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Πεξίιεςε 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε αμηνινγείηαη ε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

pellet ζηελ θεληξηθή Διιάδα.  Μειεηψληαο ηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο παξαηεξνχκε πσο ε βηνκάδα απνηειεί κία απ’ ηηο πιένλ αλαπηπζζφκελεο 

αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη κηα απ’ ηηο πην ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο είλαη απηή ηνπ 

pellet. Σν pellet ζεβφκελν ην πεξηβάιινλ έρεη κεδεληθφ ηζνδχγην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

επηπιένλ δίλεη ιχζε ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

απνηειεί κηα νηθνλνκηθή ιχζε ηφζν ζε νηθηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε βηνκεραληθφ. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ζέξκαλζε δήκσλ αιιά θαη σο θαχζηκν 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απ’ ηελ ΓΔΗ. Η πςειφηεξε παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ παξαηεξείηαη ηφζν ζηε Βφξεηα φζν θαη ζηελ Κεληξηθή θαη 

Νφηηα Ακεξηθή, αληηζέησο ζηελ Δπξψπε ε θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ βξίζθεηαη ζε πην 

ρακειά επίπεδα. Η Ακεξηθή σο ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο βηνθαπζίκσλ παγθνζκίσο 

παξνπζηάδεη απηάξθεηα, αληίζεηα ζε επξσπατθφ επίπεδν ε θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ 

μεπεξλά ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηε θαηαλάισζε pellet 

ζηελ Δπξψπε, πςειή εκθαλίδεηαη ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζή ηνπο ζηηο βφξεηεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Η ρξήζε pellet αθνξά θπξίσο νηθηαθή θαηαλάισζε θαη ν θχξηνο 

εηζαγσγέαο pellet ζηελ Δπξψπε είλαη ν Καλαδάο.  

ηελ Διιάδα ε θαηαλάισζε pellet αθνξά θπξίσο ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ αιιά ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ρξήζεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά αγγίδεη ην 12%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζπγθεθξηκέλα γηα pellet αγγίδεη ην 0,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζεί ε θαχζε βηνκάδαο απφ ηε ΓΔΗ ζε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ε δήηεζε pellet θαιχπηεηαη θαηά 33% απφ εηζαγσγέο, 

θπξίσο απφ Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ ηεο απφ ηηο ηέζζεξηο 

ειιεληθέο εηαηξείαο παξαγσγήο pellet πνπ εδξεχνπλ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθξίλνληαο ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα κε ην pellet παξαηεξνχκε πσο ζπγθξηηηθά κε ηε 

ρξήζε πεηξειαίνπ ή ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα νηθηαθή ζέξκαλζε ε θαχζε pellet δελ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θνζηνινγηθέο δηαθνξέο γηα ηελ ίδηα ζεξκηθή ελέξγεηα αλά έηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε θαχζε pellet απαηηεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο αιιαγήο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ θαπζηήξα πνπ επηβαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή.  

Δμεηάδνληαο ην θιάδν ησλ pellet κε επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδνπκε ζηα κεγάια 

πεξηζψξηα αλάπηπμήο ηνπ, ζηελ απμαλφκελε δήηεζε pellet ζε βηνκεραλίεο πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηάο ηνπο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ πξψησλ 

πιψλ γηα παξαγσγή pellet. Δπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ 

αιιά θαη ε αλάγθε εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε 

ηδησηηθφ επίπεδν καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επέλδπζε ζε έλα εξγνζηάζην 

παξαγσγήο pellet ζηελ Διιάδα  επλνείηαη απ΄ ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. 
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Έηζη πξαγκαηνπνηνχκε κηα επέλδπζε πνπ αθνξά έλα εξγνζηάζην παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 20.000 ηφλσλ pellet αμηνπνηψληαο σο πξψηε χιε ελεξγεηαθά θπηά θαη 

γεσξγηθά ππνιείκκαηα. Σν πξντφλ πνπ παξάγεηαη εκθαλίδεηαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηα 

ππάξρνληα πξντφληα ζηελ αγνξά ηφζν ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ηνπ φζν θαη ιφγσ 

ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ ζηα ειιεληθά δάζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξναλαθεξζέληεο πξψηεο 

χιεο. Η επέλδπζε απνζβαίλεηαη ζηα 7 έηε, εκθαλίδεη IRR=12%, ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ζην 5
ν
 έηνο θαη θέξδε απ’ ην 1

ν
 θηφιαο έηνο. Σν πεξηζψξην θέξδνπο ηεο (θέξδε πξν 

θφξσλ θαη ηφθσλ) αγγίδεη ην 16% επί ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ. 
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Summary 

In the current thesis the creation of  a pellet plant in central Greece is reassessed. 

Studying the renewable energy sources we observe that the biomass is one of the fastest 

developing sources of renewable energy and one of its most important forms is that of the 

pellet. Pellet is environmentally friendly, having zero equilibrium of carbon dioxide, 

offers an answer to the elimination of convention fuels that are used for energy 

production and is an economical solution both in domestic and industrial level. In 

addition, it can be used for district heating, as well as electricity generation fuel by PPC. 

Higher production and consumption of biofuels is observed in North America and also in 

Central and South America, unlike Europe where consumption of biofuel is less often. 

America is the largest producer of biofuel worldwide has self-sufficiency, contrary to 

European consumption of biofuel where it exceeds the domestic production. More 

specifically regarding the pellet consumption in Europe, we observe that the northern 

European countries have the highest production and consumption. Pellet is used mainly 

for domestic consumption and the main importer in Europe is Canada. 

In Greece, pellet consumption mainly concerns the heating of houses though at very low 

levels. In particular, the rate of biomass use for thermal energy production in Greek 

households reaches 12% while the corresponding figure for pellet use reaches that of  

0,7%. It is worth mentioning that in Greece the burning of biomass is expected to be 

taken advantage by the PPC in the immediate future. In more detail, Greece handles its 

pellet demand 33% from imports, mainly from Bulgaria and Romania and the remaining 

percentage is covered by four Greek pellet production plant that are based in our country 

in the last years. Comparing conventional fuels with pellet we observe that using oil or 

natural gas for domestic heating, pellet burning does not present considerable cost 

differences for the same thermal energy per year. Though it should be mentioned that 

burning pellet requires a substation cost  in order to change the conventional burner that 

is paid by the consumer. Looking at the industry of pellet with an investment interest we 

focous on tha large margin of development , the constantly growing demand of industries 

to replace their conventional sources of energy with pellet and the last but not least the 

variety of raw materials for the production of pellets. In addition the increase in prices of 

conventional fuels and the need to find alternative energy sources both  in a public state 

and in private sectors, leads us to the conclusion that investing in a pellet production plant 

in Greece is favored by the exiting opportunities in the local market. 

Thus we realize an investment that concerns  a plant with producing capacity of 20.000 

pellet tons which uses as raw material energy plants and agricultural remainders. The 

produced material appears ti be competitive towards the already existing market products 

due to its lower price as well as its respect for the Greek forests since it uses the above 

mentioned  raw material.  
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The investment is been depreciated in 7 years, it shows IRR=12%, positive cash flows in 

the 5
th

 year and profits from the 1
st
 year on. The profit margin (profits before taxes ant 

interests) touches the 16% of the annual sales. 
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Δηζαγσγή 

 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε γίλεηαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο ζε 

εξγνζηάζην παξαγσγήο pellet ζηελ θεληξηθή Διιάδα.  πγθεθξηκέλα κειεηψληαη αξρηθά 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα  ηεο βηνκάδαο θαη ησλ pellet, ε παγθφζκηα αγνξά 

ελέξγεηαο θαη  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη έπεηηα γίλεηαη εζηίαζε ζηελ αγνξά ησλ 

pellet. Δζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ pellet ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ελέξγεηα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν αλαιχνπκε ηηο επθαηξίεο, απεηιέο, δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter θαη ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηβάιεη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Καηφπηλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ζηαδίσλ ηεο. Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

θαζνξίδνληαη ηα  logistics ηεο εηαηξείαο θαη ην marketing plan πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Βάζε ησλ παξαπάλσ εθηηκάηαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζε 

θεθάιαην, θαζψο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Βάζε πξφβιεςεο 

πσιήζεσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαζνξίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο pellet. 
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Βηνκάδα 

 

Η βηνκάδα απνηειεί κία ήπηα θαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη 

απνζεθεπκέλε ζην νξγαληθφ θαη βηνινγηθφ πιηθφ ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ (θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ). Με ηνλ φξν βηνκάδα απνθαιείηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο (φπσο είλαη ην μχιν θαη άιια πξντφληα ηνπ δάζνπο, ηα 

ελεξγεηαθά θπηά, ηα ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, θηελνηξνθηθά απφβιεηα, απφβιεηα 

βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο ή ζεξκφηεηαο.  

Σα πξντφληα βηνκάδαο κπνξεί λα είλαη ζηεξεά θαχζηκα (γλσζηά σο «βηνθαχζηκα») γηα 

αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηζκνχ, αέξηα θαχζηκα (π.ρ. κεζαλφιε) πάιη γηα ηηο 

αλάγθεο ζέξκαλζεο ή ειεθηξηζκνχ, πγξά θαχζηκα (π.ρ. βηναηζαλφιε ή βηνληήδει) γηα 

ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, εδαθνβειηησηηθά πξντφληα (π.ρ. θνκπφζη ή ρνχκνπο) θαη pellet. 

Pellet 

 

Σα Pellets (ειιεληθά: πειιέηεο ή ζπζζσκαηψκαηα ή ζχκπεθηα) απνηεινχλ ζπκπηεζκέλε 

βηνκάδα κε κεραληθά κέζα ζε κνξθή κηθξψλ θπιίλδξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε. 

 

Σππηθέο δηαζηάζεηο ησλ pellets πνπ ζπλεζίδνληαη είλαη απφ 1-3 cm ζε κήθνο θαη απφ 6-

10 mm ζε δηάκεηξν. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θαη ζε κνξθή κηθξψλ 

ζπκπαγψλ «ηνχβισλ» δηαθφξσλ ζρεκάησλ, νπφηε θαη νλνκάδνληαη κπξηθέηεο 

(briquettes). 

 

Σα pellet αλήθνπλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ωο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

νξίδνληαη νη ελεξγεηαθέο πεγέο πνπ ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζεσξεηηθά είλαη αλεμάληιεηεο, φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα (ελεξγεηηθά, παζεηηθά θαη 

θσηνβνιηατθά ειηαθά ζπζηήκαηα), ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε 

πδξαπιηθή ελέξγεηα θαη ε βηνκάδα. 
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Καηεγνξηνπνίεζε pellet βάζεη πξώηεο ύιεο θαη πνηόηεηαο  

 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πέιιεη αλάινγα κε ην πιηθφ απφ ην νπνίν έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί: 

 Woodpellet : θαηαζθεπαζκέλα απφ 100% μχιν 

 Biopellet : θαηαζθεπαζκέλα απφ ελεξγεηαθά θπηά  

 Agropellet : θαηαζθεπαζκέλα απφ αγξνηηθά ππνιείκκαηα, φπσο ζηηάξη, αγθηλάξα, 

θαιακπφθη θ.α. 

 

Σα wood pellet ππάγνληαη ζε πξφηππα αλά ηνλ θφζκν. Σν Δπξσπατθφ πξφηππν γηα ηα 

θαχζηκα ζηεξεήο βηνκάδαο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2011. Σν ελ ιφγσ πξφηππν, ζπλέρεηα 

ηνπ γεληθνχ πξνηχπνπ ΔΝ14961-1, είλαη ην EN14961-2 “ηεξεά βηνθαχζηκα - 

πξνδηαγξαθέο θαπζίκσλ θαη ησλ ηάμεσλ - Μέξνο 2: Pellet μχινπ γηα κε βηνκεραληθή 

ρξήζε”. Σν λέν επξσπατθφ πξφηππν πνηφηεηαο pellet μχινπ εθαξκφδεηαη ζηελ Δπξψπε 

απφ ηελ ENplus, πνπ απαηηεί ηηο πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο.  

 
Η ΔΝplus απνηειεί ζπλεξγάηε ηεο European Pellet Council (EPC),  επξσπατθφο 

νξγαληζκφο δηαηήξεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ζηελ αγνξά ησλ pellet ζε επξσπατθφ επίπεδν 

φπνπ κέιε ηνπ είλαη νξγαληζκνί απφ 16 επξσπατθέο ρψξεο, θαη πηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα 

θαη αζθάιεηα ησλ pellet ζε φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηνπο. 

 

Σν πξφηππν EN 14961-2 πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο Α1 θαη Α2 ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ φξν ENplus.  

Η θαηεγνξία Α1 είλαη ηα αλψηεξεο πνηφηεηα pellet μχινπ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νηθηαθνχο ιέβεηεο θαη ζφκπεο pellet.  

Η θαηεγνξία Α2  ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο ιεβήησλ απμεκέλεο ηζρχνο (άλσ ησλ 

100 kW) θαη δηαθέξνπλ απφ ηελ Α1 θαηεγνξίαο σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα 

θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηήμεο ηεο ηέθξαο.  

Σα pellet γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο πηζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο θαηεγνξίαο Β θαη δελ 

θαινχληαη κε ηνλ φξν ENplus . 

Σα πηζηνπνηεκέλα pellet θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηελ έλδεημε ΔΝPlus-A1. Απηή ηε 

ζηηγκή δΓελ ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλα θαηά  ENPlus εξγνζηάζηα παξαγσγήο pellet ζηελ 

Διιάδα.  
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Πίνακασ 1 :  Κατθγορίεσ & Χαρακτθριςτικά Ποιότθτασ wood-pellet ςφμφωνα με το πρότυπο EN 14961-2 

Παξάκεηξνο 

Πνηόηεηαο 

Μνλάδεο Καηεγνξία 

ENPlus-A1 

Καηεγνξία 

ENPlus-A2 

Καηεγνξία EN-

B 

Γηάκεηξνο mm 6 or 8 +/- 1 6 or 8 +/- 1 6 or 8 +/- 1 

Μήθνο mm 3.15 - 40 3.15 - 40 3.15 – 40 

Ππθλόηεηα 

(ρύδελ) 

kg/m3 >600 >600 >600 

Θεξκαληηθή 

αμία 

MJ/kg 16.5 - 19 16.5 - 19 16.5 – 19 

Τγξαζία % <10 <10 <10 

Αλζεθηηθόηεηα % >97.5 >97,5 >97.5 

Σέθξα % <0.7 <1.5 <3 

εκείν Σήμεσο 

Σέθξαο 

°C >1200 >1100 >1100 

Τιηθό 

Πξνέιεπζεο 

  Παξζέλα 

μπιεία 

Οιφθιεξα 

δέληξα ρσξίο 

ξηδηθφ 

ζχζηεκα 

Γαζηθέο θαη 

ινηπέο 

θαιιηέξγεηεο & 

παξζέλα μπιεία 

Πξώηε  ύιε Με ρεκηθά 

επεμεξγαζκέλα 

ππνιείκκαηα 

μχινπ 

Παξζέλα 

μπιεία 

Με ρεκηθά 

επεμεξγαζκέλα 

ππνιείκκαηα 

μχινπ & 

ρξεζηκνπνηεκέλα 

μχια 

    Τπνιείκκαηα 

θιαδεκάησλ 

  

    Με ρεκηθά 

επεμεξγαζκέλα 

ππνιείκκαηα 

μχινπ 

  

 

 

Οη δχν άιιεο θαηεγνξίεο pellet, biopellet, agropellet, δελ ππάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο θαζψο δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα αθφκε ζε 

επίπεδν παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε. ε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα αλακέλεηαη λα ππάξμεη 

πνηνηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. 

 

Πεγή: http://www.biomassenergy.gr/ 
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Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα pellet έλαληη πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Σν pellet  παξνπζηάδεη  ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 

 Η θαχζε pellet έρεη κεδεληθφ ηζνδχγην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη δελ 

ζπλεηζθέξεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Η κεδακηλή χπαξμε ηνπ ζείνπ ζηε βηνκάδα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ φμηλε 

βξνρή. 

