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 Σπξνθνκεία
 Οηλνπνηεία
 θαγεία
 Κηελνηξνθηθέο Δθκεηαιιεχζεηο
 Γελδξψδεηο
θαιιηέξγεηεο
(Διαηφδεληξα)
θαη
Ακπεινθαιιηέξγεηεο
 Βηνινγηθνί Καζαξηζκνί (σο πξνκεζεπηέο πξψηεο χιεο
γηα ηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο επηρείξεζεο
παξαγσγήο βηναεξίνπ).

Περίληψη – ηόσορ ηηρ επγαζίαρ είναι η εκηίμηζη ηων
παπαγόμενων ποζοηήηων οπγανικών αποβλήηων ζηην Κπήηη
από
Γεωπγοκηηνοηποθικέρ
δπαζηηπιόηηηερ
και
μεηαποιηηικέρ επισειπήζειρ ηποθίμων. Δπιπλέον, γίνεηαι
πποζπάθεια αποηύπωζηρ ηηρ πιθανήρ οικονομικήρ
βιωζιμόηηηαρ
μονάδαρ
ζςμπαπαγωγήρ
βιοαεπίοςηλεκηπικού πεύμαηορ με ηη σπήζη ςποζηπώμαηορ
πποεπσόμενος από ηιρ πποαναθεπθείζερ πηγέρ.
Λέξειρ-Κλειδιά:
ηεπεά
και
Τγπά
Απόβληηα,
Γεωπγοκηηνοηποθικέρ
Δκμεηαλλεύζειρ,
Δπισειπήζειρ
Σποθίμων, Κπήηη, Βιοαέπιο, Παπαγωγή Ηλεκηπικού
Ρεύμαηορ, Αναεπόβια Υώνεςζη.

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο θφζκνο καο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηηθέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ, πεξηβαιινληηθφθιηκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ
αληηιεπηέο απφ ην νινέλα θαη απμαλφκελν θφζηνο ηεο
ελέξγεηαο θαη ηελ εμάξηεζε πνπ απηή δεκηνπξγεί, ηε
ζπλερφκελε κείσζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηελ
ππεξζέξκαλζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ πιαλήηε θαη
ηέινο, ηελ έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξννπηηθψλ γηα
ην κέιινλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Μηα ζπνπδαία
επθαηξία γηα αεηθφξν αλάπηπμε κε ζεκαληηθέο
πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο, είλαη ε πινπνίεζε
κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ νξγαληθά απφβιεηα κέζα απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ
αιιά θαη ησλ απνβιήησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
κειέηε βησζηκφηεηαο κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο
αλαθέξεηαη ζηελ Κξήηε φπνπ ππάξρεη πιήζνο ηέηνησλ
επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Αλαιχνληαο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο
θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο
παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαη εηζάγνληαο θαηά
πεξίπησζε παξαδνρέο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζπλνιηθέο
πνζφηεηεο παξαγφκελσλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ
ζηελ Κξήηε.
Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ εηήζηεο πνζφηεηεο αλά λνκφ
θαη αλά δξαζηεξηφηεηα. ηνλ Πίλαθα Η παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ησλ εηήζησλ
πνζνηήησλ απνβιήησλ αλά δξαζηεξηφηεηα ζηελ Κξήηε.
ΠΗΝΑΚΑ I
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΔΡΔΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΣΖΝ
ΚΡΖΣΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (Δ ΣΟΝΟΤ/ΔΣΟ)

II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ
αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο

Γπαζηηπιόηηηα
Διαηνπξγεία
Σπξνθνκεία
Οηλνπνηεία
θαγεία
Κηελνηξνθηθέο Δθκ.
Γελδξψδεηο Καιι.
Βηνινγηθνί Καζαξ.
ύνολο

ύνολο
495.576
29.398
10.088
19.965
1.465.839
59.447
28.683
2.108.996

B. Νοκοζεηηθό θαη Αδεηοδοηηθό Πιαίζηο Σηαζκού
Σσκπαραγωγής Βηοαερίοσ-Ηιεθηρηζκού ζηελ Ειιάδα

A. Εθηίκεζε Είδοσς θαη Ποζοηήηωλ Αποβιήηωλ ζηελ

ε γεληθέο γξακκέο ην ζεζκηθφ, λνκνζεηηθφ,
θνξνινγηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην είλαη αξθεηά
αζηαζέο ζηε ρψξα καο κε απνηέιεζκα λα κελ επλννχληαη
νη επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο αλ θαη έρνπλ γίλεη
πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ άξζε απηψλ ησλ
εκπνδίσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Βέβαηα, νη πξννπηηθέο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ.
χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Enterprise Greece, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο θαη

