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Το έργο LIFE Biomass C+ 
LIFE16 CCM/GR/000044

«Παραγωγή βιοαιθανόλης χαμηλού κόστους, με θετικό ανθρακικό 
αποτύπωμα, με καινοτόμα φίλτρα Green Floating σε διαφορετικού τύπου 

υδάτινα σώματα»

Συντονιστής έργου: ΕΚΕΤΑ

Εταίροι: CARTIF, COMPRA, HELPE, 

UPM, VOLTERRA

Διάρκεια: 2017 - 2021



Κίνητρο

Στόχοι
• Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής
• Παραγωγή βιομάζας με μηδενικές εισροές
• Παραγωγή καυσίμου (βιοαιθανόλης) μέσω βελτιωμένων

πρακτικών
• Παροχή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου άνθρακα και

άλλων περιβαλλοντικών οφελών
• Ανάπτυξη μιας καθαρής και αξιόπιστης μεθόδου

παραγωγής βιοκαυσίμων χωρίς την εκμετάλλευση της
γεωργικής γης

• Εφαρμογή του Biomass C+ σε διαφορετικές κλιματικές
συνθήκες και υδάτινα σώματα

• Βελτίωση ποιότητας του νερού και της βιοποικιλότητας

Προβλήματα
• Υποβαθμισμένη ποιότητα υδάτινων 

σωμάτων 
• Μείωση βιοποικιλότητας 
• Κλιματική αλλαγή-παραγωγή καυσίμων 

Νομοθεσία και πολική ΕΕ
• Θεματική στρατηγική για χρήση

γης
• Θεματική Στρατηγική για τα ύδατα

(2000): βελτίωση ποιότητας
υδάτινων οικοσυστημάτων,
βιώσιμη χρήση νερού, διασφάλιση
προοδευτικής μείωσης της
ρύπανσης των υδάτων

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για
τις δράσεις για τη βιοποικιλότητα

• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις
δράσεις κλιματικής προσαρμογής

• Γενικό Ενωσιακό Πρόγραμμα
Δράσης για το Περιβάλλον(2013):
καθορισμός στόχων ως προς το
2020 σχετικά με την ποιότητα
αέρα, νερού και εδάφους



Καινοτομία - Στόχοι

Καινοτομία
• Εφαρμογή της τεχνολογίας των πλωτών

φίλτρων (Green Floating Filters, GFF)
• Παραγωγή βιομάζας με μηδενικές απαιτήσεις
• Δυνατότητα παραγωγής βιοκαυσίμου
• Εφαρμογή σε πληθώρα υδάτινων σωμάτων
• Βελτίωση ποιότητας νερού

Στόχοι
• Παραγωγή βιομάζας
• Ριζώματα πλούσια σε άμυλο που

μπορεί να μετατραπεί σε βιοαιθανόλη
Βελτίωση ποιότητας υδάτων

• Βελτίωση και διατήρηση της
βιοποικιλότητας

Ροή νερού

Άμυλο που μπορεί
να μετατραπεί σε
αιθανόλη



Το έργο με μια ματιά

Αντικείμενο του έργου
Παραγωγή
βιοαιθανόλης μέσω
βιομάζας από
υδροκαλλιέργειες

Χαρακτηρισμός περιοχής
Αναλύσεις ποιότητας νερού
των υδάτινων σωμάτων,
κλιματολογικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση φίλτρων
Φυτά υδρόβιων μακροφύτων
(Typha domigensis)
καλλιεργούνται σε υδάτινα
σώματα

Παρακολούθηση καλλιέργειας
Παρακολούθηση του αντίκτυπου
των ενεργειών του έργου
(δείκτες απόδοσης έργου,
συμπεράσματα, προτάσεις)



Περιοχή μελέτης

Περιοχή μελέτης
• Κανάλι Χειμαδίτιδας

Πρόβλημα 
• Ποιότητα νερού
• Μείωση βιοποικιλότητας
• Ανταγωνισμός με καλλιεργήσιμη γη

Αντιμετώπιση  
• Εγκατάσταση πλωτού «πράσινου»

φίλτρου για καθαρισμό του νερού
με εγκατάσταση μακροφύτων

• Είδος: Typha domigensis



Επιδεικτικές δράσεις σε περιοχές της Ελλάδας 
και της Ισπανίας

Βαλτόνερα, Ελλάδα El Arenal, Ισπανία

El Albercon, Ισπανία Los Herreros, Ισπανία

Βαλτόνερα, Ελλάδα



Σπόρος typha latifolia

2 – 3 mm



Συνεχής ελέγχος ανάπτυξης



Πορεία φύτευσης & εγκατάστασης

Προετοιμασία 
δίσκων

Διάνοιξη τρυπών Σπορά Στο θερμοκήπιο
Παρακολούθηση 

ανάπτυξης

Προετοιμασία 
μεταφοράςΔιάνοιξη τρυπών 

στα φίλτρα

Μεταφορά
Αποθήκευση

Μεταφύτευση από δίσκο 
σποράς στο φίλτρο

Μεταφύτευση 
στο φίλτρο

Τοποθέτηση και 
σταθεροποίηση 

των φίλτρων

Παρακολούθηση Παρακολούθηση



Αξιοποίηση βιομάζας
προς παραγωγή βιοαιθανόλης

Στόχος: η κατασκευή αντιδραστήρα 200L για παραγωγή βιοαιθανόλης



Αξιολόγηση ανάπτυξης & φίλτρων

• Μειωμένη ανάπτυξη φυτών
• Καλή κατάσταση φίλτρων
• Καταστροφή ζιζανίων με φωτιά στο 