 Σν εγρψξην pellet θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα θαχζηκα θαη βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Η ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζε κηα πεξηνρή, απμάλεη ηελ απαζρφιεζε ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ (κίζραλζνο, 

switchgrass) θαη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ ζπκβάιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η παξαγσγή 

pellet έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ 

φζν θαη ζην βηνκεραληθφ ρψξν. 

Οξηζκέλα απ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη:  

 Ο απμεκέλνο φγθνο θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά 

θαχζηκα δπζρεξαίλνπλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ pellet . 

 Η κεγάιε δηαζπνξά θαη ε επνρηαθή παξαγσγή ηνπ pellet δπζθνιεχνπλ ηελ ζπλερή 

ηξνθνδνζία κε πξψηε χιε ησλ κνλάδσλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. 

 Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο θαηά ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, θαη απνζήθεπζε ησλ πξψησλ 

πιψλ ηεο βηνκάδαο θαη ησλ pellet πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο ελεξγεηαθήο 

αμηνπνίεζεο. 

 Οη ζχγρξνλεο θαη βειηησκέλεο ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο ησλ pellet απαηηνχλ πςειφ 

θφζηνο εμνπιηζκνχ, ζπγθξηλφκελεο κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 
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Αμηνπνίεζε pellet ζηελ αγνξά  

 

Σν pellet κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν ζηνλ: 

 

• Οηθηαθφ ηνκέα 

ηελ Διιάδα νη αλάγθεο ζέξκαλζεο ζε νηθηαθφ επίπεδν θαιχπηνληαη θπξίσο απ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ. Η ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αγγίδνληαο ηα 0,85 

επξψ/ lt  θαζηζηά ηελ ζέξκαλζε ησλ λνηθνθπξηψλ αθξηβή, ελψ νη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζπίηηα είλαη ειιηπείο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ 

ζε νηθηαθφ επίπεδν. πγθξηηηθά κε ηα δχν παξαπάλσ θαχζηκα ην pellet εκθαλίδεηαη 

νηθνλνκηθφηεξν, κε απφιπην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εχθνιν πξνο ρξήζε. Η 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ κε θαπζηήξα pellet θαη ε ρξήζε pellet γηα ηηο 

ζεξκηθέο αλάγθεο ελφο λνηθνθπξηνχ παξνπζηάδεη πνηθίια πιενλεθηήκαηα. ε επίπεδν 

εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ ε ρξήζε pellet γηα παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε νηθηαθφ 

επίπεδν εκθαλίδεηαη έσο θαη 50% νηθνλνκηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο. Δπηπιένλ ε θαχζε pellet δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ θαη δελ πξνθαιεί ηε 

ξχπαλζή ηνπ.  

 

• Βηνκεραληθφ ηνκέα 

ε βηνκεραληθφ επίπεδν ε θαχζε pellet γηα παξαγσγή ελέξγεηαο εκθαλίδεη αηζζεηή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. πλήζσο ε 

θαχζε pellet ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο κε άιια θαχζηκα. ηελ 

Δπξψπε ε βηνκεραληθή ρξήζε pellet εκθαλίδεηαη επξέσο δηαδεδνκέλε. ηελ Διιάδα ε 

βηνκεραληθή ρξήζε pellet είλαη κεδακηλή θαζψο πξνηηκνχληαη ιέβεηεο πεηξειαίνπ ή 

ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

• Θέξκαλζε δήκσλ/πεξηθεξεηψλ θηι 

ε πνηθίιεο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ δηακνξθσζεί θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο 

δήκσλ θαη πεξηνρψλ (district heating) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε pellet γηα 

παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θαχζεο pellet γηα επξεία 

ζέξκαλζε εζηηάδνληαη θπξίσο ζην ρακειφ θφζηνο πνπ πξνζζέηνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην 

ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. ηνλ Διιαδηθφ ρψξν δελ έρεη 

ππάξμεη απηή ε αγνξά αθφκα, φκσο φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζέξκαλζεο πεξηνρψλ κέζσ βηνκάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Αλάιπζε Αγνξάο Δλέξγεηαο & Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

 

Κιάδνο Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ απνηεινχλ αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 ειηαθή αθηηλνβνιία – θσηνβνιηατθά ηφμα 

 αηνιηθή – αλεκνγελλήηξηεο 

 πδξνειεθηξηθή (κηθξήο ηζρχνο) 

 βηνελέξγεηα (βηνκάδα) 

 γεσζεξκηθή 

 παιηξξντθή 

 θπκάησλ ζαιάζζεο. 

 

Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ ιεγφκελε «νηθνλνκία ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ». Η αλαγθαηφηεηα κείσζεο είλαη δεδνκέλε, ηφζν ιφγσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ γεσνηθνλνκηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

εμαηηίαο ηεο δηαρξνληθήο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, φζν θαη ηεο 

ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ηελ νπνία έρεη επηθέξεη ε δηαρξνληθή ρξήζε 

απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ πιαλήηε καο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο παξνπζηάδεη 

αμηφινγε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Η 

δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

 

 Σελ αλάγθε (ελεξγεηαθή πνιηηηθή): Η βησζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν. Λφγσ αθελφο ηνπ ζρεηηθά πςεινχ 

εμηζνξξνπεκέλνπ θφζηνπο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, φζν θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελζσκάησζε/δηαζπνξά ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζην πθηζηάκελν ειεθηξηθφ δίθηπν 

δηαλνκήο/κεηαθνξάο, ε αλάγθε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν θπβεξλήζεσλ, κε ηνλ ηειηθφ πειάηε λα είλαη ν 

εγθαηεζηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. ΓΔΗ) θαη φρη ν ηειηθφο ρξήζηεο. 

 Σν κέζν (κνλάδεο παξαγσγήο): Οη κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, απνηεινχλ ην κέζν κε ην νπνίν ηθαλνπνηείηαη ε 

αλάγθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Η παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δηνρεηεχεηαη ζην δεκφζην ειεθηξηθφ δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ππφ ηελ δηαρείξηζε αλεμάξηεηνπ θνξέα (ΓΔΜΗΔ), ν νπνίνο 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σνλ ηξφπν (ηερλνινγία, εμνπιηζκφο κνλάδσλ παξαγσγήο): Η εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε αλάινγεο ηερλνινγίαο, ελψ ε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ 
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ησλ ΑΠΔ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα επίπεδα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο πνπ επηηπγράλνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 

H ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο παξνπζίαζε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 25% ηελ πεξίνδν 

2007-2011 θαη αλήιζε ζε 2.412 MW ην 2011 

 

 
Πίνακασ 2: Εγκατεςτθμενθ Ιςχφσ Παραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ απο Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ ςε MW 
(2007-2011) 

 
 

Πεγή: ICAP 2013 Κιαδηθή Αλάιπζε Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
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Παγθόζκηα Αγνξά Δλέξγεηαο & Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο παγθφζκηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

ηα ηειεπηαία 5 έηε.  Όπνπ παξαηεξνχκε πσο ε Αζία θαη ε Ωθεαλία είλαη νη δχν ήπεηξνη 

κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, αθνινπζνχκελεο απφ 

ηε Βφξεηα Ακεξηθή. 

Γράφθμα 1 : Παγκόςμια Κατανάλωςθ Ενζργειασ Ανά Ήπειρο 2008-2012 ςε Quadrillion Btu 

 

Πεγή: Independent Statistics & Analysis: U.S. Energy Information Administration 

Βάζε ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο θαη αλαιχνληαο ηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηή ησλ βηνθαπζίκσλ παξαηεξνχκε πσο ζηελ Δπξψπε δελ ππάξρεη απηάξθεηα 

βηνθαπζίκσλ θαζψο ε θαηαλάισζε είλαη πςειφηεξε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, 

παξαηεξνχληαη δειαδή πςειέο εηζαγσγέο ζε επξσπατθφ επίπεδν. ε αληίζεζε κε ηελ 

Νφηηα, Κεληξηθή θαη Βφξεηα Ακεξηθή πνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο βηνθαπζίκσλ παγθνζκίσο κε έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Γράφθμα 2: Παραγωγι και Κατανάλωςθ Βιοκαυςίμων ανά Ήπειρο 

 

Πεγή: Independent Statistics & Analysis: U.S. Energy Information Administration 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά pellet ζε παγθφζκην επίπεδν φπσο παξαηεξνχκε ζην 

παξαθάησ γξάθεκα ε Ακεξηθή αλαδεηθλχεηαη γηα αθφκα κηα θνξά ε κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθή θαη εμαγσγηθή δχλακε παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ηα pellet. 

Γράφθμα 3: Παγκόςμια Ροι Pellet το 2011 

 

 

Πεγή : Cormac O’ Carroll, Director, London Office, Poyry Management Consulting 

(UK) Ltd. , 1st Octomber 2012, European Biomass Power Generation 
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Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αγνξά pellet ζπγθεληξψλνληαη παξαθάησ νη κεγαιχηεξνη 

παξαγσγνί pellet αλά ρψξα. 

Πίνακασ 3 : Οι 15 μεγαλφτεροι παραγωγοί pellet ςε επίπεδο χωρϊν το 2011 

 

Πεγή: IEA Bioenergy 2013, Large Industrial Users of Energy Biomass 

Αλαιπηηθφηεξα ινηπφλ παξαηεξνχκε πσο νη ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε παξαγσγή pellet 

παγθνζκίσο είλαη ε ε Γεξκαλία θαη ε Ρσζία ζε επξσπατθφ επίπεδν αθνινπζνχκελε απ 

ηε νπεδία. Ο Καλαδάο θαη νη ΗΠΑ  παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ζε pellet θαηαιακβάλνληαο καδί ην 36% ηεο παγθφζκηα παξαγσγήο pellet. 
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ήκεξα ν Καλαδάο απνηειεί ηελ πιένλ αλαπηπζζφκελε ρψξα ζε παξαγσγή θαη εμαγσγή 

pellet παγθνζκίσο κε εμαηξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Γράφθμα: Παραγωγι-Πωλιςεισ pellet Καναδά

 

Πεγή: KPMG 2008: Wood pellet plant cost study for the Algoma and Martel Forests in 

the Western Portion of the Great Lakes/St. Lawrence Forest 
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Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε pellet παξαηεξνχκε πσο ε πςειφηεξε θαηαλάισζε ζε 

νηθηαθφ θαη βηνκεραληθφ επίπεδν παξνπζηάδεηαη ζηελ νπεδία, ην Βέιγην θαη ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

Γράφθμα 4 : Κατανάλωςθ Pellet Ανά Χϊρα ςε Παγκόςμιο Επίπεδο το 2008 

 

Πεγή: Deloitte 2008: Wood pellet plant cost study for the forests of North Eastern 

Ontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Δπηπιένλ παξαηεξείηαη πσο ζε παγθφζκην επίπεδν ε θαηαλάισζε βηνκάδαο αθνξά θαηά 

θχξην πνζνζηφ νηθηαθή θαηαλάισζε 

Γράφθμα 5: Παγκόςμια Κατανάλωςθ Pellet Ανά Είδοσ Χριςθσ 2013 

 

Πεγή: IEA Bioenergy 2013, Large Industrial Users of Energy BiomassΔπξσπατθή Αγνξά  

Δλέξγεηαο & Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο  
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ε Δπξσπατθφ επίπεδν ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2009 πξνήιζε θαηά πνζνζηφ 9% απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηφ  68,6% εμ απηψλ αθνξνχζε 

βηνκάδα. Δλψ ην 67% εμ’ απηνχ αθνξνχζε θαχζε μχινπ, γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη 

pellet. 

Γράφθμα 6 : Κατανάλωςθ Ενζργειασ ανά Είδοσ Πθγισ Ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ 2009 
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Αλαθνξηθά κε ηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν παξαηεξνχκε πσο ηελ πςειφηεξε θαηαλάισζε ην 2009 

παξνπζηάδνπλ ε Ννξβεγία, ε Ληζνπαλία, ε νπεδία αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Απζηξία 

θαη ηε Φηιαλδία. Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα ηα κεξίδηα ηεο 

θάζε ρψξαο ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

Πίνακασ 4: Μερίδιο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτθν Εγχϊρια Κατανάλωςθ ανά Ευρωπαϊκι Χϊρα και ςε 
Παγκόςμιο Επίπεδο 1990-2009 
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Η θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο αθνξά θπξίσο 

θαηαλάισζε βηνκάδαο θαη ππνιεηκκάησλ μχινπ, αιιά θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γράφθμα 7 : Πορεία Ανανεϊςθμων Πθγϊν Ενζργειασ ανά Είδοσ ςτθν Ευρϊπθ 1990-2009 

 

Πεγή:  European Environment Agency 2012: Renewable primary energy consumption 
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Διιεληθή Αγνξά  Δλέξγεηαο & Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

Δλέξγεηα ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

 

Κάζε λνηθνθπξηφ ηεο ρψξαο θαηαλαιψλεη 13.994 kWh εηεζίσο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

θαηά ηε πεξίνδν 2011-2012 

\10244 
Γράφθμα 8: Μζςθ Ετιςια Κατανάλωςθ Ενζργειασ Ανά Νοικοκυριό 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο κέζεο εηήζηαο ζπλνιηθήο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαηά ην ρξεζηκνπνηνχκελν θαχζηκν θαζψο θαη θαηά 

ην είδνο ρξήζεο. Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην αθνξνχλ ην 50% ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά, ελψ πςειφ κεξίδην θαηαιακβάλεη θαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η θαηαλάισζε pellet γηα παξαγσγή ελέξγεηαο αθνξά κφλν ην 0,5% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Πίνακασ 5: Ποςοςτιαία (%) Κατανομι τθσ υνολικισ Κατανάλωςθσ Ενζργειασ Κατά Σφπο Χρθςιμοποιοφμενου 
Καυςίμου 

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 44.1 

Φπζηθφ αέξην  5.4 

Σειεζέξκαλζε 0.5 

Κεξνδίλε  0.3 

Ππξήλαο  0.3 

Τγξαέξην 1.8 

Καπζφμπια  17.4 

Πειιέηεο (πζζσκαηψκαηα μχινπ)  0.5 

Θεξκηθή Δλέξγεηα (απφ Θεξκηθά Ηιηαθά 

πζηήκαηα)  2.9 

Ηιεθηξηζκφο  26.8 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 2013: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ  

2011-2012 
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Καηαλέκνληαο ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά είδνο ηειηθήο ρξήζεο, ην 

63,7% απηήο θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. Η κέζε εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο αλά λνηθνθπξηφ αγγίδεη ηηο 10.244 kWh, εθ ησλ νπνίσλ ην 85,9% αθνξά ηελ 

ζέξκαλζε ρψξσλ. 

Καηαλέκνληαο ηε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαηά είδνο θαπζίκνπ, ε 

ρξήζε pellet αγγίδεη ην 0,7% ελψ ηα θαπζφμπια ( ζεκαληηθφ ππνθαηάζηαην ηνπ pellet) ην 

23,8%. 

Γράφθμα 9 : Ποςοςτιαία Κατανομι Κατανάλωςθσ Θερμικισ Ενζργειασ Κατά Σφπο Καυςίμου 

 
 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ,  ην 98,9% ησλ θαηνηθηψλ δηαζέηνπλ θάπνην 

ζχζηεκα / εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο. Σν 50,8% ησλ λνηθνθπξηψλ ρξεζηκνπνίεζε θεληξηθφ 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο σο θχξην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

Οθησβξίνπ 2010 – Απξηιίνπ 2011 ή/θαη Οθησβξίνπ 2011 – Απξηιίνπ 2012, ην 48,6% 

θάπνην αλεμάξηεην (απηφλνκν) ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ην 0,6% ηειεζέξκαλζε. 

