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Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρό-

γραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο-

ρίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγ-

γραφέων και η INEA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχει 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ  
 «Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748).» 
 

«Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγγραφέων και η INEA δεν είναι υπεύ-

θυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.» 

 

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από τους εταίρους του έργου  uP_running και αποτελεί μια α-

ναφορά σχετικά με εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί  στα πλαίσια της σύμβασης  ΕΕ-GA με 

αριθμό 691748.  

 

Ούτε ο συντονιστής του έργου, ούτε οποιοδήποτε υπογράφον μέλος του Συμφωνητικού των Εταί-

ρων του έργου uP_running , ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό των 

προαναφερθέντων: 

a) παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση  ή απόλυτη δέσμευση , ρητή ή υπονοούμενη, 

(i). σε σχέση με τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, μεθόδου, συσκευής, διαδικα-

σίας, ή παρόμοιου αντικειμένου που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο, συμπε-

ριλαμβανομένου της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για ένα συγκε-

κριμένο σκοπό, ή  

(ii). ότι αυτή η χρήση δεν παραβιάζει ή παρεμβαίνει ιδιόκτητα δικαιώματα, συμπερι-

λαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου, ή   

(iii). ότι αυτό το έγγραφο είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε περίσταση του χρήστη, ή 

b) αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες προβλήματα (συμπεριλαμβανομένου 

τυχόν επακόλουθων ζημιών  ακόμα και αν ο συντονιστής του έργου ή οποιοσδήποτε αντι-

πρόσωπος από τα υπογράφοντα μέλη της συμφωνίας του έργου uP_running , έχει ε-

νημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών) που προκύπτουν από την επιλογή σας, ή 

την χρήση του παρόντος εγγράφου, ή οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, μεθόδου, 

διαδικασίας, ή παρόμοιου αντικειμένου που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΑΚΛΕ Αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 
AP  Συνεργάτες αγροτικού τομέα 
DC  Χώρες επιδεικτικής Δράσης 
ΕΚΕΤΑ  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
ΣΘΕ  Συνδυασμένη θερμότητα και ενέργεια 
CIRCE Research Centre for Energy Resources and Consumption 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
PrMov  Πρωτοπόροι 
SECB  Scientific Engineering Centre “Biomass” 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
TP Τεχνικοί συνεργάτες 
UCAB  Association “Ukrainian Agribusiness Club” 
UFG  University of Foggia  
VC Αλυσίδα αξίας 
WP  Πακέτο Εργασίας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Η απόκτηση ικανοτήτων και οι πολλαπλές ενέργειες  αποτελούν τα βασικά μέρη του έργου 
uP_running μέσω του οποίου οι εταίροι θα φτάσουν στη βιωσιμότητα. Αυτό περιλαμβάνει δύο 
κύριες συνιστώσες, μεταξύ άλλων: 1) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών (εγχειρίδιο για συμβου-
λευτικές υπηρεσίες και παρουσίαση Power Point), 2) διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων. 
 
Τα εκπαιδευτικά υλικά περιλαμβάνουν το εγχειρίδιο για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευ-
τικές παρουσιάσεις στο Power Point, μονογραφίες, επιτυχημένες περιπτώσεις, το παρατηρητήριο, 
βίντεο κλπ. Συσσωρεύουν εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τους εταίρους στα πλαίσια δραστηριο-
τήτων ανάλυσης του τομέα και  διάφορων επιδεικτικών δράσεων. Με βάση αυτές τις εμπειρίες, οι 
εταίροι θα προσφέρουν ικανότητες στους συμβούλους, οι οποίοι αργότερα θα παρέχουν με τη 
σειρά τους συμβουλές στους επιχειρηματίες για τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης μιας αλυσίδας 
αξίας χρησιμοποιώντας την υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις. 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα οργανωθούν με συντονισμένο τρόπο σε 8 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, 
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Κροατία). Τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα θα περιλαμβάνουν μία ηλεκτρονική συνεδρία ("χάπι γνώσεων"), μία συνεδρίαση πρόσωπο 
με πρόσωπο (αίθουσα συνεδριάσεων) και μία επικοινωνία παρακολούθησης. Η γενική διάρκεια 
της εκπαίδευσης είναι 11 ώρες. 
 