Κρήηε ποσ κπορούλ λα τρεζηκοποηεζούλ γηα ηελ
Παραγωγή Βηοαερίοσ
Οη
ζεκαληηθφηεξεο
θαηεγνξίεο
επηρεηξήζεσλ
πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ Κξήηε θαη παξάγνπλ
ηθαλέο πνζφηεηεο απνβιήησλ είλαη νη εμήο:
 Διαηνπξγεία
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εηδηθφηεξα ην βηναέξην έρεη πςειέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο.
Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα απνηειεί ζήκεξα πάλσ
απφ ην 5% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην
κέζν φξν ηεο ΔΔ είλαη ην 1,8%. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
ππνςήθηνη επελδπηέο ζα βξνπλ άθζνλεο πξψηεο χιεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ελψ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο κνλάδσλ
ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο βηναεξίνπ ζηελ Διιάδα αγγίδεη
ηα 49MW, ην δπλακηθφ ηεο βηνκάδαο ησλ θπξηφηεξσλ
νξγαληθψλ απνβιήησλ ππνινγίδεηαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα
ζε πεξίπνπ 350MW.
Δπνκέλσο ππάξρεη αθφκα έλα επξχ πεδίν
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα θαη κέξνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαηίζεηαη
αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα.

Ζ ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ εμαξηάηαη απφ
ηνπο εμήο παξάγνληεο:
 χζηαζε πξψηεο χιεο-ππνζηξψκαηνο
 Δμνπιηζκφο παξαγσγήο
 πλζήθεο παξαγσγήο φπσο pH θαη ζεξκνθξαζία
 Πηζαλή παξνπζία ηνμηθψλ ζπζηαηηθψλ (άιαηα, βαξέα
κέηαιια, ακκσλία, αληηβηνηηθά θηι.)
 Δίδνο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο πνπ κεηέρεη ζηε δχκσζε
ηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ
Παξά ην γεγνλφο φηη ην πξσηνγελέο βηναέξην
πξνζνκνηάδεη ζην θπζηθφ αέξην, κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο
αλεπηζχκεηεο ηδηφηεηεο ή ζχζηαζε παξάγνληεο νη νπνίνη
κπνξνχλ λα δπζρεξάλνπλ ηελ ρξήζε ηνπ σο αλαλεψζηκε
πεγή ελέξγεηαο.

D. Γεληθή περηγραθή θαη ζηάδηα Μολάδας παραγωγής

C. Εηζαγωγή ζηελ Παραγωγή θαη ηης Χρήζεης ηοσ

Βηοαερίοσ θαη περαηηέρω τρήζες ηοσ
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδαο
ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη
κηα πνιχπινθε ππφζεζε ε νπνία εμαξηάηαη ζεκαληηθά
απφ ην είδνο ησλ απνβιήησλ ην νπνίν θαιείηαη λα
δηαρεηξηζηεί. ην ζρήκα 2 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα
απεηθφληζε ηππηθήο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ
θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ νξγαληθά απφβιεηα
δηαθφξσλ ηχπσλ. Σα ηκήκαηα πνπ δηαθξίλνπκε είλαη
(Christidou M.-2011):
 Μεηαθνξά, παξαιαβή, απνζήθεπζε, πξν-επεμεξγαζία
απνβιήησλ (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 Παξαγσγή βηναεξίνπ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε (7).
 Απνζήθεπζε βηναεξίνπ ή/θαη βειηίσζε πνηφηεηαο ηνπ
(8, 9).
 Απνζήθεπζε παξαπξντφλησλ (νξγαληθφ ππφιεηκκα)δηάζεζε (10, 11)
 Παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην
δίθηπν (12, 13)