 

Σν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θχξην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηεο θαηνηθίαο είλαη: 

 63,8% πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

 12,4% ειεθηξηζκφο 

 12,0% βηνκάδα (θαπζφμπια, pellet, κπξηγθέηεο, γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα) 

 8,7% θπζηθφ αέξην 

 

Σξία ζηα δέθα λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

θάπνην ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη, θπξίσο, ην ηδάθη (32,3% ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο), αλεμάξηεηεο 
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κνλάδεο θιηκαηηζκνχ (28,2%) θαη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, φπσο ειεθηξηθή ζφκπα, 

αεξφζεξκν, θαινξηθέξ (26,5%). 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 2013: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ  

2011-2012 

 

Δλέξγεηα ζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα 

 

ε παγθφζκην επίπεδν ε ρξήζε βηνκάδαο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα αθνξά κφλν ην 15% ηεο 

θαηαλάισζεο πξντφλησλ βηνκάδαο.  

ήκεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θακία βηνκεραλία δελ ρξεζηκνπνίεη βηνκάδα γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο κε κφλε εμαίξεζε ηα εθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο φπνπ εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ  ζεξκηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ έρεη αθφκα πηνζεηήζεη θαη επελδχζεη ζηε 

ρξήζε βηνκάδαο. 

ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα ε δηείζδπζε ηεο βηνκάδαο σο αληαγσληζηηθφ θαχζηκν γηα ηελ 

θάιπςε ζεξκηθψλ θνξηίσλ πξνυπνζέηεη πξψηα απ’ φια ηελ σξίκαλζε ηεο αγνξάο θαη 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σν δπλακηθφ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη απμεκέλν 

αιιά παξακέλεη αλαμηνπνίεην θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο βηνκάδαο, ηεο κε ζηαζεξήο ηξνθνδνζίαο ηεο πξψηεο χιεο, ηεο 

απνπζίαο εμεηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζπλεξγείσλ εγθαηάζηαζεο/ζπληήξεζεο θαη ηεο 

απνπζίαο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Δλέξγεηα ζε Γήκνπο / Πεξηνρέο 

 

ε παγθφζκην επίπεδν ε ζέξκαλζε πεξηνρψλ κε θαχζε βηνκάδαο εθαξκφδεηαη κε 

επηηπρία. Υψξεο φπσο ε Ιηαιία, Απζηξία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Γαλία, νπεδία, Λεηνλία 

ιεηηνπξγνχλ ηελ ζέξκαλζε νξηζκέλσλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ ηνπο κε ηελ θαχζε pellet.  

ηελ Διιάδα δελ έρεη ππάξμεη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο γηα ηελ δεκφζηα ζέξκαλζε 

θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ε θαχζε 

βηνκάδαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε δήκσλ εκθαλίδεηαη νξηαθά 

εθηθηή. χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ. –

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. κε ηίηιν «Δλεξγεηαθφο – Σερληθφο  Καζψο  θαη  

Υξεκαηννηθνλνκηθφο  Πξνζδηνξηζκφο  Σειεζέξκαλζεο Πφιεο Κνκνηελήο Γήκνπ  

Κνκνηελήο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 κηα ηέηνηα επέλδπζε εκθαλίδεηαη νξηαθά 

θεξδνθφξα θαη δχζθνια εθαξκφζηκε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ρσξίο επηδφηεζε απφ 

θξαηηθνχο θνξείο. 
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Η ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θφζηνπο ζέξκαλζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Σν πιεφλαζκα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ 

θαηαλαισηή είλαη ε δηαθνξά ηεο πθηζηάκελεο ηηκήο ζέξκαλζεο θαη ηεο ηηκήο πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Σν φθεινο πνπ ππνινγίζηεθε αθνξά ηφζν 

κεκνλσκέλα λνηθνθπξηά φζν θαη ηε πφιε. Αλαιπηηθά βάζε ηεο κειέηεο απηήο:  

 

 
Πίνακασ 6 : φγκριςθ Ενεργειακϊν Μεγεκϊν ε Επίπεδο Πόλθσ και Νοικοκυριοφ 

 

Πεγή: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. –Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 2013, 

Δλεξγεηαθόο – Σερληθόο  Καζώο  θαη  Υξεκαηννηθνλνκηθόο  Πξνζδηνξηζκόο  

Σειεζέξκαλζεο Πόιεο Κνκνηελήο Γήκνπ  Κνκνηελήο ΑΝ.ΚΟ 2013 
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Ελληνική Αγορά Pellet  

 

ηελ Διιάδα ν θιάδνο ηεο ζηεξεήο βηνκάδαο μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ην 2008 κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο γηα βηνκάδα λα θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο pellet. Σα 

επφκελα ρξφληα αλαπηχρζεθαλ επελδχζεηο ζην θιάδν ησλ pellet ζε εγρψξην επίπεδν πνπ 

θάιπςαλ κέξνο ηεο δήηεζεο. Αλαιπηηθφηεξα ην 2008 ε παξαγσγή pellet ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν άγγηδε ηνπο 27.800 ηφλνπο ελψ ε εγρψξηα θαηαλάισζε ππνινγηδφηαλ ζηνπο 11.100 

ηφλνπο. Η θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε pellet ζηελ Διιάδα ην 2008 ήηαλ 1 θηιφ, πνζφηεηα 

εμαηξεηηθά ρακειή ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε νπεδία φπνπ ε θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε αγγίδεη ηα 201,5 θηιά. Η έιιεηςε εγρψξηαο θαηαλάισζε νδεγεί 

ηνπο έιιελεο παξαγσγνχο pellet λα εμάγνπλ ζε ρψξεο κε πςειφηεξε θαηαλάισζε, ε 

πξψηε ρψξα εμαγσγψλ ειιεληθνχ pellet είλαη ε Ιηαιία φπνπ απνξξνθνχζε ην 39,2% ην 

2008. 

Σν 2012 ε εηήζηα παξαγσγή pellet ζηελ Διιάδα αγγίδεη ηνπο 36.298 ηφλνπο, αχμεζε 

χςνπο 30% απ’ ην 2008. Σν 2013 παξαηεξείηαη πηψζε ηεο εηήζηαο παξαγσγήο θαζψο ε 

ηειεπηαία αγγίδεη ηνπο 26.775 ηφλνπο. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα ε 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο είλαη πνιχ πςειφηεξε απ ηελ παξαγσγή ηεο ζε 

εηήζην επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα ην 2013 αμηνπνηήζεθε κφλν ην 19,4% ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο pellet.  

Πίνακασ 7: Ετιςια Παραγωγικι Δυναμικότθτα - Ετιςια Παραγωγι - Ετιςια Πωλοφμενθ Ποςότθτα ςτθν Εγχϊρια 
Αγορά Pellet το 2012 και το 2013 

 

ηελ Διιάδα ε παξαγσγή δηνρεηεχεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά ην 

2013 , ελψ ην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαγσγέο pellet χςνπο 4500 ηφλσλ.  
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Οη εηζαγσγέο ην 2012 αλήιζαλ ζηνπο 17987 ηφλνπο, ελψ ην 2013 ζηνπο 16277 ηφλνπο. 

Παξαηεξνχκε δειαδή πσο ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε pellet θαιχπηεηαη θαηά 33% απφ 

εηζαγσγέο, ελψ νη ειιεληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο pellet παξάγνπλ ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε κείσζε ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο απ ην 2012 ζην 2013 θαη 

ακειεηέα κείσζε ησλ εηζαγσγψλ pellet. 

Πίνακασ 8 : Παραγωγι - Ειςαγωγζσ Pellet ςτθν Ελλάδα κατά το χρονικό διάςτθμα 2012-2014 

Year 2012 2013 2014 

Imports (tn) 17987 16277 20980 

Exports(tn) 1 218 671 

Production (tn) 36298 26775 28657 
 

 
Γράφθμα 10 : Παραγωγι-Ειςαγωγζσ Pellet 2012-2014 
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Πίνακασ 9 : Ειςαγωγζσ Pellet ςτθν Ελλάδα ανά Χϊρα Κατά το Χρονικό Διάςτθμα 2011-2014 

 

 

Πίνακασ 10 : Χϊρεσ Εξαγωγισ Pellet Κατά το Χρονικό Διάςτθμα 2011-2014 
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ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν απ ην 25% ηεο δπλακηθφηεηαο, ελψ ζηελ Δπξψπε 

ην ίδην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 60-65%. Έηζη νη εηζαγσγέο θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2014 νη εηζαγσγέο pellet πξνέξρνληαη θαηά 60,5% απ ηε Βνπιγαξία 

θαη 19,5% απ’ ηε Ρνπκαλία. Δλψ νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πνπ δηνρεηεχνληαλ θπξίσο 

ζηελ Ιηαιία ην 2008 ηψξα αθνξνχλ θπξίσο ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο. 

 

Πεγή : S. Voulgaraki, A. Balafoutis, G. Papadakis, AGRICULTURAL UNIVERSITY OF 

ATHENS September 2009, Development and promotion of a transparent European 

Pellets Market, Creation of a European real-time Pellets Atlas, Pellet market country 

report GREECE 

Πεγή: I. Eleftheriadis, Centre for Renewable Energy Sources and Saving Biomass dept., 

Athens 2014, Pellet market in Greece: current state & outlook 

Πεγή: Hellenic Biomass Association (HellaBiom) & Centre for Renewable Energy 

Sources and Saving (CRES) 
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Αληαγσληζηέο 

Άκεζνη Αληαγσληζηέο 

 

ήκεξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν 4 εηαηξείεο παξαγσγήο ζηεξεήο 

βηνκάδαο pellet. Η πξψηε μεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν ηεο παξαγσγήο 

βηνκάδαο ην 2006 θαη ην 2008 αθνινχζεζαλ νη επφκελεο 3 εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. 

πγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο απηέο είλαη : 

 Alfa Wood, Νεπξνθφπη 

 Olympus Pellet, Καηεξίλε 

 αθθάο Α.Δ.Β.Δ, Καξδίηζα 

 Μαθή Α.Δ., Λάξηζα 

Αλαιπηηθφηεξα ζην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα απφ πσιήζεηο θαη ηα 

θαζαξά θέξδε ησλ εηαηξηψλ απηψλ θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2014. 

Πίνακασ 11 : Αποτελζςματα Χριςθσ 2014 Βαςικϊν Ανταγωνιςτικϊν Εταιρειϊν 

Έηνο 2014 

Δηαηξεία Κχθινο εξγαζηψλ Καζαξά απνηειέζκαηα 

Παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα  ζε 

ηφλνπο 

Alfa Wood 4,731,035 -3,300,039 70,000 

αθθάο 

ΑΔΒΔ 
1,100,000 -40,000 25,000 

Μαθή ΑΔ 2,053,041 -682,659 40,000 

 

Η εηαηξεία Olympus pellet μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ην 2015, ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηεο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 αθνξνχζε 150.000 επξψ απφ πσιήζεηο pellet θαη 

ζπζθεπψλ θαχζεο βηνκάδαο/μχινπ γηα νηθηαθή ρξήζε. 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξεηώλ :http://www.alfapellet.gr/en/, 

http://www.maki.com.gr/  , ηειεθωληθή επηθνηλωλία κε θ. αθθά , θύξην κέηνρν ηεο 

αθθάο ΑΔΒΔ, ηειεθωληθή επηθνηλωλίαο κε θ. Γήκνπ , θύξην κέηνρν ηεο Olympus Pellet. 

Πεγή: Γξ Ι. Καθαξά, Σερλνιόγν μύινπ θαη μύιηλωλ θαηαζθεπώλ θαη Γξ Κ. Αικπάλε, 

Αλαπιεξωηή Δξεπλεηή ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ , Παξαγωγή pellets ζηελ Διιάδα θαη δηαζέζηκε 

πξώηε ύιε από ηελ δαζηθή βηνκάδα 

Πεγή: C. Ketikidis, M. Christidou, P. Dallas, P. Grammelis, Y. Fallas, Ptolemais July 

2013, Regional Profile of the Biomass Sector in Greece 

http://www.alfapellet.gr/en/
http://www.maki.com.gr/
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Δλδεηθηηθά νη ηηκέο ιηαληθήο pellet αλά ηφλν  γηα ηηο δχν κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο 

είλαη : 

Πίνακασ 12 : Σιμι και Ποιότθτα Προϊόντων Βαςικϊν Ανταγωνιςτϊν 

  Δπξψ/ηφλν Πνηφηεηα 

Mαθή ΑΔ 370 EN Plus 

Alfa 

Wood  270 Καηψηεξεο 

 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ε δήηεζε pellet θαιχπηεηαη θπξίσο απφ κεγάιεο μέλεο εηαηξείεο. 

Δλδεηθηηθά νη θπξηφηεξνη άκεζνη αληαγσληζηέο κε έληνλε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ Διιάδα απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη: 

 Irely (Βνπιγαξία)  

 PIRIN (Βνπιγαξία) 

 Ameco (Ρνπκαλία) 

 Schweighofer (Ρνπκαλία) 

 Golden Nugget (Απζηξία) 

 Premium Holz Pellet (Η.Π.Α) 

 Natural Heating (Καλαδάο) 

Δκθαλψο πςειέο εκθαλίδνληαη νη εηζαγσγέο απφ Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Καλαδά κε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο ιηαληθήο θαη αληαγσληζηηθά., πνηνηηθά πξντφληα. Οη ηηκέο αλά ηφλν 

πνπ πξνζθέξνπλ νη κεγάιεο εηαηξείεο βηνκάδαο είλαη :  

  Δπξψ/ηφλν Πνηφηεηα 

Golden Nugget 

(Απζηξία) 335 EN Plus A1 

Premium Holz Pellet 

( ΗΠΑ) 375 

EN Plus A1+ DIN 

Plus 

Ameco (Ρνπκαλία) 330 EN Plus 

Schweighofer 

(Ρνπκαλία) 335 EN Plus 

Irely (Βνπιγαξία)  280 Καηψηεξεο 

PIRIN (Βνπιγαξία) 300 Καηψηεξεο 

Natural Heating 

(Καλαδάο) 270 Καηψηεξεο 

 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ε αηηία ησλ πςειψλ εηζαγσγψλ pellet απφ ηε Βνπιγαξία ζηελ 

Διιάδα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αληαγσληζηηθή ηηκή πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ειιεληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο pellet. 
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Πεγή: http://www.schweighofer.at/en,, http://www.bio-holz-

pellets.at/index.php/it/site/prodotto/american, http://www.ameco.ro/, 

http://www.thermoklonnus.com/, http://www.pirinpellet.gr/, http://www.naturalheat.ca/  

 

Έκκεζνη Αληαγσληζηέο 

 

Ωο έκκεζνη αληαγσληζηέο νξίδνληαη νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη εηαηξείεο δειαδή πνπ εκπνξεχνληαη φινπο ηνπο 

άιινπο ηχπνπο ελέξγεηαο ηφζν γηα ζέξκαλζε φζν θαη γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο. 

Δλδεηθηηθά κεξηθέο απ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο αληαγσληζηέο σο πξνο ηελ βηνκάδα 

είλαη:  

 Elinoil SA 

 Avinoil SA 

 Revoil SA 

 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. 

 Φπζηθφ Αέξην Αηηηθήο Α.Δ. 

 ΠΡΟΜΗΘΔΑ GAS A.E. 

