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Τι είναι η Βιομάζα 
              Βιομάζα είναι οποιαδήποτε οργανική ένωση (στερεή ή υγρή) που προέρχεται 

από τη γεωργία, τη δασοκομία (και συναφείς κλάδους), καθώς και άλλα βιομηχανικά 

και οικιακά απόβλητα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παραγωγή 

ενέργειας και θερμότητας. Αυτή η εναλλακτική πηγή ενέργειας/θερμότητας είναι 

περισσότερο οικονομική από τα παραδοσιακά υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, υγραέριο, 

ηλεκτρική ενέργεια), αλλά το πιο σημαντικό, η χρήση βιομάζας έχει ελάχιστο 

αντίκτυπο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη και συμβάλλει σε ένα 

καθαρότερο περιβάλλον. 

Από τις κυριότερες μορφές Βιομάζας είναι η ξυλεία/δασοκομία. Τομείς 

συναφείς με την δασοκομία και τα προϊόντα ξύλου (ξυλουργική, μοριοσανίδες, παρκέ 

κ.λπ.) αποτελούν τις κύριες πηγές βιομάζας για αυτόν τον τομέα. Η σχετική 

οικονομική δραστηριότητα καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών με πολλά 

χαρακτηριστικά (κούτσουρα, ροκανίδια και απορρίμματα ξύλου) - εκτός από τα 

παραδοσιακά καυσόξυλα, διατίθενται και μπρικέτες και πιο πρόσφατα πέλλετ. Τα 

δύο τελευταία έχουν υψηλή πυκνότητα και πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη και 

έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης βιοενέργειας παγκοσμίως. Όταν τα δάση 

τυγχάνουν βιώσιμης διαχείρισης και τα δέντρα αναγεννώνται με φυσικό τρόπο ή 

αναφυτεύονται και αναπτύσσονται εκ νέου σε ανθρώπινο χρονικό πλαίσιο, τα 

προερχόμενα από αυτά σφαιρίδια βιομάζας καθίστανται ανανεώσιμα. 

Είναι ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη παραγωγή ενέργειας τα 

πέλλετ βιομάζας να προέρχονται από δάση υπό υπεύθυνη διαχείριση και άλλους 

τομείς που προστατεύουν το περιβάλλον και δεν συμβάλλουν στην αποψίλωση των 

δασών. Οι αποφάσεις προμήθειας πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη και να μην 

επηρεάζουν αρνητικά τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα των δασών να αποθηκεύουν 

και να δεσμεύουν άνθρακα. 

Χρήση Βιομάζας 
Η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή θέρμανσης. Η ανάφλεξη και η 

καύση μεγάλων συμπαγών μπλοκ (κυρίως ξύλου) για παραγωγή θερμότητας είναι το 

κύριο μέσο παραγωγής βιοενέργειας, με συνεχή τάση βελτίωσης της απόδοσης του 

συστήματος και μείωσης των ρύπων. Υπάρχουν διάφορα συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Τα μικρά 

οικιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ξύλο, μπρικέτες και πέλλετ σε τζάκια, 

καυστήρες εστιών. Τα μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς τύπους καυσίμων ταυτόχρονα - καυστήρες βιομάζας (ξύλο, 

απόβλητα, κουκούτσια ελιάς) για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις (φυτώρια, 

πλυντήρια ρούχων, αγροκτήματα κ.λπ.). Σε μεγαλύτερα συστήματα, θερμότητα και 

ατμός μπορούν να παραχθούν από κοινού για την τροφοδοσία τοπικών δικτύων 

κοινότητας. 

Επίσης, η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρισμού. Η παραγωγή 

ηλεκτρισμού γίνεται με ένα συνδυασμένο κύκλο θερμότητας και ατμοποίησης. Η 

βιομάζα μπορεί να είναι το κύριο υλικό καύσης αλλά μπορεί να ενισχυθεί με 
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κάρβουνο για καλύτερη απόδοση. Το βιο-αέριο αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό 

τρόπο παραγωγής ενέργειας με την αξιοποίηση του μεθανίου από την ζύμωση 

διαφόρων αποβλήτων, το οποίο μετά διαχέεται σε θάλαμο αερίων. 