Βηοαερίοσ από απόβιεηα Γεωργοθηελοηροθηθώλ
εθκεηαιιεύζεωλ θαη Βηοκεταληώλ Τροθίκωλ
1) Βηοκάδα: νξίδεηαη ην βηνινγηθφ πιηθφ ην νπνίν
πξνέξρεηαη απφ δσληαλνχο ή πξφζθαηα «λεθξσκέλνπο»
νξγαληζκνχο. Ζ βηνκάδα κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαηαλαπαξάγεηαη θ.ν.θ. Ζ ρξήζε ηεο είλαη αξθεηά
δηαδεδνκέλε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο, θαπζίκσλ, ραξηηνχ, δσνηξνθψλ θαη
ιηπαζκάησλ
2) Παραγωγή Βηοαερίοσ από Βηοκάδα
Ζ παξαγσγή βηναεξίνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο, ηα
νξγαληθά κεγάιν-κφξηα δηαζπψληαη πξνο ειαθξχηεξεο θαη
απινχζηεξεο
κνξηαθέο
ελψζεηο.
(Κνθθφηεο
&Γνπθφγηαλλεο-2012)
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη ην pH, ε ζεξκνθξαζία θαη ε
πγξαζία.
πιινγή
Απνβιήησλ
Μεηαθνξά
Απνβιήησλ
Παξαγσγή Βηναεξίνπ:
1. Τδξφιπζε
2. Ομίληζε
3. Μεζαλνγέλεζε

Απνζήθεπζε
Βηναεξίνπ

Απνζήθεπζε
Τγξψλ
Παξαπξντφλησλ

Υξήζε
Βηναεξίνπ

Γηάζεζε Τγξψλ
Παξαπξντφλησλ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

σήμα 1. Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγσγήο Βηναεξίνπ
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3) Σύζηαζε θαη Ποηόηεηα Βηοαερίοσ

Μνλάδεο ζηαβιηζκνχ
Γεμακελέο πγξήο θνπξηάο
Γνρεία ζπιινγήο ινηπψλ βηναπνβιήησλ
Γεμακελή πγηεηλήο
Γεμακελή απνζήθεπζεο κε είζνδν ηνπ νρήκαηνο
χζηεκα ηξνθνδνζίαο ηεο ζηεξεάο πξψηεο χιεο
Υσλεπηήξαο (αληηδξαζηήξαο βηναεξίνπ)
Γεμακελή απνζήθεπζεο βηναεξίνπ
Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ-ζεξκφηεηαο
Απνζήθεπζε νξγαληθνχ ππνιείκκαηνο
Αγξνί
Μεηαζρεκαηηζηήο/ηξνθνδνζία δηθηχνπ
Ζι. Δλέξγεηαο
Υξήζε ζεξκφηεηαο/ηειεζέξκαλζε

σήμα 2. Απεηθφληζε ηππηθήο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ θαη
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ νξγαληθά απφβιεηα δηαθφξσλ ηχπσλ
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Σν θφζηνο ηεο παξαπάλσ επέλδπζεο, ζχκθσλα κε
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα εθηηκάηαη ζηα 2.200.000€ γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη 250.000€ γηα ηελ ζχλδεζε ζην δίθηπν
δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Γειαδή ην ζπλνιηθφ
θφζηνο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζηα 2.450.000€ (Rentizelas
A.A.-2009)
Λακβάλνληαο ππφςε φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαζψο
θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο κνλάδαο, αθνινπζεί πίλαθαο
κε είδνο θαη πνζφηεηεο ππνζηξψκαηνο.

E. Μειέηε Σθοπηκόηεηας θαη Επητεηρεκαηηθό πιάλο
κολάδας ζσκπαραγωγής βηοαερίοσ-ειεθηρηζκού ζηελ
Κρήηε
1) Γεληθά: Ζ επελδπηηθή πξφηαζε αθνξά κνλάδα
ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ-ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ
δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο νη νπνίεο είλαη εχθνια
πξνζβάζηκεο θαη ζε επάξθεηα ζηε Κξήηε ψζηε λα κπνξεί
λα επηηεπρζεί βησζηκφηεηα. Γξαζηεξηφηεηεο θαη
πνζφηεηεο απνβιήησλ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηνλ Πίλαθα Η.
Δθηφο απφ ηελ πνζφηεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε
θαη ε επνρηθφηεηα ησλ απνβιήησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.

ΠΗΝΑΚΑ ΗV
ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΘΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ

Ποζόηηηα Παπαγωγή
(kg)
CH4 (m3)
Τγξά απφβιεηα Σπξνθνκείσλ
330.000
58.740
ηεξεά απφβιεηα Οηλνπνηείσλ
200.000
47.000
ηεξεά-Τγξά απφβιεηα/θαγείσλ
600.000
133.200
ηεξεά απφβιεηα/θιαδέκαηα
450.000
96.750
ύνολο
1.580.000
335.690

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ
ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ (ΜΔ ΠΡΑΗΝΟ Ζ
ΚΑΝΟΝΗΚΖ, ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΟ Ζ ΤΦΖΛΖ ΠΔΡΗΟΓΟ)

