξύλου 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Περίπου το μισό του 

εδάφους της περιοχής καλύπτεται από δάση και 

αυτό αποτελεί μια σημαντική πηγή παραγωγής 

καυσίμων από ξύλο. Το ξύλο χρησιμοποιείται ως 

πηγή καυσίμων εδώ και χιλιετίες και εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται σε νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Τα 

καύσιμα από ξύλο χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

αγροτικές περιοχές και σε μικρότερο βαθμό σε αστικές περιοχές. 

 

Ως φυτείες συνήθως νοούνται εδώ οι ενεργειακές 

φυτείες μικρού περίτροπου χρόνου. Συνήθως 

δημιουργούνται σε γεωργική γη με την 

πρεμνοβλάστηση νέων στελεχών (βλαστών) από 

πρέμνα ή ρίζες, τα οποία συγκομίζονται σε μια περίοδο 

1-5 ετών. Ταχέως αναπτυσσόμενα είδη, όπως οι λεύκες, 

ιτιές, ακακίες, οι ψευδακακίες και ο ευκάλυπτος 

χρησιμοποιούνται συχνά. Πρεμνοφυής φυτείες μικρού 

περίτροπου χρόνου, που συγκομίζονται σε περίοδο 2-3 ετών, είναι το πιο συχνά 

απαντώμενο μοντέλο στην Ευρώπη (ευρωπαϊκό πρότυπο), με πυκνότητα φύτευσης μεταξύ 

5.000 και 16.000 φυτών ανά εκτάριο και φυτευτικό σύνδεσμο 0,5 x 3μ. Ο περίτροπος 

χρόνος μπορεί να ποικίλει από 1 έως 3 έτη. Ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για πρεμνοφυείς 

φυτείες με χαμηλότερη πυκνότητα φύτευσης (από 1.000 έως 5.000 φυτά ανά εκτάριο και 

σύνδεσμο 2 x 3m) και περίτροπους χρόνους έως 5-8 έτη (αμερικανικό μοντέλο) έχει επίσης 

καταγραφεί. Τα συγκομιζόμενα προϊόντα στην περίπτωση αυτή είναι καυσόξυλα και 

τεμαχίδια ξύλου (τσιπς). 

Άλλο παρθένο ξύλο: ξύλο που απομακρύνεται από κήπους, πάρκα, συντήρηση κρασπέδων, 

αμπελώνες, οπωρώνες και επιπλέοντα ξύλα σε γλυκό νερό μπορούν να συμπεριληφθούν 

στην κατηγορία αυτή. 
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2. Υποπροϊόντα και υπολείμματα από τη βιομηχανία κατεργασίας ξύλου 

Το καύσιμο από ξύλο μπορεί να είναι χημικά μη 

κατεργασμένα υπολείμματα ξύλου (ξύλο με ή χωρίς 

φλοιό, ή ο ίδιος ο φλοιός) από πρωτογενή κατεργασία 

ξύλου (κυρίως πριστήρια) ή χημικώς κατεργασμένα 

υπολείμματα ξύλου, ίνες και συστατικά του ξύλου, αλλά 

χωρίς βαρέα μέταλλα ή αλογονωµένες οργανικές 

ενώσεις που είναι το αποτέλεσμα κατεργασίας με 

συντηρητικά ξύλου ή επίστρωση. 

3. Χρησιμοποιημένο ξύλο 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει απορρίμματα ξύλου μετά 

την χρήση του από τον καταναλωτή (την κοινωνία) και 

φυσικό ή απλώς μηχανικά κατεργασμένο ξύλο. Είναι 

σημαντικό να κατανοηθεί ότι αυτό το είδος ξύλου δεν 

πρέπει να περιέχει περισσότερα βαρέα μέταλλα από το 

παρθένο ξύλο, ή αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που 

είναι το αποτέλεσμα κατεργασίας με συντηρητικά ξύλου 

ή επίστρωση. 

 

Προκειμένου να θέσουμε τα βασικά όρια (κλίμακα λειτουργίας) ενός προγράμματος χρήσης 

βιομάζας ξύλου, πρέπει να γίνουν πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα της 

βιομάζας ξύλου. Ο κύριος στόχος αυτής της ενέργειας είναι να καθορίσουμε τις βασικές 

πηγές και να εκτιμήσουμε το θεωρητικό δυναμικό της βιομάζας ξύλου. 

Το θεωρητικό δυναμικό της αγοράς είναι η μέγιστη ποσότητα ξυλείας που θα μπορούσε να 

συγκομιστεί με βιώσιμο τρόπο και να προσφερθεί στην αγορά. Το πραγματικό δυναμικό 

της αγοράς είναι η πραγματική μέση ποσότητα ξύλου χαμηλότερης ποιότητας που 

υλοτομήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια και που προσφέρεται στην αγορά. Στην πρώτη 

αυτή φάση, εκτιμάται μόνο το θεωρητικό δυναμικό. 

Για τη συλλογή βασικών στοιχείων σχετικά με την περιοχή του πάρκου και το θεωρητικό 

δυναμικό της βιομάζας ξύλου πρέπει να συμπληρωθεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 5 Μήτρα για συλλογή δεδομένων σχετικά με το δυναμικό της βιομάζας ξύλου  

 Γενικές πληροφορίες για την περιοχή στόχο 

Θέμα 
Γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή του πάρκου: τοποθεσία και 
γεωγραφικό πλαίσιο (υψόμετρο, γεωμορφολογία, έκταση, κ.λπ.) 
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Περιγραφή 

Περιοχή, μέγεθος της περιοχής του πάρκου... 
Έκταση: ......... km² 
Υψόμετρο: .......... m 

 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

Θέμα Κλιματικές συνθήκες   

Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή κλίματος στην περιοχή του πάρκου: 
Περιγραφή της περιόδου θέρμανσης: 
Ημερομηνία έναρξης περιόδου θέρμανσης: 
Ημερομηνία λήξης περιόδου θέρμανσης: 
Μέση θερμοκρασία το χειμώνα: 
Ελάχιστη θερμοκρασία το χειμώνα:  
 
(όχι πάνω από 400 χαρακτήρες) 

Θέμα Πληροφορίες για τη χρήση γης  

Περιγραφή 

Δομή της χρήσης γης στην περιοχή του πάρκου: 
Δάση: xx%, 
Γεωργικές εκτάσεις: xx% 
Οικιστικές εκτάσεις: xx% 
Άλλα: λιγότερο από xx% 
 
Πηγή Δεδομένων:  
Σχόλια:  
 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

Θέμα 
Πληθυσμός και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο (μόνο οι πιο σχετικές πληροφορίες 
που σχετίζονται με το δασικό τομέα) 

Περιγραφή 

Πληθυσμός: 
Πυκνότητα: άτομα / km2 
Μέση ηλικία: 
Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι:% 
Άνεργοι:% 
Γεωργία: % γεωργοί (ποσοστό του πληθυσμού που απασχολείται με τη γεωργία 
και τη δασοπονία) 
Ιδιοκτησία δασικών εκτάσεων: % ιδιωτικά δάση 
 
Πηγή Δεδομένων:  
Σχόλια: 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

 

Θέμα Προστατευόμενη περιοχή 

Περιγραφή 

Στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση των δασών: 
NATURA2000:                                         km2 
Προστατευμένα δάση:                          km2 
 
Σχόλια: 
 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 
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 Πληροφορίες σχετικά με τη δασική βλάστηση στην περιοχή-στόχο 

Θέμα Δασική κάλυψη (κωνοφόρων, πλατύφυλλων δασών, δασικών εκτάσεων, ...) 

Περιγραφή 

Δασοσκεπής έκταση:  ha (% της συνολικής έκτασης του πάρκου) 
Πλατύφυλλα δάση:% 
Κωνοφόρα δάση:% 
Μικτά δάση:% 
Κύρια δασοπονικά είδη:  
 
Πηγή Δεδομένων:  
Σχόλια: 
 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

Θέμα Ξυλαπόθεμα (όγκος ανά εκτάριο) και προσαύξηση 

Περιγραφή 

Πλατύφυλλα δάση:                    m3 

Κωνοφόρα δάση:                       m3 
 
Μέση αύξηση:                      m3/εκτ./έτος 
 
 

Θέμα Μη διαχειριζόμενη δασική έκταση  

Περιγραφή 

Έκταση μη διαχειριζόμενων δασών:                      ha  
 
Βασικός λόγος μη διαχείρισης:  
 
 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

Θέμα Προσβασιμότητα των δασών (δασικοί δρόμοι) στην περιοχή του πάρκου 

Περιγραφή 

Συνολικό μήκος των δασικών δρόμων:  χλμ. 
Μέση πυκνότητα:    χλμ./τ.χλμ. 
 
Πηγή Δεδομένων:  
Σχόλια: 
(όχι πάνω από 250 χαρακτήρες) 

 

 Αριθμητικά στοιχεία για την παραγωγή ξυλείας στην περιοχή του πάρκου 

Θέμα Ετήσια παραγωγή ξυλείας 

Περιγραφή 

Μέση ετήσια κάρπωση:                    m3 
Δομή ετήσιας κάρπωσης: 
Κωνοφόρα: ......% (% της συνολικής ετήσιας) 
      Στρογγύλη/ια:            % 
      Καυσόξυλα:   % 
Πλατύφυλλα: ......% (% της συνολικής ετήσιας) 
      Στρογγύλη/ια:            % 
      Καυσόξυλα:   % 
Συνολικό ποσό διαθέσιμης ξυλείας για παραγωγή ενέργειας από τα δάση 
(εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού): ………………… m3 
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 Αριθμητικά στοιχεία για την παραγωγή βιομάζας για άλλους πόρους  

Θέμα Βιομηχανία κατεργασίας ξύλου   

Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή της βιομηχανίας ξύλου στην περιοχή: 
      Αριθμός πριστηρίων και η ετήσια παραγωγή τους 
      Αριθμός χαρτοβιομηχανιών και παραγωγών σανίδων και η ετήσια         
      παραγωγή τους 
Άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανία ξύλου 
 
Συνολικό ποσό υπολειμμάτων ξυλείας που διατίθενται για παραγωγή ενέργειας 
(εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού): ………………… m3 (ή τόνους) 
 
(όχι πάνω από 500 χαρακτήρες) 

Θέμα Άλλες κατηγορίες χρήσης γης 

Περιγραφή 

Βιομάζα από αμπελώνες και οπωρώνες:                          m3 (ή τόνους) 
Καυσόξυλα από άλλες χρήσεις γης με δέντρα:                       m3 (ή τόνους) 
Άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με πρακτικές χρήσης γης: 
 
Συνολικό ποσό της βιομάζας ξύλου που διατίθενται για την παραγωγή ενέργειας 
(εκτίμηση του θεωρητικού δυναμικού): ………………… m3 (ή τόνους) 
 
(όχι πάνω από 500 χαρακτήρες) 

 
ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Θέμα 
Πληροφορίες περί νομοθετικών ή άλλων ρυθμίσεων ή χρηματοδοτήσεων σε 
σχέση με την παραγωγή δασικής βιομάζας 

Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή ειδικών ρυθμίσεων που μπορούν να ενισχύσουν ή να 
εμποδίσουν την παραγωγή βιομάζας ξύλου στην περιοχή του πάρκου: 
 
Διαθέσιμες επιδοτήσεις:  
 
(όχι πάνω από 750 χαρακτήρες) 

 

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του 

παρακάτω συνοπτικού πίνακα, που χρησιμεύει ως βάση για τη σκιαγράφηση περαιτέρω 

βημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Πίνακας 6  Συνοπτικός πίνακας εκτίμησης του θεωρητικού δυναμικού βιομάζας ξύλου  

Παράμετρος προμήθειας  Εκτίμηση θεωρητικού 
δυναμικού [1000 m3] 

Διαθεσιμότητα για νέα έργα 
βιομάζας ξυλείας (σε %)*1 

Βιομάζα από τα δάση και 

άλλες δασικές εκτάσεις 

  

Βιομάζα από αμπελώνες και 

οπωρώνες 

  

Πριονίδια και υπολείμματα 

ξυλείας στη βιομηχανία 

κατεργασίας ξύλου 
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Καυσόξυλα από άλλες 

χρήσεις γης με δέντρα 

  

Παρατήρηση: *1 το ποσοστό αυτό αποτελεί μόνο μια εκτίμηση, για παράδειγμα αντιπροσωπεύει το ποσοστό 

βιομάζας ξύλου από δάση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα νέο σύστημα βιομάζας ξύλου – θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η τωρινή χρήση βιομάζας ξύλου σε νοικοκυριά και άλλα υπάρχοντα συστήματα 

θέρμανσης. 

 

3.2  Τεχνολογίες παραγωγής βιομάζας ξύλου  

Οι τεχνολογίες παραγωγής βιομάζας ξύλου ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση της υπό εξέταση 

τεχνολογίας στην αλυσίδα αξίας. Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες παρουσιάζουν την 

αλυσίδα αξίας της δασικής παραγωγής, καθώς και αλυσίδες αξίας της παραγωγής 

καυσόξυλων και ξύλου. Η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην αλυσίδα παραγωγής 

τεμαχιδίων ξύλου και πέλλετ. 

3.2.1  Αλυσίδα αξίας δασικής παραγωγής 

Το πιο γνωστό εφαρμοζόμενο σύστημα στην παραγωγή ξύλου είναι μια τεχνολογία που 

συνδυάζει την παραδοσιακή κοπή με αλυσοπρίονο και τη μεταφορά με τροποποιημένο 

δασικό ελκυστήρα. Αυτή η διαδικασία ξεκινά σε μια συστάδα δάσους με την υλοτομία των 

δέντρων. Μετά την υλοτόμηση, το δέντρο κόβεται εγκάρσια με αλυσοπρίονο με ισχύ 4 kW. 

Ακολουθεί η συλλογή και η σύρση της ξυλείας μέχρι το δασικό δρόμο με κατάλληλα 

εξοπλισμένο δασικό ελκυστήρα. Ένας δασικός ελκυστήρας είναι ένας ελκυστήρας που έχει 

εξοπλισθεί κατάλληλα και πλήρως αναβαθμιστεί για δασική χρήση (πλαίσιο ασφαλείας), 

έχει ενσωματωμένο βαρούλκο με διπλά ταμπούρα (5 τόνων), μία μονάδα ραδιοελέγχου, 

και δασικές αλυσίδες τουλάχιστον στα πίσω ελαστικά του. Μια απλοποιημένη απεικόνιση 

αυτής της αλυσίδας παραγωγής φαίνεται στην Εικόνα 5. 



Σ ε λ ί δ α  | 24 

 

 

 

 

Εικόνα 5  Αλυσίδα παραγωγής – υλοτομία, διαμόρφωση με αλυσοπρίονο και σύρση με δασικό 
ελκυστήρα (Πηγή: Slovenian Forest Institute, 2015) 

 

Η Εικόνα 6 παρουσιάζει την υλοτόμηση με αλυσοπρίονο, ενώ η Εικόνα 7 δείχνει τη 

μεταφορά με κατάλληλα εξοπλισμένο δασικό ελκυστήρα. 

  
Εικόνα 2 Υλοτόμηση με αλυσοπρίονο  Εικόνα 3 Εξοπλισμένος δασικός ελκυστήρας 

Πηγή: J. Klun 

 

Το συνολικό κόστος αυτής της αλυσίδας παραγωγής είναι 45,2 €/ώρα, ενώ η αλυσίδα 

άμεσου κόστους υλικών, με την παραδοχή της μέσης απόδοσης σε οκτώ ώρες εργασίας, 

ανέρχεται σε 15,3 μέρα €/m3 (Πίνακας 7).  
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Πίνακας 7 Κόστος υλικών και προβλεπόμενη απόδοση της αλυσίδας παραγωγής «υλοτομία, 
διαμόρφωση με αλυσοπρίονο και σύρση με δασικό ελκυστήρα»  

Μηχάνημα   Συνολικό 
κόστος 
(EUR/h) 

Άμεσο κόστος 
υλικών  

(EUR/m3) 

Προβλεπόμενη 
απόδοση 
(m3/8h) 

Σχόλιο  

Αλυσοπρίονο (4 kW) 4.0 2.1 15.0 
Υλοτόμηση, αποκλά-
δωση, διαμόρφωση 

Δασικός ελκυστήρας 41.2 13.2 25.0 Σύρση 

Κόστος αλυσίδας 
παραγωγής 

45.2 15.3   

Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015 

 

3.2.2  Αλυσίδα παραγωγής καυσόξυλων  

Η παραδοσιακή παραγωγή καυσόξυλων είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για 

την παραγωγή καυσόξυλων σε νοικοκυριά και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όπως και στην 

δασική παραγωγή, η διαδικασία ξεκινά σε μια συστάδα δάσους με την υλοτομία (ρίψη, 

αποκλάδωση) και διαμόρφωση των κορμών με αλυσοπρίονο ισχύος 4 kW. Οι εργασίες 

αυτές συνοδεύονται με συλλογή και ρυμούλκηση (σύρση) της ξυλείας στο δασικό δρόμο. 

Αυτό γίνεται με τον κατάλληλα εξοπλισμένο δασικό ελκυστήρα που έχει πλήρως 

αναβαθμιστεί για δασική χρήση (πλαίσιο ασφαλείας), έχει ενσωματωμένο βαρούλκο με 

διπλά ταμπούρα (5 τόνων), μία μονάδα ραδιοελέγχου, και δασικές αλυσίδες στα ελαστικά 

του. Τα κορμοτεμάχια στρογγυλής ξυλείας μεταφέρονται και διαμορφώνονται από το 

δασικό δρόμο στον τελικό χρήστη με ένα συνδυασμό δασικών μεταφορικών μέσων και 

εργαλείων, ξεκινώντας από ένα τριαξονικό φορτηγό για στρογγύλη ξυλεία με γερανό και 

ρυμούλκα. Η στρογγύλη ξυλεία κόβεται σε τεμάχια μήκους 1 μ. με αλυσοπρίονο ισχύος 

6 kW στον χώρο του τελικού χρήστη. Τα κούτσουρα μετά σχίζονται (σχίζες για καυσόξυλα 1 

μέτρου) με υδραυλικό οριζόντιο μηχάνημα σχίσης (splitter – μέχρι 30 τόνων) 

προσαρμοσμένο σε έναν τυπικό ελκυστήρα. Το τελικό βήμα είναι η παραγωγή καυσόξυλων 

(μήκους 33 εκ.), η οποία γίνεται με τυπικό ελκυστήρα και δισκοπρίονο που παίρνει κίνηση 

από τον ελκυστήρα (Εικόνα 8). 



Σ ε λ ί δ α  | 26 

 

 

 

 

Εικόνα 8 Παραδοσιακή αλυσίδα παραγωγής καυσόξυλων (Πηγή: Slovenian Forest Institute, 
2015). 

 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν παραδείγματα από δισκοπρίονο που σέρνεται από τον 

ελκυστήρα και έναν υδραυλικό οριζόντιο μηχάνημα σχίσης (splitter). 

  

Εικόνα 9 Δισκοπρίονο που σέρνεται από τον 
ελκυστήρα  

Εικόνα 10 Υδραυλικός οριζόντιος μηχανισμός 
σχίσης (splitter). 

Πηγή: M. Dolenšek  

 

Ο Πίνακας 8 δείχνει άμεσα κόστη υλικών της αλυσίδας παραγωγής στο πλαίσιο μέσης 

προβλεπόμενης απόδοσης σε οκτώ ώρες εργασίας. Ο πίνακας δείχνει ότι το συνολικό 

κόστος είναι 167,4 €/ώρα, ενώ τα άμεσα κόστη υλικών ανέρχονται σε 56,7 €/m3. 

 



Σ ε λ ί δ α  | 27 

 

 

 

Πίνακας 8 Άμεσο κόστος υλικών και προβλεπόμενη απόδοση της αλυσίδας παραγωγής καυσόξυλων  

Μηχάνημα 
Συνολικό 

κόστος  
(EUR/h) 

Άμεσο κόστος 
υλικών 

(EUR/m3) 

Προβλεπόμενη 
απόδοση 
(m3/8h) 

Σχόλιο 

Αλυσοπρίονο (4 kW) 4.0 2.1 15.0 
Υλοτομία, 

αποκλάδωση, 
διαμόρφωση 

Δασικός ελκυστήρας 41.2 13.2 25.0 Σύρση 

Σύνολο 
μεταφορικών 

44.4 5.1 70.0 
Μεταφορές 

στρογγυλής ξυλείας 

Αλυσοπρίονο (6 kW) 5.7 1.5 30.0 Κοπή σε 1 μέτρο 

Τυπικός ελκυστήρας 25.8 12.9 16.0 Κορμοτεμάχια (1 μ.) 

Splitter (30 τόνοι) 13.0 6.5 16.0 Κορμοτεμάχια (1 μ.) 

Τυπικός ελκυστήρας 25.8 12.9 16.0 Καυσόξυλα (33 εκατ.) 

Δισκοπρίονο 7.5 2.5 24.0 Καυσόξυλα (33 εκατ.) 

Κόστος αλυσίδας 
παραγωγής 

167.4 56.7   

Πηγή: Slovenian Forest Institute, 2015 

3.2.3 Τυπική αλυσίδα παραγωγής ξυλοτεμαχιδίων (wood chips)  

Αυτή η αλυσίδα ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο συγκομιδής της ξυλείας. Η αλυσίδα 

ξεκινά από μια συστάδα του δάσους με την ρίψη, κοπή άκρων, αποκλάδωση και 

διαμόρφωση των κορμών με αλυσοπρίονο ισχύος 4 kW. Η ξυλεία στη συνέχεια συλλέγεται 

και μεταφέρεται στο δασικό δρόμο με διαμορφωμένο δασικό ελκυστήρα με ελαφρύ δασικό 

πλαίσιο ασφαλείας, αλυσίδες δάσους, και ηλεκτρο-υδραυλικό ενιαίο βαρούλκο με 

ταμπούρα με μονάδα ραδιοελέγχου (6 τόνων). Η στρογγύλη ξυλεία (π.χ. για ξυλοπολτό και 

καυσόξυλα) μεταφέρεται από το δασικό δρόμο στον τελικό χρήστη με δασικό μεταφορικό 

σύστημα (τριαξονικό φορτηγό για στρογγυλή ξυλεία με γερανό και ρυμούλκα). Στον χώρο 

του τελικού χρήστη, τα ξυλοτεμαχίδια παράγονται με τη χρήση μιας μηχανής τεμαχισμού 

που παίρνει κίνηση από ελκυστήρα PTO (Power Take Off) με συσκευή φόρτωσης. Αυτή η 

διαδικασία απεικονίζεται στην Εικόνα 11, ενώ μερικά από τα μηχανήματα αυτής της 

αλυσίδας παραγωγής παρουσιάζονται στις Εικόνες 12 και 13. 
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Εικόνα 11 Τυπική αλυσίδα παραγωγής ξυλοτεμαχιδίων. Πηγή: Slovenian Forest Institute, 2015. 
 

  

Εικόνα 12 Σύνθεση για μεταφορά δασικών 
προϊόντων 

Εικόνα 13 Μηχανή τεμαχισμού ξύλου που 
σέρνεται από ελκυστήρα PTO  

Πηγή: J. Klun  

 

Ο Πίνακας 9 δείχνει τα άμεσα κόστη υλικών της αλυσίδας παραγωγής (στη βάση μιας μέσης 

προβλεπόμενης απόδοσης) σε οκτώ ώρες εργασίας. Ο πίνακας δείχνει ότι το συνολικό 

κόστος αυτής της αλυσίδας παραγωγής είναι 198,6 €/ώρα, ενώ το άμεσο κόστος των υλικών 

ανέρχεται σε 28,7 €/m3. 

Ιστάμενο 

δέντρο 

Κομμένο 

δέντρο 

Στρογ. ξυλεία  

Προϊόντα 
στρογ. ξυλείας 

 

Ξυλοτεμαχίδι

α (chips) 
Συστάδα 

δέντρων  

Μονοπάτι 

μεταφοράς  

 

Δρόμος  

μεταφοράς  
Δασικός 

δρόμος 
Τελικός χρήστης 
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Πίνακας 9 Άμεσο κόστος υλικών και προβλεπόμενη απόδοση της αλυσίδας παραγωγής 
ξυλοτεμαχιδίων (wood chips) 

Μηχάνημα 
Συνολικό 

κόστος (€/h) 
Άμεσο κόστος 
υλικών (€/m3) 

Προβλεπόμενη 
απόδοση 

(m3/8 ώρες) 
Σχόλιο 

Αλυσοπρίονο (4 kW) 4.0 2.1 15.0 
Υλοτομία, 

αποκλάδωση, 
διαμόρφωση 

Δασικός ελκυστήρας 29.9 7.5 32.0 Σύρση 

Βαρούλκο με μονά 
ταμπούρα 

5.5 2.5 18.0 Μετατόπιση 

Σύνολο μεταφορικών 44.4 5.1 70.0 
Μεταφορά 

στρόγγυλης ξυλείας 

Πρότυπος ελκυστήρας 40.7 4.1 80.0 Ξυλοτεμαχίδια  

Μηχάνημα τεμαχισμού 
PTO 

74.1 7.4 80.0 Ξυλοτεμαχίδια 

 Κόστος  αλυσίδας 
παραγωγής 

198.6 28.7   

Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015 
 

3.2.4 Μηχανοποιημένη αλυσίδα παραγωγής ξυλοτεμαχιδίων (wood chips) 

Αυτή η αλυσίδα παραγωγής προϋποθέτει την παραγωγή ξυλοτεμαχιδίων (wood chips) στο 

δασικό δρόμο ή σε προσωρινή θέση αποθήκευσης και τα μεταφέρει σε μεγάλες αποστάσεις 

σε σημαντικούς πελάτες (π.χ. τοπικά συστήματα τηλεθέρμανσης). Η υλοτόμηση ξεκινά σε 

μια συστάδα δάσους με τη ρίψη, κοπή άκρων, αποκλάδωση, διαμόρφωση και συγκέντρωση 

των κορμοτεμαχίων με ειδικό τροχοφόρο μηχάνημα (harvester) ισχύος 140 kW.  

Τα διαμορφωμένα κορμοτεμάχια μεταφέρονται στο δασικό δρόμο από έναν μεταφορέα με 

χωρητικότητα φορτίου 12 τόνων. Τα ξυλοτεμαχίδια παράγονται στο δασικό δρόμο με τη 

χρήση μηχανήματος τεμαχισμού (chipper), προσαρμοσμένο σε ένα φορτηγό με συσκευή 

φόρτωσης. Τα ξυλοτεμαχίδια μεταφέρονται στον τελικό χρήστη μέσω φορτηγού με 

τμηματικά ανοιγόμενο δάπεδο (δάπεδο φορτίου) για το χύδην υλικό.  

