
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με την Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1897/4-6-2018 (ΑΔΑ : ΩΔΨΘ4653ΠΣ-8Ρ8) Απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. εντάχθηκε ως δικαιούχος στο Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ 

με τα εξής στοιχεία: 

 

ΕΣΠΑ 2014-202 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ) 

Πρόσκληση: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

  

  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη 

δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης 

βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών των τοπικών συστημάτων Τηλεθέρμανσης στις 

οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από 

λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία 

παύσης λειτουργίας. 

MIS (ΟΠΣ):  5030195 

ΕΝΑΡΞΗ: 4/6/2018 

ΛΗΞΗ: 4/11/2022 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:  56.875,00 € 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 30.625,00 € 

 

Δικαιούχοι της πράξης εκτός από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι και οι παρακάτω φορείς : 1) η Δημοτική 

Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ .Ε.Τ.Ε.Π.Α.), 2) η εταιρεία 

ALTEREN Α.Ε., 3) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και 4) το 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.  

Καθώς η μετα-λιγνιτική εποχή είναι προ των πυλών και σε συνδυασμό με τις παύσεις λειτουργίας των ΑΗΣ 

της ΔΕΗ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, εξετάζεται η δημιουργία και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας βιομάζας ως καύσιμης ύλης στις τηλεθερμάνσεις, με ενδογενείς πόρους για τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας.  

Το αντικείμενο του έργου είναι η χρήση και η οργάνωση χρήσης της βιομάζας αφενός μεν σε μεγάλα 

συστήματα τηλεθέρμανσης όπως αυτό της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α., αφετέρου σε χρήσεις εκτός δικτύων τηλεθέρμανσης 

όπως σχεδιάζουν να υλοποιήσουν η Δ.Ε.ΤΗ.Π. αλλά και η Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.  

Οι στόχοι του έργου είναι η αποτύπωση των καλλιεργειών της περιοχής σε γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών και ο ακριβής υπολογισμός της διαθέσιμης βιομάζας ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη οργάνωση 



της εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση του κόστους (που αντιπροσωπεύει άνω το 70% των λειτουργικών 

δαπανών) τόσο για μεγάλες εφαρμογές όσο και για αποκεντρωμένες μικρές εφαρμογές. 

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές καύσης βιομάζας για τη διαμόρφωση προδιαγραφών 

λεβήτων, θα κινητοποιηθούν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις για την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και θα δημιουργηθούν υπολογιστικά online εργαλεία διευκόλυνσής της, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χρήσης βιομάζας στις εγκαταστάσεις Τηλεθέρμανσης και τέλος θα 

προβληθούν τα αποτελέσματα του έργου για την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πλεονεκτημάτων 

αξιοποίησης της βιομάζας για την τοπική κοινωνία. 

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 