Δίδορ
1
Αποβλήηος
Διαηνπξγείσλ
Σπξνθνκείσλ
Οηλνπνηείσλ
θαγείσλ
Κηελ. Δθκεηαι.
Κιαδέκαηα
Λπκαηνιάζπε

2

3

4

5

6

7

8

Δίδορ Τποζηπώμαηορ

9 10 11 12

2) Περηγραθή Επελδσηηθού Στεδίοσ: Ζ δπλακηθφηεηα
ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εθηηκάηαη ζηα
0.5MW θαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αλακέλεηαη λα
αγγίμεη ηηο 7.200 ψξεο αλά έηνο (ζπλήζεο ιεηηνπξγία
κνλάδσλ παξαγσγήο βηναέξηνπ, 20 ψξεο ηελ εκέξα - 4
ψξεο ηελ εκέξα γηα ζπληεξήζεηο). Καηά ζπλέπεηα ε
ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα
αγγίμεη ηηο 3.600 MWhe εθ ησλ νπνίσλ ην 90% (δειαδή
3.240 MWhe) ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζην δίθηπν ηνπ
ΓΔΜΖΔ ελψ ην 10% ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο.
Όπσο έρεη αλαθνηλψζεη ν ΓΔΜΖΔ, ε ηηκή αγνξάο
ηεο MWh ε νπνία παξάγεηαη κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ
πξνέξρεηαη απφ βηνκάδα (αγξνηνβηνκεραληθά θαη
θηελνηξνθηθά νξγαληθά ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα) κε
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ≤3MW θπκαίλεηαη ζηα 220€/MWh.

3) Χωροζέηεζε Μολάδας Παραγωγής: Ζ ρσξνζέηεζε
ηεο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ-ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε
πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ.
Καηά ηελ ρσξνζέηεζε ηεο κνλάδαο πξνηείλεηαη λα
ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη:
 Εψλε ρξήζεο γεο
 Απνζηάζεηο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή άιιεο
επαίζζεηεο πεξηνρέο.
 Οη πξνζβάζεηο θαη ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο
 Αλεκνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο
 Σν κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ ζε ζρέζε κε ηελ
δηαζηαζηνιφγεζε ηεο κνλάδαο
 Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα
ηνπ νηθνπέδνπ πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή.
 Ζ ζέζε ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη επίζεο λα επηιεγεί ζε
ηέηνην ζεκείν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε απφζηαζε, ν
ρξφλνο θαη νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ
ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο. Μειέηεο
έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε κέγηζηε αθηίλα κεηαθνξάο
απνβιήησλ πξνο ζηαζκνχο παξαγσγήο βηναεξίνπ είλαη ηα
30km. (Huisman W.-1997)

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ

Υαπακηηπιζηικά Λειηοςπγίαρ Μονάδαρ
Γπλακηθφηεηα Μνλάδαο
Ώξεο ιεηηνπξγίαο/έηνο
Θεσξεηηθή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα/έηνο
Θεσξεηηθή Απφδνζε CH4/m3
Πξαγκαηηθή απφδνζε Ζιεθηξνγελλήηξηαο
Αλάγθεο ζε CH4
Πξαγκαηηθή Παξαγφκελε Ζιεθηξηθή
Δλέξγεηα/έηνο
Πξαγκαηηθή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα πξνο
Γίθηπν/έηνο

Μ.Μ.
MW
H
MWh
KWh
%
m3

Σιμή
0,5
7.200
3.600
10,833
95
333.000

MWh

3.420

MWh

3.078

Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή
θαη ηπρφλ απνζήθεπζε ηνπ βηναεξίνπ απεηθνλίδνληαη ζην
ζρήκα 2. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνκεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο κε γελλήηξηα παξαγσγήο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

III. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ επηηπρία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο θαη ηειηθά απνηππψλεηαη ζηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Σα αξρηθά (CAPEX) θαη ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε (OPEX) κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ
απφ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ
επηινγή ηεο θαιχηεξεο θαηά πεξίπησζε ηερλνινγίαο. Έηζη,
εάλ είλαη θζελφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε ρψξα, ηφηε
κπνξεί λα είλαη πξνηηκφηεξν λα απαζρνινχληαη
πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη απφ ην λα γίλεη επέλδπζε ζε
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ γηα ηε κνλάδα.
Σα έζνδα ηεο επέλδπζεο είλαη θαζνξηζκέλα κε βάζε ηε
λνκνζεζία πνπ νξίδεη ηηο ηηκέο πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο
γηα λα βειηηψζεη θαλείο ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ απφ ηελ
επέλδπζε:

