
Τα έργα AgroBioHeat και BECoop χρηματοδοτούναι από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (Αριθμοί 

Συμβολαίων 818369 και 952930 αντίστοιχα). 

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Ούτε η CΙΝΕΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

Αποκεντρωμένη παραγωγή θερμότητας από βιομάζα μέσω αγροτικών υπολειμμάτων και 
ενεργειακών κοινοτήτων: τα Ευρωπαϊκά έργα AgroBioHeat & BECoop 



ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ & Έργα προώθησης της 
χρήσης βιοενέργειας 
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / 
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Εγκαταστάσεις Πτολεμαΐδας 

• ΕΚΕΤΑ: ίδρυση το 2020. Μεταξύ των top-20 Ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων ως προς τη συμμετοχή σε 
ανταγωνιστική ερευνητικά προγράμματα (Horizon 2020) / No1 στην Ελλάδα 

• ΕΚΕΤΑ: ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

• ΙΔΕΠ: ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, ίδρυση το 2012 στην τωρινή του μορφή 

• Προσωπικό: 1.100+ (ΕΚΕΤΑ) / 250+ (ΙΔΕΠ) – κυρίως μηχανικοί και επιστήμονες 

• Κύκλος εργασιών: 40 εκ.€ (ΕΚΕΤΑ) / 13 εκ. € (ΙΔΕΠ, 2019) – κυρίως από Ευρωπαϊκά, ανταγωνιστικά προγράμματα & 
υπηρεσίες) 

• Γραφεία: 6 Περιφέρειες & 7 Πόλεις - Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Αθήνα, Ρόδος, Ιωάννινα, Βόλος, Πειραιάς 

• Θεματικές περιοχές: κλιματική αλλαγή, αειφόρος ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη, προχωρημένη ρομποτική, 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ολιστικές προσεγγίσεις στην υγεία και τη διατροφή, αυτόνομα οχήματα,  έξυπνες πόλεις 
και κυκλική οικονομία 
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ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ – Τρέχοντα Ευρωπαϊκά έργα προώθησης της 
χρήσης βιοενέργειας 

Τα έργα AgroBioHeat, BECoop, BIOFIT, MUSIC & RE4Industry χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία 
(Αριθμός Συμβολαίων 818369, 952930, 817999, 857806 και 952936 αντίστοιχα). 

www.agrobioheat.eu  www.becoop-project.eu   

www.biofit-h2020.eu    www.music-h2020.eu     www.re4industry.eu      

http://www.agrobioheat.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.biofit-h2020.eu/
http://www.music-h2020.eu/
http://www.re4industry.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.biofit-h2020.eu/
http://www.biofit-h2020.eu/
http://www.biofit-h2020.eu/
http://www.music-h2020.eu/
http://www.music-h2020.eu/
http://www.music-h2020.eu/
http://www.re4industry.eu/


Εισαγωγή στην αγροτική βιομάζα 
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Αγροτική βιομάζα 

Αγροτικά υπολείμματα 

• Ποώδη (π.χ. άχυρο, στελέχη καλαμποκιού) 

• Ξυλώδη (π.χ. κλαδέματα, εκριζώσεις) 

Αγροτο-βιομηχανικά υπολείμματα 

• Kουκούτσια ελιάς, τσόφλια ξηρών καρπών, 
τσόφλια ηλίανθου, φλοιός ρυζιού, κουκούτσια 
ροδακίνων, κτλ. 

Πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες 

• Ποώδεις (π.χ. μίσχανθος, switchgrass) 

• Ξυλώδεις (π.χ. ιτιά, λεύκα) 

 

Μεγάλο εύρος εμπορικών μορφών 

• Κοκκώδη υλικά (π.χ. κουκούτσι ελιάς, 
πυρηνόξυλο) 

• Ολόκληρα δεμάτια (π.χ. άχυρο, στελέχη 
καλαμποκιάς) 

• Τεμαχισμένο υλικό, περισσότερο ή λιγότερο 
κανονικής κοκκομετρίας (π.χ. wood chips από 
κλαδέματα) 

• Αναβαθμισμένα καύσιμα – πελλέτες, 
μπριγκέτες 
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Σύγκριση κόστους θέρμανσης από 
διαφορετικά καύσιμα 

• Το τελικό κόστος θέρμανσης εξαρτάται και από το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης. 

• Στην Ελλάδα, η πολιτική έσπρωχνε με πολλούς τρόπους (π.χ. χαμηλό ΦΠΑ) τους καταναλωτές στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό 
(ορυκτό) αέριο 

• Η αξιοποίηση «εναλλακτικών» καυσίμων βιομάζας μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά κόστη θέρμανσης – ωστόσο απαιτούνται 
κατάλληλες τεχνολογίες για να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητές τους. 
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Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων στην Ευρώπη 

Άχυρο στη Δανία 

• 2,25 % της μεικτής κατανάλωσης ενέργειας / 10,2 
% της παραγωγής ΑΠΕ (2018)  

• Χρήσεις: λέβητες σε φάρμες, τηλεθερμάνσεις και 
μεγάλες μονάδες συμπαραγωγής & 
ηλεκτροπαραγωγής 

Αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα 

• Κυρίως τοπικές / περιφερειακές αγορές αλλά και 
εισαγωγές/εξαγωγές 

• Χρήσεις: από οικιακή θέρμανση μέχρι 
ηλεκτροπαραγωγή μεγάλης κλίμακας 

• Διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας αγορών: 
πιστοποιήσεις, δείκτες τιμών, κτλ. 