Ο διδάσκων θα εξηγήσει τους γενικούς στόχους της εκπαίδευσης, την επισκόπηση των ομάδων-
στόχων, καθώς και τη στρατηγική για την εκπαίδευση, τον σκοπό και τη μεθοδολογία της. Τα εκ-
παιδευτικά υλικά  παρουσιάζονται σε παραρτήματα - βίντεο, στη μονογραφία, σε παραδείγματα 
επιτυχημένων περιπτώσεων στο παρατηρητήριο, στο εγχειρίδιο με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε τέσσερις παρουσιάσεις στο Power Point - που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης. 
 
Όλα αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά θα μεταφραστούν από τους εταίρους σε όλες τις γλώσσες των 

προγραμμάτων και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου uP_running. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έπειτα από συζητήσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που προτίθενται να αναπτύξουν 

μια νέα αλυσίδα αξίας βασισμένη στην υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και ε-

κριζώσεις, διαπιστώθηκε πως ένα από τα πιο κοινά προβλήματα σε όλες τις χώρες που πραγματο-

ποιήθηκαν επιδείξεις, είναι η έλλειψη γνώσης και η χαμηλή επίγνωση. Γενικά, ο αριθμός των επι-

τυχημένων περιπτώσεων είναι ακόμη περιορισμένος; σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες 

που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μια νέα αλυσίδα αξίας δεν είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την 

εμπειρία τους, ενίοτε λόγω έλλειψης χρόνου, σε άλλες περιπτώσεις μόνο για να αποφευχθεί ένας 

απλός ανταγωνισμός. Από την άλλη πλευρά, η αρνητική εμπειρία ή οι αποτυχημένες περιπτώσεις 

εξαπλώνονται πολύ πιο γρήγορα και ωθούν τους επιχειρηματίες στην αντίληψη ότι η υπολειμμα-

τική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις είναι "ανέφικτη" για ενεργειακούς σκοπούς. 

Προκειμένου να καταρριφθεί αυτή η άγνοια, ο σκεπτικισμός και η αρνητική στάση, υπάρχει με-

γάλη ανάγκη να δημιουργηθούν ικανότητες για συμβούλους στην Ευρώπη. Το  uP_running θεωρεί 

την ανάπτυξη ικανοτήτων ως ένα από τα βασικά στοιχεία του έργου μέσω του οποίου οι εταίροι 

θα φτάσουν στη βιωσιμότητα. Έτσι, σε όλες τις  επιδεικτικές χώρες του έργου (Ισπανία, Ιταλία, 

Ελλάδα, Ουκρανία), καθώς και στις λοιπές χώρες του έργου (Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία) θα ορ-

γανωθούν τέτοιου είδους "εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για εκπαιδευόμενους " (ή συμβούλους). 

Ο στόχος της εκπαίδευσης του uP_running δεν είναι να εκπαιδεύσει "ειδικούς στην  υπολειμματική 

βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις" αλλά μάλλον να μοιραστεί την εμπειρία που 

αποκτήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να παράσχει στους μελλοντικούς συμβού-

λους βασικά εργαλεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση: 

 Να υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες: "Ναι, είναι δυνατόν". 

 Να παρέχουν σε αυτόν/ή υλικά, δεδομένα, παραδείγματα υφιστάμενων αλυσίδων αξίας. 

 Να συνοδεύσουν και να τον βοηθήσουν αυτόν/ή να καταλάβει εάν η πρωτοβουλία έχει 

νόημα, ποιες είναι οι κύριες ελλείψεις ή οι κίνδυνοι. 