 Γ.Δ.Η 

 ELPEDISON Energy SA 

 Protergia Όκηινο Μπηηιελαίνο 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schweighofer.at/en
http://www.bio-holz-pellets.at/index.php/it/site/prodotto/american
http://www.bio-holz-pellets.at/index.php/it/site/prodotto/american
http://www.ameco.ro/
http://www.thermoklonnus.com/
http://www.pirinpellet.gr/
http://www.naturalheat.ca/
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ύγθξηζε Καπζίκσλ ζε επίπεδν ελέξγεηαο θαη ηηκώλ 

 

πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη πξνζεγγίδνληαο ην θφζηνο ηεο θηινβαηψξαο ζε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζπλνςίδνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο: 

Πίνακασ 13 : Ενδεικτικζσ Σιμζσ Καυςίμων ςε Ευρϊ 

Ξχιν  0.18/Kg 

Pellet 0.35/Kg 

Φπζηθφ Αέξην 0.09/KWh 

Πεηξέιαην  0.85/lt 

Ηιεθηξηζκνο  0.18/KWh 

 

Πίνακασ 14 : Ενδεικτικζσ Κιλοβατϊρεσ Ανά Μονάδα Καυςίμων 

Ξχιν  0.25 kWh/Kg 

Peller 0.25 kWh/Kg 

Φπζηθφ Αέξην 0.09/KWh 

Πεηξέιαην 0.1 kWh/lt 

Ηιεθηξηζκφο  0.18/KWh 
 

Πίνακασ 15 : Κόςτοσ Κιλοβατϊρασ ε Ευρϊ ανά Είδοσ Θζρμανςθσ 

Δλεξγεηαθφ ηδάθη               0.05 €  

Λέβεηαο μχινπ               0.05 €  

Λέβεηαο Πέιιεη               0.087 €  

Λέβεηαο Φπζηθνχ Αεξίνπ              0.09 €  

Λέβεηαο πεηξειαίνπ              0.085 €  

Ηιεθηξηθνί ιέβεηεο/αεξφζεξκα               0.18 €  

Αεξφςπθηεο Αληιίεο Θεξκφηεηαο               0.04 €  
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Θεσξψληαο ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία πσο ε κέζε εηήζηα 

θαηαλάισζε ζέξκαλζεο ελφο λνηθνθπξηνχ ζηελ Διιάδα είλαη 15000KWh ππνινγίδνπκε 

ηε κέζε εηήζηα δαπάλε γηα ζέξκαλζε αλά ειιεληθφ λνηθνθπξηφ αλά έηνο ζε επξψ. 

Πίνακασ 16 : Ετιςιο Κόςτοσ Θζρμανςθσ ςε Ευρϊ 

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Δλεξγεηαθφ ηδάθη                750 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Λέβεηα μχινπ                750 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Λέβεηα Pellet             1,312 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Λέβεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ             1,350 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Λέβεηα πεηξειαίνπ             1,275 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Ηιεθηξηθφ ιέβεηα/αεξφζεξκα             2,700 €  

Κφζηνο ζέξκαλζεο κε Αεξφςπθηεο Αληιίεο ζεξκφηεηαο                525 €  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη πην νηθνλνκηθή ιχζε είλαη απηή ηεο αληιίαο 

ζεξκφηεηαο, πνπ έρεη φκσο αξθεηά πςειφ θφζηνο αγνξάο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο. Η 

ζέξκαλζε κε μχια ή κε ελεξγεηαθφ ηδάθη είλαη επίζεο κηα νηθνλνκηθή ιχζε αιιά 

ρξεηάδεηαη θαη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή. Η ζέξκαλζε 

κε pellet είλαη κηα θαιή ιχζε πνπ βξίζθεηαη ζε άλνδν παγθνζκίσο. Σν θπζηθφ αέξην 

θαίλεηαη λα είλαη ιίγν αθξηβφηεξν αιιά θαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε. Η ειεθηξηθή 

ζέξκαλζε είλαη ζε πξψηε αλάγλσζε ε αθξηβφηεξε ιχζε γηα νηθηαθή ζέξκαλζε.  Σέινο 

παξαηεξνχκε πσο ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε πεηξειαίνπ ή ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

νηθηαθή ζέξκαλζε ε θαχζε pellet δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θνζηνινγηθέο δηαθνξέο 

γηα ηελ ίδηα ζεξκηθή ελέξγεηα αλά έηνο. 

Σέινο, δε ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ην θφζηνο αιιαγήο ηνπ θαπζηήξα πεηξειαίνπ , φπνπ 

είλαη ν πιένλ δηαδεδνκέλνο ηφζν ζε νηθηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε βηνκεραληθφ, κε 

θαπζηήξα pellet. Σν θφζηνο αιιαγήο μεθηλά απφ 1700 επξψ έσο 4000 επξψ αλάινγα κε 

ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζην θηήξην ( θαπλνδφρν, ππάξρνπζα 

εγθαηάζηαζε κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο). 

 

Πεγή: Γξ. Δ. Καθαξάο, Γξ. . Καξέιιαο , Γξ. Π. Βνπξιηώηεο Γξ. Π. Γξακκέιεο, 

Π.Πάιιεο , Δ. Καξακπίλεο, Δξγαζηήξην Αηκνθηλεηήξωλ & Λεβήηωλ, Δζληθό Μεηζόβην 

Πνιπηερλείν  Ιλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξωλ, Δζληθό Κέληξν 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, 18 Ννεκβξίνπ 2013, ύγθξηζε θόζηνπο ζέξκαλζεο 

από δηάθνξεο ηερλνινγίεο 
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SWOT Analysis γηα ην Κιάδν ησλ Pellet ζηελ Διιάδα 

 

Γπλαηά ζεκεία: 

 

• Οη δεζκεχζεηο ζηηο ρψξαο θαη ζηηο ΔΔ γηα «πξάζηλε» αλάπηπμε θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζην θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

• Η εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ζηηο ηερλνγλσζίαο 
δίλεη ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

• Η εδαθηθέο ππνδνκέο ζηηο Διιάδαο, ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε θαη ην θπζηθφ 

ζηηο πεξηβάιινλ επλννχλ ηελ αλάπηπμε επελδχζεσλ ηφζν ζε wood pellet φζν 

θαη ζε biopellet θαη agropellet. 

• Τςειήο πνηφηεηαο pellet 

• Pellet απφ ελεξγεηαθά θπηά θαη γεσξγηθά ππνιείκκαηα πνπ ζέβεηαη ηηο 

δαζηθέο εθηάζεηο θαη δελ ηηο εθκεηαιιεχεηαη. 

• Σαρεία θαη απνδνηηθή πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη δηαλνκή εηνίκσλ 

πξντφλησλ 

• Αληαγσληζηηθή ηηκή σο πξνο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο pellet θαη σο πξνο ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 

Αδύλαηα ζεκεία: 

 

• Ο ρακειφο αθφκε βαζκφο πινπνίεζεο επελδχζεσλ έξγσλ εθκεηάιιεπζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

• Η θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ (district heating) πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ pellet ζε επξχ θάζκα. 

• Οη πνιχπινθεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δξνπλ αλαζρεηηθά ζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο επελδχζεσλ ζην θιάδν 

• Σα πςειά θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηέηνηεο επελδχζεηο , γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ζηηο επελδχζεηο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ζηηο ε ηξέρνπζα 

• Μεγάιεο έθηαζεο θαη πςεινχ θφζηνπο απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη 

εηνίκσλ πξντφλησλ ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο 

επνρηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ (πςειά απνζέκαηα) 

• Οη επηρεηξήζεηο ζην θιάδν δελ εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηε παξαγσγηθή ηνπο 

δπλακηθφηεηα 

 

Δπθαηξίεο: 

 

• Σα κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ 

• Απμαλφκελε δήηεζε pellet ζε βηνκεραλίεο πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηάο ηνπο 

• Η αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε λέσλ ηερλνινγηψλ (rounded pellets, torrfaction) 

• Η ζεζκνζέηεζε ησλ έμππλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (smart 

grids) θαη ε άκεζε αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (παξαγσγή κέζσ ιηγλίηε). 

• Η πνηθηιία ζε πξψηεο χιεο γηα παξαγσγή pellet (μχιν, ελεξγεηαθά θπηά, 

γεσξγηθά ππνιείκκαηα)  
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• Η αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο μέλσλ επελδπηψλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, 

ηερλνγλσζίαο θιπ. 

• Η αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην, βελδίλε) 

• Η αλάγθε εχξεζεο λέσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ζα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηηο ηνλ 

πιαλήηε. 

• Η κειινληηθή επέλδπζε ηεο ΓΔΗ ζηελ Κνδάλε γηα δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ρξήζε βηνκάδαο.  

• Η παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ εηαηξεηψλ ζην θιάδν πνιχ 

πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηε παξαγφκελε πνζφηεηά ηνπο. 

• Η απμαλφκελε ηάζε θαηαλάισζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνο ζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

• Τςειή δήηεζε ζε επξσπατθέο ρψξεο φπσο νπεδία, Βέιγην πνπ επλννχλ ηηο 

εμαγσγέο pellet απ’ ηελ Διιάδα ζηελ Δπξψπε 

 

Απεηιέο: 

 

• Η επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθήο χθεζεο κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ έξγσλ 

• Τςειφο ππάξρνλ αληαγσληζκφο απφ μέλεο εηαηξείεο κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο 

θαη πςειέο εηζαγσγέο pellet ζηελ Διιάδα κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο πνπ 

κεηψλνπλ ηηο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο pellet.  

• Οη αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ε έιιεηςε θαζνιηθήο 

θνηλσληθήο απνδνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ηνπηθά 

ζπκθέξνληα, ειιηπήο ελεκέξσζε, θηι.) 

• Αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ πνηφηεηα ζηηο πξψηεο χιεο 

(θίλδπλνο θαηαζηξνθήο θαιιηεξγεηψλ, απμεκέλεο πγξαζίαο ζε μχια) 

• Αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη ηε θνξνινγία ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

• Έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 

• Η επνρηθφηεηα ηνπ θιάδνπ (απμεκέλε δήηεζε ην ρεηκψλα, κεησκέλε ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο) 

• Τςειφ θφζηνο αιιαγήο γηα ην ηειηθφ θαηαλαισηή απ’ ηα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θηι) ζηε ρξήζε pellet γηα νηθηαθή 

ζέξκαλζε 

 

 

Καηφπηλ ζηηο αλάιπζεο ησλ επθαηξηψλ, απεηιψλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ δπλαηψλ, αδχλακσλ 

ζεκείσλ ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξαίλνπκε πσο ν θιάδνο παξνπζηάδεη επθαηξίεο αλάπηπμεο 

θαη πσο ε εηαηξεία κέζσ ησλ δπλαηψλ ηεο ζεκείσλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζην θιάδν ησλ 

pellet, αιιά παξάιιεια εκθαλίδνληαη απεηιέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αδπλακίεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζζνχλ. 

 

Πεγή: Thompson A., Strickland A., Gamble J., Peteraf M., Janes A. & Sutton C. (2012) 

Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage. London: 

McGraw-Hill 
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5 Δυνάμεισ του Porter 

 

Απεηιή εηζόδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν (Μέηξηα) 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην θιάδν : Οη ππάξρνπζεο εηαηξείεο ζην θιάδν είλαη 

πςειήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνπλ θνζηνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ λενεηζεξρφκελσλ. Δπηπιένλ νη δηεζλείο εηαηξείεο pellet 

εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο δηαζέηνληαο κεγάιε 

παξαγσγή ζε pellet. 

 Τςειέο απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα ζην θιάδν: εκαληηθά πςειφ θεθάιαην γηα ηε 

θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αγνξά ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ηελ θαηαζθεπή ρψξσλ απνζήθεπζεο. 

 Υακειή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα αληαγσληζηηθά πξντφληα: Γελ πθίζηαηαη 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ, παξά κφλν ζε επίπεδν ηηκήο θαη 

πνηφηεηαο φπνπ νη δηαθνξέο είλαη ακειεηέεο, έηζη ην θφζηνο αιιαγήο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο απφ ην πξντφλ ηεο κίαο εηαηξείαο ζηελ άιιε είλαη ρακειφ.  

 Γχζθνιε πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο: Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ζην θιάδν 

ηφζν κεγάισλ μέλσλ εηαηξεηψλ φζν θαη ήδε ππαξρνπζψλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ε 

πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο pellet θξίλεηαη 

δχζθνιε θαζψο νη πειάηεο εκθαλίδνληαη ζπρλά δηζηαθηηθνί ζε λέα πξντφληα. 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε ηερλνινγία θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία αλαθνξηθά κε 

ηε παξαγσγή pellet, ηε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ηε ζπγθνκηδή 

γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πξνκεζεπηώλ (Μέηξηα) 

 Μεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ: Όπνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνο ην πειάηε, επηπιένλ ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία 

κεηξηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δχλακε. Αλαθνξηθά κε ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα απφ 

δήκνπο ή αγξφηεο ηζρχεη ε ίδηα ζρέζε αλάκεζα ζε πξνκεζεπηή-πειάηε θαζψο ν 

αξηζκφο ησλ πξψησλ είλαη κεγάινο. 

 Μεγάιν κέγεζνο θαη ζεκαληηθφηεηα αγνξαζηή: Όπνπ κεηψλεη επηπιένλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Υακειή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ: Σα ελεξγεηαθά θπηια 

θαη ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα δελ δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

πξνκεζεπηέο , έηζη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη ρακειή. 

 Με δπλαηή ε ππνθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ: Γεδνκέλνπ πσο 

νη πξψηεο χιεο πξνέξρνληαη απφ θαιιηέξγεηεο πνπ απαηηνχλ ρξφλν σξίκαλζεο 

ησλ θπηψλ θαη ζπγθνκηδή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο , ε 

ππνθαηάζηαζε ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη δπλαηή. 
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 Γελ δχλαηαη ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηα εκπξφο ιφγσ ηεο 

πςειήο απαίηεζεο ζε θεθάιαηα θαη πφξνπο γηα κηα ηέηνηα επέλδπζε. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ αγνξαζηώλ (Μέηξηα) 

 Μεζαίνπ κεγέζνπο αγνξαζηέο: Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο θαη αγνξαζηέο ρνλδξηθήο απεπζείαο απ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο εηαηξείαο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ρακειή ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. 

 Μεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο αγνξαζηέο: Οη αγνξαζηέο 

ζπλεξγάδνληαη κε κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ pellet, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε γηα κηα «ζέζε ζην ξάθη» 

 Τςειή επαηζζεζία ησλ αγνξαζηψλ ζηε ηηκή: Γεγνλφο φκσο πνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε θαζψο δελ 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο ηηκέο δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ ζε pellet. 

 Υακειή δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο: Όπνπ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ αγνξαζηψλ θαζψο κεηψλεη ηελ εμάξηεζή ηνπο απ ηελ εθάζηνηε εηαηξεία 

παξαγσγήο pellet 

 Αδχλαηε ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ: Λφγσ ησλ 

πςειψλ απαηηήζεσλ ζε θεθάιαηα θαη ηερλνγλσζία. 

Απεηιή από ππνθαηάζηαηα πξντόληα (Τςειή) 

 Ύπαξμε θνληηλψλ ππνθαηάζηαησλ: Σα θνληηλά ππνθαηάζηαηα ησλ pellet είλαη 

πνιιά θαη επξέσο δηαδεδνκέλα, φπσο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ην θπζηθφ 

αέξην. Δπηπιένλ ππάξρεη θφζηνο αιιαγήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηε ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ θαπζίκσλ γηα ελέξγεηα θαη ζέξκαλζε πξνο ηε θαχζε pellet.  

 Υακειφηεξε ηηκή ζέξκαλζεο κε θαχζε pellet ζπγθξηηηθά κε θάπζε πεηξειαίνπ 

θαη ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ: Γίλεη έλαπζκα ζηνπο πειάηεο λα ζηξαθνχλ πξνο ηε 

ρξήζε pellet θαη κεηψλεη ηελ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα. 

 Ρνπή θαηαλαισηψλ πξνο ηα ππνθαηάζηαηα: Έληνλε ξνπή πξνο ην πεηξέιαην θαη 

ην θπζηθφ αέξην θαζψο νη θαπζηήξεο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε 

πιεηνςεθία ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρψξαο θαη ππάξρεη θφζηνο 

αιιαγήο ζηηο πνπ επηβαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο. 

Αληαγσληζκόο αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (Τςειόο) 

 Έληνλνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο: Αλάπηπμε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αλαθνξηθά κε ηε παξαγσγή pellet , επηπιένλ 

πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζηηο Η.Π.Α. Η αγνξά ησλ 

pellet πξφθεηηαη γηα κηα πςειά ππνζρφκελε αγνξά. 