κανάλι της πειραματικής περιοχής
• Ανάγκη για περιορισμό του 

φαινομένου στις πειραματικές 
περιοχές

Επίσκεψη ομάδας ΕΚΕΤΑ στην περιοχή μελέτης



Συγκομιδή (1/2)

Κατάσταση: Μειωμένη ανάπτυξη

Αίτια: Υψηλή θερμοκρασία ή Κύκλος ζωής του φυτού
Δράση: Συγκομιδή την επόμενη περίοδο

Ελλάδα



Συγκομιδή (2/2)

Ισπανία

Κατάσταση: Ικανοποιητική ανάπτυξη

Μέθοδος: Δοκιμές μεθόδων για
βέλτιστη συγκομιδή βιομάζας

Καλά ανεπτυγμένα  ριζώματα

Υπέργεια βιομάζα





Ερωτηματολόγια (1/3)

Ενότητες 

• Βιοαιθανόλη

• Περιβάλλον

• Υδρόβια φυτά & νερό

• EU projects

• Προφίλ ερωτηθέντων

Ηλικία  20 άνθρωποι μεταξύ 30-50
ετών, 7 πάνω από 50 ετών, οι υπόλοιπο 7
κάτω των 30
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν
άντρες και κάτοικοι της περιοχής μελέτης
σε Ελλάδα και Ισπανία αντίστοιχα

• 30 ερωτηματολόγια (15  
CERTH & 15 COMPRA)

• 16 ερωτήσεις



Ερωτηματολόγια (2/3)

Έχετε ακούσει ποτέ για την βιοαιθανόλη;

70%30%

Γνωρίζετε από που προέρχεται η
βιοαιθανόλη;

63%

37%

Πως θα αξιολογούσατε το
ενδιαφέρον σας για το
περιβάλλον;

53% 36%

11%

Σε ποιο ζήτημα πρέπει να δίνεται
περισσότερη προσοχή;

νερό

Βιοαιθανόλη

Περιβάλλον



Ερωτηματολόγια (3/3)

Έχετε ακούσει ποτέ για την παραγωγή
βιοαιθανόλης από τύφα;

80%

Έχετε ακούσει ποτέ για τη χρήση των
υδρόβιων φυτών για καθαρισμό των
υδάτων;

46%
50%

Σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε τι
συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά
προγράμματα που αφορούν τη δική
σας κοινότητα;

Γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα LIFE;

83%

50%
40%

Υδρόβια φυτά και νερό

EU projects



Μελλοντικές δράσεις

• Προετοιμασία για επόμενη καλλιέργεια
φυτών σε θερμοκήπιο

• Προετοιμασία περιοχών μελέτης
• Εγκατάσταση των ‘’πράσινων φίλτρων’’

στις όχθες της λίμνης Χειμαδίτιδα και της
λίμνης Ζάζαρη

Λίμνη Χειμαδίτιδα

Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών 
Χειμαδίτιδας και Ζάζαρη 

Typha latifolia sp στην περιοχή

Λίμνη Ζάζαρη



Αντί επιλόγου

Μέσω  της επιτυχούς εκτέλεσης του έργου LIFE Biomass C+, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ επιδιώκει:

• Εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της παραγωγής βιοκαυσίμων και
παράλληλα βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και της τοπικής βιοποικιλότητας

• Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής βιοκαυσίμων χωρίς τη χρήση γης, ακολουθώντας την
Ευρωπαϊκή οδηγία για την μείωση της χρήσης γης για παραγωγή βιοκαυσίμων [(EU)
2015/1513]

• Δυνατότητα εφαρμογής του εγχειρήματος σε βιομηχανική κλίμακα για παραγωγή
βιοαιθανόλης

• Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την επέκταση του εγχειρήματος στην αγορά σε
μεγαλύτερη κλίμακα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Παναγιώτης Γραμμέλης
Διευθυντής Ερευνών 

PhD, Μηχανολόγος μηχανικός

Email: grammelis@certh.gr

Tel.: + 30 211 1069504

Skype: panagiotis.grammelis1

Δημήτριος Κουρκούμπας
Επιστημονικός συνεργάτης

MSc Μηχανολόγος μηχανικός

Email: kourkoumpas@certh.gr

Tel.: + 30 211 1069517

Skype: dkourkoumpas

Άκης Παπαδέλης
Επιστημονικός συνεργάτης

Msc Γεωπόνος

Email: papadelis@lignite.gr 

Tel.: + 30 2463055300

Skype: akpapadelis

Αλίκη Ζιώγα 
Επιστημονικός συνεργάτης

Γεωπόνος

Email: zioga@certh.gr

Tel: +30 2111069542

Skype: alicezi098765
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