 Να βοηθήσουν αυτόν/ή να αποφασίσει και να προσδιορίσει ποια θα πρέπει να είναι τα 

επόμενα βήματα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η "Εκπαίδευση για τους εκπαιδευόμενους" θα διαρθρωθεί σε 

δύο κύριες συνεδρίες: μία ηλεκτρονική συνεδρία 4 ωρών ("χάπι γνώσεων") και μία 6ωρη προσω-

πική συνάντηση. Στη πρώτη, ο κύριος στόχος είναι να δοθεί μια πρώτη εικόνα της χρήσης ενέρ-

γειας της υπολειμματικής βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις και να μεταφερθούν 

οι βασικές γνώσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Σχετικά με το κομμάτι της συνεδρίας, στόχος 

είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και να 

εκπαιδεύονται με μερικά παραδείγματα. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά (το εγχειρίδιο για συμβού-

λους, παρουσιάσεις Power Point και άλλα) θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου στα 

αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του έργου (ως δημόσια παραδοτέα). 
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Κυρίως, τα υλικά αυτά αποτελούνται από γραπτά και οπτικοακουστικά έγγραφα που αναπτύσσο-

νται από τους εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου - π.χ. την ανάλυση του τομέα ή τις δραστηριό-

τητες επίδειξης. Τα εκπαιδευτικά υλικά θα δώσουν στους μελλοντικούς συμβούλους γενικές πλη-

ροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας της υπολειμματικής βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες 

και εκριζώσεις και, κυρίως, μια μεθοδολογία για μια βήμα-προς-βήμα συμβουλευτική (ή "διά-

γνωση") για την υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών υπολειμματικής βιομάζας από μόνιμες καλλιέρ-

γειες και εκριζώσεις. Οι σύμβουλοι που έλαβαν την εκπαίδευση θα είναι σε θέση να πραγματο-

ποιήσουν μια τέτοια διάγνωση, υποστηριζόμενη από τους εταίρους του έργου. Με αυτόν τον 

τρόπο, η μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων θα επιτευχθεί πριν από το τέλος του έργου. 

Τέλος, οι μελλοντικοί σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα αυτά τα υλικά (π.χ. για να 

προετοιμάσουν μια επιχειρηματολογία ή μια συνάντηση με τον επιχειρηματία) ή μπορούν να διευ-

κολύνουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα έγγραφα στους επιχειρηματίες που υποστηρίζουν (π.χ. 

βίντεο ενός μηχανήματος μπορεί να ενδιαφέρονται ή μια περίπτωση επιτυχίας που μπορεί να εί-

ναι παρόμοια με την πρωτοβουλία που υποτίθεται ότι ξεκίνησε). 

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

2.1 Στόχοι 

Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων και μεταβίβασης αρμο-

διοτήτων στους συμμετέχοντες (οι "Σύμβουλοι") οι οποίοι αργότερα θα παρέχουν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε επιχειρηματίες (π.χ. αγρότες, συνεταιρισμούς κλπ.) οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ε-

φαρμόσουν μια νέα αλυσίδα αξίας βασισμένη στην υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέρ-

γειες και εκριζώσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει: 

1) Τη σημασία της ανανεώσιμης ενέργειας από την υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλ-

λιέργειες και εκριζώσεις, καθώς και τα κύρια θέματα και οφέλη από αυτό το είδος βιομά-

ζας.  

2) Μια μεθοδολογία βήμα προς βήμα για την παροχή πολύτιμης υποστήριξης προς τους επι-

χειρηματίες (αγρότες / συνεταιρισμοί / άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 

νέες αλυσίδες αξίας στηριζόμενοι στην υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες 

και εκριζώσεις) 

3) Μερικά παραδείγματα συμβουλών αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας, όπως αυτά 

που έγιναν κατά τη διάρκεια των επιδεικτικών δράσεων του uP_running 

2.2 Ομάδες-στόχοι για τις εκπαιδεύσεις 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις 