 Πιήζνο αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ιίγεο εηαηξείεο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν: Η έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν είλαη πςειή, θπξίσο ιφγσ ηεο δχλακεο ησλ μέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο ζηελ Διιάδα κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Όπνπ νδεγνχλ ζε επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πφιεκν ηηκψλ 

ψζηε νη εηαηξείεο λα πξνζειθχζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο 

 Έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ζηα πξντφληα: Όπνπ θαζηζηά ηνλ αληαγσληζκφ αθφκε 

πην έληνλν ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο αιιαγήο αλάκεζα ζηα πξντφληα ησλ 

αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 Ύπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ απ’ ην θιάδν: Μεγάιεο επελδχζεηο ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαζηζηνχλ ηελ επηρείξεζε 

κε ηθαλή λα ζηακαηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην θιάδν αθφκα θαη αλ 

παξνπζηάδεη κεησκέλα θέξδε ή δεκηέο.  

 

Πεγή: Porter, M. (2008) The Five Competitive Forces that Shape Strategy USA: Harvard 

Business Review Press 
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Ννκνζεηηθό Πιαίζην  

 

Ννκνζεηηθό Πιαίζην ζε δηεζλέο / επξσπατθό επίπεδν 

 

• Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

• Οδεγία 2001/77/EΚ "Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο" (OJL283/27.10.2001) 

• Οδεγία 2009/28/EΚ "ρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

2001/77/EΚ θαη 2003/30/ΔΚ" 

• Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

13εο Ινπιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ. 

 

Ννκνζεηηθό Πιαίζην ζε εζληθό επίπεδν 

 

• ΤΑΠΔ/Φ1/14810 (ΦΔΚ 2373 Β'/25.10.2011) «Καλνληζκφο Αδεηψλ 

Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

θαη κέζσ πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

(.Η.Θ.Τ.Α.)». 

• Ν.3468/2006, «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο 

Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

• Ν.4001 (ΦΔΚ.Α’179) «Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ηιεθηξηζκνχ 

θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο 

Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» 

• Ν. 3752/2009 «Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ (επελδπηηθά ζρέδηα 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο) θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 40/Α/04.03.2009). 

• Ν.3734/2009 «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο» (ΦΔΚ 8/Α/28.01.2009) 

• ΚΤΑ 1726/2003 «Γηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο, 

έγθξηζεο 

• πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη έγθξηζεο επέκβαζεο ή παξαρψξεζεο 

δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» (ΦΔΚ Β’ 

552). 

• Ν. 2941/2001 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζε 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. 'ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ' θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 201). 

• Ν. 2773/1999 «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» (ΦΔΚ Α-

286). 
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• N.2244/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α-168). 

• Ν. 1559/1985 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη 

εηδηθψλ ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α-35). 

 

εκαληηθνί Φνξείο ηνπ Κιάδνπ ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

 

• Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) 

• Λεηηνπξγφο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΗΔ) θαη Γηαρεηξηζηήο 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΑΓΜΗΔ) 

• Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) 
 

 

Πεγή: ICAP 2013 Κιαδηθή Αλάιπζε Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
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Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Pellets  

χεδιαςμόσ Εργοςταςίου Παραγωγήσ Pellet 

 

Η κνλάδα παξαγσγήο pellet ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θήβαο.  

Σν παξφλ εξγνζηάζην ζα ρξεζηκνπνηεί σο πξψηεο χιεο: 

 Μίζραλζνο (Miscanthus x Giganteus) 

 Switchgrass (Panicum Virgatum) 

 Γεσξγηθά ππνιείκκαηα 

Σν ηειηθφ πξντφλ ζα αθνξά pellet απφ ελεξγεηαθά θπηά θαη ζα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

bio pellet . Γηα ηα bio pellet  δελ έρεη ππάξμεη αθφκα πνηνηηθή θαηεγνξηνπνίεζε φπσο 

ζηα wood pellet. Σν παξαγφκελν pellet ζα απνηειείηε θαηά 60% απφ ελεξγεηαθά θπηά 

θαη 40% απφ ππνιείκκαηα μχινπ. 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 30 ζηξεκκάησλ , 

αλαιπηηθφηεξα ην εξγνζηάζην ζα αθνξά 460 ηκ θηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη απνζήθεο 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ έθηαζεο 27 ζηξεκ. 

Πίνακασ 17 : Κατανομι Εργοςταςίου Παραγωγισ Pellet ςε τ.μ. και ςτρεμ. 

Δξγνζηάζην   

Γξακκή παξαγσγήο 400 ηκ 

Γξαθεία  60 ηκ 

ύλνιν 460 ηκ 

Πεξηβάιινλ ρώξνο εξγνζηαζίνπ   

Απνζήθε πξψησλ πιψλ 20 ζηξεκ 

Απνζήθε εηνίκσλ πξντφλησλ 7 ζηξεκ 

ύλνιν 30 ζηξεκ 
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πγθεθξηκέλα ζα απνηειεί κνλάδα παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 20.000 ηφλσλ εηεζίσο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Πίνακασ 18  : χεδιαηόμενθ Λειτουργία Μονάδασ Εργοςταςίου Pellet 

Ηκέξεο ιεηηνπξγίαο εκέξεο/έηνο 252 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο ψξεο/έηνο 6.048 

Βάξδηεο βάξδηεο/εκέξα 3 / εκέξα 

Γηάξθεηα βάξδηαο ψξεο/βάξδηα 8 

Γπλακηθφηεηα κνλάδαο (max.) ηφλνη/έηνο 20.000 

Γπλακηθφηεηα κνλάδαο (max.) ηφλνη/ψξα 3.3 
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τάδια παραγωγικήσ διαδικαςίασ  
 

Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ pellets ζε βηνκεραληθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα 

αθφινπζα ζηάδηα: 

1. Παξαιαβή θαη Πξνεξγαζία ηεο Πξψηεο Ύιεο:  

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ηεκαρηζηέο μπιείαο, ζπαζηήξεο θιαδνδεκάησλ ή 

αρπξφκπαισλ θαη κηθξνζξπκκαηηζηέο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξψηε χιε ζε 

κνξθή ηεκαρηδίσλ κέγηζηεο κέζεο δηακέηξνπ 3cm.  

 

2. Ξήξαλζε: Μεηά ην ηεκαρηζκφ ηεο ε πξψηε χιε νδεγείηαη ζε μεξαληήξην 

βηνκάδαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο πγξαζίαο ζε έλα εχξνο κεηαμχ 10-15% πνπ 

είλαη θαη ην απαηηνχκελν επίπεδν πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πειιεηνπνίεζεο. 

 

3. Άιεζε: Ακέζσο κεηά ηελ μήξαλζε, ηα κηθξνηεκαρίδηα πξψηεο χιεο αιέζνληαη κε 

ηε βνήζεηα ζθπξφκπισλ θαη παίξλνπλ ηε κνξθή πξηνληδηνχ-πνχδξαο κέζεο 

δηακέηξνπ < 5mm. 

 

4. Πειιεηνπνίεζε: Η δηαδηθαζία απηή αθνξά ηε ζπκπίεζε γηα πειιεηνπνίεζε, κεηά 

ηελ δηαδηθαζία απηή παξαιακβάλνπκε ηε βηνκάδα ζηε ηειηθή ηεο κνξθή. Η 

ζπλεζέζηεξε δηάκεηξνο pellet γηα ζφκπεο θαη θαπζηήξεο νηθηαθήο ζέξκαλζεο 

είλαη ηα 6 mm, ελψ γηα θαπζηήξεο βηνκεραληθήο ρξήζεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

εθαξκνγή pellets δηακέηξνπ έσο 8 θαη 10 mm. 

 

5. πζθεπαζία θαη Απνζήθεπζε: Μεηά ηε δηαδηθαζία πειιεηνπνίεζεο ηα pellets 

κεηαθέξνληαη (ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα αλαβαηνξίνπ) πξνο έλα ππεξπςσκέλν ζηιφ 

εηνίκσλ πξντφλησλ απφ φπνπ δπγίδνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη είηε ζε 

κεκνλσκέλνπο ζάθνπο ησλ 15 ή 20 θηιψλ γηα πειάηεο νηθηαθήο ζέξκαλζεο είηε ζε 

κεγάινπο ζάθνπο ησλ 500-1000 θηιψλ γηα βηνκεραληθνχο πειάηεο. 

 

 

Πεγή: Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο (ΔΔΚ)- Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε 

εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο ζηεξεώλ θαπζίκωλ (wood pellets) ζηελ Καξδίηζα. 
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Γραμμή παραγωγήσ εργοςταςίου pellet 

 

Αλαιπηηθφηεξα ε γξακκή παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο: 

1. Γξακκή ηεκαρηζκνχ πξψηεο χιεο 

2. Γξακκή ηεκαρηζκνχ ζξπκκάησλ 

3. Γξακκή μήξαλζεο ζξπκκάησλ 

4. Γξακκή πειιεηνπνίεζεο 

5. Γξακκή ζπζθεπαζίαο 

6. Ηιεθηξνινγηθφο  έιεγρνο εμνπιηζκνχ 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Γξακκή ηεκαρηζκνχ πξψηεο χιεο 

Ο κίζραλζνο, ην switsgrass θαη ηα θιαδηά κεηαθέξνληαη κε πεξνλνθφξν φρεκα απφ ηνλ 

ππαίζξην ρψξν απνζήθεπζεο ζηελ γξακκή ηεκαρηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

ζξπκκαηηζηή (chipper) γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζξχκκαηα. 

Απαηηνχκελα κεραλίκαηα: 

 Θξπκκαηηζηήο (chipper) 

Γξακκή ηεκαρηζκνχ ζξπκκάησλ  

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο πξψηεο χιεο (ζξχκαηα) ζηνλ 

ζηξφκθπιν θαη ν ηεκαρηζκφο ησλ ζξπκκάησλ ζε ιεπηφ πξηνλίδη. Αθνινπζεί ε κεηαθνξά 

θαη ε απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

Σα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 Γξακκή ηξνθνδνζίαο ζξπκκάησλ μχισλ πξνο ηνλ ζξπκκαηηζηή 

 ηξφκθπινο γηα κεηαηξνπή ζξπκκάησλ μχισλ ζε πξηνλίδη (hammermill) 

 Σαηλία κεηαθνξάο ζε ζηιφ   

Πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθφ  απνξξνθεηήξα πξηνληδηνχ βηνκεραληθήο ρξήζεσο γηα 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζε ζηιφ  

Απαηηνχκελν κεράλεκα: 

 ηιφο απνζήθεπζεο ιεπηνχ πξηνληδηνχ 
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Γξακκή μήξαλζεο ζξπκκάησλ 

Σν πξηνλίδη πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζην ζηιφ νδεγείηαη κε κεηαθνξηθφ θνριία ζην 

πεξηζηξνθηθφ μεξαληήξην ηχπνπ “DRUM” φπνπ απάγεηαη ε ζεξκφηεηα ησλ απαεξίσλ 

ηεο θαχζεο απφ ην ιέβεηα βηνκάδαο. Η αξρηθή πγξαζία ηεο πξψηεο χιεο έρεη 

ππνινγηζηεί πεξίπνπ ζην 35% ελψ ην πξηνλίδη εμέξρεηαη απφ ηνλ μεξαληήξα ζηελ 

επηζπκεηή πγξαζία (θαηά κέζν φξν 10%) θαη κέζσ θαηάιιεισλ θπθιψλσλ θηιηξάξεηαη 

θαη απνκαθξχλεηαη ε ζθφλε θαη ηα ζσκαηίδηα ζε κεραληθνχο δηαλνκείο ελψ 

απνζεθεχεηαη ζε ελδηάκεζν ζηιφ .  

Σα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 Μεηαθνξηθή ηαηλία θαη αιπζηδσηφο ηξνθνδφηεο πξηνληδηνχ ζηελ είζνδν ηνπ 

μεξαληήξα (Διεγρφκελα απφ ειεθηξηθφ Inverter θαη ζπλδεδεκέλα κε ρψξν 

απνζήθεπζεο πγξνχ πξντφληνο) 

 Κπθιψλαο κε αλεκηζηήξα  

 Δχθακπηνη κνλσκέλνη ζχλδεζκνη 

 Λέβεηα βηνκάδαο (Θάιακνο θαχζεο, Κιίβαλνο ζεξκνχ αέξα, Πιήξσο κνλσκέλα) 

 Πεξηζηξεθφκελνο μεξαληήξαο ηχπνπ «drum» (Γπλακηθφηεηαο 2tn/h,Πιήξσο 

κνλσκέλνο) 

 Υψξνο απνζήθεπζεο μεξνχ πξντφληνο 

 χζηεκα ζπιινγήο απφβιεηεο βηνκάδαο 

 Γξακκή απαεξίσλ 

 Πίλαθαο ειέγρνπ, κνλάδα ειέγρνπ πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο 

Γξακκή πειιεηνπνίεζεο 

Απφ ην ελδηάκεζν ζηιφ παξέρνπκε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα πξηνληδηνχ ζηελ πξέζα 

πειιεηνπνίεζεο. Η  πξψηε χιε κεηαθέξεηαη ζηελ πξέζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κίθηε 

φπνπ νκνγελνπνηείηαη ην πιηθφ. ηε ζπλέρεηα ην πιηθφ εηζέξρεηαη ζηνλ δνζνκεηξεηή 

φπνπ νξίδεηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα εηζέιζεη ζηε κήηξα ηεο πξέζαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

pellets. Δθεί ην πξηνλίδη ζπκπηέδεηαη κε δπν θπιηλδξηθά έκβνια ππφ πςειή πίεζε πνπ 

θηάλεη αθφκα θαη ηα 100 bar. Λφγσ πςειήο ζπκπίεζεο εθθξίλεηαη ιηγλίλε πνπ επηδξά 

ζαλ θφιια κεηαμχ ησλ θφθθσλ ηνπ πξηνληδηνχ θαη έηζη έρνπκε ηελ ζπζζσκάησζε ηνπο. 

Πεξηκεηξηθά ησλ εκβφισλ ππάξρεη κηα δηάηαμε ζαλ ζνπξσηήξη κε ζηξνγγπιέο νπέο κε 

δηάκεηξν απφ 6 έσο 8 ρηιηνζηά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ pellet πνπ απαηηείηαη. Σα 

ζπζζσκαηψκαηα ζπξψρλνληαη ιφγσ πίεζεο κέζσ ησλ νπψλ θαη έηζη έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ pellet. Σν κήθνο ηεο πνηθίιεη απφ 2,5 έσο 3 εθαηνζηά. Σν ηειηθφ πξντφλ 

έπεηηα κεηαθέξεηαη κέζσ ηαηλίαο ζηελ επφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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Σα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 Μίθηεο πξηνληδηνχ  

 Γνζνκεηξεηήο πξηνληδηνχ  

 Πξέζα πειιεηνπνίεζεο (Γπλακηθφηεηαο 2tn/h, Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο πξέζαο 

2x50kW, Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο κίθηε 5kW, Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο δνζνκεηξεηή 

2kW) 

 Μεηαθνξηθή ηαηλία pellet εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 3kW 

 Κφζθηλν δηαινγήο 

Γξακκή ζπζθεπαζίαο  

Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ pellet απφ ηελ πξέζα, ε ζεξκνθξαζία ηεο αγγίδεη ηνπο 80 κε 90 

βαζκνχο θειζίνπ. Γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο θαη πξνηνχ νδεγεζεί ζηε 

κεραλή ζπζθεπαζίαο ςχρεηαη ζηνπο 30 βαζκνχο θειζίνπ κε ηελ βνήζεηα ελφο 

αλεκηζηήξα. ηε ζπλέρεηα πεξλψληαο κέζα απφ έλα ζνπξσηήξη αθαηξείηαη ε ζθφλε θαη 

ηα αηειή πιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζθεπάδεηαη. Η γξακκή ζπζθεπαζίαο απνηειεί ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν έηνηκν pellet κεηαθέξεηαη , 

αλπςψλεηαη θαη εηζέξρεηαη ζε εηδηθφ δνζνκεηξεηή φπνπ νξίδεηαη ε απαηηνχκελε 

πνζφηεηα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζάθσλ (15-25kg). ηε ζπλέρεηα νη έηνηκνη (γεκάηνη) 

ζάθνη εηζέξρνληαη ζε εηδηθή πεξηζηξεθφκελε βάζε φπνπ γίλεηαη ην πεξηηχιηγκα ηεο 

ζπζθεπαζίαο ζε παιέηεο. 