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την αλυσίδα 

παραγωγής. 
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Εικόνα 14 Τροχοφόρο μηχάνημα (harvester) Εικόνα 15 Μεταφορέας κορμοτεμαχίων 

  

  
Εικόνα 16 Μηχάνημα τεμαχισμού (chipper), 
προσαρμοσμένο σε φορτηγό με συσκευή 
φόρτωσης 

Εικόνα 17 Φορτηγό με τμηματικά ανοιγόμενο 
δάπεδο (δάπεδο φορτίου) για χύδην υλικό 

Πηγή: J. Klun  
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Εικόνα 18 Μηχανοποιημένη αλυσίδα παραγωγής ξυλοτεμαχιδίων (wood chips). 
Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015. 

 
Τα άμεσα κόστη υλικών της αλυσίδας παραγωγής παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, το συνολικό κόστος αυτής της αλυσίδας παραγωγής είναι 

710,4 €/ώρα, ενώ το άμεσο κόστος των υλικών ανέρχεται σε 57,0 €/m3. 

 

Πίνακας 10 Άμεσο κόστος υλικών και προβλεπόμενη απόδοση της μηχανοποιημένης αλυσίδας 
παραγωγής ξυλοτεμαχιδίων (wood chips) 

Μηχάνημα 
Συνολικό 

κόστος (€/h) 

Άμεσο 
κόστος 
υλικών 
(€/m3) 

Προβλεπόμενη 
απόδοση 

(m3/8 ώρες) 
Σχόλιο 

Τροχοφόρο μηχάνημα 
(harvester) 

115.0 13.1 70.0 
Υλοτομία, 

αποκλάδωση, 
διαμόρφωση 

Μεταφορέας (12 τόνων) 87.7 11.7 60.0 Μετατόπιση 

Μηχ.  τεμαχισμού ξύλου 
(Chipper) 

421.5 16.9 200.0 Τεμαχισμός 

Φορτηγό για τα chips 86.3 15.3 45.0 Μεταφορά (30 χλμ.) 

Έξοδα αλυσίδας 
παραγωγής 

710.4 57.0   

Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015 
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3.2.5 Αλυσίδα παραγωγής πράσινων ξυλοτεμαχιδίων (green wood chips)  

Τα πράσινα ξυλοτεμαχίδια παράγονται από υπολείμματα που λαμβάνονται κατά τη δασική 

παραγωγή (π.χ. κορυφές δέντρων, κλαδιά). Η αλυσίδα παραγωγής απεικονίζει τη συλλογή και τη 

συγκομιδή των υπολειμμάτων υλοτομίας με μίνι μεταφορέα (5 τόνων). Τα πράσινα ξυλοτεμαχίδια 

παράγονται στο δρόμο μεταφοράς (τρακτερόδρομο) με τη χρήση πρότυπου ελκυστήρα με κοπτήρα 

(chipper) και συσκευή φόρτωσης. Τα πράσινα ξυλοτεμαχίδια μεταφέρονται στον τελικό χρήστη με 

τυπικό ελκυστήρα με ρυμουλκούμενο κοντέινερ (16 τόνων) και συσκευή ανύψωσης. 

 

 
Εικόνα 19 Αλυσίδα παραγωγής πράσινων ξυλοτεμαχιδίων. Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015 

 
Ο πίνακας 11 παρουσιάζει τα άμεσα κόστη υλικών της αλυσίδας παραγωγής στο πλαίσιο 

μέσης προβλεπόμενης απόδοσης σε οκτώ ώρες εργασίας. 

Πίνακας 11 Άμεσα κόστη υλικών και προβλεπόμενη απόδοση της αλυσίδας παραγωγής πράσινων 
ξυλοτεμαχιδίων 

Μηχάνημα 
Συνολικό 

κόστος (€/h) 
Άμεσο κόστος 
υλικών (€/m3) 

Προβλεπόμενη 
απόδοση 

(m3/8 ώρες) 
Σχόλιο 

Μίνι μεταφορέας 
(5 τόνοι) 

50.0 16.0 25.0 
Συλλογή υπολειμμάτων 

υλοτόμησης 

Τυπικός ελκυστήρας 40.7 4.1 80.0 Τεμαχισμός 

Μηχ.  τεμαχισμού 
ξύλου στο φορτηγό 

74.1 7.4 80.0 Τεμαχισμός 

Τυπικός ελκυστήρας 40.7 13.0 25.0 Μεταφορά (10 χλμ.) 

Ρυμούλκα με 
κοντέινερ 

21.7 6.9 25.0 Μεταφορά (10 χλμ.) 

Standing 

tree 

Cut tree 

Roundwood 

Roundwood 

assortments 

Wood chips 

Forest stand Skid trail Skid road Forest road End user 
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Έξοδα αλυσίδας 
παραγωγής 

227.2 47.4   

Πηγή: Slovenian Forestry Institute, 2015 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το συνολικό κόστος αυτής της αλυσίδας 

παραγωγής είναι 227,2 €/ώρα, ενώ τα άμεσα κόστη υλικών ανέρχονται σε 47,4 €/m3. 

3.3 Παραγωγοί καυσίμων ξύλου 

Η ανάλυση των παραγωγών καυσίμων 

ξύλου στην περιοχή του πάρκου και 

των γύρω περιοχών του, θα πρέπει να 

αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

μελέτης. Η μεθοδολογία για τη 

συγκέντρωση των δεδομένων θα 

πρέπει να σχεδιαστεί ανάλογα με το 

διαθέσιμο χρόνο και τους αντίστοιχους 

πόρους. Τα δεδομένα για τους 

καταχωρισμένους παραγωγούς καυσί-

μων ξύλου θα πρέπει πάντα να 

συλλέγονται από το επίσημο μητρώο. 

Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται 

από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρή-

σεων (εφεξής «ΕΜΕ»). Το ΕΜΕ είναι 

ένα σύστημα πληροφοριών μέσω του 

οποίου τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία και ορισμένες υπηρεσίες από τα εθνικά μητρώα 

επιχειρήσεων τους. Αυτό το αναπτυσσόμενο δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα 24 ευρωπαϊκές 

χώρες. Το πληροφοριακό σύστημα ΕΜΕ παρέχει γρήγορη και απλή πρόσβαση σε δεδομένα 

και πληροφορίες για τις επιχειρηματικές οντότητες που εδρεύουν σε κράτη μέλη του ΕΜΕ, 

καθώς και σε ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των 

επιχειρηματικών οντοτήτων 

(http://www.ajpes.si/registers/eebr_company_search/overview). Άλλες πηγές δεδομένων 

είναι τα περιφερειακά Εμπορικά Επιμελητήρια (αν υπάρχουν), Δασικές Υπηρεσίες, τοπικές 

σελίδες στο διαδίκτυο και διαφημίσεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ένας κατάλογος των 

παραγωγών καυσίμων από ξύλο σε 9 χώρες/περιοχές (Σλοβενία, Κροατία, Ρουμανία, Ιταλία 

- Βόρειο τμήμα, Αυστρία - Στυρία, Γερμανία - Βαυαρία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα), 

δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο του έργου BIOMASSTRADECENTRE ΙΙ και εξακολουθεί 

να είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο (http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-

production/service-providers/). 

Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται με τη μορφή που παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

http://www.ajpes.si/registers/eebr_company_search/overview
http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-production/service-providers/
http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-biomass-production/service-providers/
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Πίνακας 12  Μήτρα συλλογής δεδομένων για παραγωγούς καυσίμων ξύλου – πρώτο στάδιο  

Επωνυμία  Διεύθυνση  
Τύπος παραγόμενου 

καυσίμου ξύλου  
Μέγεθος 
εταιρίας  

Σχόλια  

Xy 1  Κορμοτεμάχια 
ξυλοτεμαχίδια 
πέλλετ 

Μικρή  
Μικρομεσαία  
Μεγάλη  

Στην περιοχή του πάρκου 
Στον γύρω χώρο 

Xy 2  Κορμοτεμάχια 
ξυλοτεμαχίδια 
πέλλετ 

Μικρή  
Μικρομεσαία  
Μεγάλη 

Στην περιοχή του πάρκου 
Στον γύρω χώρο 

……  Κορμοτεμάχια 
ξυλοτεμαχίδια 
πέλλετ 

Μικρή  
Μικρομεσαία  
Μεγάλη  

Στην περιοχή του πάρκου 
Στον γύρω χώρο 

 

Το πρώτο στάδιο συλλογής δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω της έρευνας γραφείου (τη 

συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές). Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, 

κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται και αυτό πρέπει να γίνει μέσα 

από σύντομες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το 

δεύτερο στάδιο είναι περισσότερο λεπτομερή (βλ. παρακάτω πίνακα). 

Πίνακας 13 Μήτρα συλλογής δεδομένων για παραγωγούς καυσίμων ξύλου – δεύτερο στάδιο 

Επωνυμία  
Μέση ετήσια 

παραγωγή 
(σε τόνους

*1
) 

Κύρια πηγή 
βιομάζας 

ξύλου   
Βασικοί αγοραστές  

Διαθέσιμη 
βιομάζα ξύλου 

για νέους 
αγοραστές (t) 

Κατηγορία 
ποιότητας 

καυσίμων που 
παράγονται από 

ξύλο
*2

 

Xy 1  Δάση  
Βιομηχανία   
ξύλου 
Μη δασικές 
εκτάσεις 
Άλλα 

Νοικοκυριά  
Τωρινά συστήματα 
βιομάζας / 
Βιομηχανία 
Εξαγωγή  
Άλλα 

  

Xy 2      

……      

Παρατήρηση: 
*1

:
 
Να επισημαίνεται εάν πρόκειται για νωπούς ή ξηρούς τόνους.  

 
*2

: Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ISO (σειρά ISO/DIS 17225 (7 μέρη)) 
 

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του 

συνοπτικού πίνακα παρακάτω, που χρησιμεύει ως βάση για την εκπόνηση περαιτέρω 

βημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 
Πίνακας 14 Συνοπτικός πίνακας παραγωγών βιομάζας ξύλου   

Τύπος παραγωγών 
καυσίμων από ξύλο 

Εκτιμώμενος 
Αριθμός 

παραγωγών 

Εκτιμώμενη ετήσια 
παραγωγή (τ) 

Διαθέσιμη βιομάζα ξύλου 
για νέους αγοραστές (t) 

Παραγωγοί κορμοτεμαχίων    

Παραγωγοί ξυλοτεμαχιδίων    

Παραγωγοί πέλλετ    

Σύνολο    
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Είναι πιο σημαντικό να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς 

ξυλοτεμαχιδίων και πέλλετ στην επιλεγμένη περιοχή (την περιοχή του πάρκου με 

καθορισμένο περιβάλλοντα χώρο) παρά η συλλογή του αριθμού παραγωγών 

κορμοτεμαχίων. Είναι πολύ συχνό οι παραγωγοί κορμοτεμαχίων να είναι μικρότεροι σε 

κλίμακα, συχνά δεν έχει καταχωρηθεί η δραστηριότητα τους και, επομένως, είναι πιο 

δύσκολο να εντοπιστούν. 

Όταν αγοράζουμε ή πουλάμε καύσιμα από ξύλο, προκύπτουν βασικά ερωτήματα που 

σχετίζονται με τα δύο ακόλουθα θέματα: 

1. Μονάδες μετρήσεων 

2. Ποιότητα καυσίμων από ξύλο – ποιες είναι οι ποιοτικές κατηγορίες 

3.3.1 Μονάδες μέτρησης 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μονάδες μέτρησης για τον όγκο και το βάρος των 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμπορία των καυσίμων ξύλου. 

Πίνακας 15    Μονάδες μέτρησης καυσίμων ξύλου  

Τόνος  Χιλιόγραμμο  
Χωρικό κυβικό μέτρο 

(σε στοίβα) 
Χύδην Κυβικό μέτρο  

t kg Χωρικό m3 Χύδην m3 

Κορμοτεμάχια 
Ξυλοτεμαχίδια 

Πέλλετ και μπριγκέτες 
Κορμοτεμάχια 

Καυσόξυλα 
Ξυλοτεμαχίδια 

 

Το Σλοβενικό Ινστιτούτο Δασών (Slovenian Forestry Institute) σχεδιασε ένα απλό 

πρόγραμμα υπολογισμού (βλ. 

διπλανή εικόνα), που επιτρέπει 

υπολογισμούς και μετατροπές 

μεταξύ των διαφόρων μονάδων 

μέτρησης: 

http://wcm.gozdis.si/Home/ 

UnitsCalculator.  

 

 

 

 

Εικόνα 20  Πρόγραμμα υπολογισμού λόγου όγκου/βάρους/ενέργειας  
 

http://wcm.gozdis.si/Home/%20UnitsCalculator
http://wcm.gozdis.si/Home/%20UnitsCalculator
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Πίνακας 16 Βασικοί συντελεστές μετατροπής για τα καύσιμα από ξύλο 

1 μονάδα προϊόντος 

Στρόγγυλη 
ξυλεία 

Κορμοτεμάχια Ξυλοτεμαχίδια 

 Σε στοίβα Σε σωρό Λεπτά Χονδρά 

[m3] [στοίβα m3] [Χύδην m3] [Χύδην m3] [Χύδην m3] 

1 Στρόγγυλη ξυλεία 1 1.2 2 2.5 3 

1 στοίβα m3 
κορμοτεμάχια 

0.85 1 1.67 2 2.5 

1 όγκος m3 
κορμοτεμάχια 

0.5 0.6 1 1.25 1.5 

1 όγκος m3 
Ξυλοτεμαχίδια λεπτά 

0.4 0.5 0.8 1 1.2 

1 όγκος m3 
Ξυλοτεμαχίδια χονδρά 

0.33 0.4 0.67 0.85 1 

 

3.3.2 Ποιότητα καυσίμων ξύλου  

Η ποιότητα των καυσίμων ξύλου πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λέβητα. 

Μικροί λέβητες (με χωρητικότητα μικρότερη από 200 kW) έχουν υψηλότερες απαιτήσεις 

ποιότητας. Η περιεκτικότητα σε υγρασία θα πρέπει να είναι κάτω από 25%, το μέγεθος των 

σωματιδίων είναι αυστηρά καθορισμένο, και το ποσοστό λεπτών σωματιδίων σκόνης θα 

πρέπει να είναι το χαμηλότερο δυνατό. Οι απαιτήσεις για τις υψηλότερες κατηγορίες 

ποιότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 17 Βασικές απαιτήσεις ποιότητας για καύσιμα από ξύλο  

 
Βασικές απαιτήσεις 

(βάσει των προτύπων ISO)*1 
Σχετικό πρότυπο 

Κορμοτεμάχια 

Κλάση Α1: Η διάμετρος και το μήκος θα πρέπει να 

αναφέρονται, M20 ή M25 (υγρασία κάτω από 25%), δεν 

υπάρχει ορατή φθορά, σε μορφή σχίζας πάνω από το 

90% των τεμαχίων 

EN ISO 17225-5:2014 

Ξυλοτεμαχίδια 

Κλάση Α1 ή Α2: μέγεθος σωματιδίων P16S ή P31S, μέχρι 

Μ35 (υγρασία κάτω από 35%), περιεκτικότητα σε τέφρα 

μικρότερη από 1,5%, λεπτόκοκκο κλάσμα μικρότερο του 

15% 

EN ISO 17225-4:2014 

Πέλλετ 

Κλάση A1: M10 (υγρασία κάτω από 10%), περιεκτικότητα 

σε τέφρα μικρότερη από 0,7%, μηχανική ανθεκτικότητα 

πάνω από 97,5%, χύδην πυκνότητα πάνω από 600 kg/m3 

EN ISO 17225-2:2014 

Παρατήρηση: *1 
Οι τιμές στον πίνακα είναι μόνο πληροφοριακές, για πιο λεπτομερή έλεγχο ποιότητας των καυσίμων 

από ξύλο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά πρότυπα ISO.
. 

 

Οι ιδιότητες των καυσίμων ξύλου θα πρέπει να καθορίζονται στη δήλωση του προϊόντος. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι την όλη ευθύνη για την ορθή και ακριβή πληροφόρηση 

φέρει ο παραγωγός/προμηθευτής. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ποιότητα των 

καυσίμων ξύλου, δείτε δύο δημοσιεύματα στο πλαίσιο του έργου BIOMASSTRADECENTRE II 

(η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στο www.biomasstradecentre2.eu). 

 

3.3.3 Αγορά ξυλοτεμαχιδίων  

Τα ξυλοτεμαχίδια πωλούνται 

στην αγορά καυσίμων σε χύδην 

κυβικά μέτρα ή σε απόλυτα 

ξηρή μάζα (τόνους). Ένα χύδην 

κυβικό μέτρο αντιστοιχεί σε 200 

– 450 kg, ανάλογα με τον 

αντίστοιχο τύπο ξύλου, το 

μέγεθος και την περιεκτικότητα 

σε υγρασία. Η καθαρή θερμογό-

νος αξία ενός χύδην κυβικού 

μέτρου είναι μεταξύ 630 kWh 

και 1.100 kWh, εξαρτώμενη 

κυρίως από την περιεκτικότητα 

σε υγρασία. Για το λόγο αυτό, τα 

ξυλοτεμαχίδια θα πρέπει να αγοράζονται και να πωλούνται με βάση το βάρος τους και το 

περιεχόμενο σε υγρασία. 

Η ποιότητα των ξυλοτεμαχίδιων πρέπει να καθορίζεται πριν από την υπογραφή σύμβασης 

με επιλεγμένους παραγωγούς καυσίμων από ξύλο. Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να 

συμφωνηθούν, πριν από την παράδοση, στη σύμβαση παράδοσης ξυλοτεμαχίδιων είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ποιότητα ξυλοτεμαχίδιων: 

o Περιεκτικότητα σε υγρασία (Μ): Από 25 έως 35% (η περιεκτικότητα σε 

υγρασία μπορεί να περιγραφεί ως η αναλογία μεταξύ του νερού και της 

συνολικής ουσίας (χλωρό υλικό) – φρέσκο ξύλο (μετά την υλοτομία) έχει 

περιεκτικότητα σε υγρασία μεταξύ 60 και 65%. 

o Κατηγορία μεγέθους των σωματιδίων (P): Για μικρούς και μεσαίου μεγέθους 

λέβητες, η κατηγορία μεγέθους των σωματιδίων θα πρέπει να είναι P16S ή 

P31S, μεγάλου μεγέθους σωματίδια μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. 

o Μολυσμένα ξυλοτεμαχίδια: Παράγονται από ξύλο κατεδάφισης ή 

απορρίμματα ξύλου (μολυσμένα με πλαστικά, χρώμα, κ.α.) και δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται. 

 Εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο ποσό ξυλοτεμαχίδιων που απαιτείται (το ποσό 

εκτιμάται με βάση τις προηγούμενες περιόδους θέρμανσης, και όταν πρόκειται για 

νέα περίοδο θέρμανσης, χρησιμοποιείται η εκτίμηση από την τεκμηρίωση του 

έργου). 

http://www.biomasstradecentre2.eu/
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 Χρόνος παράδοσης (στην περίπτωση π.χ. σχολείου, η παράδοση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί πριν ή μετά τα μαθήματα). 

 Πρόσωπο υπεύθυνο για την παραγγελία και την παρακολούθηση της παράδοσης 

των ξυλοτεμαχίδιων τόσο από την πλευρά του χρήστη όσο και του παραγωγού. 

 Η τιμή των ξυλοτεμαχίδιων: Τα ξυλοτεμαχίδια πωλούνται στην αγορά καυσίμων 

συνήθως σε χύδην κυβικά μέτρα ή σε απόλυτη ξηρή μάζα (σε τόνους). Ένα χύδην 

κυβικό μέτρο αντιστοιχεί σε 200 – 450 kg, ανάλογα με τον τύπο ξύλου, το μέγεθος 

και την περιεκτικότητα σε υγρασία. Η καθαρή θερµογόνος αξία ενός χύδην κυβικού 

μέτρου είναι μεταξύ 630 kWh και 1.100 kWh, εξαρτώμενη κυρίως από την 

περιεκτικότητα σε υγρασία. Για το λόγο αυτό, τα ξυλοτεμαχίδια θα πρέπει να 

αγοράζονται και να πωλούνται με βάση το βάρος τους και το περιεχόμενο σε 

υγρασία. Ωστόσο, είναι συνήθως πολύ δύσκολο να ζυγίζεται και ελέγχεται σε κάθε 

παράδοση η περιεκτικότητα σε υγρασία· και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

προτείνουμε ότι οι πληρωμές για ξυλοτεμαχίδια να βασίζονται στην πραγματική 

θερμότητα που παράγουν – η ποσότητα θερμότητας που παράγεται καθορίζεται 

από ένα θερμιδόμετρο (εγκαθίσταται στο χώρο του λέβητα) σε μηνιαία βάση και η 

παραγόμενη θερμότητα πληρώνεται σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα τιμή (€/MWh). 

 

3.3.4 Κέντρα εμπορίας βιομάζας ξύλου  

Τα κέντρα εμπορίας βιομάζας (ΚΕΒ) 

είναι  σημεία αγοράς όπου ποιοτικά 

καύσιμα από ξύλο (κορμοτεμάχια, 

ξυλοτεμαχίδια και πέλλετ) πωλούνται 

με διαφάνεια όλο το χρόνο. Το πιο 

σημαντικό μέρος κάθε ΚΕΒ είναι ένας 

χώρος αποθήκευσης, μέρος του 

οποίου θα πρέπει να είναι 

καλυπτόμενος (για την αποθήκευση 

των τελικών μορφών καυσίμων από 

ξύλο), αλλά αρκετά μεγάλος ώστε να 

αποθηκεύονται μεγαλύτερες ποσότη-

τες στρογγυλής ξυλείας και άλλων πρώτων υλών. Είναι σημαντικό το γεγονός να βρίσκεται 

μακριά από οικισμούς, διότι η παραγωγή κορμοτεμαχίων και ξυλοτεμαχιδίων είναι μια 

θορυβώδης και γεμάτη σκόνες δραστηριότητα. Ένα ΚΕΒ πρέπει επίσης να έχει μια 

γεφυροπλάστιγγα για την πώληση καυσίμων από ξύλο με το βάρος και να παρέχει όλες τις 

σχετικές υπηρεσίες (π.χ. μεταφορά καυσίμων στον πελάτη). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

σε ένα ΚΕΒ πωλείται μόνο τοπικό καύσιμο ξύλου και συνεπώς το ΚΕΒ έχει συνεκτικό ρόλο 

στις τοπικές αλυσίδες παραγωγής βιομάζας ξύλου. Συνιστάται τα ΚΕΒ να δημιουργούνται 

και να διαχειρίζονται από τοπικούς ιδιοκτήτες δασικής γης. Αυτός ο τύπος τοπικού κέντρου 

μπορεί επίσης να έχει ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο (ένα σημείο πληροφόρησης 

για όσους θα ήθελαν να παράγουν ή χρησιμοποιούν καύσιμα από ξύλο). 
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3.3.5 Αγορά πέλλετ 

1. Το χρώμα των πέλλετ δεν καθορίζει την 

ποιότητα τους. 

2. Το μόνο χαρακτηριστικό των πέλλετ που 

μπορεί να προσδιοριστεί από τον 

αγοραστή (χωρίς ειδική μέτρηση) είναι η 

μηχανική αντοχή τους: η λεπτή σκόνη 

στον πυθμένα ενός σάκου 15 kg δείχνει 

την αντοχή των πέλλετ. 

3. Η ετικέτα που επιβεβαιώνει το 

πιστοποιητικό (ENplus, DINplus) παρέχει 

ασφάλεια ότι η ποιότητα των πέλλετ ελέγχεται από ανεξάρτητους φορείς. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ότι τα πέλλετ θα είναι καλής 

ποιότητας (ή τουλάχιστον της ποιότητας που αναγράφεται στη δήλωση). 

4. Επί του παρόντος δεν υφίσταται νομοθεσία για τα στοιχεία που πρέπει να 

δηλώνονται στα προϊόντα. Γι’ αυτό συνιστάται να επιλέγονται πέλλετ από 

παραγωγούς που παρέχουν περισσότερα στοιχεία στις ετικέτες τους. 

5. Συνιστάται ο έλεγχος της προέλευσης των πέλλετ. 

6. Όλα τα πέλλετ έχουν σχεδόν την ίδια ακαθάριστη θερμογόνο αξία (ανεξάρτητα από 

το είδος δέντρου απ’ όπου προήλθαν) που μεταβάλλεται μόνο από την 

περιεκτικότητα σε υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι τα είδη δέντρων ή το μερίδιο του 

φλοιού δεν έχουν σημαντική επίδραση στο ενεργειακό περιεχόμενο των πέλλετ. 

7. Η χύδην πυκνότητα των πέλλετ είναι σημαντική μόνο λόγω του όγκου που θα 

καταλάβει ένας σάκος 15 kg. Χαμηλότερη χύδην πυκνότητα σημαίνει μεγαλύτερο 

όγκο ενός σάκου 15 kg (μερικές φορές ένας σάκος 15 kg μπορεί να ζυγίζει λιγότερο 

από 15 kg). 

8. Η ποιότητα των πέλλετ πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη (και 

κυρίως στις απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης του πελάτη). 

9. Η τιμή των πέλλετ δεν πρέπει να είναι ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής. 

10. Όταν πέλλετ αγοράζεται από νέους και μη δοκιμασμένους παραγωγούς, συνιστάται 

αρχικά να αγοράζεται για δοκιμή μια μικρή ποσότητα (μόνο μερικά σακιά 15 κιλών). 

11. Τα πέλλετ πρέπει να αγοράζονται στο τέλος της περιόδου θέρμανσης, όταν οι τιμές 

είναι χαμηλότερες. 

 

3.4 Εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων από ξύλο 

Η απαιτούμενη ποσότητα σε ξυλοτεμαχίδια σε ένα νέο χώρο για λέβητα μπορεί να 

υπολογιστεί από τα δεδομένα σχετικά με παλιότερη χρήση ορυκτών καυσίμων (στην 

περίπτωση της αντικατάστασης ενός παλαιού λέβητα). Στο ακόλουθο παράδειγμα, θα 

προβλέψουμε την αλλαγή από πετρέλαιο θέρμανσης σε ξυλοτεμαχίδια. 
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α) Υπολογισμός που βασίζεται σε δεδομένα παλιότερης κατανάλωσης ελαφρού πετρελαίου 

θέρμανσης (θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών): 

o Μέση ετήσια ποσότητα ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης: 23.530 λίτρα ανά έτος 

o Αξία θέρμανσης (Hi) πετρέλαιο θέρμανσης: 10 kWh ανά λίτρο 

o Αποτελεσματικότητα του λέβητα (ΝΚ): 85% 

 

Ετήσια παραγωγή θερμότητας σε kWh: 

  Θερμότητα (kWh ανά έτος) = 23.530 λίτρα Χ 10 kWh  

 

β) Υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας ξυλοτεμαχιδίων 

o Απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας: 200.000 kWh/έτος 

o Αξία θέρμανσης (Hi) ξυλοτεμαχιδίων (M30 τοις εκατό): 3,4 kWh ανά kg 

o Αποτελεσματικότητα του λέβητα (ΝΚ): 80% 

Εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας ξυλοτεμαχιδίων: 

)75(530.73
80,0*/4,3

/000.200
)/( tkg

kgkWh

yearkWh
yearkgchipswood 

 

Σε περίπτωση ξυλοτεμαχιδίων με w = 35%, 75 τόνοι αντιστοιχούν σε 293 nm
3
 

 

γ) Κατά προσέγγιση εκτίμηση της απαραίτητης εγκατεστημένης χωρητικότητα του λέβητα 

των ξυλοτεμαχιδίων ξύλου (1.500 ώρες εργασίας ετησίως) 

kW
h

kWh
kWQ  160

80,0

1
 * 

 500.1

 000.200
)(   

Για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ξυλοτεμαχιδίων σε μικρομεσαίες μονάδες, μπορούν 

να χρησιμοποιούνται οι εξής εμπειρικοί τύποι:  

 

 

Εάν σχεδιάζεται η δημιουργία ενός νέου συστήματος τηλεθέρμανσης, θα πρέπει να 

συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την παλιότερη κατανάλωση επιμέρους κατοικιών όπως 

δόθηκε στον Πίνακα 1. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

ως πρώτη εκτίμηση. Θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα για το σωστό 

υπολογισμό της εγκατεστημένης χωρητικότητα του λέβητα και τις διαστάσεις των αγωγών.  