σχετικά με την υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις και να λάβει μια 

εικόνα για να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες στο πεδίο των δικών τους πρωτοβουλιών: 
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 Αγρότες 

 Συνεταιρισμοί ή εταιρείες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την υπολειμμα-

τική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις  

 Εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 Εκπρόσωποι των ενώσεων 

 Επαγγελματίες από ενδιαφερόμενους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

 Τεχνικοί από αγροτικές εκμεταλλεύσεις / συνεταιρισμούς / ενώσεις  

 Επαγγελματίες που εκπροσωπούν τις κυβερνητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιοε-

νέργεια 

 Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών που εγκαθιστούν μονάδες βιομάζας και θέλουν να κα-

τανοήσουν καλύτερα την υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις  

 Μηχανικοί που έρχονται σε επαφή με αγροτικούς και / ή ενεργειακούς τομείς 

 Τεχνικοί από οινοποιεία ή αγροτο-βιομηχανίες 

 Εκπρόσωποι Πανεπιστημίων: διδάσκοντες σε μαθήματα γεωπονικής / βιοενέργειας 

 Κλπ. 

Σε γενικές γραμμές, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την υπολειμματική βιο-

μάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις και να λάβουν μια μεθοδολογία για να ξεκινήσουν 

μια πρωτοβουλία που βασίζεται σε αυτό το είδος βιομάζας. 

2.3 Μεθοδολογία 

Η εκπαίδευση διαρθρώνεται σε δύο κύριες συνεδρίες - σε απευθείας σύνδεση (απόσταση) και 

σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο. Επιπλέον, μετά την τελευταία συνεδρίαση, συμπεριλαμβάνεται 

μια  επακόλουθη επικοινωνία, προκειμένου να επιλυθούν εκ νέου πιθανά ερωτήματα και αμφι-

βολίες, καθώς και να συζητηθούν οι μελλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα διεξαχθούν. 

Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους (μελλοντικούς συμβούλους) να λά-

βουν τη πρώτη δόση πληροφοριών μέσω ενός "χαπιού γνώσης", να τις μελετήσουν σε κατάλληλο 

χρόνο για αυτούς και να προετοιμαστούν για την επόμενη συνεδρία του ομιλητή. Από την άλλη 

πλευρά, οι συνεργάτες του uP_running  (οι εκπαιδευτές) θα επικεντρωθούν κυρίως σε πρακτικά 

ζητήματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους εκπαιδευόμενους και θα αποφύγουν την επανάληψη των 

εργασιών που έχουν ήδη αναφερθεί στα δημόσια έγγραφα και στις δημοσιεύσεις του έργου. 

Η διάρθρωση του κύκλου εκπαίδευσης και οι κύριοι στόχοι συνοψίζονται στη συνέχεια και στο 

Σχήμα 1: 

1. Σε απευθείας σύνδεση (ή απόσταση) συνεδρία. Διάρκεια - 4 ώρες. 

Στόχος: Να δώσει μια πρώτη εικόνα της υπολειμματικής βιομάζας από μόνιμες καλλιέρ-

γειες και εκριζώσεις για ενέργεια και να μεταφέρει βασικές γνώσεις χρησιμοποιώντας τη 

μονογραφία, τα βίντεο και τις παρουσιάσεις. 

Τα υλικά: Το υλικό περιλαμβάνεται στην οπτική παρουσίαση του εγγράφου, του οπτικοα-

κουστικού υλικού, το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 1. 
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Nº Ονομασία Τύπος Περιεχόμενα 

1 

Μονογραφία: "Βιομάζα από αγρο-

τικά κλαδέματα και εκριζώσεις: μια 

εφικτή πρακτική που προωθείται 

από το uP_running" 

pdf 

Γενική επισκόπηση των ζητημάτων που 

σχετίζονται με την έναρξη νέων πρωτο-

βουλιών και με συγκεκριμένη εικόνα της 

οργάνωσης των πράξεων αλυσίδας αξιών: 