 Σα κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 Αλαβαηφξην κεηαθνξάο pellet 

 Γνζνκεηξηθφ pellet γηα ρξήζε ζε ελζαθηζηηθφ 

 Μεραλή ελζαθηζηηθνχ (Πεξηζηξνθηθή βάζε, ρξήζε θηικ πεξηηπιίγκαηνο, 

ζπζθεπαζία ζε ζαθνχιεο pellet ) 

Ηιεθηξνινγηθφο  έιεγρνο εμνπιηζκνχ  

Όιε ε γξακκή παξαγσγήο ειέγρεηαη ειεθηξνληθά απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζπλδέεη  φιε ηελ γξακκή παξαγσγήο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 Κεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ  

 Ηιεθηξνινγηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ θαη ηζρχνο 

 Δπηκέξνπο ειεθηξνληθνχο πίλαθεο ελζσκαησκέλνπο ζηνλ εμνπιηζκφ 

Η γξακκή παξαγσγήο ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ κεραλήκαηα κεηαθνξάο pellet φπσο 

κεηαθνξηθνχο θνριίεο θαη κεηαθνξηθέο  ηαηλίεο θαζψο θαη νζφλεο παξαθνινχζεζεο 
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ιεηηνπξγίαο ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 

βάζεηο έδξαζεο, ζθάιεο, κεηαιιηθά πιαίζηα ζηήξημεο θαη πιαηθφξκεο ζπληήξεζεο.    

 

Διάγραμμα παραγωγικήσ διαδικαςίασ και μηχανολογικού εξοπλιςμού 

 

 

Πεγή: Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο (ΔΔΚ)- Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε 

εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο ζηεξεώλ θαπζίκωλ (wood pellets) ζηελ Καξδίηζα.  

Πεγή: http://www.modernfuels.gr/  

 

 

 

 

http://www.modernfuels.gr/
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Διάγραμμα Ροήσ Εργοςταςίου παραγωγήσ pellet 
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Πξώηε Ύιε 

 

Μίζραλζνο 

Ο κίζραλζνο είλαη έλα γέλνο πνιπεηψλ ρινψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζία. ηελ 

Δπξψπε έρεη αμηνινγεζεί σο λέα θαιιηέξγεηα βηνελέξγεηαο ζηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ 10-15 εηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο κίζραλζνπ πνπ πξνηείλνληαη σο 

εκπνξηθή θαιιηέξγεηα είλαη απνζηεηξσκέλα πβξίδηα (miscanthus xgiganteus) πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Ιαπσλία. 

Ο κίζραλζνο ζπγθνκίδεηαη απφ ηνλ Ννέκβξην σο ηνλ Μάξηην κε ηελ πξνυπφζεζε ε 

πγξαζία ησλ ζηειερψλ λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25%. 

ηελ θεληξηθή θαη λφηηα Διιάδα παξνπζηάδνληαη απνδφζεηο κέρξη 3 tn/ζηξέκκα ζε 

αξδεπφκελα εδάθε. ε κέηξηαο γνληκφηεηαο εδάθε ε ζηξεκκαηηθή απφδνζε θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 1 κε 1.5 tn/ζηξέκκα. 

Δθηφο απφ ηελ πςειή παξαγσγή ν κίζραλζνο έρεη θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα μεξήο 

νπζίαο κε θαιά ραξαθηεξηζηηθά θαχζεο θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν θαη άδσην, 

κε κηθξφηεξεο εθπνκπέο CO2 θαη SO2 ζε ζχγθξηζε κε θαχζε πεηξειαίνπ γηα παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο. Η ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ κίζραλζνπ είλαη παξφκνηα κε ηνπ άρπξνπ (18 

MJ/kg). 

Σν θφζηνο ηνπ κηζράλζνπ γηα ηνλ θαιιηεξγεηή εθηηκάηαη ζηα 60,00€/tn μεξνχ πξντφληνο. 

Η ηειηθή ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο απφ ηνλ θαιιηεξγεηή πξνο ην πειάηε ππνινγίδεηαη 

ζηα 100€/tn μεξνχ πξντφληνο. 

Πεγή: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. –Aλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 2013, 

Δλεξγεηαθόο – Σερληθόο  Καζώο  θαη  Υξεκαηννηθνλνκηθόο  Πξνζδηνξηζκόο  

Σειεζέξκαλζεο Πόιεο Κνκνηελήο Γήκνπ  Κνκνηελήο ΑΝ.ΚΟ 2013 

Switchgrass 

Σν Switchgrass (Panicum virgatum L.) είλαη έλα ελεξγεηαθφ θπηφ πξνεξρφκελν απ’ ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαγσγή βηνκάδαο, αηζαλφιεο, 

βνπηαλφιεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Απνηειεί έλα πξνζαξκφζηκν 

θαη επέιηθην θπηφ πνπ επδνθηκεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θιίκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Η ζπγθνκηδή ηνπ γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ννέκβξην. 

Σν θφζηνο γηα ηνλ θαιιηεξγεηή ππνινγίδεηαη ζε 55€/tn μεξνχ πξντφληνο (66$/tn). 
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Η ηειηθή ηηκή αγνξάο απ’ ην θαιιηεξγεηή νξίδεηαη ζηα 100€/tn μεξνχ πξντφληνο. 

Πεγή: Mike Duffy, Virginie Y. Nanhou, Iowa State University, April 2001, Costs of 

Producing Switchgrass for Biomass in Southern Iowa 

Πεγή: Clark D.Garland, Professor, Agricultural Economics Chair, Biofuels Farmer 

Education Team , Growing and Harvesting Switchgrass for Ethanol Production in 

Tennessee 

Γεσξγηθά ππνιείκκαηα 

Απφ γεσξγηθά ππνιείκκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα θιαδηά δέλδξσλ κεηά ην 

θιάδεκα. Μεξηθά απ’ ηα θιαδνδέκαηα δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ είλαη : 

 Ακπειηψλ  

 Διηάο  

 Ρνδαθηληάο  

 Αριαδηάο  

 Μειηάο  

 Βεξηθνθηάο  

 Λεκνληάο  

 Πνξηνθαιηάο 

Σν θφζηνο αμηνπνίεζεο ησλ θιαδνδεκάησλ ππνινγίδεηαη ζηα 0.08€/kg, ζπλεπψο ζηα 

80€/tn. 

Πεγή: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. –Aλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 2013, 

Δλεξγεηαθόο – Σερληθόο  Καζώο  θαη  Υξεκαηννηθνλνκηθόο  Πξνζδηνξηζκόο  

Σειεζέξκαλζεο Πόιεο Κνκνηελήο Γήκνπ  Κνκνηελήο ΑΝ.ΚΟ 2013 
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Logistics Πξώησλ Τιώλ θαη Έηνηκσλ Πξντόλησλ 

 

Οη πξψηεο χιεο πνπ αμηνπνηεί ε εηαηξεία θαη αθνξνχλ ελεξγεηαθά θπηά παξαδίδνληαη απ’ 

ηνπο θαιιηεξγεηέο ζην εξγνζηάζην 2 έσο 3 εκέξεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο, ελψ ηα 

γεσξγηθά ππνιείκκαηα απφ ζπλεξγαδφκελνπο αγξφηεο θαη ην δήκν ηεο πεξηνρήο 

παξαδίδνληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ 2 θνξέο αλά έηνο. Αλαιπηηθφηεξα:  

Πίνακασ 19: Logistics Πρϊτων Τλϊν 

Πρϊτεσ φλεσ Σόνοι Περίοδοσ Παραλαβισ 

Μίςχανκοσ 6000 Μάρτιοσ 

Switchgrass 6000 Νοζμβριοσ 

Γεωργικά Τπολείμματα 8000 επτζμβριοσ και Φεβρουάριοσ 

υνολικι ποςότθτα πρϊτων υλϊν 20000 - 

 

Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζε πιήξε παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ-

Μαξηίνπ, δειαδή γηα 7 κήλεο κέζα ζην έηνο , φπνπ παξάγεη 11600 tn ηειηθνχ πξντφληνο. 

Καηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ- Απγνχζηνπ ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ηηο 

πξψηεο χιεο πνπ έρεη σο απφζεκα θαη παξάγεη 8300 tn ηειηθνχ πξντφληνο 

πλεπψο ην εξγνζηάζην θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ Απξηιίνπ-Απγνχζηνπ νθείιεη λα 

έρεη απφζεκα πξψησλ πιψλ χςνπο 8300 tn ψζηε λα ζπλερίδεηαη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ηνπο 5 απηνχο κήλεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθνκηδέο.  

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ δεκηνπξγείηαη ππαίζξηνο ζηεγαζκέλνο ρψξνο 

απνζήθεπζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο κεγέζνπο 20 ζηξεκκάησλ, δειαδή 

ρσξεηηθφηεηαο 9000tn πξψηεο χιεο. (20000 m2 x 450 kg/m2)  

Σέινο ε εηαηξεία ζα δηαηεξεί απφζεκα εηνίκσλ πξντφλησλ 3 κελψλ, δειαδή 5000 ηφλσλ. 

Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο εηνίκσλ πξντφλησλ ζα αθνξά ρψξν 8 ζηξεκκάησλ  ππαίζξηνο 

ζηεγαζκέλνο ρψξνο απνζήθεπζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.  (8000 m2 x 

650kg/m2) 

Η δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζα γίλεηαη απ’ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο φπνπ ζα ην 

παξαιακβάλνπλ νη πειάηεο ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο. Η κεηαθνξά ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 

πξνο ηελ αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξηθφ κέζν ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ. 
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Κνζηνιόγεζε εξγνζηαζίνπ παξαγσγή pellet 

 

Κνζηνιόγεζε παγίσλ εξγνζηαζίνπ 

 

Σν θφζηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο pellet αθνξά ηελ θηεξηαθή εγθαηάζηαζή ηνπ θαη 

ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ην 

θφζηνο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

απαηηείηαη. 

 

Πίνακασ 20 : Κόςτοσ Κτθριακϊν Εγκαταςτάςεων 

Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ Κόςτοσ  Πθγι  

Αγορά  βιομθχανικοφ κτθρίου (460τμ* 500ε/τμ) 230000 7 

Αγορά οικόπεδου (30 ςτρεμ. * 15Ε/τμ)  450000 7 

φνολο κόςτουσ κτθρίων 680000   
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Πίνακασ 21: Κόςτοσ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν και Διαμόρφωςθσ Χϊρου 

Οικοδομικζσ εργαςίεσ και διαμόρφωςθ χϊρου Κόςτοσ Πθγι  

Ζργα υποδομισ   3172   

Ιςοπεδϊςεισ – Διαμορφϊςεισ 2188   6 

ΔΕΗ 738   1 

ΟΣΕ 246   1 

Περιβάλλον χϊροσ   37278   

Εςωτερικι οδοποιία 21033   6 

Περίφραξθ (ςυρματόπλεγμα) (1200μ*12ε/μ) 14400   6 

Πλακοςτρϊςεισ με λίκινεσ πλάκεσ 1845   6 

Σοιχοποιίεσ   2000   

Σοίχοι γυψοςανίδων 2000   6 

Επενδφςεισ τοίχων   3000   

Πλακίδια ςε τοίχουσ 3000   6 

τρϊςεισ δαπζδων   1800   

Πλακίδια 1800   6 

Κουφϊματα   21300   

Πόρτα ειςόδου 6000   6 

ιδερζνεισ πόρτεσ 300   6 

Παράκυρα 15000   6 

Χρωματιςμοί   600   

Βάψιμο εγκατάςταςθσ  600   6 

Είδθ υγιεινισ   800   

WC 800   6 

Τδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ   1800   

Υδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ, λουτροφ, WC 1800   6 

Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ   41205   

Γραφείου 1205   6 

Βιοτεχνίασ 40000   6 

Μεταλικι καταςκευι αποκικθσ 7 ςτρεμ. (αποκικθ ετοίμων προϊόντων) 132710   

Μεταλλικόσ ςκελετόσ 63960   6 

Σςιμεντοειδισ επίςτροςθ (100Ε/16τμ) 43750   6 

Επικάλυψθ - πλαγιοκάλυψθ με λαμαρίνα  25000   6 

Καταςκευι αποκικθσ εξωτερικοφ χϊρου 20ςτρεμ.  (αποκικθ πρϊτων 
υλϊν) 66160   

Σςιμεντοειδισ επίςτροςθ (100Ε/16τμ) 125000   6 

Μεταλλικόσ ςκελετόσ 63960   6 

κεπαςτρο λαμαρίνασ 2200   6 

φνολο κόςτουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν   311826   
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Πίνακασ 22 : Κόςτοσ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ εργοςταςίου Πθγι  

  Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ   

ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΜΑΧΙΜΟΤ Ε CHIPS           

Θριμματιςτισ (chipper) ξφλου και ενεργειακϊν 
φυτϊν  ΣΕΜ 1 18200 18200 1,2,3,5 

Καλάιη ηξνθνδνζίαο ζξπκκάησλ ΣΕΜ 1 16300 16300 1,2,3,5 

τρόμφυλοσ ΣΕΜ 1 44280 44280 1,2,3,5 

Σαινία απαγωγισ για εκφόρτωςθ ΣΕΜ 1 22430 22430 1,2,3,5 

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ - ςυναρμολόγθςθσ - - - 4000 1,2,3,5 

ΓΡΑΜΜΗ ΞΤΡΑΝΗ           

Ξυραντιρασ ΣΕΜ 1 72000 72000 1,2,3,5 

Χοάνθ φόρτωςθσ ΣΕΜ 1 - 

188000 

1,2,3,5 

Ηλεκτρικόσ Πίνακασ ΣΕΜ 1 -   

Εγκατάςταςθ δωματίου ξφρανςθσ - - -   

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ - ςυναρμολόγθςθσ - - - 10000 1,2,3,5 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΕΣΟΠΟΙΗΗ           

Γραμμι άλεςθσ ΣΕΜ 1 76163 76163 1,2,3,5 

Πρζςα πελετοποίθςθσ ΣΕΜ 2 106700 213400 1,2,3,5 

Γραμμι ψφξθσ ΣΕΜ 1 28500 28500 1,2,3,5 

Γραμμι δονθτικοφ κοςκίνου ΣΕΜ 1 14760 14760 1,2,3,5 

Χοάνεσ - Σαινίεσ - Αναβατόρια ΙΝΟΧ - Κοχλίεσ - 
ιλό πζλλετ   - - 29700 1,2,3,5 

ιδθροκαταςκευζσ-τθρίγματα - - - 16800 1,2,3,5 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ - Αυτοματιςμοί - - - 35600 1,2,3,5 

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ - ςυναρμολόγθςθσ - - - 20000 1,2,3,5 

ΓΡΑΜΜΗ ΤΚΕΤΑΙΑ           

Μθχανι ςυςκευαςίασ (ηυγιςτικό - ςακιαςτικό 
θμιαυτόματο μθχάνθμα και κερμοκόλλθςθ 
ςάκων) ΣΕΜ 1 23800 23800 1,2,3,5 

Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ - ςυναρμολόγθςθσ - - - 3500 1,2,3,5 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ           

Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ - - - 6000 5 

Δοκιμζσ και κζςθ ςε λειτουργία - - - 10000 5 

υνολικό κόςτοσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ     853433   

Ο παραπάνω μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ είναι παραγωγικισ δυναμικότθτασ 3tn/ϊρα 
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Πίνακασ 23 : Κόςτοσ Λοιποφ Πάγιου Εξοπλιςμοφ 

Λοιπόσ Πάγιοσ Εξοπλιςμόσ Πθγι  

  Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ   

Γραφείο ΣΕΜ 1 400 400 5 

Τπολογιςτισ ΣΕΜ 1 600 600 5 

υνολικό Κόςτοσ Λοιποφ πάγιου εξοπλιςμοφ       1000   

 

Πίνακασ 24 : Κόςτοσ Αυτοκινιτων 

Αυτοκίνθτα Πθγι  

  Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ   

Περονοφόρο όχθμα τφπου Klark 
(δυναμικότθτα 6tn) ΣΕΜ 1 35000 35000 5 

υνολικό Κόςτοσ Αυτοκινιτων       35000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φνολο Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ       889433 
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Κνζηνιόγεζε Κόζηνπο Πσιεζέλησλ 

 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ αθνξά ην θφζηνο ησλ πξψησλ 

πιψλ, ην θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο θαη ηέινο ην θφζηνο ησλ εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ. 