Χωρητικότητα λέβητα σε kW x 2.5 = απαίτηση σε ξυλοτεμαχίδια χύδην m
3
 ανά έτος 

Boiler capacity in kW x 2.0 = wood chips requirement in bulk m3/year 

(hardwood P45, M30) 
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4 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και θέματα 

αειφορίας 

Σε αυτό το σημείο των κατευθυντήριων γραμμών, θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε τις πιο σημαντικές πτυχές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα φυσικά 

πάρκα όταν προτίθενται να ξεκινήσουν δραστηριότητες βιομάζας στην περιοχή τους. 

Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της, η ΕΕ έχει θέσει ως υποχρεωτικό στόχο να έχει το 

20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 

2020, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τη ζήτηση για δασική βιομάζα (οδηγία 2009/28/ΕΚ). 

Επιπλέον, περίπου 37,5 εκατ. εκτάρια δάσους ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 για την 

προστασία της φύσης, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ορθολογική χρήση των δασών είναι μια από τις θεματικές 

προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (LIFE 2014-2020, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013). Η Στρατηγική της 

ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (COM (2011) 0244) ορίζει ότι πρέπει να 

εφαρμοστούν τα σχέδια βιώσιμης διαχείρισης δασών για τα δημόσια δάση μέχρι το 2020. 

Εξατομικευμένες πολιτικές αειφορίας: η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική 

αειφορία αποτελεί βασική προϋπόθεση για επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον 

τομέα της δασικής βιομάζας. Αλλά η διασφάλιση των στόχων αυτών είναι μια πρόκληση για 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ουδετερότητα του 

άνθρακα της δασικής βιομάζας ως καύσιμο. Λόγω των πολλών διαφορετικών τρόπων με 

τους οποίους μπορεί να παραχθεί η βιοενέργεια, οι ενεργειακές αποδόσεις και οι 

κλιματικές επιπτώσεις (διοξείδιο του άνθρακα) της ενεργειακής παραγωγής δασικής 

βιομάζας μπορούν να ποικίλλουν ευρέως. 

4.1 Εθνικά κριτήρια αειφορίας βιομάζας 

Στην Έκθεσή της για τη Βιομάζα το 2010, η Επιτροπή συνέστησε κριτήρια αειφορίας 

παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, για τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας με ελάχιστη ηλεκτρική ή θερμική ικανότητα 1 MW. Συνιστάται 

επίσης στις εθνικές αρχές να σχεδιάσουν εθνικά συστήματα στήριξης με στόχο την τόνωση 

της υψηλότερης απόδοσης στις μονάδες βιοενέργειας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη κλήθηκαν 

να τηρούν αρχεία για την προέλευση της πρωτογενούς βιομάζας που χρησιμοποιούνται 

στην ηλεκτρική ενέργεια και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης ισχύος 1 MW ή 

παραπάνω, προκειμένου να βελτιωθούν οι στατιστικές βιομάζας και να επιτραπεί η 

καλύτερη παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς. Οι συστάσεις αυτές αποσκοπούν στην 

πρόληψη τόσο του κινδύνου των εμπορικών φραγμών που προκύπτουν από την ανάπτυξη 

των (δυνητικά αντικρουόμενων) εθνικών κανονισμών αειφορίας και την αντιμετώπιση 

πιθανών ζητημάτων αειφορίας. Μια αναθεώρηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των 

συστάσεων του 2010 διαπίστωσε ότι: 
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• Ενώ τα μισά περίπου κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανονισμούς που προωθούν 

υψηλότερη απόδοση παραγωγής βιοενέργειας (δηλαδή αποτελεσματική 

συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας – CHP), λίγα μόνο κράτη 

μέλη (Βέλγιο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν θεσπίσει κριτήρια εξοικονόμησης 

αερίων του θερμοκηπίου (GHG) για τη βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρική 

ενέργεια/θέρμανση, τα οποία σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται με τις συστάσεις 

της Επιτροπής. 

 
• Άλλα κράτη μέλη (Βέλγιο, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν θεσπίσει ειδικά 

κριτήρια αειφόρου διαχείρισης των δασών (SFM) για τη δασική βιομάζα και κριτήρια 

γης για γεωργική βιομάζα (Ηνωμένο Βασίλειο). Πιο πρόσφατα, η Ολλανδία έχει 

ανακοινώσει σχέδια να εγκρίνει μέχρι το τέλος του 2014 ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

κριτηρίων αειφορίας για να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, επιπτώσεις στα δασικά 

αποθέματα άνθρακα και στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC). 

 
• Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει κανονισμούς που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του 

δυνητικού ανταγωνισμού με τις υφιστάμενες χρήσεις βιομάζας. Στο Βέλγιο, για 

παράδειγμα, ξυλώδεις πρώτες ύλες κατάλληλες για την βιομηχανία κατεργασίας 

ξύλου δεν είναι επιλέξιμες για τα Φλαμανδικά Πιστοποιητικά Πράσινης Ενέργειας. 

Επιπλέον, η Πολωνία έχει υιοθετήσει μια πολιτική που ολοένα και περισσότερο 

αποκλείει τη χρήση ξυλωδών φυτών (με διάμετρο πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος) 

ώστε να μην είναι επιλέξιμα σε εθνικά οικονομικά κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.  

 
Πίνακας 18 Διάφορα ειδικά κριτήρια αειφορίας  

Χώρα  Καθεστώς  Ειδικά ενεργειακά κριτήρια αειφορίας 

Βέλγιο  Υιοθετήθηκε το 2007 Οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με την εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου, απαιτήσεις SFM για δασική βιομάζα 

Ουγγαρία  Υιοθετήθηκε το 2010 Απαιτήσεις SFM για δασική βιομάζα 

Ιταλία  Υιοθετήθηκε το 2012 Ελάχιστο όριο εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου για 
δασική βιομάζα 

Ηνωμένο 
Βασίλειο   

Υιοθετήθηκε το 2013 Ελάχιστο όριο εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου για 
στερεά και αέρια βιομάζα, κριτήρια χρήσεων γης για γεωργική 
βιομάζα, τυποποίηση ξυλεία για καυσόξυλα για θέρμανση και 
ηλεκτρισμό 

Ολλανδία  Σχεδιάζεται για τα 
τέλη του 2014 

Απόδοση εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου, απόθεμα 
δασικού άνθρακα και επιπτώσεις ILUC 
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5 Κύρια προβλήματα και προσκόμματα  

Τα κύρια προβλήματα και εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των αλυσίδων παραγωγής 

βιομάζας ξύλου προσδιορίστηκαν στα εξής: 

1. Η προστασία των δασών έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την παραγωγή 

βιομάζας ξύλου. 

2. Ο περιορισμός σχετικά με τις δασικές εργασίες έχει αρνητική επίδραση στο κόστος 

παραγωγής. 

3. Οι δυνατότητες για σχεδιασμό νέων αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας ξύλου σε 

πάρκα είναι συχνά χαμηλές (ειδικά σε μικρά πάρκα). 

4. Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για νέες επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης με 

βιομάζα ξύλου. 

5. Χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τις αλυσίδες παραγωγής βιομάζας ξύλου στις 

διοικήσεις των πάρκων. 

6. Η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ορισμένων παραγόντων σε 

τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η ανταλλαγή 

πληροφοριών είναι περιορισμένη. 

7. Δεν υπάρχει συντονισμένος σχεδιασμός σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

8. Η κυριότητα των δασών στην περιοχή του πάρκου είναι διαφοροποιημένη. 

9. Διαρθρωτικά και οργανωτικά μειονεκτήματα σε μικρής κλίμακας δάση. 

10. Η χρήση ξύλου δεν είναι συνήθως οικονομικά συμφέρουσα για τους ιδιοκτήτες 

δασικών εκτάσεων μικρής κλίμακας. 

11. Αποφάσεις βραχείας διάρκειας των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων ανάλογα με τις 

καθημερινές τιμές. 

12. Χαμηλή παραγωγή ξυλείας και ασυνεχής προσφορά ξύλου από μικρής κλίμακας 

δάση. 

13. Εξάρτηση της προμήθειας ξυλείας από τις καιρικές συνθήκες (προσβασιμότητα των 

δασικών δρόμων). 

14. Χρηματοοικονομική απειθαρχία των εμπόρων ξυλείας. 

15. Οι διοικήσεις των πάρκων δεν είναι ενεργοί παράγοντες στην αγορά. 

16. Η βιομάζα έξω από την περιοχή του πάρκου μπορεί συχνά να προσφέρεται σε 

χαμηλότερες τιμές (συχνά έρχεται από το εξωτερικό) και ως εκ τούτου είναι δύσκολο 

να πειστεί ο τελικός χρήστης να επιλέξει τοπική βιομάζα. 
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6 Εναλλακτικές λύσεις σε αναγνωρισμένα προβλήματα και 

εμπόδια 

6.1 Προστασία των δασών και περιορισμοί στις προστατευόμενες περιοχές  

Η αξιοποίηση των δασών σε προστατευόμενες περιοχές συχνά περιορίζεται από τις 

αρχές προστασίας και τους περιορισμούς που επιβάλλουν. Εντούτοις, η αξιοποίηση των 

δασών στις προστατευόμενες περιοχές είναι δυνατή υπό τους υφιστάμενους 

περιορισμούς. Για να αποφεύγονται οι διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ 

των διαφόρων φορέων και παραγόντων που λειτουργούν σε προστατευόμενες 

περιοχές, ο προσεκτικός, ολοκληρωμένος και συμμετοχικός σχεδιασμός της παραγωγής 

ξύλου είναι απαραίτητος. Τα βήματα της διαδικασίας αυτής φαίνονται στην Εικόνα 21. 

  

 

Εικόνα 21 Βήματα ολοκληρωμένου σχεδιασμού χρήσης γης, Πηγή: GIZ, 2012 

 
Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις προστατευόμενες περιοχές έχουν ήδη σχέδια 

διαχείρισης, μάλλον δεν είναι απαραίτητα όλα τα βήματα του ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού της χρήσης γης (δηλ. τα βήματα Συλλογή πληροφοριών και Ανάλυση). Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους υπάρχοντες περιορισμούς 

που πρέπει να τηρούνται. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβούμε σε 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δασικών λειτουργιών. Το βήμα 

Διαμόρφωση Σχεδίου, διαπραγμάτευση και λήψη αποφάσεων είναι υψίστης σημασίας 

καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για αποφυγή ή περιορισμό των συγκρούσεων και 
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για να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτό το 

στάδιο συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα  επιμέρους στάδια: 

 Προκαταρτικός σχεδιασμός της αξιοποίησης του δάσους (έγγραφα και χάρτες) 

 Δημόσια παρουσίαση και συζήτηση  

 Διαπραγμάτευση  

 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Ψηφοφορία  

 Απόφαση για το σχέδιο χρήσης γης (GIZ, 2012). 

Το τελευταίο βήμα είναι η Εφαρμογή, παρακολούθηση και επικαιροποίηση σχεδίου. 

Αυτό το βήμα δεν πρέπει να παραλείπεται, δεδομένου ότι χρησιμεύει για να ελέγχει αν 

όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με το σχέδιο, ποια τα προβλήματα 

πιθανώς προκύπτουν, καθώς και το πώς η αξιοποίηση του δάσους επηρεάζει τα 

οικοσυστήματα και τα είδη στην προστατευόμενη περιοχή. 

6.2  Ιδιοκτησία των δασών στην περιοχή του πάρκου 

Σε πολλές προστατευόμενες περιοχές η γη ανήκει σε ιδιώτες, ενώ οι ιδιοκτησίες είναι 

συχνά μικρές και κατακερματισμένες και οι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων δεν 

ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των δασών. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η 

ένταξη των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στο σχεδιασμό από τις αρχικές του φάσεις, 

προκειμένου να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και να τους δοθούν κίνητρα για την 

αξιοποίηση των δασών. Επειδή η αξιοποίηση των δασών μικρής κλίμακας δεν είναι 

οικονομικά αποδοτική, οι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων πρέπει να δράσουν από κοινού. 

Αν είναι ενωμένοι σε κάποια οργανωτική ομάδα (δηλαδή όμιλο, σύλλογο, κ.λπ.), θα 

διαχειρίζονται μια ευρύτερη δασική περιοχή, οπότε το πρόβλημα της δασοπονίας 

μικρής κλίμακας θα ξεπεραστεί. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αγοράσουν ή να 

νοικιάσουν μηχανήματα μαζί, και να ενεργήσουν από κοινού στην αγορά ώστε να έχουν 

πιο ανταγωνιστικές τιμές. 

6.3 Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων στην παραγωγή και την χρήση 

καυσίμων από ξύλο 

Πολλές προστατευόμενες περιοχές έχουν περιορισμένους προϋπολογισμούς. Επιπλέον, 

οι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων και οι φορείς εκμετάλλευσης συνήθως δεν είναι τόσο 

πρόθυμοι να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες λόγω των υψηλών τιμών τους. Από την 

άλλη πλευρά, οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι πιο παραγωγικές, αποδοτικές και φιλικές 

προς το περιβάλλον, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων 

των καθεστώτων προστασίας. Οι τοπικές αλυσίδες βιομάζας σε προστατευόμενες 

περιοχές θα πρέπει να εργαστούν για την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, όπου οι 

οικονομικές πτυχές σίγουρα θα έχουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση. Για το σκοπό 

αυτό, το Ινστιτούτο Δασών της Σλοβενίας έχει αναπτύξει ένα δωρεάν online βοήθημα – 
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WoodChainManager (http://wcm.gozdis.si/), το οποίο προσφέρει διάφορα διαδραστικά 

εργαλεία κατάλληλα για την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών στον 

τομέα της δασοπονίας: 

 Δημιουργία διαδραστικών περιγραφών της αλυσίδας δασικής ξυλείας 

 Δημιουργία διαφανών υπολογισμών κόστους των δασικών μηχανημάτων  

 Προσδιορισμός κανόνων δασικής παραγωγής  

 Μετατροπή μεταξύ μονάδων όγκου, βάρους και ενέργειας  

Οι σύγχρονοι λέβητες βιομάζας έχουν χαμηλότερες εκπομπές και υψηλότερη απόδοση, 

και είναι ως εκ τούτου η πιο κατάλληλη επιλογή σε προστατευόμενες περιοχές. Πολλές 

χώρες χορηγούν επιδοτήσεις ή ευνοϊκές πιστώσεις για αυτό το είδος επενδύσεων, έτσι 

πρόσθετη βοήθεια μπορεί να δίνεται και από το κράτος. 

Σε πολλές χώρες/περιοχές, υπάρχουν ειδικά υποστηρικτικά πλαίσια για να βοηθούν 

τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων ή τους επιχειρηματίες με επιδοτήσεις ή πιστώσεις 

ώστε να επενδύουν σε σύγχρονα μηχανήματα. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να 

αναλύονται και να παρουσιάζονται σε ομάδες-στόχους στην περιοχή του πάρκου ώστε 

να υποστηρίζονται οι επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες. 

 

6.4 Βελτίωση των συνθηκών αγοράς για τους χρήστες των καυσίμων ξύλου και 

τους παραγωγούς   

Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς καυσίμων από ξύλο απαιτεί μια συστηματική 

προσέγγιση και πολιτικές δεσμεύσεις, έτσι οι προστατευόμενες περιοχές δεν μπορούν 

να τις επηρεάσουν σημαντικά. Εάν αλυσίδες βιομάζας ξύλου δραστηριοποιούνται στην 

προστατευόμενη περιοχή, μια συμφωνία σχετικά με τον εφοδιασμό μπορεί να 

συνάπτεται μεταξύ παραγωγών και της διοίκησης του πάρκου. Με αυτό τον τρόπο, η 

προστατευόμενη περιοχή θα χρησιμοποιεί ενδογενή βιομάζα, και οι παραγωγοί θα 

έχουν μια αγορά για τα προϊόντα τους. Επίσης, εάν η βιομάζα ξύλου προέρχεται από 

μια προστατευόμενη περιοχή, κάποιο εμπορικό σήμα ή επωνυμία μπορεί να 

αποτελέσει έναν τρόπο για να πιστοποιείται ότι το ξύλο ελήφθη με βιώσιμο τρόπο. 

Συνιστάται στους παραγωγούς να εγγυώνται και πιστοποιούν την καλή ποιότητα των 

καυσίμων βιομάζας ξύλου που παράγουν. Η διοίκηση του πάρκου θα πρέπει να 

προωθεί τη βιομάζα ξύλου τοπικής παραγωγής. 

Πολύ συχνά, οι συνθήκες της αγοράς εντός της ίδιας της αλυσίδας παραγωγής 

βιομάζας ξύλου είναι αδύναμες. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των επιμέρους φορέων στην 

αλυσίδα παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 

πρέπει να συνεργαστούν από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 

http://wcm.gozdis.si/
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6.5 Προώθηση και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για διάφορες ομάδες-

στόχους 

Οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι έχουν διαφορετικές γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά 

την παραγωγή βιομάζας ξύλου. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αρθούν όλες οι γνώσεις 

και ικανότητες σε παρόμοιο επίπεδο. Ο βέλτιστος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

συγκεντρώσουμε όλα τα σχετικά και ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έναρξη της 

διαδικασίας σχεδιασμού. Όλες οι δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων πρέπει να 

σχεδιαστούν και οργανωθούν προσεκτικά για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα λειτουργούν στην προστατευόμενη περιοχή 

πρέπει να έχουν γνώσεις σχετικά με τις αρχές και τους περιορισμούς προστασίας της 

περιοχής, καθώς και για τις συνέπειες και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την 

αξιοποίηση του δάσους στην περιοχή. Οι διαχειριστές των προστατευόμενων περιοχών 

συχνά δεν έχουν ικανότητες για το σχεδιασμό νέων αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας, 

και συνεπώς οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων τους θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων συνήθως δεν 

γνωρίζουν τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την αξιοποίηση του ξύλου και τις κοινές 

πρωτοβουλίες, και έτσι η συνεργασία μαζί τους θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πτυχές 

αυτές. Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι επίσης απαραίτητη για εμπειρογνώμονες 

διαφόρων τομέων. Αν και αυτοί είναι ειδικοί στους τομείς τους, συνήθως δεν έχουν μια 

εις βάθος κατανόηση των άλλων τομέων, με αποτέλεσμα η διαμεσολάβηση μεταξύ των 

διαφόρων τομέων να καθίσταται απαραίτητη. Οι παράγωγοι βιομάζας πρέπει να έχουν 

επαρκείς γνώσεις σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού βιομάζας, τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν και τις σύγχρονες τεχνολογίες από τις οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν. 

Οι δραστηριότητες προώθησης είναι επίσης πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις του ευρέως 

κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες αξιοποίησης των δασών στις προστατευόμενες 

περιοχές. Αν το ευρύ κοινό δεν εγκρίνει αυτές τις δραστηριότητες, μπορεί να 

προκύψουν συγκρούσεις. 

6.6 Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) 

Η αποδάσωση, η υποβάθμιση των δασών και μια σειρά από άλλες πρακτικές μπορούν 

να επιφέρουν σημαντική απώλεια του άνθρακα του εδάφους ή/και σημαντικές αλλαγές 

στην παραγωγικότητα (π.χ. πρακτικές συγκομιδής που έχουν ως αποτέλεσμα την 

υπερβολική απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή και των πρέμνων). Οι εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 

δασοπονία (LULUCF) που αναφέρθηκαν από όλες τις χώρες του Παραρτήματος 1 στο 

πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(UNFCCC), συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, τη Ρωσία, τον Καναδά και 
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των ΗΠΑ, αλλά οι λογιστικές μέθοδοι όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο πρέπει να βελτιωθούν. Διεθνείς διαπραγματεύσεις για την 

αλλαγή του κλίματος είναι σε εξέλιξη για να αποφασιστούν οι λογιστικές μέθοδοι για 

το LULUCF στο πλαίσιο μιας νέας διεθνούς συμφωνίας. Ένα πρόγραμμα των Ηνωμένων 

Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των 

δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD) συζητείται επίσης στο πλαίσιο της UNFCCC. 

Οι εκπομπές LULUCF μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω ενός γενικού 

πλαισίου που λαμβάνει υπόψη τις αφαιρέσεις και τις εκπομπές αερίων για όλες τις 

χρήσεις γης (παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ινών, κλπ.). Αυτό θα συμβάλει στην 

αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα που είναι σημαντικά για τη διασφάλιση επαρκών 

πόρων βιομάζας διαχρονικά. Η κατάλληλη παγκόσμια λογιστική αποτίμηση LULUCF 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο πλαίσιο της αειφόρου παραγωγής βιομάζας. 

6.7 Τοπικές εκπομπές αερίων  

Οι παραδοσιακές χρήσεις της βιοενέργειας (ανοιχτές εστίες για θέρμανση και 

μαγείρεμα) μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων, προκαλώντας 

ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Ωστόσο, η αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν 

θα ασχοληθεί με αυτούς τους κινδύνους, επειδή οι τοπικές εκπομπές ρυθμίζονται 

επίσης από άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως η οδηγία 2008/50/ΕΚ, η οποία καθορίζει 

τα πρότυπα και τις ημερομηνίες-στόχους για τη μείωση των συγκεντρώσεων λεπτών 

σωματιδίων, τα οποία μαζί με τα αδρότερα σωματίδια που είναι γνωστά ως PM10 και 

ήδη υπόκεινται σε νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς συγκαταλέγονται στους πιο 

επικίνδυνους ρυπαντές για την ανθρώπινη υγεία. Οι τοπικές εκπομπές από τις 

εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας ρυθμίζονται σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο και 

ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται από την CEN (EN 303-5 για τους λέβητες βιομάζας 

κάτω των 50 kW, 50-150 kW και εξόδου 150-300 kW), καθορίζοντας όρια εκπομπών για 

το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τους άκαυστους υδρογονάνθρακες ή τον οργανικά 

δεσμευμένο άνθρακα (OGC) και τα σωματίδια. Ειδικές ετικέτες έχουν αναπτυχθεί σε 

ορισμένα κράτη μέλη για να πιστοποιούν τις χαμηλές εκπομπές ρύπων, π.χ. P-Mark 

(Σουηδία) και Swan Label (σκανδιναβικές χώρες). 
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7 Συστάσεις για πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο  

Ο μειωμένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών από την αφαίρεση κλαδιών και φύλλων στο 

έδαφος, η βελτιωμένη απόδοση αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ενέργειας, τα 

οφέλη για τη σταθεροποίηση των δασικών συστάδων και τη μείωση του κινδύνου 

προσβολής από έντομα, τα οικονομικά οφέλη, όπως η διαφοροποίηση των δυνατοτήτων 

εισοδήματος για τους αγρότες, τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων και τις αγροτικές 

περιοχές στο σύνολό τους. Θετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από πολυετή 

αγρωστώδη ή πρεμνοφυή είδη μικρού περίτροπου χρόνου που αναπτύσσονται σε 

γεωργικές εκτάσεις, με την αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άνθρακα σε 

σύγκριση με τις ετήσιες γεωργικές καλλιέργειες (UN-Energy, 200.712). Συνεπώς, οι πιθανές 

έμμεσες επιπτώσεις στη χρήση γης θεωρείται ότι είναι χαμηλότερες από ό,τι για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και μπορεί κάλλιστα να είναι θετικές. Η Επιτροπή έχει κληθεί 

να προετοιμάσει μια έκθεση για τις επιπτώσεις στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης από την 

αύξηση της κατανάλωσης βιοκαυσίμων και βιορευστών έως το 2010. Τα αποτελέσματα 

αυτής της εργασίας θα δώσουν ενδείξεις σχετικά με το εάν ή όχι θα πρέπει να μελετηθούν 

οι επιπτώσεις από την έμμεση αλλαγή χρήσης γης για άλλα εμπορεύματα. 

 

7.1 Πιθανοί τομείς παρέμβασης 

α) Ορατά έργα επίδειξης 

Για τις χώρες που έχουν γνωρίσει καθόλου ή πολύ λίγο την ανάπτυξη της αγοράς, το σημείο 

εκκίνησης για την ανάπτυξη της αγοράς μπορεί να είναι καλά κοινοποιημένα έργα 

επίδειξης. Τα δημόσια κτίρια έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όσον αφορά την επικοινωνία 

και τη δημιουργία εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στην τεχνολογία. 

 

β) Πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις προωθώντας τη χρήση σύγχρονων 

συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα 

Η δημιουργία μιας αγοράς είναι το πιο σημαντικό αρχικό βήμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

έχουν έργα για να ξεκινήσουν. Οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να είναι 

πολύ υποστηρικτικές από αυτή την άποψη. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμμετέχουν 

στο έργο οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για το θέμα αυτό από νωρίς. 

  

γ) Αξιολόγηση κατάλληλων τμημάτων της αγοράς για τη χρήση των πέλλετ 

Πριν από την ταυτοποίηση των στοχοθετημένων εθνικών/ περιφερειακών πολιτικών πρέπει 

να καταστεί σαφές το πού υπάρχουν ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες για τη χρήση καυσίμων 

από ξύλο. Λόγω των μεγάλων διαφορών στις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνήθειες 
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θέρμανσης αυτά τα τμήματα της αγοράς μπορεί να διαφέρουν στα διάφορα κράτη μέλη. 

Μόλις εντοπιστούν, οι πολιτικές μπορούν να επικεντρωθούν στα μέτρα στήριξής αυτών των 

ελπιδοφόρων τμημάτων. 