- πώς να συλλέξετε και να κινητοποιήσετε 

τη ξυλεία από την υπολειμματική βιομάζα 

- πώς να διατηρηθεί η ποιότητα της βιο-

μάζας και να μετατραπεί σε ενέργεια 

- πώς να οργανώσετε τους φορείς της α-

λυσίδας αξιών 

2 Επιτυχημένες περιπτώσεις  pdf 

5 παραδείγματα υφιστάμενων αξιακών 

αλυσίδων βασισμένων στην υπολειμμα-

τική βιομάζα: επιχειρηματικά μοντέλα, ε-

πιτυχίες, κύριοι παράγοντες, δεδομένα 

κλπ. 

3 Επιδεικτικές δράσεις uP_running Videos 

Σύντομη παρουσίαση των επιδεικτικών 

δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ισπανία, Grease, Ιταλία και Ουκρανία 

  

 

Οφέλη για συμβούλους: Μετά από αυτή την πρώτη online συνάντηση, οι εκπαιδευόμενοι θα γνω-

ρίζουν τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή μιας νέας αλυσίδας αξίας στηριζό-

μενη στην υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις: υπάρχουν πολλές 

μορφές για τη συγκομιδή και την επεξεργασία του παραγόμενου ξύλου, είναι σημαντικό να έχουμε 

κατά νου την ποιότητα της βιομάζας και μερικά κλειδιά για την επιτυχία κ.λπ. 

 

2. Συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο (αίθουσα συνεδριάσεων). Διάρκεια - 6 ώρες. 

Στόχος: Να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και να εκπαιδεύ-

εστε με μερικά παραδείγματα 

o Αποκτήστε βασικές δεξιότητες διαβούλευσης που συλλέγουν, αναλύουν και πα-

ρουσιάζουν δεδομένα 

o Μάθετε τις περισσότερες συνήθεις ερωτήσεις και αμφιβολίες σχετικά με τους 

συμβούλους στους τομείς της κινητοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας από 

μόνιμες καλλιέργειες και εκριζώσεις και της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας 

o Μάθετε πώς να εκτελέσετε τη συμβουλευτική (σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συμβου-

λευτικής) 

Τα υλικά: Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο από 3 σημεία παρουσίασης Power Point. 
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Nº Ονομασία Τύπος Περιεχόμενα 

1 

Κύρια σημεία και θέματα για την ε-

νεργειακή χρήση της υπολειμματικής 

βιομάζας (ισοδύναμα 2 ώρες) 

PPT 

- Κατάσταση της υπολειμματικής βιομά-

ζας στην Ευρώπη 

- Κατανόηση των αλυσίδων αξίας 

2 

Περιγραφή του Εγχειριδίου και της 

μεθοδολογίας παροχής συμβουλών 

(ισοδύναμες 2 ώρες) 

PPT 

- Στόχοι της συμβουλευτικής και του ρό-

λου των συμβούλων 

- Μεθοδολογία για την παροχή συμβου-

λών ή "διάγνωση" 

- Εργαλεία και συστάσεις για τους μελλο-

ντικούς συμβούλους υπολειμματικής 

βιομάζας 

3 
Παράδειγμα παροχής συμβουλών 

στην Ισπανία (ισοδύναμη 1 ώρα) 
PPT 

Εφαρμογή της μεθόδου παροχής συμ-

βουλών στην Ισπανία (με βάση την επι-

δεικτική δράση που πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του έργου) 

4 Εγχειρίδιο παροχής συμβουλών pdf 

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ε-

φαρμογή νέων αλυσίδων αξίας 

- Κύριες φάσεις της παροχής συμβουλών 

ή "διάγνωση" 

- Σύνδεσμοι, υλικά και πρότυπα 

 

 

Οφέλη για συμβούλους: Μετά από την συνεδρίαση, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη δια-

δικασία παροχής συμβουλών (δηλαδή μια «διάγνωση» της πρωτοβουλίας του επιχειρηματία) και 

θα μπορέσουν να προτείνουν τα πιθανά μοντέλα ή / και συστάσεις για την εφαρμογή μιας νέας 

αλυσίδας αξίας στηριζόμενη στην υπολειμματική βιομάζα ή τη βελτίωση μιας υπάρχουσα. 