36

 Υξεζηκνπνίεζε ή πψιεζε ηεο παξαγφκελεο
ζεξκφηεηαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο
ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ-ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Μνλάδα
πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ Θεξκφηεηαο-Μνλάδα ΖΘ)
 Πψιεζε
ζπκπαξαγφκελνπ
ππνιείκκαηνο
σο
εδαθνβειηησηηθνχ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα απνηχπσζε
ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο ππφ κειέηε
κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ-ειεθηξηζκνχ γηα ην
πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο.
ΠΗΝΑΚΑ V
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ
Ο
ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑ ΣΟ 1 ΔΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Σν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ
ηα απφβιεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κξήηε έρεη
αξρίζεη λα δηνγθψλεηαη θαη απαηηείηαη ιχζε.
Ζ παξαγφκελε απφ ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο
ιπκαηνιάζπε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πξψηε
χιε παξαγσγήο βηναεξίνπ ζηε Κξήηε. Δίλαη εχθνια
δηαρεηξίζηκε, πξνζβάζηκε θαη πςειήο απφδνζεο ζε
βηναέξην (Li C.-2015). Δπηπιένλ κπνξεί λα θαιχςεη ηα
θελά ζηε επάξθεηα ππνζηξψκαηνο ιφγσ επνρηθφηεηαο
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ (π.ρ. νηλνπνηείσλ).
Σν αδεηνδνηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ (πνιχ πεξηζζφηεξν
ησλ κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ-ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο) είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ
αλάπηπμε ηέηνησλ επελδχζεσλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο ψζηε λα επηβεβαησζνχλ θαη πεηξακαηηθά νη
απνδφζεηο ησλ δηαζέζηκσλ ππνζηξσκάησλ. Απαηηείηαη
επηπιένλ ηερληθή κειέηε θαη έξεπλα αγνξάο γηα ηελ
εμεχξεζε ησλ βέιηηζησλ θαη νηθνλνκηθφηεξσλ ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηψλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθφηεξε κειέηε ρσξνζέηεζεο
ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ κε βάζε ηηο δψλεο
ρξήζεο γεο ζην Ζξάθιεην, ηηο νδηθέο πξνζβάζεηο θαη ην
θφζηνο εγθαηάζηαζεο.
Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεηξακαηηθά ε απφδνζε ησλ
δηαζέζηκσλ ππνζηξσκάησλ ηεο Κξήηεο ζε βηναέξην.
Ζ πξψηε νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε απνδεηθλχεη φηη ε
βησζηκφηεηα
κνλάδαο
ζπκπαξαγσγήο
βηναεξίνπειεθηξηζκνχ 0,5MW ζηελ Κξήηε κε ηηο δηαζέζηκεο
πξψηεο χιεο είλαη εθηθηή. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο
κνλάδαο.
Απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γηα ην πξνζδηνξηζκφ
ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ βηψζηκα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.

1ν
ΔΣΟ
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ

752.400

Μείνλ: Κφζηνο παξαγσγήο

280.000

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

472.400

Μείνλ: Έμνδα Γηνίθεζεο
Μείνλ: Έμνδα Γηάζεζεο
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΣΟΚΧΝ
ΚΑΗ ΦΟΡΧΝ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηζζσκάησλ
leasing)

45.000
0
427.400
427.400

Μείνλ: ηφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ επέλδπζεο
Μείνλ ηφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ &
ΦΟΡΧΝ

352.812

Μείνλ: Απνζβέζεηο (ζπλνιηθέο)

245.000

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ

107.812

67.088
7.500

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο

28.031

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

79.781

Τπνινγίδνληαο
ηα
αληίζηνηρα
ζηνηρεία
θαη
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επέλδπζε γίλεηαη κε 100%
ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κε εηήζην ζηαζεξφ επηηφθην 3%
θαη ε απφζβεζή ηεο ππνινγίδεηαη ζηα 10 έηε, πξνθχπηεη
κεηά ηνπ αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο:
α) ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (NPV) ηεο επέλδπζεο πνπ
είλαη 1.625.895€ θαη
β) ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (IRR) ηεο
επέλδπζεο πνπ είλαη 20,85%.
Δπεηδή ν IRR είλαη πάλσ απφ 9% νη πξνυπνζέζεηο είλαη
θαιέο, επνκέλσο αμίδεη λα ζπλερηζηεί ην έξγν θαη λα
πξνρσξήζεη ν επελδπηήο ζηελ επφκελε θάζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ.
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