 

δ) Οικονομικά κίνητρα 

Τα οικονομικά κίνητρα είναι απαραίτητα για μια εκκίνηση στην αγορά. Τα οικονομικά 

κίνητρα θα πρέπει να μειώνουν σημαντικά τις υψηλές αρχικές επενδυτικές δαπάνες· θα 

πρέπει να είναι προβλέψιμα (φθίνοντα κατά προτίμηση)· θα πρέπει να συνδέονται με 

κριτήρια ποιότητας και να περιλαμβάνουν προγράμματα παρακολούθησης και 

επικοινωνίας. 

 

ε) Τα προγράμματα επιδοτήσεων για χρήση ΑΠΕ 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα προγράμματα επιδότησης μπορεί να υπάρχουν αλλά 

χρειάζονται μικρές τροποποιήσεις με σκοπό την προώθηση της χρήσης των πέλλετ. 

Προγράμματα που υποστηρίζουν την κατασκευή κοινωνικής στέγης, για παράδειγμα, θα 

μπορούσαν να απαιτούν συστήματα θέρμανσης με ανανεώσιμη ενέργεια ως προϋπόθεση 

για τη χορήγηση της επιδότησης. 

 

στ) Κριτήρια ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες 

Υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες είναι μια βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της αγοράς. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επιβολή επαρκών επιπέδων 

ποιότητας είναι η σύνδεση των απαιτήσεων ποιότητας με οικονομικά κίνητρα. Αυτό έχει 

αποδειχθεί σε πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις πολιτικών στήριξης. 

 

ζ) Προγράμματα ασφαλείας εφοδιασμού και κατάρτισης 

Ένας διάλογος με τον κλάδο παραγωγής πέλλετ θα πρέπει να διεξαχθεί σχετικά με το πώς η 

ασφάλεια του εφοδιασμού μπορεί να διασφαλιστεί σε όλη τη διαδρομή από τον παραγωγό 

μέχρι τον τελικό χρήστη. Η επαρκής κατάρτιση των επαγγελματιών εγκαταστατών πρέπει 

επίσης να εφαρμοστεί και έχει εφαρμοστεί στις περισσότερες χώρες με επιτυχή ανάπτυξη 

της αγοράς. 

 

η) Προγράμματα παρακολούθησης για νέες εγκαταστάσεις 

Η στενή παρακολούθηση των υλοποιημένων έργων στη χρήση πέλλετ είναι θεμελιώδους 

σημασίας ώστε να προσδιοριστούν ζητήματα ποιότητας και για την προώθηση διαδικασιών 

μάθησης μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών από την αρχή. Όσο πιο αργά γίνεται η 

παρακολούθηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά στην αγορά από την κακή απόδοση των 

έργων. 
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θ) Εκστρατείες επικοινωνίας 

Μόλις η αγορά συσκευών και η προμήθεια πέλλετ εδραιωθούν, τα προγράμματα 

επικοινωνίας είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί ένα γενικό ενδιαφέρον για τη νέα 

τεχνολογία. Τέτοια προγράμματα επικοινωνίας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 

δημόσιο, διότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες είναι συχνά πολύ μικρές για τη χρηματοδότησή 

τους. Επίσης, η δημόσια επικοινωνία είναι πιο αξιόπιστη από διαφημίσεις της εταιρείας. 

 

ι) Ρυθμιστικές πολιτικές 

Οι κανονισμοί που απαιτούν ένα ελάχιστο ποσό ανανεώσιμης θερμότητας για νέα κτίρια 

αναφέρονται στο σχέδιο ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

θεωρούνται ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση του μετασχηματισμού της 

αγοράς ενέργειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στο θέμα των υφιστάμενων 

συστημάτων θέρμανσης που είναι ξεπερασμένα και πρέπει να αντικατασταθούν. Οι 

κανονισμοί που επιταχύνουν τη σταδιακή απόσυρση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης 

θα μπορούσαν να είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 

 

κ) Αυξημένη παραγωγή βιομάζας περιλαμβάνει μερικές φορές αυξημένα αποθέματα 

δασικού άνθρακα  

Έχει επίσης αναγνωριστεί ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι 

παρεμβάσεις διαχείρισης των δασών για αύξηση παραγωγής βιομάζας μπορεί να 

συνεπάγονται αυξημένα αποθέματα δασικού άνθρακα. Αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις 

στις οποίες οι εφαρμοζόμενοι σε δασικές συστάδες περίτροποι χρόνοι επεκτείνονται στο 

πλαίσιο βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας βιομάζας, ή το ξυλαπόθεμα των 

υφιστάμενων υποβαθμισμένων ή χαμηλής παραγωγικότητας δασών εμπλουτίζεται για να 

ενισχυθεί το παραγωγικό δυναμικό τους. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν νέες 

δασικές περιοχές με συγκεκριμένο σκοπό την διαχείρισή τους για την παραγωγή ξυλείας, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα δασικού άνθρακα στην περιοχή αυξάνονται, στο 

πλαίσιο της μετατροπής μη δασικών εκτάσεων σε δασικές, και ότι δεν υπάρχουν σχετικές 

έμμεσες επιβαρυντικές συνέπειες από τις αλλαγές στη χρήση γης. 

 

λ) Σχεδιασμός δοκιμής αντοχής για την αειφορία 

Η παραγωγή βιοενέργειας με βάση τη δασική βιομάζα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την ΕΕ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαιο, και 

δεν θα συμβεί αυτόματα. Ο μηχανισμός της αγοράς δεν θα εγγυάται ότι πληρούνται όλοι οι 

περιβαλλοντικοί και οικονομικοί στόχοι. Η ενέργεια από δασική βιομάζα δεν είναι μια 

ενιαία οντότητα, αλλά κρύβει μια μεγάλη ποικιλία από πηγές και ιδιότητες, τεχνολογίες 

μετατροπής, τελικά προϊόντα και επιμέρους αγορές. Ορισμένες διαδικασίες έχουν νόημα 

από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη και άλλες όχι. Επομένως, οι πολιτικές που 
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σχετίζονται με τη βιοενέργεια θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να ενισχύει την 

τεχνολογική και οικονομική αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

 

Πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια δοκιμή αντοχής (stress test) για να 

διασφαλιστεί ότι η παραγωγή βιοενέργειας με βάση τη δασική βιομάζα που 

υποστηρίζεται από επιδοτήσεις ή άλλες πολιτικές στην ΕΕ έχει μια περιβαλλοντικά και 

οικονομικά βιώσιμη βάση. Η δοκιμή αντοχής θα προσδιορίσει τη δυνατότητα μιας 

δεδομένης διαδικασίας παραγωγής βιοενέργειας από δασική βιομάζα να εγγυηθεί 

ορισμένα βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας. 

 
Οι ακόλουθες τάσεις θα μπορούσαν να αναλυθούν: 

 Ποιο είναι το ισοζύγιο άνθρακα της διαδικασίας; 

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις της διαδικασίας στη βιοποικιλότητα; 

 Ποια είναι τα πιθανά ανταλλάγματα (κόστος ευκαιρίας) από άποψη 

ανεκμετάλλευτων εναλλακτικών χρήσεων των δασών; 

 Ποια είναι η ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας; 

 Ποια είναι η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα της διαδικασίας (σε ποιο βαθμό 

χρειάζεται πολιτική στήριξη και για πόσο χρονικό διάστημα);  

 

μ) Έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, μείωση των εκπομπών και προώθηση νέων 

επιχειρήσεων 

Η πιθανή ετήσια συγκομιδή βιομάζας από τα δάση για ενέργεια στην ΕΕ είναι περίπου 200 

εκατομμύρια m3. Υπάρχουν επίσης ακόμα πολλές δυνατότητες και πρέπει να ενισχύσουμε 

την αξιοποίηση των βιομηχανικών υπολειμμάτων ξύλου (π.χ. πριονίδια και ξυλοτεμαχίδια ) 

και του απορριπτόμενου ξύλου μετά την κατανάλωση (π.χ. υλικά συσκευασίας, ξυλεία από 

κατεδάφιση, ξυλεία από εργοτάξια). Εκτιμάται ότι η ΕΕ θα χρειαστεί περίπου 40.000 

ανθρωπο-έτη εργασίας για την κινητοποίηση του πλήρους δυναμικού δασικής βιομάζας για 

ενέργεια – οκτώ φορές τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στον εφοδιασμό με δασική 

βιομάζα για ενέργεια σήμερα. Για την αντιμετώπιση αυτού του πιθανού ελλείμματος στις 

αγορές εργασίας απαιτούνται νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη 

συγκομιδή ενέργειας από βιομάζα, την υλοτομία, την κατεργασία και τη μεταφορά. 

Μακράς διαρκείας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 

ανάπτυξη της παραγωγής βιομάζας, της τεχνολογίας συγκομιδής και των συστημάτων 

εφοδιασμού ώστε να μειωθεί το κόστος της βιομάζας. Είναι επίσης απαραίτητο να 

βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής. Η γκάμα των 

προϊόντων δασικής βιομάζας πρέπει να αναπτυχθεί στην κατεύθυνση των υψηλής αξίας 

υλικών και καυσίμων ώστε να καταστεί ευχερέστερη η δυνατότητα κάλυψης του κόστους 

της πρώτης ύλης. Αλλά για να λειτουργήσουν αυτές οι πιο αποδοτικές τεχνολογίες και 

διαδικασίες, χρειαζόμαστε παράγοντες, επιχειρήσεις και εταιρείες διατεθειμένες να 

αναλάβουν την ευθύνη για την προμήθεια υλικών, τη μεταφορά και τη μετατροπή τους σε 
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προϊόντα έτοιμα προς χρήση. Απαιτούνται πολιτικές που δημιουργούν κίνητρα για να 

διευκολύνουν την οικονομική, τεχνολογική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα της 

αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και να παρέχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για το 

σύνολο της αλυσίδας ενεργειακού εφοδιασμού δασικής βιομάζας.  
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8 Παραδείγματα καλής πρακτικής - Παρουσίαση των 

υφισταμένων αλυσίδων παραγωγής  

8.1 Εθνικό Πάρκο Σίλα  

8.1.1 Περιγραφή του πάρκου 

 Εθνικό Πάρκο Σίλα: 

o Έκταση γης (εκτάρια): 73.695,00 

o Περιφέρεια: Καλαβρία   

o Επαρχίες: Catanzaro, Cosenza, Crotone 

o Δημοι: Acri, Albi, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Corigliano Calabro, Cotronei, 
Longobucco, Magisano, Mesoraca, Pedace, Petilia Policastro, Petronà, San 
Giovanni in Fiore, Savelli, Serra Pedace, Sersale, Spezzano della Sila, Spezzano 
Piccolo, Taverna, Zagarise 

o Μέτρα θέσπισης: L 344 8/10/1997 - DPR 14/11/2002 

o Επίσημος Κατάλογος PA: EUAP0550 

 Αρχή του πάρκου: Ente Parco Nazionale della Sila 

 Άλλες διαχειριζόμενες προστατευόμενες περιοχές: 

o Κρατικό Καταφύγιο Coturelle – Piccione 

o Κρατικό Καταφύγιο Gallopane 

o Κρατικό Καταφύγιο Gariglione – Pisarello 

o Κρατικό Καταφύγιο Golia Corvo 

o Κρατικό Καταφύγιο I Giganti della Sila 

o Κρατικό Καταφύγιο Macchia della Giumenta – San Salvatore 

o Κρατικό Καταφύγιο Poverella Villaggio Mancuso 

o Κρατικό Καταφύγιο Tasso – Camigliatello Silano 

o Κρατικό Καταφύγιο Trenta Coste 

 

Το Εθνικό Πάρκο Σίλα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της 

Περιφέρειας της Καλαβρίας. Τα μεγάλα δάση του βρίσκονται στα οροπέδια που εκτείνονται 

από τα βουνά Pollino προς τα βουνά Serre. Υπάρχουν πολλά αγροτικά χωριά και μια 

πλούσια πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά. Τα υψηλότερα βουνά είναι τα Botte 

Donato (1.928 m) στη Σίλα Γκράντε και Gariglione (1.764 m) στη Σίλα Πίκκολα. Υπάρχουν 

πολλοί ορμητικοί ποταμοί και τεχνητές λίμνες που αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως. Η πανίδα, 

μόνιμη και μεταναστευτική, είναι μεγάλη και ποικιλόμορφη. 
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8.1.1.1 Ιστορία 

 

Το Εθνικό Πάρκο Σίλα ιδρύθηκε με βάση το 

Περιφερειακό Διάταγμα 14.11.2002 (που 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 63 - 

17/03/2003), και την ίδια στιγμή, ιδρύθηκε ο 

Φορέας Διαχείρισης. Περιλαμβάνει τις περιοχές 

που αποτελούσαν παλιότερα τμήμα του 

«Ιστορικού» Εθνικού Πάρκου της Καλαβρίας 

(1968). 

Προστατεύει περιοχές μεγάλου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος στη Σίλα Πίκκολα, Σίλα Γκράντε και 

Σίλα Γκρέκα, με συνολικά 73.695 εκτάρια, σε 

 21 δήμους, 

 6 ορεινές κοινότητες  

 3 επαρχίες της περιφέρειας της Καλαβρίας  

 
 
 

Εικόνα 22 Χάρτης του Εθνικού Πάρκου Σίλα  

8.1.1.2 Τοπία  

Η προέλευση του οροπεδίου Σίλα χρονολογείται από μια γεωλογική εποχή που είναι πιο 
αρχαία από τα Απέννινα όρη. 
Το τοπίο της Σίλα είναι το αποτέλεσμα του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, 
ποικιλόμορφο και όχι τόσο άνισο, στο οποίο αλληλεπιδρούν τα συστήματα, όπως η 
πλούσια πανίδα, σύνθετη βλάστηση και με μια περιορισμένη ανθρώπινη παρουσία. 
Υπάρχει ποικιλία τοπίων, από βουνά μέχρι λόφους και επίπεδα, τα οποία χωρίζονται σε 
προσχωσιγενείς πεδιάδες, κοιλάδες και υπερυψωμένα μονοπάτια. 
Το δασικό τοπίο, έχοντας μια μεγάλη βιοποικιλότητα, αποτελεί μέρος της κληρονομιάς του 
δάσους με σημαντική προμήθεια και αξία του οικοσυστήματος, κατάλληλο για προστασία 
και διατήρηση. Υπάρχουν επίσης περιθωριακά εδάφη που δεν εμπλέκονται στις σύγχρονες 
διαδικασίες ανάπτυξης και όπου μπορούμε ακόμη να βρούμε σημεία όπου οι πόροι και οι 
αξίες έχουν διατηρηθεί στην ακεραιότητά τους. Αυτά τα εδάφη πρέπει να αξιοποιηθούν με 
βέλτιστο τρόπο από τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ανάκτηση, τη 
σταθερότητα και τη μονιμότητά τους. 
Το αγροτικό τοπίο είναι πιο συγκεκριμένα το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι πάντα μια διαδικασία συνέπεια της αλλαγής των 
κοινωνικών συνθηκών, αλλά και εξέλιξης του πολιτισμού και βελτίωσης των γεωργικών 
τεχνικών. Αυτό το είδος τοπίου έχει αλλάξει ελάχιστα από την τεχνολογία. Βασικά, 
μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε τη γεωργία στη Σίλα ως συμβατική, διότι η φυσική 
ισορροπία, έχει σταθεροποιηθεί με το πέρασμα του χρόνου, έχει διατηρηθεί, και 
σημαντικές γενετικές διαβρώσεις ή σημαντική απώλεια ειδών έχουν αποφευχθεί. 
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Η αυξανόμενη διαδικασία που εμπλέκει ανθρώπινους οικισμούς σε αγροτικές περιοχές έχει 
ελεγχθεί στα περισσότερα σημεία του πάρκου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
ομαλοποιηθούν οι πιθανές υπερβάσεις της ανθρώπινης παρέμβασης περιορίζοντας την 
τάση για μεταμόρφωση του εδάφους και εκμετάλλευση αυτού, διατηρώντας χώρους με 
ισχυρή φυσική και περιβαλλοντική αξία, και με διαφοροποίηση των χρονικών πλαισίων και 
των μεθόδων εκμετάλλευσης. 
Συνοψίζοντας, θα είναι απαραίτητο να προωθηθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
ανάπτυξης και οι ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών, και να σχεδιαστεί ένα σύστημα που 
θα είναι σε θέση να τονίσει τους πόρους της Σίλα. 
Καλά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν με εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών 
εδαφικής ισορροπίας και κοινωνικής συνοχής. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούν οι 
τουρίστες να θαυμάσουν, ακόμη και στο μέλλον, ένα τοπίο που θα είναι ως επί το πλείστον 
ακόμα πρωτόγονο, ελκυστικό και υποβλητικό. 
 

8.1.1.3 Δασοπονία 

Το οικονομική εισόδημα του ξύλου, το οποίο για αιώνες εξασφαλίζεται από τη συγκομιδή 
ξυλείας, έχει χαρακτηρίσει τη ζωή στο Εθνικό Πάρκο. Χρησιμοποιείται τοπικά ως το κύριο 
δομικό υλικό για σπίτια, το ξύλο ήταν και συνεχίζει να είναι το κορυφαίο υλικό στον τομέα 
της ξυλουργικής και για τα μικρά ημι-βιομηχανικά και χειροποίητα ξυλουργικά 
χειροτεχνήματα. 
Τα ξυλώδη αρώματα του πεύκου με πεύκα και των καστανιών χρησιμοποιούνται κυρίως 
λόγω της χαρακτηριστικής αντοχής τους σε σχέση με παράσιτα και για την αντοχή τους στο 
χρόνο, ενώ στον τομέα της αποκατάστασης έβενου, χρησιμοποιούνται η οξιά, το 
σφένδαμο, η βελανίδια και ακόμη και η φραουλιά και η ρείκια. 
 

8.1.2 Περιγραφή του δυναμικού βιομάζας ξύλου στο πάρκο 

 

8.1.2.1 Εκτίμηση της βιομάζας που μπορεί δυνητικά να είναι διαθέσιμη από τα δάση του Εθνικού 

Πάρκου Σίλα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, περίπου το 80% της περιοχής στο Εθνικό Πάρκο Σίλα καλύπτεται 
από δάση. Πιο συγκεκριμένα, τα δάση καλύπτουν περίπου 60.000 εκτάρια από τα 73.000 
εκτάρια. Εκτός από αναπόσπαστα και βιογενετικά αποθέματα (ιδιοκτησία της περιοχής) και 
εκτάσεις που κατέχουν οι δήμοι, τα δάση είναι ιδιόκτητα. Αυτός είναι ο λόγος που ιδιώτες 
ιδιοκτήτες κλήθηκαν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της ΕΠΣ για να συζητήσουν το 
σχέδιο εφοδιασμού βιομάζας. 
Για μια ρεαλιστική εκτίμηση της ποσότητας παραγόμενης βιομάζας στα δάση του πάρκου, 
μερικά δεντρομετρικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται προκαταρκτικά, κυρίως αυτά που 
αφορούν τους υφιστάμενους τύπους δασών. Για να γίνει αυτό, δασικές περιοχές πρέπει να 
χωριστούν σε ζώνες βλάστησης ή βιώματα (πεύκο Κορσικής, οξιά, περονόσπορος δρυς, 
τουρκική δρυς) και κάθε ένα από αυτά σε χρονολογικές κατηγορίες. 
 
Προς το παρόν, είναι διαθέσιμα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την Εθνική 
Απογραφή Δασών και τις Υπηρεσίες Δασικού Άνθρακα (INFC - Υπουργείο Γεωργίας και 
Δασών). 
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Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι η υπάρχουσα ποσότητα ξυλείας στα δάση του 
ΕΠΣ που χωρίζονται ανά κατηγορία κάλυψης γης και χρήσης, αντιστοιχεί με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στον πίνακα 18. 
 
 

 
Πίνακας 19    Δυναμικό ξυλείας στο ΕΠΣ 

Κατηγορίες κάλυψης γης και 
χρήσης 

Έκταση (εκτάρια) m³/εκτ. Συν. Ποσότητα (m³) 

Δάση με οξιές  13.214 350 4.624.900,00 

Μικτά δάση με κυριαρχία 
οξιάς  

10.307 350 3.607.450,00 

Δάση με πεύκο Κορσικής 27.595 322 8.885.590,00 

Μικτά δάση με κυριαρχία 
πεύκου Κορσικής 

5.789 300 1.736.700,00 

Δάση με φυλλοβόλες δρύες  4.597 200 919.400,00 

Δάση με καστανιές  3,29 150 49.350,00 

Δάση με αειθαλή 
σκληροφυλλικά δέντρα   

1,76 50 8.800,00 

  Σύνολο  19.832.190,00 

 

Η συνολική ποσότητα αντιπροσωπεύει μόνο τη συνολική βιομάζα του ΕΠΣ, χωρίς διάκριση 

ποικιλίας. 

Πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλη η δασική περιοχή του 

πάρκου, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται στη Ζώνη 1, δηλαδή, αναπόσπαστα και 

βιογενετικά καταφύγια όπου νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε περικοπή. 

Επιπλέον, κανένα δάσος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για ενεργειακούς 

σκοπούς, διότι όλες οι ποικιλίες ξύλων πρέπει να αξιοποιηθούν. Έτσι, η ποσότητα της 

εξαγόμενης βιομάζας θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 

των δέντρων, χωρίς καμία επίπτωση επί των υφισταμένων αποθεμάτων, δηλαδή, χωρίς να 

μειωθεί η υπάρχουσα ποσότητα του ξύλου. 

Αυτή είναι μια βιώσιμη χρήση των δασών και συνεπάγεται μεγάλη προσοχή στην 

περιβαλλοντική συμβατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας. 

 

8.1.2.2 Αξιολόγηση της πραγματικής διαθέσιμης βιομάζας ξύλου από δάση του ΕΠΣ 

Από τις συνολικές ποσότητες ανάπτυξης ξύλου, η καθαρή ποσότητα βιομάζας που μπορεί 

να παρέχεται σε μονάδες μετατροπής ενέργειας καθορίζεται από την ανάλυση των 

ποικιλιών ξύλου και τη χρήση τους, τους βαθμούς κλίσης του εδάφους, άλλα προγράμματα 

για τα δάση, την εκμηχάνιση και, το σημαντικότερο, τις άδειες που εκδίδονται ετησίως από 

την περιοχή της Καλαβρίας μετά από σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων. 

Υποθέτοντας ότι η διαθέσιμη βιομάζα κωνοφόρων είναι μέχρι 25% του ετήσιου ρυθμού 
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ανάπτυξης ξύλου, η διαθέσιμη βιομάζα σκληρού ξύλου είναι έως και 10% της ετήσιας 

ανάπτυξης ξύλου και η διαθέσιμη έκταση είναι μέχρι και 13.000 εκτάρια κωνοφόρων και 

9.000 εκτάρια σκληρού ξύλου (Πίνακας 20). 

 

 

Πίνακας 20 Δυνητική εξαγωγή βιομάζας ανά έτος  

Τύπος δάσους  
Έκταση  

(εκτ.) 
Ποσότητα  
(m³/εκτ.) 

Αύξηση 
(m³/εκτ.) 

Βιομάζα ανά 
έτος (m³/εκτ.) 

Δυνητική 
εξαγωγή 
(m³/έτος) 

Αμιγα και μικτά  
κωνοφόρα  

13,000 350 4 0.8 10,400  

Αμιγα και μικτά  
σκληρά ξύλα  

9,000 400 4.5 0.675 6,075  

        ΣΥΝΟΛΟ 16,475  

 

Κωνοφόρα   

Τα δάση του Εθνικού Πάρκου Σίλα που είναι δυνητικά κατάλληλα για την προμήθεια 

βιομάζας καταλαμβάνουν έκταση περίπου 28.000 εκτάρια, εξ ολοκλήρου στη Ζώνη Γ. Πιο 

συγκεκριμένα, η περιοχή στο σχέδιο είναι έως και 13.000 εκτάρια από κωνοφόρα, η οποία 

αντιπροσωπεύει το 50% των περιοχών του ΕΠΣ, και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

πεύκο Κορσικής var Calabrica ή πεύκο Κορσικής αναμιγνυόμενο με οξιά. 

Τωρινό σενάριο  

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την κάλυψη της γης στο ΕΠΣ, μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι η παραγωγή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς βασίζεται σε δάση 

κωνοφόρων. 

Η διαθεσιμότητα μειώνεται και πάλι λόγω έλλειψης σχεδίων διαχείρισης των δασών, και 

σήμερα θα ανέλθει σε περίπου 5.200 τόνους/ έτος. 

 

Σκληρή ξυλεία 

Σχετικά με τη σκληρή ξυλεία, 12.000 εκτάρια στην περιοχή του ΕΠΣ, που επίσης 

περιλαμβάνονται στη Ζώνη Γ, θα πρέπει να ενταχθούν. 

Πιο συγκεκριμένα, τα δάση σκληρού ξύλου αποτελούν 9.000 εκτάρια δασών οξιάς και 

δασών οξιάς αναμιγνυόμενη με άλλα σκληρά ξύλα. Τα περισσότερα από αυτά τα δάση του 

ΕΠΣ δεν περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης δασών. Η εκμετάλλευσή τους 

συνεπώς είναι απόφαση του ιδιοκτήτη (ιδιώτης ή δημόσιο) - η άδεια υλοτόμησης πρέπει να 

λάβει την έγκριση από την περιοχή της Καλαβρίας. 

Τωρινό σενάριο 

Από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την κάλυψη γης στο ΕΠΣ, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η παραγωγή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς βασίζεται σε δάση 



Σ ε λ ί δ α  | 59 

 

 

 

σκληρού ξύλου. Η διαθεσιμότητα μειώνεται και πάλι λόγω έλλειψης των σχεδίων 

διαχείρισης των δασών, και σήμερα θα ανέλθει σε περίπου 3.035 τόνους/ έτος. 

 

8.1.3 Περιγραφή της αλυσίδας παραγωγής 

 

Η ανάλυση της αλυσίδας παραγωγής γίνεται με τη χορήγηση ειδικών ερωτηματολογίων 

κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων συνεδριάσεων, όπου δασικές εταιρείες περιγράφουν τα 

μηχανήματα τους και διαδικασίες εργασίας - το συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι οι 

εργασίες συγκομιδής εξαρτώνται από την τοπική ορεογραφία και τεχνικές δυνατότητες των 

μηχανημάτων συγκομιδής (δηλαδή, μηχανήματα δασοκομίας και ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιούν). 

Η εξής διαδικασία χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των δασικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο έδαφος του ΕΠΣ: 

 

Προπαρασκευαστική φάση: 

Προετοιμασία σημαίνει χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (παντελόνι για 

αλυσοπρίονα, αλυσοπρίονο, μπότες από χάλυβα, κράνος, γάντια και ωτοασπίδες). Οι 

δασικές εργασίες μπορούν να περιγραφούν σε γενικές γραμμές ως εξής. 