Τέλος πραγματοποιείται χρήση και για μεταφορές. Υπάρχουν διάφορες 

μορφές υγρών καυσίμων από φυτικά και μαγειρικά έλαια, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές. Ανάλογα με την περιεκτικότητα τους, απαιτείται 

και ο βαθμός προσαρμογής των συμβατικών μηχανών ή ακόμα και η πλήρης 

αντικατάσταση τους. Προς το παρόν, πραγματοποιείται εκτενής έρευνα και ανάπτυξη 

στον τομέα παραγωγής βιο-καυσίμων από ξύλα και απορρίμματα μπογιών για 

παραγωγή αιθανόλης, η οποία αναμένει να αποφέρει τεράστια οφέλη και 

εξοικονομήσεις στις μεταφορές. 

Πλεονεκτήματα Χρήσης Βιομάζας 
Ένα από τα κύρια οφέλη της χρήσης ξυλώδους βιομάζας στην παραγωγή 

ενέργειας είναι ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από 

εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, 

καθώς η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας. Μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί όταν 

χρειασθεί χωρίς μεγάλες δαπάνες σε αποθηκευτικούς χώρους. Επιπλέον, 

δημιουργούνται νέες μορφές απασχόλησης και νέες θέσεις εργασίας. Για τους 

αγροτικούς και δασικούς πληθυσμούς, θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη 

συγκομιδή, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη μεταφορά της βιομάζας ξύλου, 

αποφεύγοντας έτσι τη δαπανηρή μεταφορά της σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

Συνεισφέρει επίσης στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς, οι οποίοι 

διέρχονται σημαντική τεχνολογική ανάπτυξη. Επιπλέον, με την κατάλληλη συλλογή 

και χρήση της δασικής βιομάζας, οι περιοχές υλοτομίας μπορούν να καθαρισθούν, οι 

δασικές εκτάσεις να προστατευθούν και οι δασικές εκτάσεις να τεθούν υπό καλύτερη 

διαχείριση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση βιομάζας ξύλου στη διαδικασία 

παραγωγής ενέργειας μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων (CH4-αέριο 

θερμοκηπίου), οι οποίες θα προέκυπταν από την υγειονομική ταφή ενός τέτοιου 

οργανικού υλικού όπως η βιομάζα, καθώς και τις εκπομπές CO2 λόγω της χρήσης μιας 

ανανεώσιμης μορφής ενέργειας, η οποία υποκαθιστά την καύση πετρελαίου, 

άνθρακα κ.α.. Αποτελεί δηλαδή οικολογικό προϊόν, καθώς η χρήση επιβαρύνει το 

λιγότερο δυνατό το περιβάλλον και συνεισφέρει στην μείωση των ρύπων διοξειδίου 

στην ατμόσφαιρα. Η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων δημιουργεί 

γενικά πράσινη οικονομική ανάπτυξη αλλά και πράσινη συνείδηση στην κοινωνία. 

Μειονεκτήματα Χρήσης Βιομάζας 

Κατά την καύση της βιομάζας οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον, 

συνεπώς και τη δημιουργία θερμικής ρύπανσης. Κυρίως όμως, τα μειονεκτήματα που 

συνδέονται με τη χρήση της συγκεκριμένης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι οι 

δυσκολίες στην εκμετάλλευση της. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλος όγκος και 

περιεκτικότητα σε υγρασία ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, 

εντοπίζονται δυσκολίες στην συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση, 
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συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα. Ακόμη, απαιτούνται δαπανηρότερες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Εξίσου σημαντική είναι η μεγάλη διασπορά και 

εποχιακή παραγωγή της βιομάζας. Εξαιτίας αυτών, το κόστος της βιομάζας 

παραμένει υψηλό. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό εξαλείφεται πρώτον λόγω αύξησης τιμών 

του πετρελαίου και δεύτερον λόγω της βελτίωσης και ανάπτυξης τεχνολογιών 

αξιοποίησης βιομάζας. Δεν θα πρέπει πάντα, να παραβλέπεται -στη μεγάλη εικόνα- 

η σημασία του περιβαλλοντικού οφέλους, έναντι οικονομικών μεγεθών. 

Η Βιομάζα στη Σλοβενία 

Όπως είναι επόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα προτερήματα της 

συγκεκριμένης πηγής ενέργειας αλλά και το πρόσφορο έδαφος της Σλοβενίας, 

γίνεται υψηλή χρήση της βιομάζας ξύλου. Η βιομάζα αποτελεί σημαντική 

πηγή ενέργειας στη Σλοβενία (ειδικά για τα νοικοκυριά). Παράγεται κυρίως 

σε αγροκτήματα – για οικιακή κατανάλωση. Λόγω της αφθονίας των 

δασών, η μεγαλύτερη πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα 

είναι η βιομάζα ξύλου, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως 

για θέρμανση, πιο συγκεκριμένα σε αγροτικές περιοχές, όπου το 30% 

των νοικοκυριών χρησιμοποιούν ξύλο για να θερμάνουν σπίτια, 

σύμφωνα με στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας. Η αγορά 

επίσης αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Το κόστος παραγωγής βιομάζας από τα 

δάση στη Σλοβενία είναι χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς – συνεπώς 

υπάρχει κέρδος. Από την παραγωγή βιομάζας από δάση της Σλοβενίας έχουν 

δημιουργηθεί 700 νέες θέσεις εργασίας.  

 Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται με γράφημα η δραστηριότητα 

βιομάζας ξύλου σε ποσοστά, χωρίζοντας σε τέσσερις κατηγορίες τους 

χρήστες. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει από έρευνα του «Slovenian 

Forestry Institute». Το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης βιομάζας ξύλου -με 

44%- είναι οι συνταξιούχοι. Στη δεύτερη θέση -με 42%- είναι άτομα σε χώρους 

εργασιακής απασχόλησης. Το 9% καλύπτουν οι άνεργοι και το μικρότερο 

ποσοστό 5% αναφέρεται στην κατηγορία «άλλοι». 
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Για να δημιουργηθεί το προφίλ των χρηστών βιομάζας ξύλου, ορίστηκαν ομάδες-

στόχοι τα νοικοκυριά στα οποία το ξύλο και τα υπολείμματα ως μόνη ή η κύρια πηγή 

θέρμανσης. Ο αριθμός των νοικοκυριών στη Σλοβενία ήταν 777.772. Από αυτά, 

272.221 (35%) χρησιμοποιούν βιομάζα ξύλου ως μοναδική ή βασική πηγή 

θέρμανσης. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν από σχετική έρευνα (census).  

 

 Σύμφωνα με το ETIP: «είναι αξιοσημείωτο ότι το 61% όλων των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι «βιοενέργεια» (το 1/2 της οποίας προέρχεται 

από ξύλο και ξυλώδη βιομάζα). Το μερίδιο της βιομάζας στο σύνολο κατανάλωσης 

ενέργειας είναι 10,7%. Ενώ υπάρχει προφανής υπεροχή της χρήσης βιομάζας για 

παραγωγή θερμότητας».  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων αναφέρει ότι οι 

εκτιμώμενες ποσότητες είναι πάνω από 70% υψηλότερες από ό,τι εκτιμάται στο 

σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΣΔΑΠ 2010), το οποίο 

υπολογίζει ότι, το 2020, ο άμεσος εφοδιασμός της βιομάζας ξύλου από τα δάση θα 

είναι 1.338.000 m3, μόνο περίπου 20.000 m3 περισσότερο από ό,τι το 2006. Η 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από δασική βιομάζα εκτιμάται σε 6.598 GWh 

θερμότητας και 326 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα συμβάλει στο μεγαλύτερο 

μέρος της θερμότητας (πάνω από 90%). Η ετήσια κατανάλωση βιομάζας για την 

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους θερμικούς σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει διακυμάνσεις και έφθασε τα 96 kt το 

2017, παράγοντας έως και 190 GWh θερμικής ενέργειας και έως 50 GWh ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

             Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η Σλοβενία ενδιαφέρεται για μια πιο πράσινη 

κοινωνία και επιδιώκει να προωθήσει βιώσιμες, ως επί το πλείστον, πηγές ενέργειας. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη βιομάζα ξύλου, είναι πηγή ενέργειας με συνολικά 

οφέλη και σε συνδυασμό με το περιβάλλον της χώρας, πραγματοποιούνται 
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σημαντικές δράσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της. Τέλος, με τη συνεχή 

άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, πολλοί ιδιοκτήτες 

κατοικιών άρχισαν να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των σπιτιών, 

πιο φιλική από πλευράς προϋπολογισμού. Μία από τις επιλογές που κερδίζουν 

δημοτικότητα είναι μια επένδυση σε λέβητα pellet ξύλου. Η θέρμανση πέλλετ ξύλου 

είναι μια νέα και μοντέρνα λύση που αποτελείται από μια σειρά από διακοσμητικές 

σόμπες και λέβητες για το σπίτι. Αυτοί οι τύποι λεβήτων βιομάζας κοστίζουν λιγότερο 

από τους περισσότερους τύπους λεβήτων στην αγορά, καθιστώντας τη βιομάζα 

ξύλου -τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά- αποδοτικό μέσο θέρμανσης του σπιτιού. 
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