Τοπικοί «πρωταθλητές» 

• Πρωτοπόροι στην αξιοποίηση τοπικά διαθέσιμων 
πηγών αγροβιομάζας 

• Κινητοποιούμενοι από μετρήσιμα αλλά και μη 
μετρήσιμα οφέλη 
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Field burning of residues 

Reed fires in Kherson, Ukraine 

Olive tree pruning open fires in 
Central Greece 

Image Sources  
Top left: UABIO Facebook page (https://www.facebook.com/uabio/posts/4674127342709917) / Top right: / NASA FIRMS System / UABIO 
Newsletter (April 2020) Bottom left: AGROinLOG project Greek demo video / Middle bottom: M. Karampinis / Bottom right: Facebook 

Satellite photos of fires 

https://www.facebook.com/uabio/posts/4674127342709917
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/
https://uabio.org/en/news/7164/?ct=t(UABIO+Digest:+May+2020)
https://uabio.org/en/news/7164/?ct=t(UABIO+Digest:+May+2020)
https://www.youtube.com/watch?v=qkUf2psQVGI
https://www.youtube.com/watch?v=qkUf2psQVGI
https://www.youtube.com/watch?v=qkUf2psQVGI
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Αγροτική βιομάζα: δυσκολίες & εμπόδια 

Προσφορά / ζήτηση αγροτικής βιομάζας: το αυγό και η κότα… 

• Θεώρηση αγροτικής βιομάζας ως «προβληματικό» καύσιμο (τέφρα, 
αλκάλια, άζωτο…), η αξιοποίηση του οποίου οδηγεί σε λειτουργικά 
προβλήματα και αυξημένες εκπομπές 

• Άγνοια τεχνολογικών επιλογών για αξιοποίηση 

• Σχετικά μεγαλύτερο κόστος επένδυσης για καλής ποιότητας λέβητα & 
κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης 

• Έλλειψη θεσμικού πλαισίου / πολιτικών υποστήριξης 

 

 Η ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικής βιομάζας παραμένει 
περιορισμένη και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη 



Το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat και 
οι δράσεις του 
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Το έργο AgroBioHeat 

 Συνολικός στόχος: υποστήριξη της 
ανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής υπαίθρου 
μέσω της προώθησης σύγχρονων λύσεων 
θέρμανσης με αγροτική βιομάζα 

• Χρηματοδότηση: Ορίζοντας 2020, Αριθμός 
Συμβολαίου 818369 

• Διάρκεια: 1η Ιανουαρίου 2019 – 30η Ιουνίου 2022 

• Συνολικός Π/Υ: 2,998,043.75 € (100 % 
χρηματοδότηση) 

• Συντονιστής: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 

• Ιστοσελίδα: http://www.agrobioheat.eu  

http://www.agrobioheat.eu/
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Επισκέψεις σε καλές πρακτικές 

Vilafranca del Penedès (ES) – 27th 
February 2020 

Workshop on using vineyard prunings 
for heat / energy production & site-
visits https://agrobioheat.eu/vilafranca-
del-penedes-visit/  

https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
https://agrobioheat.eu/vilafranca-del-penedes-visit/
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Προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων 

• YouTube playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1_oLlJqXCaCMYnofIAdRm63RmlobWgE- 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1_oLlJqXCaCMYnofIAdRm63RmlobWgE-
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1_oLlJqXCaCMYnofIAdRm63RmlobWgE-
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Οδηγοί για αγροτική βιομάζα 

https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/  

https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/
https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/
https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/
https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/
https://agrobioheat.eu/el/agrobiomass-guides-2/
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Παρατηρητήριο Αγροβιομάζας 

www.agrobiomass-observatory.eu  

> 1,000 entries with 
interconnections 

• 699 agrobiomass heating cases 
(thermal output < 50 MW) 

• 51 other cases of agrobiomass 
use (power, CHP, large-scale 
heat, etc.) 

• 67 equipment manufacturers 
(boilers, flue gas cleaning 
systems, others) 

• 115 ESCOs & Installers 

• 114 agrobiomass fuel suppliers 

Continuously updated! 

http://www.agrobiomass-observatory.eu/
http://www.agrobiomass-observatory.eu/
http://www.agrobiomass-observatory.eu/
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Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

https://agrobioheat.eu/news-events/  

https://agrobioheat.eu/news-events/
https://agrobioheat.eu/news-events/
https://agrobioheat.eu/news-events/
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Δράσεις AgroBioHeat: Μετρήσεις απόδοσης και 
εκπομπών κατά τη χρήση αγροτικής βιομάζας 

• Μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 
303-5  

• Χρήση μεγάλου εύρος καυσίμων 
αγροτικής βιομάζας (κουκούτσια ελιάς, 
πελλέτες κλαδεμάτων, πελλέτες 
ηλίανθου, SRC chips, μίσχανθος, κτλ.) 