 

Υλοτομία 

Η υλοτομία συνίσταται στην κοπή του δέντρου στο κάτω μέρος. Αυτή η δραστηριότητα 

εκτελείται γενικά με αλυσοπρίονα και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να 

καθορίσουν την κατεύθυνση πτώσης, όπως σφήνες, μοχλούς υλοτόμησης, ειδικά 

εξαρτήματα, κ.λπ. Ο χειριστής κάνει αρχικά μια εγκοπή και στη συνέχεια την τομή 

υλοτόμησης. 

 

Κατεργασία  

Περιλαμβάνει κοπή άκρων, εγκάρσιες κοπές και αποφλοίωση όπου είναι αναγκαίο. Η κοπή 

άκρων και οι εγκάρσιες κοπές διεξάγονται με αλυσοπρίονο και εργαλεία χειρός, όπως 

μαχαίρια και αξίνες. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σημείο 

υλοτόμησης ή την περιοχή προσγείωσης, μετά την εξαγωγή όλου ή τμήματος του δέντρου. 

 

Μάζεμα και εξαγωγή  

Το ξύλο εγκάρσιας τομής ή τα μεγάλα στελέχη μεταφέρονται αρχικά από το σημείο πτώσης 

στο δρόμο λωρίδας, κατά μήκος του οποίου αργότερα στον χώρο αποθήκευσης. Ο χώρος 

αποθήκευσης είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη συλλογή του ξύλου και είναι 

προσβάσιμος από μονοπάτια κατάλληλα για βαρέα οχήματα. Τα πιο συνηθισμένα 

συστήματα εξαγωγής περιλαμβάνουν τη χρήση ελκυστήρα εξοπλισμένων με βαρούλκο ή, 

σε δυσπρόσιτες περιοχές, ζώα έλξης. Εάν οι συνθήκες και η ορογραφία το επιτρέπουν, 

χρησιμοποιούνται δασικά ελκυστήρα μεταφοράς. 
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Κοπή σε ξυλοτεμαχίδια   

Αυτή η δραστηριότητα συνεπάγεται μείωση των διαφόρων τύπων και μορφών ξύλου σε 

μικρού μεγέθους τεμάχια (ξυλοτεμαχίδια ), μέσω μηχανικής κοπής. Κατά τη χρήση της 

βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσα στο δάσος, και αυτό παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις 

παραδοσιακές τεχνικές μαζέματος: 

• Επιτρέπει τη χρήση όλης της διαθέσιμης βιομάζας ξύλου, συμπεριλαμβανομένων ξύλου 

branchwood, το οποίο είναι ένα επικίνδυνο καύσιμο (στο παραδοσιακό μάζεμα που 

συνήθως μένει στο έδαφος των δασών) 

• Παρέχει τη δυνατότητα για μερική ή πλήρη εξάλειψη του μαζέματος μικρού μεγέθους, 

εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση της εργονομίας. 

Κοπή σε ξυλοτεμαχίδια  στο χώρο υλοτομίας είναι δυνατή μόνο σε πεδιάδες (κλίση έως 

20%) και περιοχές που είναι λιγότερο άνισες. Όταν οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ευνοϊκές 

(υψηλότερες κλίσεις ή περιοχές που είναι πάρα πολύ άνισες), είναι απαραίτητο να 

εξάγουμε όλο το δέντρο μέχρι την περιοχή όπου θα γίνει η κοπή, μέσω της αποκαλούμενης 

τεχνικής «ολόκληρο το δέντρο» 

Δημιουργία πέλλετ  

Τα ξυλοτεμαχίδια  και τα πριονίδια που λαμβάνονται από την πρώτη κατεργασία του ξύλου 

μετατρέπονται σε πέλλετ, τα οποία στη συνέχεια παρέχονται σε συστήματα θέρμανσης στο 

ΕΠΣ. Το υλικό που παρέχεται θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα UNI. 

 Χαμηλότερη θερµογόνος τιμή > 16.5 MJ/kg,  

 Περιεκτικότητα σε υγρασία < 10%,  

 Στάχτες < 0.7%  

 Διάμετρος 5-6 χλστ.  

Κάθε εφοδιασμός πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ENplus-Α1. 

 

 
 

Εικόνα 23 Μεταφορά κορμών  
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8.1.3.1 Δασική Νομοθεσία και κριτήρια αειφόρας διαχείρισης των δασών  

Οι κοπές των δασών στην περιοχή του πάρκου υπόκεινται σε τρεις βασικούς κανονισμούς: 

• Δασική Νομοθεσία Περιφέρειας της Καλαβρίας (L.R: No.45 2012) «Διαχείριση, 

προστασία και αξιοποίηση της περιφερειακής δασικής κληρονομιάς» 

Καθορίζει γενικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση βιώσιμης 

διαχείρισης των δασών με σκοπό τη διατήρησή της περιοχής και την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής. Η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλυσίδας 

εφοδιασμού δασοκομίας ξεκινώντας από το επίπεδο παραγωγής με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει, μακροπρόθεσμα, την πολυ-λειτουργικότητα και την ποικιλομορφία των 

δασικών πόρων. Η νομοθεσία αυτή καθορίζει επίσης ποιες δασοκομικές παρεμβάσεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

 

• Γενικές Διατάξεις και Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (ΓΔΔΑΔ), καθορίζει τεχνικούς 

και διοικητικούς κανόνες για τη χρήση των δασών 

Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των αδειών, οι 

κρατικοί και ιδιωτικοί κάτοχοι δασικών εκτάσεων πρέπει να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 

εκπονημένο από ειδικό εμπειρογνώμονα. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:  

 

 

 
Πίνακας 21 Τεχνικοί και διοικητικοι κανόνες για τη χρήση των δασών 

Μέθοδος διαχείρισης 
δασών 

Λειτουργικές διατάξεις 

Λόχμη  

Ανάλογα με το είδος, οι επιλεγμένες δασοκομικές πρακτικές πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Αειφόρα διαχείριση των δασών» 
του Περιφερειακού Σχεδίου Δασών. 

Η επιλογή των δενδρυλλίων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 
κριτήρια βάσει του άρθρου 43 (λόχμη συστήματος δύο 
περιστροφών) και άρθρου 44 (λόχμη με πρότυπα). 

Υψηλό δάσος 

Η προγραμματισμένη ποσότητα κοπής προσδιορίζεται σύμφωνα με 
την Ενότητα 4 του κεφαλαίου «Βιώσιμη διαχείριση των δασών". Το 
σύστημα διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει, ανάλογα με τον 
πληθυσμό του δάσους και την ιδιοσυγκρασία των ειδών, επιλεκτική 
κοπή αναγέννησης «για μικρές ή πολύ μικρές ομάδες» όχι 
μεγαλύτερο από 200 τετραγωνικά μέτρα. 
Οι αραιώσεις σε φυσικούς σχηματισμούς πρέπει να αποτελούνται από 
διάφορες παρεμβάσεις «από κάτω, χαμηλού ή μέτριου βαθμού» σε 
σχέση με τη δομή του πληθυσμού, την ιδιοσυγκρασία των ειδών και 
των συνθηκών υγείας των φυτών.  

 

 Σχέδιο διαχείρισης ΕΠΣ  
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Πίνακας 22 Άρθ. 23 – Παρεμβάσεις στα δάση και κοπές δέντρων  

Ζώνη A (αναπόσπαστο φυσικό καταφύγιο) Απαγορεύεται κάθε δασοκομική παρέμβαση  

Ζώνεs Β (προσανατολισμένο γενικό 
καταφύγιο), Γ (προστατευόμενες περιοχές για 
παραδοσιακές χρήσεις) και Δ (περιοχές 
οικονομικής προώθησης) 

Οι δασοκομικές παρεμβάσεις (αξιοποίηση των 

δασών, αραίωση, κλαδέματα, περικοπές υγείας 

των φυτών, κλπ.) απαιτούν έγκριση από το 

πάρκο κατόπιν ρητής αίτησης. 

Ζώνη B Σε δάση με πεύκο Κορσικής, οξιά, βελανιδιά και 

άλλα υψηλά δέντρα, επιτρέπονται οι 

αξιοποιήσεις των δασών (με βάση τις 

περικοπές επιλογής), με ποσοστό αξιοποίησης 

1,5%. 

Ζώνεs Γ και Δ Αραιώσεις μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις 

ΓΔΔΑΔ. 

 

8.1.3.2  Έλεγχος ποιότητας  

Μαζί με την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών, το ΕΠΣ θα επιβεβαιώσει την 

προέλευση του υλικού ξυλείας, μέσω του λεγόμενου συστήματος παρακολούθησης και 

εντοπισμού. Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα που επιτρέπουν την 

ιχνηλασιμότητα της προσφοράς, και ειδικότερα: 

• Μείωση αδειών που εκδίδεται από την περιοχή της Καλαβρίας που καθορίζει την 

περιοχής κοπής 

• Σύμβαση αγοράς ξυλείας 

• Σύντομη έκθεση του διευθυντή εργασιών, περιλαμβανομένων προδιαγραφής 

φάσεων κατεργασίας, προέλευσης ξυλείας και άλλες πληροφορίες που ζητούνται 

από το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, που περιγράφεται στο LSCP 

(Σχέδιο Αλυσίδας εφοδιασμού) 

• Δήλωση που πιστοποιεί ότι η δημιουργία πέλλετ έχει πραγματοποιηθεί εντός του 

ΕΠΣ ή στο έδαφος ενός δήμου που περιλαμβάνεται στο ΕΠΣ, σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής χρησιμοποίησε εγκατάσταση δημιουργίας πέλλετ τρίτου. 

Το ΕΠΣ θα εποπτεύει και ελέγχει την αλυσίδα εφοδιασμού και μπορεί να ζητήσει από 

οποιοδήποτε διαπιστευμένο εργαστήριο τη διεξαγωγή αναλύσεων του παρεχόμενου 

υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα. 

Επιπλέον, οι δασοκομικές φάσεις κατεργασίας και δημιουργίας πέλλετ θα υποβληθούν σε 

επιτόπιους ελέγχους. Οι εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον 

προμηθευτή. 
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8.1.3.3 Κοινωνικές και οικονομικές πτυχές 

Η δημιουργία αυτής της αλυσίδας εφοδιασμού αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 

αξιοποίησης των τοπικών παραγωγών και στην ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών 

κοινωνιών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η συμμετοχή των τοπικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να επιτρέψει τη χρήση προϊόντων δασοκομίας σε 

τοπικό επίπεδο αντί να πωλούνται σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που βρίσκονται εκτός 

της περιοχής του ΕΠΣ. 

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή, που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια «ειδικών συνεδριάσεων» για το 

έργο, είναι η ευκαιρία για τις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του ξύλου ως πρώτη 

ύλη για παραγωγές με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένης της 

επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς. 

8.1.4 Περιγραφή των παραγωγών, προμηθευτών βιομάζας ξύλου 

Οι περισσότερες από τις δασικές εταιρείες που υπάρχουν στην περιοχή του ΕΠΣ έχουν 
κληθεί να λάβουν μέρος σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ειδικές συνεδριάσεις. 
Η επιλογή των φορέων που θα συμμετέχουν έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα 
να συνθέτουν την αλυσίδα εφοδιασμού και να τη διατηρούν στο μέλλον. 
Ειδικότερα, οι δασοκομικές εταιρείες στόχος θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Χωρίς λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς, οι εταιρείες-στόχος πρέπει να βασίζονται 
σε μια ομάδα ειδικευμένων εργαζομένων και μια σειρά από δασικά μηχανήματα 
κατάλληλα για τη δημιουργία μιας μικρής αλυσίδας εφοδιασμού. 
- Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο περιφερειακό μητρώο 
δασοκομικών εταιρειών με ειδική αναφορά στα δασοκομικά έργα, αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος, τεμαχισμό βιομάζας, αναδάσωση, αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασών, 
και μεταφορά του ξύλου. 
 

8.1.5 Περιγραφή του τελικού χρήστη 

Η ανάλυση των ροών βιομάζα που παράγεται σήμερα στην περιοχή του ΕΠΣ δείχνει ότι ο 

προορισμός της βιομάζας ξύλου είναι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στις επαρχίες Crotone και 

Cosenza. Έτσι, ο τελικός χρήστης είναι GSE (εθνικός φορέας ενεργειακών υπηρεσιών). Κατά 

συνέπεια, όλη η ενέργεια που παράγεται από βιομάζα του ΕΠΣ εισέρχεται στο εθνικό 

σύστημα χωρίς άμεσο όφελος για την τοπική περιοχή. 

Το σχέδιο αυτό προτείνει μια νέα προσέγγιση για την αξιοποίηση της στερεάς βιομάζας, με 

βάση την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και κατευθύνεται προς την 

προώθηση της αξιοποίησης της βιομάζας μέσα στην περιοχή συγκομιδής. Αφενός, κάτι 

τέτοιο θα μειώσει το κόστος μεταφοράς, και αφετέρου, θα εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός σε 

μικρούς και πολύ μικρούς τοπικούς σταθμούς. 

Προκειμένου να ευνοηθεί αυτή η διαδικασία, το πάρκο έπαιξε το ρόλο του τελικού χρήστη 

βιομάζας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους δραστηριότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, 
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και έχει εκδώσει μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αγορά πέλλετ από τοπικούς 

προμηθευτές, όπως περιγράφεται παρακάτω στην επόμενη παράγραφο. 

Η βιομάζα που αγοράζεται θα πρέπει να προορίζεται για 8 συστήματα θέρμανσης κτιρίων 

που διαχειρίζεται το πάρκο και που έχουν μετατραπεί από πετρέλαιο και καύσιμα με 

κορμούς σε πέλλετ. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους παρουσιάζονται στον πίνακα 23.  

 
Πίνακας 23 Τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων θέρμανσης     

Αρ. Δομή  Δήμος Prv καύσιμο  εταιρεία  KW 
Τελικοί 
χρήστες  

1 Έδρα του ΕΠΣ  Lorica Cs πέλλετ Pasqualicchio 208 Προσωπικό 
και 

Επισκέπτες 

2 Cupone Segheria 
– Μουσείο  

Spezzano 
Sila 

Cs πέλλετ Pasqualicchio 208 Επισκέπτες 

3 Κέντρο μελετών 
Cupone  

Spezzano 
Sila 

Cs πέλλετ Pasqualicchio 77 Επισκέπτες 

4 Μουσείο 
Longobucco  

Longobucco Cs πέλλετ Pasqualicchio 92 Επισκέπτες 

5 Lorica-Mellaro Lorica Cs πέλλετ Pasqualicchio 114 Επισκέπτες 

6 CTA-Cava di 
Melis 

Longobucco Cz πέλλετ Palazzetti 15 Προσωπικό 
CFS 

7 CTA-Carbonello Taverna Cz πέλλετ Palazzetti 15 Προσωπικό 
CFS 

8 CTA-Cupone Spezzano 
Σίλα 

Cs πέλλετ Palazzetti 15 Προσωπικό 
CFS 

 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του έργου, ο αριθμός των τελικών χρηστών θα πρέπει 

να αυξηθεί καλώντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να λάβουν μέρος στην αλυσίδα 

εφοδιασμού και να υπογράψουν τη συμφωνία-πλαίσιο με το πάρκο και τους τοπικούς 

παραγωγούς βιομάζας. 
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Ένα από τα εργοστάσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η κεντρική μονάδα του 

Longobucco. Στην περίπτωση του, ζεστό νερό θα παράγεται προς τα κάτω μέσω γεννήτριας 

συμπαραγωγής που τροφοδοτείται με αέριο σύνθεσης από το εργοστάσιο αεριοποίησης. 

Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης θα δημιουργηθεί, με σκοπό τη διανομή του. 

 

Τα εξής κτίρια θα πρέπει να εφοδιάζονται με θερμική ενέργεια: 
1) «Πρώην Μοναστήρι Ανασχηματισμένων Αδελφών» - μέσω Ρώμης, έδρα του μουσείου 
ΕΠΣ, ονομαστική θερμική ισχύ 108 kW 
2) Σχολείο «Santa Croce» - μέσω Matinata, ονομαστική θερμική ισχύ 72 kW 
 

8.1.6 Ρύθμιση της αλυσίδας παραγωγής 

Η διαδικασία οικοδόμησης της αλυσίδας εφοδιασμού που ξεκίνησε με τη συμμετοχή των 

τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων για να αναλυθούν η σημερινή κατάσταση της αγοράς 

βιομάζας και η σκοπιμότητα μιας μικρής αλυσίδας εφοδιασμού με βάση την 

περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. 

Κατά τη διάρκεια πολυάριθμων δημόσιων συνεδριάσεων και συζητήσεων στρογγυλής 

τραπέζης, διαπιστώθηκε ότι η βιομάζα που παράγεται στην περιοχή του πάρκου 

απορροφάται εξ ολοκλήρου από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στις επαρχίες Crotone και 

Cosenza. 

Συνεπώς, το πάρκο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να επεξεργαστεί και να μοιραστεί με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των δασικών πόρων, 

των οποίων οι άξονες είναι η μικρή αλυσίδα εφοδιασμού, η περιβαλλοντική και κοινωνική 

βιωσιμότητα, καθώς και η προώθηση των τοπικής κλίμακας ενεργειακών περιοχών. 

Ο στόχος ήταν να κατευθύνουν εκ νέου μέρος της βιομάζας που αποθηκεύεται από 

τοπικούς παραγωγούς για τον εφοδιασμό μικρών σταθμών στην περιοχή του πάρκου. Μια 

τέτοια προσέγγιση εγείρει το ενδιαφέρον των παραγωγών βιομάζας, αλλά έπρεπε να 

ασχοληθεί με το πρόβλημα εύρεσης τοπικών εργοστασίων κατάλληλων για την καύση 

βιομάζας. 

Έτσι, το πάρκο εκπόνησε μια στρατηγική με δύο στάδια: κατά το πρώτο στάδιο, το ίδιο το 

πάρκο θα παίξει το ρόλο του τελικού χρήστη βιομάζας. Κατά συνέπεια, το πάρκο εξέδωσε 

μια δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέλλετ σε 8 σταθμούς 

που είχαν μετατραπεί πρόσφατα από πετρέλαιο και υγραέριο, χάρη σε εθνική 

χρηματοδότηση. Η σύμβαση καθορίζει την τιμή σε 4,2 ευρώ/15 κιλά ανά σάκο, που θα 

καταβληθεί από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
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Το δεύτερο βήμα βασίζεται στη συμμετοχή των δημόσιων φορέων και οικονομικών 

παραγόντων (όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, αγροκτήματα) στην περιοχή του ΕΠΣ, 

προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία μετατροπής των θερμοηλεκτρικών σταθμών, 

συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών - τονίζοντας επίσης μέτρα παροχής κινήτρων που 

υπάρχουν σε εθνικά και περιφερειακά προγράμματα - και, τέλος, να λάβει μέρος στην 

αλυσίδα εφοδιασμού.  

 

8.2 Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης  

8.2.1 Περιγραφή του πάρκου 

Το ΕΠΡ καλύπτει μια πολύ ευρεία ορεινή περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα έκτασης 173.150 

εκταρίων. Τα βόρεια σύνορα του πάρκου συμπίπτουν με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 

αρχίζουν από την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και καταλήγουν στην περιοχή 

του Δημάριου Ξάνθης. Τα νότια όρια αποτελούνται από τις βόρειο-ανατολικές πλαγιές του 

όρους Φαλακρού και ακολουθούν την πορεία του ποταμού Νέστου. Τέσσερις μεσαίου 

μεγέθους πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 40.000 κατοίκους και αρκετές μικρότερες 

πόλεις είναι μέσα στη ζώνη ασφαλείας 50 χιλιομέτρων του έργου. 

Η περιοχή του ΕΠΡ ιδρύθηκε με το νόμο 3044/2002 και έχει οριστεί ως Εθνικό Πάρκο με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 40379/01-10-2009 (ΦΕΚ 445 / Α / 02.10.2009). Διοικητικά το ΕΠΡ 

ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιλαμβάνεται στις 

Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης και των Δήμων Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας, 

Παρανεστίου, Μύκης και Ξάνθης. Οι Δασικές Υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση 

των δασών εντός του ΕΠΡ είναι οι Δασικές Υπηρεσίες Ξάνθης, Δράμας, Σταυρούπολης και 

Κάτω Νευροκοπίου. 

Η περιοχή του ΕΠΡ προστατεύεται από πολλαπλά συστήματα προστασίας σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα: επτά (7) περιοχές του ΕΠΡ έχουν ενταχθεί 

στο δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ και 

2009/147/ΕΚ (δύο (2) SPA και πέντε (5) SCI), 2 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα 

Μνημεία της φύσης, επτά (7) περιοχές, ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία και τρεις (3) περιοχές έχουν χαρακτηρίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ως Βιογενετικά Καταφύγια. Το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου (σχεδόν 92%) 

χαρακτηρίζεται ως «ζώνη βιώσιμης χρήσης και ανάπτυξης», όπου η παραγωγή βιομάζας 

επιτρέπεται μετά την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης εγκεκριμένων από τις τοπικές δασικές 

υπηρεσίες. 
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8.2.2 Περιγραφή του δυναμικού βιομάζας ξύλου στο πάρκο 

Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

Ροδόπης ενσωματώνει τα πιο 

παραγωγικά δάση ξυλείας της 

Ελλάδας, που διαχειρίζονται εντός 

του πεδίου εφαρμογής δεκαετών 

σχεδίων διαχείρισης δασών. Το 

δυναμικό παραγωγής βιομάζας 

της περιοχής του ΕΠΡ θεωρείται 

υψηλό. 

Το μεγαλύτερο μέρος του πάρκου 

(97,24%) καλύπτεται από δάση και 

δασικές εκτάσεις, ενώ μόνο το 

2,15% αποτελείται από γεωργικές εκτάσεις. Όλα τα εδάφη με δάση και ξύλα ανήκουν στο 

ελληνικό κράτος. Η Δασική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εποπτεία 

τους. Η παραγωγή ξυλείας ρυθμίζεται μέσα από την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης δασών, 

που ισχύει για περιόδους 10 ετών, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις δασικές υπηρεσίες, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δασικών οικοσυστημάτων. 

Το υψηλό ποσοστό τύπων κάλυψης δασών και δασικών εκτάσεων εξηγεί επίσης τη μεγάλη 

σημασία του ξύλου ως πηγή βιομάζας σε σχέση με τα υπολείμματα που προέρχονται από 

γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή του ΕΠΡ. 

Λεπτομερή στοιχεία για την παραγωγή στο ΕΠΡ δύσκολα παρέχονται λόγω αναντιστοιχίας 

των ορίων του ΕΠΡ και των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών. Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί δίνει 

μια προσέγγιση της παραγωγής ξυλείας σε m3 εντός του ΕΠΡ που προέρχεται για τις 

Δασικές Υπηρεσίες της Δράμας και του Νευροκοπίου. 

Πίνακας 24 Παραγωγή ξυλείας (m3) στην περιοχή του ΕΠΡ (έτος 2013)  

 Στρόγγυλη 
ξυλεία   

Βιομηχανική  Καυσόξυλα Σύνολο  

Νευροκόπι 11.983 0 21.871 33.854 

Δράμα  54.480 4.376 31.794 90.650 

Σύνολο 66.463 4.376 53.665 124.504 

 

8.2.3 Περιγραφή της αλυσίδας παραγωγής 

Τα υφιστάμενα συστήματα εκμετάλλευσης της δασικής παραγωγής χρησιμοποιούνται για 

την ανάπτυξη της προσφοράς της τοπικής πιλοτικής αλυσίδας. Το LSCP περιλαμβάνει μόνο 

την παραγωγή θερμικής ενέργειας από καυσόξυλα ή/ και πέλλετ. 
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Η ΤΑΕ ακολουθεί τη σύγχρονη ροή εργασίας που εφαρμόζονται στην παραγωγή και 

εμπορία ξυλείας, δεδομένου ότι το ξύλο είναι η βασική πηγή βιομάζας στο ΕΠΡ. Η 

λειτουργική ΤΑΕ περιλαμβάνει μια Τοπική Αρχή (Δήμος Νευροκοπίου) ως τελικό χρήστη. Η 

Τοπική Αρχή τροφοδοτείται με βιομάζα από έναν προμηθευτή βιομάζας (έμπορο) σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Ο έμπορος αποκτά τη βιομάζα (πέλλετ) από τον μεταποιητή 

(ιδιωτική εταιρεία). Ο μεταποιητής εφοδιάζεται με πρώτη ύλη (ξύλο) από τον ΥΔΣ 

(υπεύθυνο δασικής συγκομιδής) υπό την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας (ιδιοκτήτη του 

δάσους). 

Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει τους βασικούς παράγοντες και διασυνδέσεις της ΤΑΕ 

στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ροδόπης. 

 

Σύμφωνα με τις συστάσεις μας, ο πάροχος θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να παρέχει 

στις τοπικές αρχές βιομάζα που προέρχεται από την περιοχή του ΕΠΡ ή/ και να παρέχει 

λέβητα βιομάζας για θέρμανση. Ο πάροχος θα πρέπει επίσης να αναλάβει την εξυπηρέτηση 

και τη συντήρηση του λέβητα (π.χ. διαδικασίες ανεφοδιασμού), σε περίπτωση που ο 

πάροχος προσφέρει το λέβητα χωρίς κόστος (ή χαμηλότερο από το τρέχον κόστος αγοράς), 

η Τοπική Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράζει βιομάζα για ορισμένο χρονικό 

διάστημα από το συγκεκριμένο πάροχο, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που 

περιγράφονται στη σύμβαση. Έχει επίσης υποβληθεί μια σε εξέλιξη πρόταση στην Κεντρική 

Δασική Υπηρεσία για μείωση των τελών που συνδέονται με την εκμετάλλευση ξυλείας από 

το FWC και επιβάλλονται από τη Δασική Υπηρεσία. 
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8.2.4 Περιγραφή των παραγωγών, προμηθευτών βιομάζας ξύλου 

Η δημόσια Δασική Υπηρεσία ως ο ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για τη διαχείριση των δασών 

και οι τοπικοί Συνεταιρισμοί Δασεργατών συμμετέχουν στις διαδικασίες συγκομιδής της 

δασικής βιομάζας. 

Οι Συνεταιρισμοί Δασεργατών (ΣΔ) είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν μέσα σε 

κρατικά δάση παρέχοντας υπηρεσίες υλοτομίας. Τα βασικά νομοθετικά κείμενα που 

διέπουν τη λειτουργία τους είναι οι εξής: 

• Νόμος 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 

• Προεδρικό Διάταγμα 126/1986 «Διαδικασίες για τη χορήγηση της λειτουργίας, 

συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο κράτος και νομικά πρόσωπα του 

δημόσιου τομέα σε δασικούς συνεταιρισμούς». 