Πίνακασ 25 : Κόςτοσ Πρϊτων Τλϊν 

Κόςτοσ πρϊτων υλϊν Πθγι  

Πρϊτεσ φλεσ Σόνοι Κόςτοσ/tn υνολικό κόςτοσ   

Μίςχανκοσ 6000 100 600000 3,4 

Switchgrass 6000 100 600000 3,4 

Γεωργικά Τπολείμματα 8000 80 640000 3,4 

υνολικό κόςτοσ πρϊτων υλϊν     1840000   
 

Πίνακασ 26 : Κόςτοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Κόςτοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Αρικμόσ 
εργαηομζνων Βάρδιεσ Ωράριο 

υνολο 
εργατοωρϊν Σιμι/ωρα υνολικό ετιςιο κόςτοσ εργαςίασ 

5 3 8 30240 5 151200 
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Πίνακασ 27 : Κόςτοσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

Ηλεκτρικι ενζργεια μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Πθγι  

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Ποςότθτα 
Ιςχφσ 
(kW) 

Ώρεσ 
λειτουργείασ/ζτοσ kWh/ζτοσ 

Ηλεκτρικι 
ενζργεια 
(ΔΕΗ) 
€/kWh 

Ετιςιο 
Κόςτοσ 
Λειτουργείασ 
Μθχανιμάτων   

ιλό Νωποφ Πριονιδιοφ 1 6 6048 36288 0.077 2794.176 5,8 

ιλό Πριονιδιοφ Σροφοδοςίασ 
Πρζςασ 1 12 6048 72576 0.077 5588.352 5,8 

Μεταφορικζσ ταινίεσ 
,Δοςομετριτισ 1 4 6048 24192 0.077 1862.784 5,8 

φυρόμυλοσ 1 40 6048 241920 0.077 18627.84 5,8 

Ξθραντλθριο 1 25 6048 151200 0.077 11642.4 5,8 

Ανεμιςτιρασ μεταφοράσ υλικοφ 1 7.5 6048 45360 0.077 3492.72 5,8 

Κοχλίεσ, Αναβατόριο 1 3 6048 18144 0.077 1397.088 5,8 

Πρζςςα πελλετοποίθςθσ 2 220 6048 1330560 0.077 102453.12 5,8 

Μεταφορικι ταινία 1 2.5 6048 15120 0.077 1164.24 5,8 

Ψφκτθσ και Δονοφμενο Κόςκθνο 1 8 6048 48384 0.077 3725.568 5,8 

Αναβατόριο 1 2 6048 12096 0.077 931.392 5,8 

Μθχανι ςυςκευαςίασ 1 1 6048 6048 0.077 465.696 5,8 

Ξθραντιριο 1 324 6048 1959552 0.077 150885.504 5,8 

φνολο 14 655 72576 2001888 0.077 305030.88   

 

Πίνακασ 28 : Κόςτοσ Τλικϊν υςκευαςίασ 

Κόςτοσ Τλικϊν υςκευαςίασ Πθγι  

Τλικά ςυςκευαςίασ Ποςότθτα Κόςτοσ/μον 
υνολικό κόςτοσ 
ςυςκευαςίασ   

άκοι (15kg) 1400 1.6 2240 5 

Παλζτεσ 20000 4 80000 5 

υνολικό κόςτοσ 
ςυςκευαςίασ     82240   

 

Πίνακασ 29 : Κόςτοσ Εςωτερικϊν Μετακινιςεων Τλικϊν 

Κόςτοσ εςωτερικϊν μετακινιςεων υλικϊν Πθγι  

Αυτοκίνθτα Ποςότθτα Χιλιόμετρα Λίτρα/χιλιόμετρο €/λίτρο πετρελαίου υνολικό κόςτοσ 5 

Περονοφόρο όχθμα 
τφπου Klark 
(δυναμικότθτα 6tn) 1 8000 0.05 1.16 464   
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πλνπηηθά παξνπζηάδεηαη ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ:  

Πίνακασ 30 : Κόςτοσ Πωλθκζντων 

Cost of Goods Sold 

Ηλεκτρικι ενζργεια μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 305030.9 

Κόςτοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 151200 

Κόςτοσ πρϊτων υλϊν 1840000 

Κόςτοσ Τλικϊν υςκευαςίασ 82240 

Κόςτοσ εςωτερικϊν μετακινιςεων υλικϊν 464 

υνολικό Κόςτοσ 2378935 

Cost of Goods Sold/ tn 122.6255 

 

 

Πεγή : (1) Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο (ΔΔΚ)- Σερλννηθνλνκηθή 

αλάιπζε εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο ζηεξεώλ θαπζίκωλ (wood pellets) ζηελ Καξδίηζα 

Πεγή: (2) Gerold Theka, , Ingwald Obernbergera, Wood pellet production costs under 

Austrian and in comparison to Swedish framework  

Πεγή : (3)  Anthony Nolan1, Kevin Mc Donnell1, Ger J. Devlin1, John P. Carroll2 and 

John Finnan, Economic Analysis of Manufacturing Costs of Pellet Production in the 

Republic of Ireland Using Non-Woody Biomass 

Πεγή: (4) ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. –Aλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

2013, Δλεξγεηαθόο – Σερληθόο  Καζώο  θαη  Υξεκαηννηθνλνκηθόο  Πξνζδηνξηζκόο  

Σειεζέξκαλζεο Πόιεο Κνκνηελήο Γήκνπ  Κνκνηελήο ΑΝ.ΚΟ 2013 

Πεγή: (5) Πξνζθνξά πξνκεζεπηή γηα κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο 

Πεγή:(6)  Πξνζθνξά πξνκεζεπηή γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Πεγή: (7) Πξνζθνξέο αγνξάο αθηλήηωλ βηνκεραληθήο πεξηνρήο Θήβαο 

Πεγή: (8) Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ       
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πλνιηθή Δπέλδπζε 

 

πλνπηηθά ε ζπλνιηθή επέλδπζε αγγίδεη ηα 2.079.503 επξψ. 

Πίνακασ 31 : υνολικι Επζνδυςθ 

υνολικι Επζνδυςθ 

Κτιριο 230000 

Οικόπεδο 450000 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ εργοςταςίου 853433 

Λοιπόσ Πάγιοσ Εξοπλιςμόσ 1000 

Αυτοκίνθτα 35000 

Οικοδομικζσ εργαςίεσ και διαμόρφωςθ χϊρου 311826 

Κεφάλαιο Κίνθςθσ (COGS/12) 198245 

υνολικι Επζνδυςθ 2079503 € 

 

Πίνακασ 32 : Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ υνολικισ Επζνδυςθσ 

Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ υνολικισ Επζνδυςθσ 

Κδια Κεφάλαια 1247702  

Ξζνα Κεφάλαια (Δανειςμόσ) 831801 

υνολικι Επζνδυςθ 2079503 
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Πξόβιεςε Πσιήζεσλ 

 

Η ζπλνιηθή παξαγσγή pellet ζε εγρψξην επίπεδν ην 2014 αλήιζε ζηνπο 28657 ηφλνπο 

pellet εθ ησλ νπνίσλ κφλν 671 ηφλνη εμάρζεθαλ εθηφο Διιάδνο. Δπηπιένλ ζηε ρψξα 

εηζήρζεθαλ 20980 ηφλνη ην 2014. Έηζη ζπλνιηθά ε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα pellet ην 

2014 αλήιζε ζε 49637 ηφλνπο ζηελ Διιάδα. 

Πξνβιέπεηαη πσο ε εηαηξεία ζα δηεθδηθήζεη ην 30% ηεο αγνξάο, δειαδή πξνζεγγηζηηθά 

πσο ζα πσιήζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 15000 ηφλνπο κέζα ζην πξψην νηθνλνκηθφ έηνο 

ηεο. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη πσο ε εηαηξεία ζα απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαηά 2% 

θάζε έηνο. 

Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηεο απνδψζνπλ απηφ ην κεξίδην 

ηεο αγνξάο αθνξνχλ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ηεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ αγνξά. 

Πίνακασ 33: Πρόβλεψθ Πωλιςεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραγωγικι Δυναμικότθτα 
Εργοςταςίου(tn ζτοιμου 
προϊόντοσ) 

Προβλεπόμενεσ 
πωλιςεισ (tn) GDS/tn 

Επικυμθτό 
Περικϊριο Κζρδουσ 

Σιμι 
Πϊλθςθσ/ 
tn 

υνολικζσ 
Πωλιςεισ 

19400 15000 123 80% 221 3310889 

Υποςημείςωη: Από 20000tn πρώτησ φλησ λαμβάνουμε 19400tn pellet.     



70 
 

Τπνινγηζκόο Λνηπώλ Δμόδσλ 

 

Πίνακασ 34 : Κόςτοσ Λοιπϊν τακερϊν και Μεταβλθτϊν Εξόδων 

Λοιπά τακερά και Μεταβλθτά Ζξοδα 

  Αρικμόσ εργαηομζνων Ετιςιοσ Μιςκόσ 
υνολικό 
Κόςτοσ 

Διοικθτικά Ζξοδα 2 16800 33600 

  Πωλιςεισ Ποςοςτό επί των πωλιςεων 
υνολικό 
Κόςτοσ 

Ζξοδα Διάκεςθσ  3310889 10% 331088.8751 

(Έξοδα Προωθητικών Ενεργειών)       

Ζξοδα Κακαριότθτασ 3310889 5% 165544.4375 

 

 

 

Πίνακασ 35 : Κόςτοσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Λοιπϊν Δραςτθριοτιτων 

Ηλεκτρικι ενζργεια λοιπϊν δραςτθριοτιτων 

Είδοσ Ποςότθτα 
Ιςχφσ 
(kW) 

Ώρεσ 
λειτουργείασ/ζτοσ kWh/ζτοσ 

Ηλεκτρικι 
ενζργεια 
(ΔΕΗ) 
€/kWh 

Ετιςιο 
Κόςτοσ 
θλεκτρικισ 
ενζργειασ 
γενικισ 
χριςθσ 

Φωτιςμόσ 1 1 6048 6048 0.077 465.696 

Λειτουργεία θλεκτρ.ςυςτθμάτων 1 1 6048 6048 0.077 465.696 

φνολο 2 2 12096 12096 0.077 931.392 

 

 

Πίνακασ 36 : Λοιπά Ζξοδα 

  Επζνδυςθ 

Ποςοςτό 
επί τθσ 
επζνδυςθσ 

υνολικό 
Κόςτοσ 

Ζξοδα υντιρθςθσ 2079503.14 8% 166360.2515 

Αςφάλεια Εργοςταςίου 2079503.14 8% 166360.2515 
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πλνπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ζηαζεξψλ θαη 

κεηαβιεηψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο:  

Πίνακασ 37 : φνολο τακερϊν και Μεταβλθτϊν Εξόδων 

φνολο τακερων και Μεταβλθτϊν Εξόδων 

Διοικθτικά Ζξοδα 33600 

Ζξοδα Διάκεςθσ  331088.875 

Ζξοδα Κακαριότθτασ 165544.438 

Ηλεκτρικι ενζργεια 931.392 

Ζξοδα υντιρθςθσ 166360.251 

Αςφάλεια Εργοςταςίου 166360.251 

φνολο 863885.208 
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Marketing Mix 
 

Πξντόλ 

Σν ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία ζα είλαη bio-pellet αλψηεξεο πνηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα ζα απνηειείηαη θαηά 60% απφ ελεξγεηαθά θπηά θαη 40% απφ ππνιείκκαηα 

μχινπ. 

Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε ζαθηά ησλ 15kg ή ζε παιέηεο ησλ 66 ζαθηψλ (66x15kg). Σν 

πιηθφ ζπζθεπαζίαο είλαη πιαζηηθνί ζάθνη θαη μχιηλεο παιέηεο. 

Σηκή Πξντόληνο 

Η ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο νξίδεηαη ζηα 221 επξψ/ηφλν. 

πγθεθξηκέλα ν ζάθνο ησλ 15kg ηηκνινγείηαη ζηα 3,31 επξψ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο 

θαη ε παιέηα ησλ 66 ζαθηψλ ζηα 218,79 επξψ ηηκή ρνλδξηθήο. 

Η ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηήζεθε βάζε ηεο ηηκνιφγεζεο βάζε θφζηνπο. 

πγθεθξηκέλα ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ/ηφλν έηνηκνπ πξντφληνο αλέξρεηαη ζηα 123 

επξψ/ηφλν. Σν επηζπκεηφ πεξηζψξην θέξδνπο νξίδεηαη ζην 80% επί ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ. 

Δπηπιένλ ε ηηκή απηή θαζηζηά αληαγσληζηηθφ ην πξντφλ σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ, 

δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ αληαγσληζηψλ γηα wood pellet φπνπ παξνπζηάδνληαη 

πςειφηεξεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 22%. 

Πξνώζεζε Πξντόληνο 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ε εηαηξεία ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο. πγθεθξηκέλα ε παξνπζία ηεο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο 

ζα εδξαηψζεη ηε παξνπζία ηεο ζην θιάδν. 

Γηαλνκή 

Η δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζα γίλεηαη απ’ επζείαο απ ηελ απνζήθε ηεο εηαηξείαο. Ο 

πειάηεο ζα παξαιακβάλεη ηελ πνζφηεηα πξντφληνο πνπ επηζπκεί απ’ ηε εηαηξεία, ε 

κεηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην. 

Target Group 

Η εηαηξεία απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, αλαιπηηθφηεξα ην target 

group ηεο αθνξά εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο pellet ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Διιάδαο 

(Β2Β) αιιά θαη νπνηνλδήπνηε ηδηψηε ή βηνκεραλία επηζπκεί λα αγνξάζεη ην πξντφλ πξνο 



73 
 

ηειηθή ρξήζε (Β2C). ε καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα ε εηαηξεία ζα απεπζχλεηαη θαη ζε 

δήκνπο/πεξηθέξεηεο κε ζηφρν ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε δήκσλ/πεξηνρψλ.  

πλνπηηθά ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα:  

 Οηθηαθή Υξήζε 

 Βηνκεραληθή ρξήζε  

 Θέξκαλζε δήκσλ/πεξηνρψλ 

 

Πεγή: Armstrong, G. And Kotler, P. (2009). Δηζαγωγή ζην κάξθεηηλγθ. Θεζζαινλίθε: 

Δπίθεληξν 
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Χρηματοοικονομικά Αποτελέςματα 
 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηα 

πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγία ηεο. Αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ε Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ν Ιζνινγηζκφο ησλ πέληε πξψησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 

Πίνακασ 38 : Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 

 

Πίνακασ 39 : Ιςολογιςμόσ 

BALANCE SHEET Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Assets 3095069.1 3058456.2 3022480.9 3206115.0 3403752.1 

Net Fixed Assets (FA) 1500937.5 1432441.9 1363946.4 1295450.9 1226955.3 

Inventories (INV) 766409.4 781737.6 797372.4 813319.8 829586.2 

Receivables (AR) 827722.2 844276.6 861162.2 878385.4 895953.1 

Cash 0.0 0.0 0.0 218958.9 451257.4 

Liabilities and Equity 3095069.1 3058456.2 3022480.9 3206115.0 3403752.1 

Capital (Cap) 1247701.9 1247701.9 1247701.9 1247701.9 1247701.9 

Reserves (Res) 198760.3 418444.0 660112.2 914689.1 1182237.6 

Long term loans (LTL) 768694.2 701800.7 630893.6 555732.1 476060.9 

Short Term Loans (STL) 420067.1 221467.1 5349.8 0.0 0.0 

Payables (AP) 459845.7 469042.6 478423.4 487991.9 497751.7 

            

WORKING CAPITAL 714218.9 935504.6 1174761.3 1422672.2 1679045.0 

PURCHASES 2605792.1 1891498.5 1929328.5 1967915.0 2007273.3 

 

P & L Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Sales 3310888.8 3377106.5 3444648.7 3513541.6 3583812.5 

 - Cost of goods sold 1839382.6 1876170.3 1913693.7 1951967.6 1991006.9 

 = Gross Margin 1471506.1 1500936.2 1530955.0 1561574.1 1592805.5 

 - Operating Exp 863885.2 869884.0 876062.8 882426.9 888982.0 

 - Annual Depreciation 68495.5 68495.5 68495.5 68495.5 68495.5 

 + Other Operating Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 = EBIT 539125.4 562556.7 586396.6 610651.6 635328.0 

 - Net Interest expense 91914.8 68268.4 42643.0 37853.6 33343.9 

 = EBT 447210.6 494288.3 543753.6 572798.0 601984.1 

 - Tax 248450.3 274604.6 302085.3 318221.1 334435.6 

 =EAT 198760.3 219683.7 241668.3 254576.9 267548.5 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ γηα ηα πέληε πξψηα έηε 

ιεηηνπξγίαο θαη ην γξάθεκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα δέθα πξψηα έηε. 