• Σύγχρονες τεχνολογίες καύσης 
(κινούμενες εσχάρες + ESP, 
«αεριοποιητές») 

• Διαμόρφωση προτάσεων για την 
αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού Οικολογικού Σχεδιασμού 
λεβήτων στερεών καυσίμων 2015/1189 

• Δημοσιευμένα αποτελέσματα: Brunner et al. (2021) Assessment of Agrobiomass Combustion 
in State-of-The-Art Residential Boilers, DOI: 10.5071/29thEUBCE2021-2AO.5.1 

http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=18781
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Naoussa, Greece – Municipal Swimming 
Pool heating with vineyard prunings 

Agrobiomass heating at Naoussa Municipal Swimming Pool 

Application 
Municipal swimming pool (1 Olympic-

sized pool + 1 training pool for children) 

Current heating system 2 heating oil boilers (~ 1,700 kW total) 

Current fossil fuel consumption > 115,000 lt/y heating oil 

Targeted biomass boiler capacity 
500 kW (downsized to match heat 

demand profile) 

Agrobiomass fuel Vineyard prunings (chips) 

Agrobiomass fuel consumption ~ 280 t/y 

CO2 savings > 303 t/y 

For locally sourced vineyard pruning chips, annual fuel cost savings of > 80 % 
can be achieved  very quick payback time 

Possibility of implementing this project through the ESCO model under 
consideration: 

• More “modest” annual fuel cost savings, but limited to no upfront 
investment by the municipality 

Key enabling factors: 

• Very good local biomass availability & available implements for setting up a 
supply chain 

•  High heat demand which facilitates quick payback time 

HUGE replication potential in wine-growing areas of Europe 
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The Energy Community of Karditsa – a short history 

• Establishment: in 2012 as a civic cooperative, with over 400 members (citizens, municipalities, etc.) / “spin-off” 

of the Regional Development Agency of Karditsa (ANKA) 

• Initial plan: utilize the abundant local biomass resources  construct / operate a 1 MWe biomass power plant 

• Vicious circle: no biomass supply contracts  cannot mobilize funding  plant construction does not start  

suppliers not convinced and do not sign supply contracts 

• Breaking the vicious circle: start activities with a biomass processing (pellet) plant and continue later with the 

power plant 

• First steps: raising capital from members, purchasing land, successful application for funding through LEADER 

(500,000 € investment -  50 % public funding, 50 % own funds) 

• Wood pellet production started in October 2017, using raw material (sawdust) from local saw mills 

• Transformation in “Energy Community” according to Law 4513/2018 

• Ongoing process for a 1 MW photovoltaic plant to cover energy needs of the members 

• Continued discussions with other potential biomass suppliers (farmers, cooperatives, municipalities, etc.) 

• November 2020  start of the H2020 BECoop project 



BECoop: Project in a nutshell 
H2020 / GA 952930 Topic: LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 - Market Uptake support  

• BECoop mobilises people around community bioenergy and creates a better image for such initiatives 

 

• market research, social, technical, business, knowledge transfer and policy components 

 

• Α suite of supporting resources and tools for community bioenergy project development 

 

•  exploration and support of 4 new bioenergy heating communities (BECoop RESCoops) 

We test the implementation of community bioenergy heating support scheme in  

diverse, complementary pilot cases in regions with high replication potential across EU  
 

 

• We validate our results and open the policy debate on how community bioenergy at local, national and EU level can be fostered. 

 
20+ community bioenergy cases analysed        50+ events (co-creation workshops, consultations, webinars, info days, etc.)    10+ sister projects synergies 

ES, GR: Existing RESCoops 

to expand activities 

PL: Local Authorities to initiate a 

new RESCoop 

IT: Renewable Energy Authorities to initiate a new RESCoop 

• We empower the community bioenergy ecosystem to scale - 8 additional replication cases of our concept 

reduces the development efforts of community bioenergy heating projects 

21/30 



New ESEK activities: biomass sourcing 

Municipality of Lake Plastira in 
collaboration with local forest 

cooperative 

Removal of forest residues 
from  local forests 

Chipping 
Loading of the woodchips and 

transportation 

Collection of the residual coffee Transportation of the residual coffee Local cafeterias 

City tree pruning Chipping 
Loading of the woodchips and 

transportation 
Municipality of Karditsa 



New ESEK activities: fuels & heat sales 

(Mixed) Pellet production 
End Users 

Installation and operation of 
biomass boilers  

Chips 

Heat sales 

Commercializatio
n 



Πιλοτικό έργο: θέρμανση νηπιαγωγείου με 
υπολείμματα καφέ! 



Τα έργα AgroBioHeat και BECoop χρηματοδοτούναι από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (Αριθμοί 

Συμβολαίων 818369 και 952930 αντίστοιχα). 

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Ούτε η CΙΝΕΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

Επισκεφτείτε μας: www.agrobioheat.eu / www.becoop-project.eu   

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

http://www.agrobioheat.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.becoop-project.eu/
http://www.becoop-project.eu/