Το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο καθιστά τους Συνεταιρισμούς Δασεργατών το μοναδικό 

παράγοντα σε εργασίες υλοτόμησης και, ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στη διαδικασία 

παραγωγής βιομάζας στην ΤΑΕ είναι υποχρεωτική. Στην περιοχή του ΕΠΡ, υπάρχουν 72 

Συνεταιρισμοί Δασεργατών με 463 μέλη. Αυτοί οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια μεγάλη 

κατάτμηση και ένα μικρό μέσο μέγεθος των επιμέρους συνόλων από μέλη. 

Οι Συνεταιρισμοί Δασεργατών μοιράζονται τον προβλεπόμενη όγκο για συγκομιδή ξυλείας, 

σύμφωνα με ετήσια ή διετή προγράμματα, που καταρτίζονται από κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση. Κάθε ΣΔ είναι εγκατεστημένος σε μία ή περισσότερες δασικές συστάδες μέσα 

στην περιοχή συγκομιδής από τη Δασική Υπηρεσία. Με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, οι συνεταιρισμοί παρέχουν κατάθεση εγγύησης ίση με το 5% της αξίας του 

όγκου υλοτομημένης ξυλείας. 12% των εσόδων που προέρχονται από την πώληση 

προϊόντων ξυλείας μεταφέρονται στη Δασική Υπηρεσία και το Πράσινο Ταμείο και ένα 

διοικητικό τέλος 5% μεταφέρεται στο δήμο όπου γίνεται η συγκομιδή. Σήμερα και στο 

πλαίσιο εφαρμογής της Τοπικής Αλυσίδας εφοδιασμού, 21 συμβάσεις έχουν υπογραφεί 

μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας και των Συνεταιρισμών Δασεργατών / παραγόντων ΜΣ. Οι 

ημερομηνίες υπογραφής ΜΣ είναι από 4/4/2014 έως 30/6/2014. 

Η Δασική Υπηρεσία ορίζει επιτόπου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, τα 

σύνορα συγκομιδής για κάθε συνεταιρισμό, και σηματοδοτεί τα δέντρα για υλοτομία. Οι 

συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την καταγραφή και να μετακινήσουν 

τους κορμούς έξω από την περιοχή συγκομιδής μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Αφαιρούνται τα κλαδιά από τους κορμούς και αυτοί διαμορφώνονται σε προϊόντα ξυλείας, 

τα οποία μεταφέρονται προσωρινά σε δασικούς δρόμους ή σε μια κορμοπλατεία. Λεπτά 

υπολείμματα ξύλου παραμένουν στις συστάδες. Μηχανήματα μεταφοράς 

χρησιμοποιούνται για τεχνικό ξύλο, αλλά καυσόξυλα μεταφέρονται από τη συστάδα με  

υποζύγια (μουλάρια). Τα κούτσουρα χωρίζονται σε κατηγορίες προϊόντων, καταρτίζονται 

και υπολογίζονται στο δρόμο (ή την κορμοπλατεία) από τη Δασική Υπηρεσία, προκειμένου 
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να χρεώσει τα κρατικά τέλη. Μετά από αυτό, κάθε συνεταιρισμός είναι ελεύθερος να πωλεί 

τα προϊόντα υλοτομημένης σε εμπόρους ξυλείας, εταιρείες ξυλείας με πριονιστήριο, 

κατασκευαστές πέλλετ, κ.λπ. 

Οι Συνεταιρισμοί Δασεργατών λειτουργούν σε ένα ειδικό προστατευτικό και θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο καταστέλλει τον ανταγωνισμό και μπορεί να στρεβλώσει την αγορά 

ξυλείας και, κατά συνέπεια, την παροχή βιομάζας. Ο μεγάλος αριθμός ΣΔ και ο μικρός 

αριθμός μελών τους περιορίζουν τις δυνατότητές τους σε εργασίες υλοτόμησης ξυλείας και 

εμποδίζουν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις για τη συγκομιδή και κατεργασία του ξύλου. 

Μετά τις εργασίες υλοτόμησης και την έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας, τα προϊόντα ξυλείας 

πωλούνται στο δρόμο (ή στην κορμοπλατεία) από τους Συνεταιρισμούς Δασεργατών στην 

αγορά ξυλείας (έμποροι ξύλου, εταιρείες ξυλείας με πριονιστήριο, κατασκευαστές πέλλετ, 

κλπ.). Η μεταφορά των κορμών ξύλου γίνεται με φορτηγά και το κόστος μεταφοράς 

επιβαρύνει τον αγοραστή. 

Σήμερα και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Τοπικής Αλυσίδας Εφοδιασμού, 6 συμβάσεις 

έχουν υπογραφεί μεταξύ των Δασικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών εταιρειών (ALFA 

Wood)/φορείς ΜΣ). Οι ημερομηνίες υπογραφής της σύμβασης είναι από 10/7/2014 έως 

26/9/2014. 

Η αποθήκευση είναι επίσης ευθύνη του αγοραστή. Οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του ΕΠΡ (μεταποιητές ξύλου, έμποροι και παραγωγοί 

πέλλετ), έχουν δικούς τους χώρους φύλαξης (υπαίθριους ή/και καλυμμένους) προκειμένου 

να εξασφαλίσουν την κατάλληλη αποθήκευση των πρώτων υλών και των τελικών 

προϊόντων. 
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Η κατεργασία ξύλου και τα επαγγέλματα εμπορίας ασκούνται ελεύθερα, από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ακόμη και οι Συνεταιρισμοί Δασεργατών μπορούν να 

ασχολούνται με κατεργασία ξύλου και εμπορία χωρίς περιορισμούς, κάτι που στην 

πραγματικότητα είναι πολύ σπάνιο. Σχετικά πρόσφατοι κανονισμοί έχουν εκδοθεί για την 

προστασία των καταναλωτών στις συναλλαγές με εμπόρους ξύλου: 

1. Οδηγός για μεταφορά καυσόξυλα που είναι πραγματικά μια τεχνική περιγραφή 

για αποθήκευση και εμπορία βιομάζας που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και τον επιμελήθηκε το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) 

2. Στερεά καύσιμα βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση - Απαιτήσεις και Μέθοδοι 

Δοκιμής Υπουργική Απόφαση 198/2013 (ΦΕΚ 2499 /Β/04.10.2013), Υπουργείο 

Οικονομικών 

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Ροδόπης, υπάρχουν σήμερα δύο (2) μεγάλες 

εταιρείες κατεργασίας και εμπορίας ξύλου και αρκετές μικρές. Όλες δραστηριοποιούνται 

στην εμπορία καυσόξυλων και θα συμμετάσχουν στο ΤΑΕ. Υπάρχουν επίσης δύο 

εγκαταστάσεις πέλλετ με παραγωγή υψηλής χωρητικότητας. Μια από αυτές είναι 

εγκατεστημένη στην περιοχή των συνόρων του πάρκου και συμμετέχει στο ΤΑΕ. 

Η εισαγωγή βιομάζας στην Ελλάδα είναι δωρεάν και οι έμποροι ξυλείας μπορούν να 

εισάγουν βιομάζα από γειτονικές χώρες – κάτι που το κάνουν πραγματικά. Εφόσον το ΕΠΡ 

βρίσκεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η εισαγωγή είναι εύκολη και φθηνή και θα 

μπορούσε να αποτρέψει την εκμετάλλευση τοπικής βιομάζας. Η νομοθεσία περί ΦΠΑ και οι 

κανονισμοί εισαγωγών μεταξύ των χωρών της ΕΕ δημιουργούν μειονεκτήματα στην τοπική 

παραγωγή βιομάζας εντός του ΕΠΡ. Η ελληνική παραγωγή πέλλετ χρεώνεται με ΦΠΑ 23%, 

ενώ το ίδιο προϊόν που εισάγεται από τη Βουλγαρία χρεώνεται με ΦΠΑ 0%. Επιπλέον, ο 

ΦΠΑ στα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και τα ανανεώσιμα καύσιμα με 

χαμηλή θερμική απόδοση (καυσόξυλα για σόμπες και τζάκια) είναι 13%, δέκα μονάδες 

χαμηλότερος από αυτόν των πέλλετ. 

8.2.5 Περιγραφή των τελικών χρηστών 

Οι τοπικές δημοτικές αρχές είναι και θα συνεχίσουν να είναι οι μεγάλοι καταναλωτές 

βιομάζας, που εμπλέκονται ως τελικοί χρήστες με εγκατάσταση καυστήρων βιομάζας για τη 

θέρμανση δημοτικών κτιρίων. Ομάδες του ΔΠΘ και του ΕΠΡ πιστεύουν ότι οι τοπικές αρχές 

είναι οι πιο κατάλληλοι φορείς για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της 

βιομάζας που προέρχεται από την αειφόρα διαχείριση των τοπικών δασών, με 

εγκαταστάσεις που μπορούν να παρουσιαστούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής. 

Δεδομένου ότι καμία μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα δεν είναι εγκατεστημένη 

στην περιοχή του ΕΠΡ, ο τελικός καταναλωτής της ΤΑΕ θα είναι τα νοικοκυριά που 

χρησιμοποιούν καυσόξυλα και πέλλετ για τη θέρμανση. Η δυναμική του πληθυσμού και οι 

ενεργειακές ανάγκες στην περιοχή αναφοράς του Εθνικού Πάρκου Ροδόπης καθορίζουν τη 
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συνολική ζήτηση της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας. Οι θερμικές ενεργειακές 

απαιτήσεις των κοινοτήτων εντός του ΕΠΡ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι: κατά κεφαλήν 10.782 

MJ που σημαίνει 0.257 toe ή 2.995 KWh ανά κάτοικο ετησίως. 

Συγκρίνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις των κοινοτήτων του ΕΠΡ με την εκτιμώμενη 

παραγωγή ξυλείας του πάρκου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πάρκο έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές κατά σχεδόν 4 φορές. Μια αύξηση στην 

παραγωγή καυσόξυλων κατά 30% (ορθολογική εκτίμηση σύμφωνα με τα δεδομένα από τα 

τοπικές δασικές υπηρεσίες) θα καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις κατά σχεδόν 6 φορές. 

8.2.6 Ρύθμιση της αλυσίδας παραγωγής 

Ομάδες του ΔΠΘ και του ΕΠΡ έχουν έρθει σε επαφή - κατά τη διάρκεια των οργανωμένων 

εκδηλώσεων ενημέρωσης και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης – με τις τοπικές 

κοινότητες, οι οποίες αποτελούν μεγάλους καταναλωτές ενέργειας (δημαρχεία, σχολεία, 

κτίρια διοίκησης, κ.λπ.), και πέτυχαν μια συμφωνία για την εγκατάσταση καυστήρων 

βιομάζας σε κτίρια του δήμου Νευροκοπίου. Άλλοι δήμοι, συνειδητοποιώντας τα οφέλη, 

εξέφρασαν επίσης την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε παρόμοιες εγκαταστάσεις και 

αναζητούν οικονομικά μέσα. 

 

Επί του παρόντος, υπάρχουν έξι (6) εγκαταστάσεις βιομάζας που λειτουργούν στο πλαίσιο 

της ΤΑΕ - στο Δήμο Νευροκοπίου, και χρησιμοποιούν καύσιμα πέλλετ, με συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ> 1 MW και μέση απόδοση 90%. Στην επόμενη περίοδο θέρμανσης 

(2015-16), έχει προγραμματιστεί η λειτουργία τριών (3) νέων καυστήρων σε δημόσια κτίρια 

των Δήμων Παρανεστίου & Μύκης, με τη χρήση πέλλετ και με παρόμοια χωρητικότητα 

καύσης και απόδοση. Οι τοπικές δημοτικές αρχές που εγκαθιστούν νέους τεχνολογικούς 

καυστήρες με αποδοτική μετατροπή και ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 

κτίρια δήμου θεωρούνται ως ο φορέας για την προώθηση της χρήσης βιομάζας για 

ενεργειακή χρήση εντός του ΕΠΡ. Ο Δήμος Νευροκοπίου αναμένεται να αποτελέσει 

παράδειγμα καλής πρακτικής - έξι 

καυστήρες πέλλετ έχουν ήδη 

εγκατασταθεί εκεί σε έξι δημοτικά κτίρια, 

και η χρήση των πέλλετ ως πηγής θερμικής 

ενέργειας αναμένεται να επεκταθεί και σε 

άλλο κτίριο στο άμεσο μέλλον. Άλλοι 

δήμοι του πάρκου αναζητούν οικονομικά 

μέσα για την εγκατάσταση παρόμοιων 

εγκαταστάσεων θέρμανσης. 

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενημέρωσης 

για το έργο, ομάδες του ΔΠΘ και του ΕΠΡ 
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τόνισαν τα μειονεκτήματα της επικρατούσας χρήσης βιομάζας σε παραδοσιακές σόμπες και 

τζάκια, και επεσήμαναν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη των νέων τεχνολογικών 

λύσεων στη χρήση της βιομάζας για θέρμανση. Η αποδοτική μετατροπή και ελάχιστες 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν επίσης να είναι ο στόχος των 

εγκαταστάσεων σε κτίρια δήμου. 

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης κατά τη φάση ενημέρωσης για το έργο προέκυψε η 

ανάγκη για μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των δασών για παραγωγή βιομάζας 

για ενέργεια, καθώς επίσης και μια μεταρρύθμιση της οργάνωση των ΣΔ για να επιτραπεί η 

δημιουργία συστημάτων με μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής και να επιτραπούν βιώσιμες 

επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. 

Το διάγραμμα ροής των διαδικασιών για τη σύσταση της ΤΑΕ. 

 

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης έδειξαν ότι οι τοπικοί 

φορείς του Εθνικου Πάρκου Ροδόπης δεν είχαν εκτιμήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης τοπικής βιομάζας ως πηγής ενέργειας. Δραστηριότητες ενημέρωσης από το ΔΠΘ και 

το ΕΠΡ συγκέντρωσαν προμηθευτές και καταναλωτές και έχουν συμβάλει σε αποφάσεις για 

την αποτελεσματική χρήση των τοπικών βιομάζας για θέρμανση. 

Ειδικές και επί τόπου συνεδριάσεις ανέδειξαν την ανάγκη για την προσαρμογή της ΤΑΕ και 

έδειξαν το δρόμο για εξεύρεση λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα, όπως οι ανάγκες 

Εκδηλώσεις Ενημέρ. 

Συζ. στρογ. τράπεζας  

Ειδικές Συνεδριάσεις Επί τόπου συνεδρ. 

Σύνολο Συμβάσεων  

Εξομάλυνση 

Μόνιμο LCP 

ΜΣ 
Ανάπτυξη   

Εφαρμογή /Παρακολούθηση  
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ανεφοδιασμού (επαναπλήρωση πέλλετ), απόκτηση εγκαταστάσεων με καυστήρα 

(χρηματοδότηση μέσω εκμίσθωσης), μείωση των τελών εκμετάλλευσης συστάδων δέντρων 

από τους ΣΔ, κ.λπ. 

Οι μελλοντικές δραστηριότητες του έργου στοχεύουν σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, η 

εφαρμογή και η παρακολούθηση των πιλοτικών ΤΑΕ; τα δεδομένα που αφορούν την πρώτη 

περίοδο θέρμανσης πρέπει να συλλέγονται, αναλύονται και αξιολογούνται από τις 

ελληνικές ομάδες. Δεύτερον, η προώθηση και η εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος 

λειτουργίας σε άλλους πιθανούς τελικούς χρήστες εντός της περιοχής του ΕΠΡ: οι εταίροι 

θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διάδοση, διοργάνωση συναντήσεων τετ-α-τετ με 

άλλους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

τοπικής βιομάζας και παρέχοντας υποστήριξη προς τους εμπλεκόμενους φορείς. 
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8.3 Πάρκο Κοζτζάνσκι  

8.3.1 Περιγραφή του πάρκου 

Το Πάρκο Κοζτζάνσκι βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα της Σλοβενίας και είναι 

ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα 

αποθέματα φύσης στη Σλοβενία. Καλύπτει 

έκταση μεγαλύτερη από 206 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, αποτελεί περιφερειακό πάρκο 

και ένα μωσαϊκό που αποτελείται από 

τους υπο-Άλπεους Λοφους Posavsko, 

οινοπαραγωγικές πλαγιές και πεδιάδες 

κατά μήκος του ποταμού Σότλα. Είναι μια 

όμορφη έκταση με παρθένα φύση και 

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 

Ο διαχειριστής της προστατευόμενης 

περιοχής είναι ο Δημόσιος Οργανισμός του Πάρκου Κοζτζάνσκι.  

Το δάσος με οξιές στο Όρος Orlica, οι ολισθηρές πλαγιές του Vetrniki και Oslica, τα παλιά περιβόλια 

διάσπαρτα σε όλες τις λοφοπλαγιές, οι υγρότοποι κατά μήκος του ποταμού Σότλα, καθώς και τα 

φαράγγια και οι χαράδρες, είναι το σπίτι για μια 

πληθώρα ειδών φυτών και ζώων, ορισμένα από τα 

οποία είναι σπάνια ή απειλούμενα. Η 

απομονωμένη περιοχή καρστικού προσθέτει μια 

ξεχωριστή ποιότητα στην περιοχή Kozjansko, 

προκαλεί έκπληξη στους επισκέπτες με 

καταβόθρες, ξηρές δολίνες και πηγές στο ποτάμι, 

καρστικά σπήλαια και χάσματα. Το 

καλοδιατηρημένο τοπίο αντανακλά εκατοντάδες 

χρόνια ανθρώπινης δραστηριότητας: πανίσχυρα 

κάστρα, αρχαίοι καθεδρικοί ναοί και 

προσκυνήματα, μεσαιωνικές αγορές, και 

χαρακτηριστικές τοπικές αγροτικές κατοικίες με 

τέλεια οργωμενους καμπους. 

Το υψηλό ποσοστό βιοποικιλότητας κατατάσσει το 

Πάρκο Κοζτζάνσκι ανάμεσα στα πιο σημαντικά 

καταφύγια στη Σλοβενία και στην Ευρώπη, και το 

μεγαλύτερο μέρος του πάρκου (69%), 

προστατεύεται ως ειδικό καταφύγιο του δικτύου 
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NATURA 2000. 

Εικόνα 24 Natura 2000 εντός του Περιφερειακού Πάρκου Κοζτζάνσκι  

 

Η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής Kozjansko έχει δημιουργήσει μια μοναδική 

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης, καθώς και ανάμεσα στην 

παράδοση και την πρόοδο, και τα δυο απαραίτητα για μια σύγχρονη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα 

μονοπάτια πεζοπορίας, οι ποδηλατικές διαδρομές, οι διαδρομές κρασιού και πολλές 

τοπικές εκδηλώσεις παρουσίασης των παραδοσιακών και σύγχρονων προϊόντων μας 

συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής με πολιτιστικά αξιοθέατα και ανθρώπους. 

Η προστατευόμενη περιοχή του πάρκου, με ευρεία ζώνη επιρροής, έχει χαρακτηριστεί 

βιόσφαιρα στο πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (MAB), υπό την αιγίδα 

της UNESCO. 

 

Εικόνα 25 Η θέση της προστατευόμενης περιοχής στη Σλοβενία  

 

8.3.2 Περιγραφή του Δυναμικού Βιομάζας Ξύλου στο Πάρκο 

Μια επισκόπηση των πιθανών πηγών βιομάζας ξύλου εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

 

Πίνακας 25 Επισκόπηση των πιθανών πηγών βιομάζας ξύλου εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χρήση γης  Έκταση 
(εκτ.)  

%  

Δάσος   9.580  47  

Βοσκοτόπια  5.640  28  

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις  2.130  10  

Αμπελώνες  1.080  5  

Δενδρόκηποι  460  2  

Άλλες μορφές γης  1.710  8  

Περιφερειακό Πάρκο Κοζτζάνσκι – μαζί  20.600  100  

Περιφ. Πάρκο Κοζτζάνσκι  
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Εικόνα 26 Δασικές εκτάσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής 

 

8.3.3 Περιγραφή της αλυσίδας παραγωγής 

8.3.3.1 Δυναμικό βιομάζας ξύλου  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, και σε συνεργασία με τη Σλοβενική Δασική 

Υπηρεσία, την Αγροτική Συμβουλευτική Υπηρεσία και το Ινστιτούτο Δασών, έχουμε 

ετοιμάσει μια επισκόπηση των πιθανών πηγών βιομάζας και θεσπίσει μια αλυσίδα αξίας 

του ξύλου και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, καθώς και τη χρήση βιομάζας στις 

προστατευόμενες περιοχές. 

Πίνακας 26 Πηγές Βιομάζας 

Δάση  Περίπου 40% της σχεδιασμένης 
κοπής  

Απόβλητα από Κατεργασία Ξύλου 40–60% 
Απόβλητα από Γεωργική Γη μέχρι 3m3/εκτ./έτος 
Υπολείμματα ξυλείας σε Αγροκτήματα  1 έως 3m3/έτος 
Κατάφυτα Οικόπεδα μέχρι 1m3/εκτ./έτος 
Παρόχθιες περιοχές κατάφυτες με δέντρα και 
θάμνους και άχρηστα προϊόντα ξύλου 

μέχρι 3m3/εκτ./έτος 

 
Πίνακας 27 Το Δυναμικό της Βιομάζας από Διάφορες Περιοχές εντός της Προστατευόμενης 
Περιοχής  

Χρήση  m3/έτος 

Δάση  16.000 m3 

Γεωργική γη (αμπελώνες, οπωρώνες) 3.000–6.500 m3 

Κατάφυτες Εκτάσεις  300–600 m3 

Το Δυναμικό Παρόχθιων Περιοχών 100–200 m3 
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Πίνακας 28 Βασικοί Δείκτες Δασικών Κονδυλίων  

Έκταση 
δάσους  

Κωνοφόρα / 
φυλλοβόλα (%) 

Ιδιώτες / Κράτος  
(%) 

Ξυλαπόθεμα 
(m3/εκτ.) 

Αύξηση 
(m3/εκτ./έτος

)  

9.583 εκτ. 8/92 73/27 285  8,2  

 

Η φυσική διατήρηση των δασών αποτελεί εγγύηση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

των επιστροφών. 

 

Η Μέγιστη Επιτρεπόμενη Υλοτόμηση – Υλοποίηση 

Μια δεκαετή προσαύξηση ανέρχεται σε 865.000 m3, εκ των οποίων η μέγιστη δυνατή 

υλοτόμηση της αύξησης είναι 77% και η επιτρεπόμενη υλοτόμηση του ξυλαποθέματος 

είναι 21%. Η υλοποίηση της επιτρεπόμενης υλοτόμησης κατά την περίοδο 2008-2012 

ήταν 100-106% σε κρατικά δάση και 30-53% σε ιδιωτικά δάση. Κατά τα τελευταία πέντε 

χρόνια, η μέση ετήσια υλοτόμηση ανήλθε σε 36.000 m3. 

 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των Δασών 

Τα δάση κατέχονται από περίπου 8000 ιδιοκτήτες. Το μέγεθος της μέσης ιδιωτικής 

έκτασης είναι 1,5 εκτάρια. 

• Το 66% των ιδιοκτητών κατέχουν ένα ακίνητο έκτασης 1 εκτάριο, που 

περιλαμβάνει 15% της έκτασης  

• Το 95% των ιδιοκτητών κατέχουν ένα ακίνητο έκτασης 1-5 εκταρίων, που 

περιλαμβάνει 60% της έκτασης 

• 4% των ιδιοκτητών κατέχουν ένα ακίνητο μεγαλύτερο από 5-10 εκτάρια, που 

περιλαμβάνει το 20% της έκτασης  

• 1% των ιδιοκτητών κατέχουν ένα ακίνητο μεγαλύτερο από 10 εκτάρια, που 

περιλαμβάνει το 20% της έκτασης. Το 1% των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων 

παρακολουθούν ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης στη Σλοβενία Δασική 

Υπηρεσία. 

• Το 15% των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων λαμβάνουν κάθε χρόνο οδηγίες από τη 

Δασική Υπηρεσία Σλοβενίας με την έκδοση εντολών. 
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Εικόνα 27 Δομή ενός ιδιωτικού δασικού ακινήτου  

 

Συνθήκες Μεταφοράς 
Το 99% της μεταφοράς εκτελείται με χρήση ελκυστήρα. Η μέση απόσταση μεταφοράς είναι 
344 μέτρα. 

200 μ. 200–400 μ. 400–600 μ. 600–800 μ. 

25% 51% 17% 7% 

 
Το Ζήτημα της Ανάληψης Βιομάζας από το Δάσος: 

• Είναι απαράδεκτη η λήψη θάμνων στενότερων από 5 εκατοστά. 

• Είναι απαράδεκτη η συντριβή ολόκληρων δέντρων. 

• Η μέθοδος μεταφοράς και η τεχνολογία παρασκευής ξυλοτεμαχιδίων δεν είναι 

αποδεκτή με πρέμνα δέντρων. 

 
Πίνακας 29 Βάση Υπολογισμού του δυναμικού βιομάζας ξύλου  

Φάση Ανάπτυξης / διαμέτρος των δέντρων % 
Νεαρά δέντρα (λιγότερο από 10 εκατ.) 100 

Ξυλοπολτός (10-30 εκατ.) 75 
Συστάδα ώριμων δέντρων (πάνω από 30 εκατ.) 45 

Ανασύσταση δάσους  40 
Περιοχές με λόχμη και φτέρη  85 

Λόχμες  100 

 

Ο παράγοντας ακαθάριστα / καθαρά είναι 0,90 και οφείλεται στη χρήση κλαδιών 

(διάμετρος μεταξύ 5 και 8 εκατ.). Η πραγματική ακαθάριστη σχεδιαζόμενη κοπή εξετάζεται 

σύμφωνα με τα στάδια ανάπτυξης. Οι κλειστές επιφάνειες κατανέμονται ομοιόμορφα σε 

όλες τις φάσεις ανάπτυξης. 
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Πίνακας 30 Το δυναμικό των δασών   

 Δυναμικό Βιομάζας (m3) Μερίδιο της Μέγιστης 
Πιθανής Συγκομιδής (%) 

Μικτή 

προγραμματισμένη 

υλοτόμηση 
66.500 100 

Κατάλληλο  30.000 44 
Προσβάσιμο  26.000 40 
Βιώσιμο  23.000 35 
Κατάλληλη υλοποίηση 16.000 24 

 
Πίνακας 31 Το δυναμικό Αγροκτημάτων  

 Έκταση  Ετήσιο Δυναμικό  

Αμπελώνες  1.082 1–2 m3/εκτ. 

Οπωρώνες  456 2–3 m3/εκτ. 

Βοσκοτόπια / 
λιβάδια  

5.641 0,2–0,5 m3/εκτ. 

 

3.000 έως 6.500 m3 βιομάζας ξύλου θα μπορούσαν να ληφθούν από αγροκτήματα σε 

ετήσια βάση. 