 

Πίνακασ 40 : Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 

CASH FLOW Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Cash from OPERATIONS -775115.4 333761.9 329667.4 337323.8 345313.7 

EBIT + Depreciation 607620.9 631052.2 654892.2 679147.1 703823.6 

minus net interest expense 91914.8 68268.4 42643.0 37853.6 33343.9 

minus tax paid 248450.3 274604.6 302085.3 318221.1 334435.6 

plus Dividends 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

minus increse of inventories 766409.4 15328.2 15634.8 15947.4 16266.4 

minus increase of receivables 827722.2 16554.4 16885.5 17223.2 17567.7 

plus increase of payables 459845.7 9196.9 9380.9 9568.5 9759.8 

Cash from INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

minus increase of Fixed Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cash from FINANCING 803923.1 -265493.5 -287024.4 -80511.3 -79671.2 

Increase of Capital 1247701.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

plus increase of Loans -443778.8 -265493.5 -287024.4 -80511.3 -79671.2 

NET ANNUAL CASH INFLOW 28807.7 68268.4 42643.0 256812.5 265642.5 

ACCUMULATED CASH FLOW 28807.7 97076.1 139719.1 396531.6 662174.1 

Free C/F Before Financing -775115.4 333761.9 329667.4 337323.8 345313.7 

Accumulated Free C/F Before Financing -775115.4 -441353.5 -111686.1 225637.7 570951.4 

Cash minus Loans before Dividends (graph) -1188761.3 -923267.8 -636243.4 -336773.2 -24803.4 

 

 

Η εηαηξεία παξνπζηάδεη θέξδε απ’ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο πσιεζέλησλ 

ηεο αθνξά ην 56% ησλ πσιήζεψλ ηεο , ελψ ην θαζαξφ θέξδνο ην 6% ησλ πσιήζεψλ ηεο. 

Η εηαηξεία ιακβάλεη βξαρπρξφλην δάλεην χςνπο 420000 επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ηακεηαθψλ ηεο αλαγθψλ ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν βξαρπρξφλην δάλεην 

εμνθιείηαη θαηά ην ηξίην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ελψ ην καθξνρξφλην δάλεην πνπ ιήθζεθε 

γηα λα θαιπθζεί ην απαηηνχκελν θεθάιαην ηεο αξρηθήο επέλδπζεο εμνθιείηαη πιήξσο ην 

έλαην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο παξακέλνπλ αξλεηηθέο γηα ηα πέληε 

πξψηα έηε, ελψ θαηά ηνλ έθην ρξφλν απνθηνχλ ζεηηθφ πξφζεκν θαη ην ηακείν ηεο 

εηαηξείαο εκθαλίδεηαη πςειφ. Η ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο αλαθηάηαη πέληε έηε 

κεηά ηελ επέλδπζε. 
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Γράφθμα 11 : Σαμειακζσ Ροζσ 10 πρϊτων ετϊν λειτουργίασ 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθνί απ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο 

θεξδνθνξίαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

Πίνακασ 41 : Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ 

FINANCIAL INDICES 

OPERATION Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Profit Margin (EBIT / Sales) 16.3% 16.7% 17.0% 17.4% 17.7% 

 x  Total Assets Turnover 1.07 1.10 1.14 1.10 1.05 

 =  Return on Investment - ROI (EBIT/TA) 17.4% 18.4% 19.4% 19.0% 18.7% 

PROFITABILITY           

Return on Total Assets (EBIT/ΣΑ) 17.4% 18.4% 19.4% 19.0% 18.7% 

Return on Equity (EAT/Eqty) 13.7% 13.2% 12.7% 11.8% 11.0% 

EFFICIENCY           

Inventory Turnover 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Receivables Turnover 4 4 4 4 4 

Payables Turnover 4 4 4 4 4 

 

Αλαιπηηθφηεξα ην πξψην έηνο ρξήζεο παξαηεξνχκε πςειφ πεξηζψξην θέξδνπο 

(ROS=16,3%) , ε δχλακε θεξδνθνξίαο ησλ πξντφλησλ είλαη αξθεηά πςειή θαη 

απμάλεηαη ζηαζεξά θαηά 2% ηα επφκελα έηε ( ROS2=16,7% , ROS3=17% ) . Η 

επηζηξνθή ζην χλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROI) αγγίδεη ην 17,4% ην πξψην έηνο, ην 

επφκελν απμάλεηαη ζην 18,4% θαη ζπλερίδεη απμαλφκελν ηα επφκελα ρξφληα  αγγίδνληαο 

ην 19,4% ην ηξίην έηνο, θαζψο ε θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο απμάλεηαη θαηά 2% θάζε 

έηνο.  

Η επηζηξνθή ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (ROE) αγγίδεη ην 13,7% ην πξψην έηνο θαη ζπλερίδεη 

ζηα επφκελα έηε λα θπκαίλεηαη απφ 11% έσο 13,7%. Διθπζηηθή επέλδπζε δεδνκέλσλ 

ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ (4-6%). 

Παξαηεξείηαη έληνλε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαζψο ην γχξηζκα ησλ εηζπξαθηέσλ , φζν 

θαη ην γχξηζκα ησλ πιεξσηέσλ είλαη πςειφ θαη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

(Receivable Turnover= 4, Payable Turnover=4) Σα πξψηα 3 έηε ην Σακείν παξακέλεη ζε 

ρακειά επίπεδα ιφγσ ηνπ  βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα θάιπςε ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηα επφκελα έηε αγγίδεη ηα 200000 επξψ θαη κέζα ζε έλα έηνο δηπιαζηάδεηαη 

ζπλερίδνληαο αλνδηθή πνξεία. 
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Γράφθμα 12: ROA και ROE  10 πρϊτων ετϊν λειτουργίασ 

 

 

Αμηνινγψληαο ζηνλ επφκελν πίλαθα ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο 

παξαηεξνχκε πσο ε αξρηθή επέλδπζε απνζβαίλεηαη ζε 7 έηε , κηθξή πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο αξρηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο θαη ην IRR ηεο αγγίδεη ην 5,7%. 

 

Πίνακασ 42 : Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ Επζνδυςθσ 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

Present Value of Total Investment = 1569433 

Payback Period (yrs) = 7+ 

Net Present Value of Investment (10yr) = 85792 

Investment IRR (10yr) = 5.70% 

    

NPV (20 yr) approx = 1947745 

IRR (20yr) approx = 12.75% 

 

Πεγή: Walsh, C. (2006) Key Management Ratio: The clearest guide to the critical 

numbers that drive your business. 4th Edition. United Kingdom: Prentice Hall 
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Δπηπιένλ ην break-even  point ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζηνπο 8777 ηφλνπο, δειαδή ζην 

43,8% ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δπλακηθφηεηαο θαη ζην 58,5% ηεο πξφβιεςεο πσιήζεσλ.  

Πίνακασ 43: Break-even point 

Σηκή πψιεζεο                 221.00  

Κφζηνο αλά ηφλν                 122.63  

 Μηθηφ θέξδνο αλά ηφλν                    98.37  

 ηαζεξφ Κφζηνο               863,885  

Break Even Point 8777 

 

  
Γράφθμα 13: Break-Even Point 
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Παράρτημα 

P & L Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 

Sales 3310889 3377107 3444649 3513542 3583812 3655489 3728598 3803170 3879234 3956819 

 - Cost of goods sold 1839383 1876170 1913694 1951968 1991007 2030827 2071444 2112872 2155130 2198233 

 = Gross Margin 1471506 1500936 1530955 1561574 1592806 1624662 1657155 1690298 1724104 1758586 

 - Operating Exp 863885.2 869884 876062.8 882426.9 888982 895733.7 902688 908647.2 908647.2 908647.2 

 - Annual Depreciation 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 68495.53 

 + Other Operating Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 = EBIT 539125.4 562556.7 586396.6 610651.6 635328 660432.4 685971.4 713155.2 746961.2 781443.2 

 - Net Interest expense 91914.78 68268.36 42643.02 37853.62 33343.93 28563.65 23496.56 18125.45 12432.07 6397.083 

 = EBT 447210.6 494288.3 543753.6 572798 601984.1 631868.8 662474.8 695029.8 734529.1 775046.2 

 - Tax 248450.3 274604.6 302085.3 318221.1 334435.6 351038.2 368041.6 386127.6 408071.7 430581.2 

 =EAT 198760.3 219683.7 241668.3 254576.9 267548.5 280830.6 294433.3 308902.1 326457.4 344465 

 = Dividends paid 0 0 0 0 0 140415.3 176660 216231.5 261165.9 275572 

BALANCE SHEET                     

Assets 3095069 3058456 3022481 3206115 3403752 3469671 3508080 3516218 3491491 3464541 

Net Fixed Assets (FA) 1500937 1432442 1363946 1295451 1226955 1158460 1089964 1021469 952973.2 884477.7 

Inventories (INV) 766409.4 781737.6 797372.4 813319.8 829586.2 846177.9 863101.5 880363.5 897970.8 915930.2 

Receivables (AR) 827722.2 844276.6 861162.2 878385.4 895953.1 913872.2 932149.6 950792.6 969808.5 989204.6 

Cash 0 0 0 218958.9 451257.4 551161 622864.4 663593.1 670738.3 674928.8 

Liabilities and Equity 3095069 3058456 3022481 3206115 3403752 3469671 3508080 3516218 3491491 3464541 

Capital (Cap) 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 

Reserves (Res) 198760.3 418444 660112.2 914689.1 1182238 1322653 1440426 1533097 1598388 1667281 

Long term loans (LTL) 768694.2 701800.7 630893.6 555732.1 476060.9 391609.4 302090.8 207201.1 106618.1 0 

Short Term Loans (STL) 420067.1 221467.1 5349.78 0 0 0 0 0 0 0 

Payables (AP) 459845.7 469042.6 478423.4 487991.9 497751.7 507706.8 517860.9 528218.1 538782.5 549558.1 

0                     

WORKING CAPITAL 714218.9 935504.6 1174761 1422672 1679045 1803504 1900255 1966531 1999735 2030506 

PURCHASES 2605792 1891498 1929328 1967915 2007273 2047419 2088367 2130135 2172737 2216192 
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MANAGEMENT TOOLS and 
PARMETERS                     

Sales (NSL): 3310889 3377107 3444649 3513542 3583812 3583812 3583812 3583812 3583812 3583812 

Cost of Goods Sold % ( m }: 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 55.6% 

Inventory days ( id }: 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Collection period ( cp }: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Payables period ( pd }: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Level of Capital (Cap}: 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 1247702 

Other Operating Income 
(Oth):                     

Dividends paid % (Div):           0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 

Tax rate % ( t }: 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cost of funds % ( i }: 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Discount rate % ( d }: 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

OPERATING EXPENSES                     

φνολο 863885.2 869884.0 876062.8 882426.9 888982.0 895733.7 902688.0 908647.2 908647.2 908647.2 

Διοικθτικά Ζξοδα 33600.0 34608.0 35646.2 36715.6 37817.1 38951.6 40120.2 40120.2 40120.2 40120.2 

Ζξοδα Διάκεςθσ  331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 331088.9 

Ζξοδα Κακαριότθτασ 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 165544.4 

Ηλεκτρικι ενζργεια 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 931.4 

Ζξοδα υντιρθςθσ 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 166360.3 

Αςφάλεια Εργοςταςίου 166360.3 171351.1 176491.6 181786.3 187239.9 192857.1 198642.8 204602.1 204602.1 204602.1 
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CASH FLOW Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 

Cash from OPERATIONS -775115.4 333761.9 329667.4 337323.8 345313.7 353334.0 361378.5 369975.3 381326.2 392777.6 

EBIT + Depreciation 607620.9 631052.2 654892.2 679147.1 703823.6 728928.0 754466.9 781650.7 815456.7 849938.8 

minus net interest expense 91914.8 68268.4 42643.0 37853.6 33343.9 28563.7 23496.6 18125.4 12432.1 6397.1 

minus tax paid 248450.3 274604.6 302085.3 318221.1 334435.6 351038.2 368041.6 386127.6 408071.7 430581.2 

plus Dividends 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140415.3 176660.0 216231.5 261165.9 275572.0 

minus increse of inventories 766409.4 15328.2 15634.8 15947.4 16266.4 16591.7 16923.6 17262.0 17607.3 17959.4 

minus increase of receivables 827722.2 16554.4 16885.5 17223.2 17567.7 17919.1 18277.4 18643.0 19015.9 19396.2 

plus increase of payables 459845.7 9196.9 9380.9 9568.5 9759.8 9955.0 10154.1 10357.2 10564.4 10775.6 

Cash from INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

minus increase of Fixed Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cash from FINANCING 803923.1 
-

265493.5 
-

287024.4 -80511.3 -79671.2 -84451.5 -89518.6 -94889.7 -100583.1 -106618.1 

Increase of Capital 1247701.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

plus increase of Loans -443778.8 
-

265493.5 
-

287024.4 -80511.3 -79671.2 -84451.5 -89518.6 -94889.7 -100583.1 -106618.1 

NET ANNUAL CASH INFLOW 28807.7 68268.4 42643.0 256812.5 265642.5 268882.5 271859.9 275085.6 280743.1 286159.6 

ACCUMULATED CASH FLOW 28807.7 97076.1 139719.1 396531.6 662174.1 931056.6 1202916.5 1478002.1 1758745.3 2044904.8 

Free C/F Before Financing -775115.4 333761.9 329667.4 337323.8 345313.7 353334.0 361378.5 369975.3 381326.2 392777.6 

Accumulaed Free C/F Before Financing -775115.4 
-

441353.5 
-

111686.1 225637.7 570951.4 924285.4 1285663.9 1655639.2 2036965.4 2429743.0 

Cash minus Loans before Dividends 
(graph) 

-
1188761.3 

-
923267.8 

-
636243.4 

-
336773.2 -24803.4 299966.9 497433.5 672623.4 825286.1 950500.8 

FINANCIAL INDICES                     

OPERATION                     

Profit Margin (EBIT / Sales) 16.3% 16.7% 17.0% 17.4% 17.7% 18.1% 18.4% 18.8% 19.3% 19.7% 

 x  Total Assets Turnover 1.07 1.10 1.14 1.10 1.05 1.05 1.06 1.08 1.11 1.14 

 =  Return on Investment - ROI (EBIT/TA) 17.4% 18.4% 19.4% 19.0% 18.7% 19.0% 19.6% 20.3% 21.4% 22.6% 

PROFITABILITY                     

Return on Total Assets (EBIT/ΣΑ) 17.4% 18.4% 19.4% 19.0% 18.7% 19.0% 19.6% 20.3% 21.4% 22.6% 

Return on Equity (EAT/Eqty) 13.7% 13.2% 12.7% 11.8% 11.0% 10.9% 11.0% 11.1% 11.5% 11.8% 

EFFICIENCY                     

Inventory Turnover 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Receivables Turnover 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Paybales Turnover 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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