 

 

Το Δυναμικό των Αγροκτημάτων στην Περιοχή του Πάρκου 

Τα 700 αγροκτήματα στην προστατευόμενη περιοχή παράγουν ετησίως από 700 έως 1.400 

m3 υπολειμμάτων ξυλείας. Περίπου 80 ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων κατέχουν  

περισσότερα από 10 εκτάρια. 

Το Δυναμικό της Πρωτογενούς Κατεργασίας Ξύλου  

ποικιλία  σανίδες δοκοί άλλα 

% απόβλητα  45 30 60 
 

Τα πριονιστήρια και η περαιτέρω κατεργασία του ξύλου στην προστατευόμενη περιοχή 

παρέχουν ετησίως από 1.000 έως 2.000 m3 των υπολειμμάτων ξυλείας. 

 

Το Δυναμικό Εγκατάλειψης Γης 

 

Από τα 574 εκτάρια των εγκαταλελειμμένων εκτάσεων που διατίθενται, θα μπορούσαμε να 

λάβουν κάθε χρόνο 300-600 m3 βιομάζας ξύλου. Θα ήταν φρόνιμο να επωφεληθούμε από 

το 75% των ποσοτήτων αυτών. 

 

Το Δυναμικό των Παρόχθιων Περιοχών 
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Από τα 61 εκτάρια γης κατά μήκος ποταμών και ρεμάτων, που είναι κατάφυτη με δέντρα, 

θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ετησίως 100 έως 200 m3 βιομάζας ξύλου. 

 

Συνολικό Τωρινό Δυναμικό Βιομάζας στην Προστατευόμενη Περιοχή 

 

Το πλήρες δυναμικό της βιομάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, είναι 

40.000 m3 ή σχεδόν 30.000 τόνοι. Μεταξύ 27.000 και 34.000 m3 ή μεταξύ 20.000 και 25.000 

τόνοι βιομάζας θα ήταν κατάλληλοι για μόνιμη χρήση. 

 

8.3.3.2 Βασικές προκλήσεις στον Τομέα της Χρήσης Βιομάζας Ξύλου 

1. Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας από βιομάζα (η ενεργειακή 

αποκατάσταση των κτιρίων). 

2. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των κλιβάνων. 

3. Θέρμανση σε συνδυασμό με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

4. Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού. 

6. Αύξηση της ζήτησης με την κατασκευή συστημάτων τηλεθέρμανσης. 

 

Βασικές προκλήσεις στον τομέα των Δασών 

1. Συνεργασία των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων ώστε να δημιουργηθεί μια μορφή κοινής 

διαχείρισης και απόδοσης στην αγορά. 

2. Μείωση του κατακερματισμού των δασικών ακινήτων. 

3. Μεγαλύτερο άνοιγμα των δασών με δασικούς δρόμους. 

4. Χρήση αποτελεσματικών και περιβαλλοντικά αποδεκτών τεχνολογιών για συγκομιδή και 

αποθήκευση. 

 

8.3.4 Περιγραφή των παραγωγών, προμηθευτών βιομάζας ξύλου 

 

Ο πάροχος της βιομάζας στην προστατευόμενη περιοχή είναι ο γεωργός ο οποίος έχει 

καταχωρήσει μια συμπληρωματική δραστηριότητα στη γεωργική εκμετάλλευση, που 

σημαίνει ότι η παραγωγή βιομάζας λειτουργεί ως επιπλέον μορφή εισοδήματος. Την 

περίοδο θέρμανσης 2014/2015, οι γεωργοί παρείχαν πλήρη εφοδιασμό βιομάζας ξύλου για 

την τηλεθέρμανση στο Kozje. Μια επαρκής ποσότητα ξυλώδους βιομάζας προέρχεται από 

γεωργούς που κατέχουν και δασικές εκτάσεις. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι δικός  

τους. 

Εκτός από την τηλεθέρμανση στο Kozje, η βιομάζα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση 

ορισμένων μεμονωμένων νοικοκυριών στην προστατευόμενη περιοχή. Η ποσότητα του 

δάσους που καλύπτει την περιοχή αυτή είναι μικρή, ωστόσο, πολλά νοικοκυριά 

εξακολουθούν να θερμαίνονται με τη χρήση συμβατικών καυσόξυλων. Δεδομένης της 

υψηλής τιμής των καυσίμων, η θέρμανση από βιομάζα σε μεμονωμένα νοικοκυριά 
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αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα δέκα χρόνια. Αναμένουμε επίσης ότι ο αριθμός 

παραγωγών και προμηθευτών βιομάζας θα αυξηθεί κατά τα επόμενα χρόνια. 

 

8.3.5 Περιγραφή των τελικών χρηστών 

 

Οι τελικοί χρήστες της τηλεθέρμανσης στο Kozje είναι: 

- το κέντρο υγείας 

- το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο 

- μια πολυκατοικία (6 διαμερίσματα) 

- τρεις μεγάλες πολυκατοικίες (15 διαμερίσματα) 

- πέντε μονοκατοικίες 

 

 

Πίνακας 32 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος τηλεθέρμανσης στο Kozje  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Απόδοση του λέβητα                        1,5 MW 

Δεξαμενή αποθήκευσης              50.000 λ. ή 1 ημέρα αυτονομία 

Χωρητικότητα αποθήκευσης ξυλοτεμαχιδίων ξύλου          500 

m3 

Δίκτυο τηλεθέρμανσης                 1,5 χλμ. 

Ετήσια θερμική παραγωγή          2.000 MW/έτος 
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Οι παρακάτω δυο πίνακες παρουσιάζουν διαφορετικούς λέβητες βιομάζας. 

Πίνακας 33 Μικροί Λέβητες Βιομάζας πριν από το 2008: 

Τοποθεσία Δήμος Τύπος 
Καυσίμου 

Έναρξη του 
Συστήματος 

Εγκατεσ. 
Ισχύς (kW) 

Lesično Kozje Πέλλετ  2006 20 

Polje ob Sotli Podčetrtek Κορμοί 2005 18 

Bračna vas at Bizeljsko Brežice Κορμοί 2003 32 

Bizeljska cesta (Bizeljsko) Brežice Κορμοί 2004 40 

Brezovica na Bizeljskem Brežice Κορμοί 2007 25 

Brezovica na Bizeljskem Brežice Κορμοί 2007 25 

 

Πίνακας 34 Λέβητες Βιομάζας - Πέλλετ 

Τοποθεσία Δήμος Τύπος 
Καυσίμου 

Έναρξη του 
Συστήματος 

Trška cesta 15, Podčetrtek πέλλετ 2011 

Imenska Gorca 9 Podčetrtek πέλλετ 2012 

Imeno 12a Podčetrtek πέλλετ 2012 

Buče 47 Kozje πέλλετ 2012 

Brezovec pri Polju 11 Podčetrtek πέλλετ 2012 

Ješovec 39 Kozje πέλλετ 2012 

Kozje 29 Kozje πέλλετ 2012 

Reštanj 32 Krško πέλλετ 2011 

Zagaj 3 Bistrica ob Sotli πέλλετ 2012 

Vojsko 14a Kozje πέλλετ 2012 

Stara vas 55 Brežice πέλλετ 2012 
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8.3.6 Εγκατάσταση της αλυσίδας παραγωγής 

Η αλυσίδα παραγωγής χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. 

Φάση 1: Η οργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης  

- Διοργανώσαμε δύο εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό. 

- Προσκαλέσαμε αγρότες, ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δημοτικούς υπαλλήλους, την 

Αγροτική Συμβουλευτική Υπηρεσία, τη Σλοβενική Δασική Υπηρεσία, και μελετητές 

προστασίας της φύσης. 

- Τους παρουσιάσαμε τους στόχους του έργου, τα αποθέματα βιομάζας ξύλου στην 

προστατευόμενη περιοχή, και ένα παράδειγμα της αλυσίδας παραγωγής. Στη συνάντηση 

παρέστησαν επίσης ο τότε δυνητικός επενδυτής της τηλεθέρμανσης, ο οποίος παρουσίασε 

τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος στους συμμετέχοντες. 

Φάση 2: Η οργάνωση των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης 

- Οργανώσαμε τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. 

- Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα ήταν αφιερωμένη στους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, 

παραγωγούς βιομάζας, τον επενδυτή τηλεθέρμανσης και τη Σλοβενική Δασική Υπηρεσία. Ο 

πιθανός επενδυτής τηλεθέρμανσης ήθελε να μάθει τις πιθανότητες απόκτησης βιομάζας 

εντός της προστατευόμενης περιοχής για τις ανάγκες του, και τον ενδιέφερε πολύ η τελική 

τιμή. 

- Για τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, καλέσαμε εκπροσώπους της Σλοβενικής Δασικής 

Υπηρεσίας, δηλαδή τη μονάδα επιφάνειας Brežice και τη μονάδα επιφάνειας Celje, οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των δασών εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

Θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων για 

την παραγωγή και την πώληση βιομάζας ξύλου, καθώς και τις πιθανότητες για δημιουργία 

ενός Συλλόγου των Ιδιοκτητών Δασικών Εκτάσεων εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

- Η τρίτη στρογγυλή τράπεζα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του Συλλόγου των 

Ιδιοκτητών Δασικών Εκτάσεων της Σλοβενίας και σε παρουσίαση καλών πρακτικών στο 

πλαίσιο του συλλόγου. 

- Στην τέταρτη στρογγυλή τράπεζα, οι εκπρόσωποι των διαφόρων συλλόγων, καθώς και 

ορισμένες προστατευόμενες περιοχές έμαθαν την έννοια και τη λειτουργία της αλυσίδας 

παραγωγής βιομάζας ξύλου στη χώρα. 

Φάση 3: Η οργάνωση των επιμέρους συναντήσεων  

- Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το θέμα είναι η αξιοποίηση της βιομάζας ξύλου στην 

προστατευόμενη περιοχή, είναι σημαντικό να εξεταστεί το θέμα της αειφόρου χρήσης της 

εκμετάλλευσης. Πραγματοποιήσαμε τις ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο βιώσιμης 
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αξιοποίησης της βιομάζας με τα επιμέρους επαγγελματικά ιδρύματα που λειτουργούν 

εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

- Όλα τα πορίσματα μας θα τα συγκρίνουμε με αυτά άλλων προστατευόμενων περιοχών. 

8.4 Εθνικό Πάρκο Δούναβη-Ίπελ 

8.4.1 Περιγραφή του πάρκου 

Μετά από αρκετά χρόνια καθιερωμένης επαγγελματικής προετοιμασίας, το ένατο Εθνικό 

Πάρκο της Ουγγαρίας, το Εθνικό Πάρκο Δούναβη-Ίπελ ιδρύθηκε με 60.314 εκτάρια στις 28 

Νοεμβρίου, 1997. 

Το Εθνικό Πάρκο Δούναβη-Ίπελ είναι ίσως το πιο ποικιλόμορφο από όλα τα εθνικά πάρκα 

στην Ουγγαρία. Η μοναδική ποικιλομορφία του συνδυάζει τέσσερις περιοχές της 

Ουγγαρίας, το Όρος Pilis-Visegrád, το Όρος Börzsöny, την Κοιλάδα Ipoly καθώς και ένα 

μέρος της μεγάλης ουγγρικής πεδιάδας κατά μήκος του Δούναβη, σε μια αρμονική μονάδα. 

Το εθνικό πάρκο προορίζεται για τη διατήρηση των φυσικών αξιών αυτών των ορεινών 

δασών συγκεκριμένης ομορφιάς και των οικοτόπων κατά μήκος των ποταμών. 

Το Εθνικό Πάρκο Δούναβη-Ίπελ βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της Ουγγαρίας, βόρεια της 

Βουδαπέστης, και σε μερικά σημεία συνορεύει με τη Σλοβακία. Ορισμένα τμήματα του 

εθνικού πάρκου βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την πρωτεύουσα. Αυτό σημαίνει ότι η 

περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ψυχαγωγική χρήση και 

άλλες χρήσεις γης από τους ντόπιους κατοίκους. 

Ο διαχειριστής διατήρησης της φύσης του εθνικού πάρκου και άλλων προστατευόμενων 

περιοχών στην κεντρική Ουγγαρία είναι η Διεύθυνση Εθνικού Πάρκου Δούναβη-Ίπελ 

(ΔΕΠΔΙ). Η διοικητική έκταση της ΔΕΠΔΙ με τα 1.354.742 εκτάρια περιλαμβάνει 267.566 

εκτάρια τόπων διατήρησης της φύσης κοινοτικής σημασίας (περιοχές του δικτύου Natura 

2000) και περιοχές με διαφορετικό επίπεδο εθνικής προστασίας: το Εθνικό Πάρκο 

Δούναβη-Ίπελ, 8 Προστατευόμενες Περιοχές Τοπίου και 35 Προστατευόμενες Φυσικές 

Περιοχές και τοποθεσίες ex lege. Το συνολικό μέγεθος των περιοχών εθνικής σημασίας 

είναι 135.000 εκτάρια, μεταξύ των οποίων ένα Καταφύγιο Βιόσφαιρας, μια τοποθεσία 

ευρωπαϊκού διπλώματος και αρκετές Τοποθεσίες Ramsar και Δασικά Καταφύγια μεγάλης 

σημασίας. 

Τα κύρια καθήκοντα της Διεύθυνσης ορίζονται από το νόμο. Η ΔΕΠΔΙ: 

- Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των φυσικών αξιών προτεραιότητας και περιοχών στη 

διοικητική του περιοχή και παρέχει προτεραιότητα και συλλογή δευτερογενών δεδομένων. 

Είναι επίσης υπεύθυνη για το σύστημα παρακολούθησης και πληροφοριών που σχετίζονται 

με το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων και συνεργάζεται με άλλα συστήματα 

πληροφοριών και ελέγχου  
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- Διατηρεί και διοικεί τις εγκαταστάσεις επίδειξης διατήρησης και εκπαιδευτικά και 

τουριστικά ιδρύματα, συμμετέχει σε έρευνες συντήρησης της φύσης και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και ντοκιμαντέρ 

- Εκτελεί καθήκοντα διοίκησης εδάφους που σχετίζονται με τα κτήματα υπό τη διοίκηση του 

- Είναι αρμόδια για τη διατήρηση της φύσης και υψηλής προτεραιότητας περιοχές  και αξίες 

της φύσης, των περιοχών Natura 2000, καθώς και περιοχών και αξιών που ανήκουν σε 

διεθνείς συμφωνίες διατήρησης 

- Διαχειρίζεται τις προπαρασκευαστικές εργασίες της περιφερειακής διαχείρισης των 

δασών και της άγριας πανίδας που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπουργείου 

Γεωργίας 

- Διαχειρίζεται τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον ορισμό της προτεραιότητας, υψηλής 

προτεραιότητας και περιοχών Natura 2000; 

- Προετοιμάζει τα σχέδια διαχείρισης της διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών και 

των περιοχών του Natura 2000; 

- Διαχειρίζεται την υπηρεσία δασονομίας της Διεύθυνσης. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών είναι πολύ διαφορετικό: οι 

κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας περιοχές βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΔΕΠΔΙ για 

προστασία της φύσης, όπως περιοχές που ανήκουν σε δήμους ή τοπικές δημόσιες 

επιχειρήσεις. Επίσης, η διαχείριση των περιοχών είναι πολύ διαφορετική, τόσο δημόσιοι 

όσο και ιδιωτικοί διαχειριστές βρίσκονται στη διοικητική περιοχή της Διεύθυνσης του 

πάρκου. 

Το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων που διαχειρίζεται άμεσα το ίδιο η ΔΕΠΔΙ είναι 15.000 

εκτάρια, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εκταρίων δασικής / ξυλώδους περιοχής. 

Οι εργασίες διαχείρισης των δασών υλοποιούνται από τρεις μεγάλες κρατικές εταιρείες 

δασοκομίας στα περισσότερα τμήματα των δασικών εκτάσεων: Pilisi Parkerdő Zrt, Ipolyerdő 

Zrt. και NEFAG Zrt. 

8.4.2 Περιγραφή των δυνατοτήτων βιομάζας ξύλου στο πάρκο 

Το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων που διαχειρίζεται η ίδιο η ΔΕΠΔΙ είναι 15.000 εκτάρια: 

2.700 εκτάρια είναι δάσος, και το υπόλοιπο μέρος είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ο 

κύριος στόχος διαχείρισης της ΔΕΠΔΙ είναι η διατήρηση της φύσης. Η διαχείριση δασικών 

πόρων - με σκοπό την παραγωγή ξυλείας - εφαρμόζεται μόνο στις μισές από τις 

αυτοδιαχειριζόμενες δασικές περιοχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιοχές, μια σχετικά υψηλή 

ποσότητα βιομάζας έχει μείνει στο δάσος, όπως νεκρό ξύλο για τους στόχους διατήρησης 

της φύσης. Μια σχετικά υψηλή ποσότητα βιομάζας προέρχεται επίσης από τη διαχείριση 
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διατήρησης της φύσης των λειμώνων: εκτός από παραγωγή σανού, η απομάκρυνση των 

θάμνων παράγει υλικό κατάλληλο για την παραγωγή ξυλοτεμαχιδίων. 

Το προγραμματισμένο μέγεθος της περιοχής του έργου είναι 3.840 εκτάρια - εν μέρει 

ξυλώδεις εκτάσεις και εν μέρει εκτάσεις βοσκοτόπων. Όσον αφορά το συνολικό μέγεθος της 

περιοχής διαχείρισης, η έκταση που απαιτείται θα μπορούσε να επιλεγεί από αυτό και θα 

μπορούσε να παραχθεί ο προβλεπόμενος όγκος βιομάζας. Ωστόσο, εάν η επεμβατική 

απομάκρυνση γίνει με επιτυχία, η βιομάζα μπορεί να συγκομισθεί μόνο μία φορά από μια 

περιοχή. Η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων μπορεί να επιτευχθεί με τη 

μετακίνηση σε άλλη κοντινή περιοχή από έτος σε έτος. Σε ό, τι αφορά το συνολικό μέγεθος 

της περιοχής, «μολυσμένη» από χωροκατακτητικά είδη, και τις αποτυχίες στην τελική 

απομάκρυνση, η διαθεσιμότητα είναι εξασφαλισμένη τουλάχιστον για δέκα χρόνια, και 

αργότερα περιοχές δασικής παραγωγής μπορούν να αναλάβουν το ρόλο των περιοχών 

διατήρησης της φύσης. Σε ορισμένες περιοχές, μικρής κλίμακας διαχείριση των δασών 

πραγματοποιείται με παραγωγή καυσόξυλων, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους 

διατήρησης της φύσης και διατηρώντας τη συνεχή δασική κάλυψη. 

Λαμβάνοντας υπόψη το κύριο καθήκον της Διεύθυνσης του Εθνικού Πάρκου, δηλαδή τη 

διατήρηση της φύσης, κατά τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας για ενεργειακή 

χρήση, δόθηκε προτεραιότητα στη βιομάζα που λαμβάνεται από τη διαχείριση διατήρησης 

της φύσης και των περιοχών αυτοδιαχείρισης. Οι αρχικές εκτιμήσεις για την ποσότητα 

διαθέσιμης βιομάζας, από περιοχές που έχουν επιλεγεί για το έργο BioEUParks έδειξε ότι 

κάθε χρόνο 1.220 τόνοι καυσόξυλων και 2.717 τόνους θάμνων είναι διαθέσιμοι από την 

επεμβατική αφαίρεση στις επιλεγμένες τοποθεσίες με χορτολιβαδικές εκτάσεις (2.387 

εκτάρια), και 1.146 τόνοι βιομάζας είναι διαθέσιμοι από τις επιλεγμένες δασικές εκτάσεις 

(1.453 εκτάρια). 

Ένας πιο λεπτομερής υπολογισμός της διαθέσιμης βιομάζας βασίστηκε στην τελική επιλογή 

των χώρων παραγωγής (βλέπε περιγραφή των αλυσίδων εφοδιασμού), χαρτογράφηση των 

χωροκατακτητικών ειδών και μεθοδολογίας που βασίζεται σε επιτόπιες μετρήσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η βιώσιμη διαθέσιμη ποσότητα βιομάζας στις διαχειριζόμενες 

περιοχές της ΔΕΠΔΙ είναι τουλάχιστον 10.000 τόνοι /έτος, ένας άλλος παραγωγός βιομάζας, 

ο Pilisi Parkerdő Zrt. (Pilisi Parkerdő Forestry Ltd.), συμμετείχε στο πρόγραμμα. 

Ο Pilisi Parkerdő Zrt. διαχειρίζεται τα δάση που καλύπτουν 57.000 εκτάρια στην Κομητεία 

Πέστη και την Κομητεία Komárom-Esztergom, παράγοντας με βιώσιμο τρόπο 196.000 m3 

ξυλείας ετησίως, όπου 144.000 m3 προέρχονται από προστατευόμενες περιοχές 42.000 

εκτάριων. 33.000 m3 της ετήσιας παραγωγής είναι βιομηχανική ξυλεία, 145.000 m3 

καυσόξυλα, 14.000 m3 στενά καυσόξυλα και 4.000 m3 ξυλοτεμαχίδια . 

Τρεις βασικοί τύποι ξυλώδους βιομάζας συλλέγονται στην περιοχή διαχείρισης του Pilisi 

Parkerdő Zrt .: 
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1. Μικρά κλαδιά, στενό ξύλο από αραίωση, θαμνώδη έκταση από δρόμους 

2. Ξυλώδης βιομάζα από διατήρηση της φύσης 

3. Καυσόξυλα 

Στη διοικητική περιοχή της ΔΕΠΔΙ, μια επιπλέον σημαντική ποσότητα βιομάζας είναι 

διαθέσιμη εντός των περιοχών της δασικής διαχείρισης των Ipolyerdő Zrt. και NEFAG Zrt, 

ωστόσο αυτό το δυναμικό βιομάζας δεν εξετάστηκε στο πλαίσιο του έργου. 

8.4.3 Περιγραφή της αλυσίδας παραγωγής 

Τρεις τύποι τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού (ΤΑΕ) συστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου: 

Η ΤΑΕ Τύπου 1 έχει συσταθεί σε χώρους της  ΔΕΠΔΙ, ο παράγωγος και ο τελικός χρήστης της 

βιομάζας είναι η ίδια η ΔΕΠΔΙ, και όλες οι άλλες ενδιάμεσες διεργασίες γίνονται κυρίως από 

το DINP. 
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Εικόνα 28 Τοπική αλυσίδα εφοδιασμού τύπου 1 στο πάρκο  

 

Η ΤΑΕ Τύπου 2 βασίζεται στη βιομάζα που παράγεται στις διαχειριζόμενες τοποθεσίες της 

ΔΕΠΔΙ και οι τελικοί χρήστες της βιομάζας είναι κάτοικοι της περιοχής ή μικροί τοπικοί 

επιχειρηματίες. Η μεταφορά, η αποθήκευση, η μετατροπή και η παραγωγή ενέργειας 

γίνονται από τους τελικούς χρήστες. 
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Εικόνα 29 Τοπική αλυσίδα εφοδιασμού τύπου 2 στο πάρκο  

 

+ Börzsöny-Ipolyvalley region 
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Η ΤΑΕ τύπου 3 βασίζεται σε βιομάζα που παράγεται από την Pilisi Parkerdő Zrt. 

 

Εικόνα 30                        Τοπική αλυσίδα εφοδιασμού τύπου 3 στο πάρκο  

 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της παραγωγής εξασφαλίζεται από την προστασία της 

φύσης και την δασική νομοθεσία και τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών. Η ΔΕΠΔΙ ως 

διαχειριστής διατήρησης της φύσης μπορεί να ελέγχει την τήρηση των κανονισμών. 

Η ΔΕΠΔΙ είναι ένα κυβερνητικό όργανο αλυσίδας εφοδιασμού τύπου 1 και εξυπηρετεί τόσο 

την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα με μείωση του κόστους θέρμανσης του κέντρου 

επισκεπτών και του αγροκτήματος ζώων της ΔΕΠΔΙ. 

15000 MWh/έτος  

3 
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Οι ΤΑΕ τύπου 2 και τύπου 3 εξυπηρετούν την τοπική οικονομία, και στην περίπτωση των 

κατοίκων της περιοχής ως τελικών χρηστών, η σχετικά χαμηλή τιμή των καυσόξυλων είναι 

ένας σημαντικός κοινωνικός παράγοντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ocsa και 

Nograd. 

8.4.4 Περιγραφή των παραγωγών, προμηθευτών βιομάζας ξύλου 

Τις περισσότερες από τις δασικές εκτάσεις τις διαχειρίζονται οι κρατικές δασικές εταιρείες. 

Ορισμένες περιοχές είναι ιδιόκτητες ή ανήκουν στους δήμους. Η διαχείριση των δασικών 

πόρων γίνεται σύμφωνα με τα δασοκομικά σχέδια. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

διασφαλίζεται από τη Δασική Νομοθεσία και το Νόμο Προστασίας της Φύσης της 

Ουγγαρίας. 

Στις ΤΑΕ, ο προμηθευτής βιομάζας (παραγωγός ξύλου) είναι είτε η ΔΕΠΔΙ ή η Pilisi Parkerdő 

Zrt. 

Η Πιστοποίηση Διαχείρισης Δασών FSC δεν έχει εκδοθεί σε καμία δασική εταιρεία στον 

επιχειρησιακό τομέα της ΔΕΠΔΙ, και το PEFC δεν έχει εισαχθεί ακόμη στην Ουγγαρία (εθνικά 

πρότυπα δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί). Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές όπου η δασική 

διαχείριση πληροί τις απαιτήσεις των αρχών της FSC, αλλά οι διαχειριστές δεν έχουν 

υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση. Αυτό ισχύει επίσης για την Pilisi Parkerdő Zrt. 

Σε κάθε περίπτωση, η βιομάζα είναι ένα προϊόν διαχείρισης διατήρησης της φύσης ή 

επιλεκτικής περικοπής στις προστατευόμενες περιοχές. 

Σε περιοχές βοσκής, η βιομάζα είναι ένα προϊόν διαχείρισης διατήρησης της φύσης: 

αφαίρεση των χωροκατακτητικών ειδών και θάμνων. Η συγκομιδή γίνεται από τους 

εργαζόμενους ή τους υπεργολάβους της ΔΕΠΔΙ. Σε ορισμένες περιπτώσεις (επεμβατική 

αφαίρεση), εθελοντές βοηθούν στη συγκομιδή. 

Αναφορικά με τα ξυλοτεμαχίδια , η μετατροπή γίνεται από τον παραγωγό βιομάζας. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, εμπλέκονται και υπεργολάβοι. Η μεταφορά της βιομάζας γίνεται 

από τον προμηθευτή, τον υπεργολάβο ή τον τελικό χρήστη. 

8.4.5 Περιγραφή των τελικών χρηστών 

Ο τελικός χρήστης ΤΑΕ τύπου 1 είναι η ΔΕΠΔΙ: θερμάστρες βιομάζας έχουν εγκατασταθεί 

στις εγκαταστάσεις του. Ο τύπος της θερμάστρας επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο 

διαθέσιμης βιομάζας σε κοντινές περιοχές. Η θερμάστρα του Κέντρου Επισκεπτών Sas-Hill 

χρησιμοποιεί ξυλοτεμαχίδια  ως καύσιμο. Η θερμάστρα στο αγρόκτημα Esztergom μπορεί 

να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους καυσίμου: ξυλοτεμαχίδια , άχυρα και ξύλα. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές είναι υψηλής τεχνολογίας και η μετατροπή είναι πολύ 

αποτελεσματική. 

Οι ντόπιοι κάτοικοι είναι οι τελικοί χρήστες των καυσόξυλων που καίγονται κυρίως σε 

παραδοσιακούς φούρνους ή σε εγκαταστάσεις νοικοκυριών. Ένα μικρό τοπικό εργοστάσιο 

ζυμαρικών στην Ocsa αγοράζει και καυσόξυλα ως καύσιμο για τη μικρής κλίμακας 

εγκατάσταση θέρμανσης του. Ο τρόπος συγκομιδής και η σύντομη μεταφορά έχουν σαν 
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αποτέλεσμα σχετικά χαμηλές τιμές των καυσίμων βιομάζας, γεγονός που καθιστά αυτό το 

είδος αλυσίδας εφοδιασμού, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά βιώσιμο. Οι ίδιοι οι 

ντόπιοι κάτοικοι μεταφέρουν το ξύλο: αυτό είναι μια άλλη πηγή οικονομικής βιωσιμότητας. 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα διασφαλίζεται από δασοφύλακες που ελέγχουν τη 

διαδικασίας μεταφοράς και με θέσπιση ειδικών κριτηρίων διατήρησης της φύσης στις 

συμβάσεις αλυσίδας εφοδιασμού. Η μικρής κλίμακας μεταφορές που βασίζονται στο 

εργατικό δυναμικό είναι η καλύτερη λύση από την άποψη διατήρησης της φύσης. 

Ξυλοτεμαχίδια  ξύλου που παράγονται από την Pilisi Parkerdő Zrt. χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις θέρμανσης μικρών επιχειρηματιών (π.χ. ξενοδοχεία) και μικρές 

εγκαταστάσεις του στρατού. 

8.4.6 Εγκατάσταση της αλυσίδας παραγωγής 

Το τοπικό σχέδιο της αλυσίδας εφοδιασμού δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτεραιότητες διατήρησης της φύσης, τη διαθεσιμότητα βιομάζας και τους τωρινούς ή 

τους τελικούς χρήστες. Η αλληλοεπικάλυψη των πιθανών περιοχών παραγωγής με μικρής 

κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ήταν η βάση για την επιλογή των πιθανών 

περιοχών του σχεδίου. 

Ιδρύματα της ΔΕΠΔΙ, δήμοι και εταιρείες δασοκομίας ήταν το επίκεντρο του σχεδίου της 

αλυσίδας εφοδιασμού. Οι δυνητικοί καταναλωτές ενέργειας συμμετείχαν από την αρχή με 

βάση την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της ΔΕΠΔΙ και των οργανισμών αυτών. Το βασικό 

εργαλείο για τη συμμετοχή των ιδιωτών και των ντόπιων κατοίκων ήταν η διοργάνωση 

εκδηλώσεων ενημέρωσης και ειδικών συναντήσεων. 

Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, δόθηκε προτεραιότητα σε πρώτες ύλες, που είναι 

διαθέσιμες με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα και μπορεί να 

συγκομισθεί με το υψηλότερο επίπεδο βιωσιμότητας. 

Με τον τρόπο αυτό, το κριτήριο για «χαμηλότερο κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα» μπορεί να 

τηρείται και να ελέγχεται ευκολότερα εάν το feedstock παράγεται στις περιοχές που 

διαχειρίζεται η ίδια η ΔΕΠΔΙ. 

Στην περίπτωση της βιομάζας που προέρχονται από συντήρηση και επεμβατική 

συμμόρφωση με αφαίρεση με ένα από τα υπάρχοντα δασικά ή γεωργικά πρότυπα, 

επιπλέον αυστηρότερα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος διασφαλίζονται από τα 

σχέδια διαχείρισης διατήρησης της φύσης και αντιλήψεις διαχείρισης της ΔΕΠΔΙ, διαθέσιμο 

για όλες τις προστατευόμενες περιοχές. 

Στην περίπτωση ξυλώδους βιομάζας που παράγεται σε δασικές περιοχές, οι βασικές 

προδιαγραφές που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία (υιοθετείται η νομοθεσία της 

ΕΕ). Ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις διατήρησης της φύσης είχαν καθοριστεί στις 

συμβάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Εξετάστηκε επίσης η προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης CHP. 

Δήμαρχοι κλήθηκαν σε μια συνάντηση όπου ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και τους 
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ζητήθηκε να μιλήσουν για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Οι τοπικοί κυβερνητικοί οργανισμοί είναι ανοικτοί προς την ανάπτυξη ενός τοπικού CHP 

(κάτω από 50 kW της ονομαστικής ηλεκτρικής ενέργειας) για την παροχή σε σχολεία, 

παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία και άλλα κτίρια, θα χρειαστούν όμως κυβερνητική 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση τέτοιων έργων. Η συνεργασία μεταξύ μιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ειδικών σε θέματα βιομάζας κατέληξε στην υποβολή κοινής αίτησης που 

απαιτεί χρηματοδότηση για μικρής κλίμακας ανάπτυξη θερμάστρα βιομάζας. 

Το αποτέλεσμα συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν οι ηγέτες της ΔΕΠΔΙ να αποφασίσουν να 

αλλάξουν τα σχέδια της γεωργικής εγκατάστασης στο Esztergom και να εγκαταστήσουν μια 

θερμάστρα βιομάζας. 

Η συμμετοχή της Pilis Parkerdő Zrt. βασίστηκε στη μακρόχρονη υφιστάμενη συνεργασία 

μεταξύ της ΔΕΠΔΙ και της δασικής εταιρείας. Διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν και με τις 

άλλες δασικές εταιρείες - αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία περαιτέρω ΤΑΕ 

στο μέλλον. 

Υπεγράφησαν μακροπρόθεσμες συμφωνίες και ετήσια συμβόλαια. Στην περιοχή Ocsa, οι 

ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής υπέγραψαν τις συμβάσεις, ενώ στην ΤΑΕ τύπου 3, οι κάτοικοι 

εκπροσωπήθηκαν από τις τοπικές κυβερνήσεις στις συμβάσεις, λόγω του τεράστιου 

αριθμού των εμπλεκόμενων ιδιωτών. 
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9 Συγκριτική αξιολόγηση 

Η συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών έργων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την 

παροχή μιας συνεκτικής κατευθυντήριας γραμμής του έργου, χωρίς διπλασιασμό των 

προσπαθειών που έχουν ήδη εξεταστεί σε προηγούμενα έργα. Συνεπώς, στην πρώτη φάση 

του WP3, τα παρακάτω έργα της ΕΕ αξιολογήθηκαν από ερευνητικούς εταίρους έργων: 

EUBIONET3, AFO, SOLIDSTANDARDS, BEN, MAKE-IT-BE, PromoBio, AGRIFORENERGY, WHS, 

BIOMASSTRADECENTRES1. 

Βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης έργων, μπορούμε να πούμε ότι ειδικά οι εμπειρίες στην 

εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού σε διάφορες περιοχές, καθώς και οι 

μορφές συμμετοχής των ενδιαφερομένων πλευρών μπορεί να είναι χρήσιμη. Για το έργο 

δημιουργίας ικανοτήτων, τα έργα BIOMASSTRADECENTRES, AGRIFORENERGY 2, EUBIONET3, 

AFO, PromoBio και WHS είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οι πιο σημαντικές συνεργίες από αυτά 

τα διαφορετικά έργα θα συζητηθούν εν συντομία σε αυτό το κεφάλαιο για να δημιουργηθεί 

ένα έγγραφο αναφοράς για εκπλήρωση διαφορετικών καθηκόντων στο πλαίσιο των 

πακέτων εργασίας. 

Το έργο BIOMASSTRADECENTRES2 ασχολείται με τη δημιουργία ενός περιφερειακού 

δικτύου για την παραγωγή και εμπορία καυσίμων από ξύλο υψηλής ποιότητας, και 

διευθύνεται από τοπικούς αγρότες ή/και δασικούς επιχειρηματίες. Αυτή είναι μία από τις 

βασικές προσεγγίσεις για μια γρήγορη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας με βιώσιμο τρόπο. Η διαδικασία για να πείσει τους παράγοντες της αγοράς 

να επενδύσουν είναι ένα πολύ φιλόδοξος στόχος, που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και 

συχνά παράγει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Οι συνθήκες πλαισίου (νομοθεσία, 

δημοσιονομικά) είναι συχνά αποφασιστικές, όταν πρόκειται για απόφαση για επένδυση 

από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς για εξέλιξη τομέων ανανεώσιμων πηγών. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε παραγωγούς καυσίμων από ξύλο, είναι 

θεμελιώδεις για τη βελτίωση του επαγγελματισμού των πρωτογενών παραγωγών και της 

ικανότητας και των δεξιοτήτων τους για εμπορία των προϊόντων τους και την έμπρακτη 

εφαρμογή στην αγορά του προτύπου ποιότητας της ΕΕ για καυσόξυλα και ξυλοτεμαχίδια  

(EN 14961), μειώνοντας τις εκπομπές οικιακών συσκευών θέρμανσης. 

                                                           

1
 EUBIONET3 - Λύσεις στα εμπόδια της αγοράς των καυσίμων βιομάζας και διαθεσιμότητα πρώτων υλών, AFO 

- Ενεργοποίηση ιδιωτικών ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων για την αύξηση του δασικού ενεργειακού 
εφοδιασμού, SOLIDSTANDARDS - Ενίσχυση της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας και βιωσιμότητας και 
συστήματα πιστοποίησης για τα στερεά βιοκαύσιμα, BEN – Μητρώο ενέργεια από βιομάζα για αειφόρο 
ανάπτυξης τοποθεσιών για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, MAKE-IT-ΒΕ - Λήψη αποφάσεων και εργαλεία 
εφαρμογής για την παράδοση των τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων βιοενέργειας, PROMOBIO - 
Προώθηση σε περιφερειακές πρωτοβουλίες βιοενέργειας, AGRIFORENERGY2 - Προώθηση και εξασφάλιση της 
παραγωγής βιομάζας από τη δασοκομία και τη γεωργία χωρίς να βλάπτεται η παραγωγή τροφίμων, WHS - 
Λύσεις θερμότητας από ξύλο, BIOMASTRADECENTRES - Υποστήριξη της οργάνωσης του εφοδιασμού των 
τοπικών αγορών με ρινίσματα και καυσόξυλα. 
2
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Η κοινοπραξία BIOMASSTRADECENTRES επιμελήθηκε την κατευθυντήρια γραμμή 

«Εφοδιασμός Βιομάζας και Εμπορικά Κέντρα - 3 βήματα για μια επιτυχημένη υλοποίηση 

του έργου» σε πέντε γλώσσες3. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά παραδοτέα 

της δράσης που στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των εργαλείων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης σε περιφερειακό, εθνικό επίπεδο και σε 

επίπεδο ΕΕ, και την παροχή τεχνικής –οικονομικής υποστήριξης σε όλους τους παράγοντες 

της αγοράς, οι οποίοι σκοπεύουν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης νέων ΔΕΚΒ. 

Σε ορισμένες περιοχές, αναγνωρίστηκε ότι η έννοια των ΚΕΒ - χάρη στη δράση αυτή - είναι 

στρατηγικής σημασίας για την αειφόρα ανάπτυξη του τομέα της βιομάζας, και συνεπώς τα 

μέτρα για την υποστήριξη υλοποίησης των ΔΕΚΒ παρουσιάστηκαν στα περιφερειακά σχέδια 

αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σημαντικό οι συνεργάτες σε αυτό το έργο να λάβουν τα καλά 

παραδείγματα από το BIOMASSTRADECENTERS, όταν εξετάζουν την υλοποίηση των σχεδίων 

τους με επιτυχία και, επίσης, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκρότηση των 

αλυσίδων εφοδιασμού τους. 

Το AGRIFORENERGY24 είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών 

και καταναλωτών βιοενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για το 

BIOEUPARKS, δεδομένου ότι παρέχει κάποια εικόνα για το πώς να φέρουμε αυτές τις δύο 

ομάδες μαζί. Σε φυσικά πάρκα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι οι ντόπιοι 

ενδεχομένως ανησυχούν για τις επιπτώσεις της αυξημένης χρήσης ορισμένων τύπων 

βιομάζας από προστατευόμενες περιοχές. 

Σύμφωνα με το AGRIFORENERGY2, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη 

επικοινωνίας μεταξύ της πλευράς ενεργειακού εφοδιασμού και των πελατών. Για την 

επίτευξη επενδύσεων και εγκατάσταση μονάδων βιοενέργειας, το ζήτημα προσεγγίστηκε με 

τη διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών ταξιδιών και ένας-προς-ένας συναντήσεων στις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες -στόχος. Εργαστήρια επέτρεψαν σε δυνητικούς παρόχους 

βιοενέργειας (π.χ. αγρότες και συνεταιρισμούς, ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, 

επιχειρηματίες) και σε δυνητικούς τελικούς χρήστες να συναντηθούν και να αποκτήσουν 

επίγνωση των αντίστοιχων προσφορών και των απαιτήσεων. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια 

επέτρεψαν τους φορείς αυτούς να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις βιοενέργειας 

με επίσκεψη σε πραγματικές εγκαταστάσεις βιοενέργειας. Οι ένας-προς-ένας συναντήσεις 

επιτρέπουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα με τη συλλογή προσηλωμένων παραγόντων από 

την πλευρά προσφοράς και ζήτησης ώστε να συζητηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες οι 

επιχειρηματικές περιπτώσεις τους με την τεχνική υποστήριξη των εταίρων του έργου. 

                                                           

3
 Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.biomasstradecentre2.eu/biomass-trade-and-logistics-centers/btc-

generic-guidelines/ 
4
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Ορισμένα πράγματα έγιναν γνωστά και συνδέονται με τα οικονομικά και πολιτικά 

υπόβαθρα. Αν εστιάσουμε στο τμήμα βιομάζας ξύλου του έργου, τα πράγματα που έγιναν 

γνωστά είναι τα εξής: 

- Ο τομέας θερμότητας από βιομάζα εξακολουθεί να έχει μεγάλη ανάπτυξη του δυναμικού, 

η διαθεσιμότητα της ξυλώδους βιομάζας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή σε αγροτικές 

και ορεινές περιοχές (εκμετάλλευση ξυλείας ~ 30% της ετήσιας αύξησης). Οι τιμές ενέργειας 

των καυσίμων ξύλου είναι άκρως ανταγωνιστικές σε σύγκριση με εκείνες των ορυκτών 

καυσίμων. 

- Το υψηλό κόστος των επενδύσεων για έργα βιομάζας εξακολουθεί να παραμένει το πιο 

σημαντικό εμπόδιο, παρόλο που οι τιμές ενέργειας των καυσίμων ξύλου είναι άκρως 

ανταγωνιστικές σε σύγκριση με εκείνες των ορυκτών καυσίμων. 

- Ενημέρωση των δυνητικών επενδυτών, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, μεγαλώνει. 

Γίνεται επίσης όλο και πιο δύσκολο για τους επενδυτές να πάρουν χρηματοδοτικές 

πιστώσεις. 

- Οι δραστηριότητες προώθησης (WSO) και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών έχουν 

θετικό αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους. 

Από το έργο EUBIONET35 μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το ζητούμενο είναι να 

δούμε τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να βεβαιωθούμε ότι έχουν μια καλή 

πηγή δεδομένων σχετικά με το υπάρχον δυναμικό βιομάζας. Από το EUBIONET3 

μαθαίνουμε ότι οι μεγαλύτερες δυνατότητες για αύξηση της χρήσης έγκειται στα δασικά 

υπολείμματα και την ποώδη βιομάζα. Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον κατά την 

εγκατάσταση νέων αλυσίδων εφοδιασμού από το μηδέν. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν 

εμπορικοί φραγμοί και σχεδιάστηκαν ορισμένες λύσεις: το έργο έχει συμβάλει στην 

ανάπτυξη κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας για πέλλετ, δείκτες τιμών για 

βιομηχανικά πέλλετ και ξυλοτεμαχίδια  ξύλου, και για τα πρότυπα CEN για τα στερεά 

βιοκαύσιμα. Αναλύθηκαν μηχανισμοί τιμών των καυσίμων από ξύλο, αξιολογήθηκαν εθνικά 

/διεθνή κριτήρια αειφορίας για τη βιομάζα, εντοπίστηκαν «νέες» ανεκμετάλλευτες αγρο-

βιομηχανικές πηγές βιομάζας, και εκπονήθηκαν μελέτες περιπτώσεων θέρμανσης με 

βιομάζα που αντικαθιστούν ορυκτά καύσιμα και καταρτίσθηκε κατάλογος παραγωγών 

λεβήτων με βιομάζα. Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση του ανταγωνισμού και των τιμών της 

χρήσης βιομάζας ξύλου στη δασική βιομηχανία και στον ενεργειακό τομέα. 

Σύμφωνα με το EUBIONET3, τα πλέον κατάλληλα κριτήρια βιωσιμότητας είναι η 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η βελτιστοποίηση του 

ενεργειακού ισοζυγίου. Οι ομάδες ενδιαφερομένων παρουσιάζουν διαφορές στις 

προτεραιότητες μεταξύ των κριτηρίων. Η μέτρηση και η ποσοτικοποίηση της βιωσιμότητας 

της βιοενέργειας είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. 
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Το έργο AFO6 είναι επίσης χρήσιμο για εργασίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων μερών και την ενεργοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Το AFO μπορεί 

να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων. Μπορεί επίσης να 

είναι χρήσιμο κατά τη χάραξη μιας στρατηγικής για προσέγγιση σημαντικών 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Το έργο AFO λειτουργεί σε 5 επιλεγμένες περιοχές-στόχους με μεγάλη ιδιωτική ιδιοκτησία 

δασών (Γαλλία, Σλοβενία, Λετονία και Ηνωμένο Βασίλειο). Το έργο είχε ως στόχο την 

ενεργοποίηση σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων (ΙΙΔΕ) για να παρέχει περισσότερο 

καύσιμο από ξύλο για μια αυξανόμενη ζήτηση από μικρούς και μεσαίους χρήστες. Οι κύριες 

ομάδες-στόχοι ήταν ΙΙΔΕ, χρήστες καυσίμων από ξύλο, επιχειρηματίες δασοκομίας, 

εργολάβοι συγκομιδής και περιφερειακές αρχές. 

Πρώτον, αναγνωρίστηκαν οι ΙΙΔΕ που ενδιαφέρονται για την προμήθεια καυσίμων από ξύλο 

στις περιοχές στόχου. Εξεταστήκαν και εμπόδια για την παραγωγή καυσόξυλων από ΙΙΔΕ. 

Δεύτερον, μελετήθηκε το τρέχον και το μελλοντικό δυναμικό της προμήθειας καυσίμων από 

ξύλο στις περιοχές στόχο. Τρίτον, αναλύθηκε το τρέχον και το μελλοντικό δυναμικό της 

κατανάλωσης καυσίμων ξύλου στις περιοχές-στόχο. Τέταρτον, υπο-περιφερειακά 

συμπλέγματα προμήθειας καυσίμων από ξύλο θεσπίστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσα από 

εργαστήρια, εκπαιδευτικά ταξίδια και πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις. Πέμπτον, η 

συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών καυσίμων από ξύλο και χρηστών υλοποιήθηκε με 

συγκέντρωση των εμπλεκόμενων παραγόντων, και έτσι η ζήτηση ανταποκρίθηκε στην 

προσφορά. Τέλος, μέσω αποτελεσματικής διάδοσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 

ΙΙΔΕ ενεργοποιήθηκαν για να παρέχουν περισσότερα καύσιμα από ξύλο σε χώρες μη 

εταίρους. Μέσα από ευρεία διάδοση στην ΕΕ, οι δοκιμασμένες μέθοδοι ενεργοποίησης και 

τα μοντέλα αλυσίδας εφοδιασμού θα στηρίξουν τις φιλόδοξες ενεργειακές και κλιματικές 

πολιτικές ολόκληρης της ΕΕ των 27. 

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το AFO για το BioEUParks είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

το μικρό μέγεθος των δασικών εκμεταλλεύσεων - το μέσο μέγεθος μιας δασικής 

εκμετάλλευσης βρίσκεται μόλις λίγα εκτάρια σε πολλές χώρες. Λόγω του μικρού μεγέθους, 

η δασική εκμετάλλευση δεν θεωρείται ότι είναι μια πραγματική επένδυση. Βασικά, όσο 

μεγαλύτερη είναι η δασική εκμετάλλευση, τόσο πιο ενεργά χρησιμοποιείται. Επιπλέον, οι 

δασικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, πολλοί ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων δεν ζουν κοντά 

στο δάσος τους, και πολλοί ιδιοκτήτες είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι η ενεργοποίηση των 

PFO παίρνει πολύ χρόνο. Εκτός από την οικονομική ή δασοκομική ενθάρρυνση, είναι 

απαραίτητο να δοθούν κίνητρα στους ΙΙΔΕ για την προμήθεια καυσίμων από ξύλο με 

άλλους λόγους, για παράδειγμα, με αντιμετώπιση κλιματικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και παροχή βοήθειας στις πωλήσεις ξύλου και τη συγκομιδή. Μαθαίνουμε 

από το AFO ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω συνεχή υποστήριξη στον τομέα της αλυσίδας 
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εφοδιασμού καυσίμων από ξύλο και τους ΙΙΔΕ. Μια καλή δυναμική που ξεκίνησε στο AFO 

πρέπει να διατηρηθεί με την παροχή συνέχειας και συνέπειας στην περιφερειακή στήριξη, 

για παράδειγμα με παρακολούθηση των ΙΙΔΕ και πιθανούς επενδυτές, και με περαιτέρω 

τοπική προσαρμογή του μοντέλου εργασίας AFO. 

Το έργο PromoBio7 μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθούμε να καθορίσουμε νέες 

δυνατότητες για τη χρήση της βιομάζας. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα 

μεταφοράς των καλών παραδειγμάτων βιοενέργειας από περιοχές με καλά αναπτυγμένους 

τομείς βιοενέργειας σε περιοχές με ελάχιστα αξιοποιημένες πηγές βιοενέργειας. 

Ο στόχος του έργου PromoBio ήταν η παροχή στήριξης προς τις περιφερειακές 

πρωτοβουλίες βιοενέργειας και η διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών έργων βιοενέργειας 

στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου δυναμικά, ιδίως δασικής και αγροτικής βιομάζας, 

έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς. Βέλτιστες πρακτικές βιοενέργειας και επιτυχημένα 

επιχειρηματικά μοντέλα από τις χώρες εταίρους Φινλανδία και Αυστρία δοκιμάστηκαν και 

μεταφέρθηκαν σε περιοχές στόχο. Ο στόχος ήταν να πείσουν τοπικούς ενδιαφερόμενους να 

προβούν σε ενημερωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη των αγορών βιοενέργειας της 

περιοχής τους. Το έργο προέβλεπε συγκεκριμένες υποστηρικτικές δράσεις, τόσο σε φορείς 

λήψης αποφάσεων καθώς και σε εταιρίες που ξεκινούν ή σχεδιάζουν δραστηριότητες 

βιοενέργειας. 

Από το έργο PromoBio μαθαίνουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για τη συμμετοχή του κοινού σε 

δραστηριότητες έργων, και η υλοποίηση νέων επενδύσεων βιοενέργειας απαιτεί 

οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και καλά δίκτυα. Επιπλέον, κατά την προετοιμασία 

ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για τη βιοενέργεια, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε 

το σχέδιο, σύμφωνα με τις εθνικές/ περιφερειακές στρατηγικές, σχέδια δράσης, καθώς και 

νομοθεσία. 

Το WHS8 εξέτασε τα εμπόδια ανεπαρκούς συνεργασίας, ενημέρωσης και κατάρτισης στους 

τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού. 

Τα αποτελέσματα από αυτό το έργο θα μπορούσαν και πάλι να χρησιμοποιηθούν για να 

φέρουμε σε επαφή τους ενδιαφερόμενους σε φυσικά πάρκα. 

Το έργο εξέτασε κυρίως τα εμπόδια ανεπαρκούς συνεργασίας, ενημέρωσης και κατάρτισης 

στον τομέα γεωργίας και δασοκομίας και την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού στους φορείς 

λήψης αποφάσεων, για την κινητοποίηση του μεγάλου δυναμικού βιομάζας από 

κατακερματισμένα ιδιωτικά δάση και από γεωργική γη με την αύξηση της συνεργασίας 

μεταξύ γεωργών και ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, για την ενσωμάτωση της γεωργίας και 

της δασοκομίας στην ενεργειακή αγορά ως προμηθευτή πρώτων υλών (π.χ. ξυλοτεμαχίδια  
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ξύλου) ή ως προμηθευτή ενέργειας (π.χ. βιοθερμότητα), και για την τόνωση εθνικής και 

διεθνούς ανταλλαγής εμπειριών και τη μεταφορά γνώσεων. 

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπιση  

κατευθυντήριων γραμμών αλυσίδας εφοδιασμού εντός του BIOEUPARKS είναι συνοπτικά τα 

εξής: 

 Παλιότερες ενέργειες που στέφθηκαν με επιτυχία και παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών έχουν μεγάλη σημασία. 

 Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας και τα 

συστήματα πιστοποίησης πρέπει να γίνουν αποδεκτές από όλους τους εταίρους, 

διότι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. 

 Είναι σημαντικό να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες χώρες και 

φυσικά πάρκα. 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της βιοενέργειας και διαφοροποίηση μεταξύ των 

τύπων βιομάζας. 

 Εξέταση του ανταγωνισμού μεταξύ χρήσης των πρώτων υλών, παραγωγής 

ενέργειας, τροφίμων και υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. 

 Το μεγαλύτερο μερίδιο βιομάζας προέρχεται από υποπροϊόντα και υπολείμματα 

από τη δασική βιομηχανία. 

 Πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις αερίων του θερμοκηπίου για κάθε 

διαφορετική πρώτη ύλη και ενεργειακή χρήση. 

 Η σύνταξη και υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. 

 Θα πρέπει να μελετηθούν μοντέλα τιμολόγησης βιομάζας. 

 Έρευνα και ανάπτυξη, τοπική πολιτική και υποστήριξη στα συστήματα βιομάζας 

είναι σημαντικοί παράγοντες για την έναρξη ενός έργου. 
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