 

3. Επακόλουθη επικοινωνία με όσους έχουν αμφιβολίες / ερωτήσεις και συζήτηση για τους 

πιθανούς δικαιούχους συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διάρκεια - έως 1 ώρα  

Στόχος: Η επίλυση αμφιβολιών ή / και ερωτήσεων που μπορεί να προκύψουν σχετικά με 

το εκπαιδευτικό υλικό και το σκοπό της μεθοδολογίας, καθώς και η συζήτηση των πιθανών 

δικαιούχων της συμβουλευτικής. 

 

Υλικά: Η τελευταία αυτή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μέσω email, ή τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν αιτήματος των φοιτητών ή με πρωτοβουλία των εταίρων του προγράμματος. 

 

Οφέλη για τους συμβούλους: Μετά από αυτή τη συνάντηση παρακολούθησης, οι συμμε-

τέχοντες θα είναι σε θέση να προσφέρουν μια συμβουλευτική υπηρεσία βήμα προς βήμα, 

με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε πρωτοβουλία ενός επιχειρηματία. 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται ο χάρτης πορείας που ακολουθείται κατά τη διαδικασία εφαρ-

μογής της Εκπαίδευσης. 
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Σχήμα 1. Χάρτης πορείας για την εφαρμογή της εκπαίδευσης 

3 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτούν οι συνεργά-

τες μέσω των προγενέστερων δραστηριοτήτων του έργου uP_running. Ο κύριος στόχος της εκπαί-

δευσης δεν είναι να εκπαιδεύσει τους «ειδικούς στην  υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες καλ-

λιέργειες και εκριζώσεις» αλλά να μοιραστεί την εμπειρία και να παράσχει στους συμβούλους συ-

γκεκριμένα εργαλεία για να «διαγνώσουν» τις μελλοντικές πρωτοβουλίες κλάδεσης σε ενέργεια. 

Αυτές οι «εκπαιδεύσεις για εκπαιδευόμενους» θα οργανωθούν στις Βρυξέλλες στα αγγλικά και 

στη συνέχεια στις επτά χώρες του έργου: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία, Γαλλία, Κροατία και 

Πορτογαλία. 

Αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά περιλαμβάνουν τέσσερις παρουσιάσεις Power Point, τη μονογραφία 

του uP_running, βίντεο από τις επιδεικτικές δράσεις του uP_running, ανάλυση των υποδειγμάτων 

επιτυχίας και, τέλος, το εγχειρίδιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνολικά, παρέχουν μια συστη-

ματική γνώση σχετικά με την υπολειμματική βιομάζα καθώς και βασικά σημεία σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει μια υπηρεσία παροχής συμβουλών για να υποστηρίξει την 

εφαρμογή μιας νέας αλυσίδας αξίας ή τη βελτίωση της υπάρχουσας. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν αυτό το σύνολο εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του 

έργου; είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, καθώς και σε όλες τις γλώσσες έργων (ισπανικά, ιταλικά, ελ-

ληνικά, ουκρανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και κροατικά). 

 

• Μονογραφία

• Videos

• Παρουσιάσιες

4 ώρες online

"χάπι γνώσεως"

6 ώρες πρόσωπο με 
πρόσωπο εκπαίδευση

Επικοινωνία 
παρακολούθησης

 Κύρια σημεία και ζητήματα για 
τη χρήση κλαδέματος-ενέρ-
γειας 

 Πώς να παρέχετε συμβουλές 
χρησιμοποιώντας το Εγχειρί-
διο 

 Πρακτικά παραδείγματα 

 

 Αφμιβολίες /ερωτήσεις 

 Μελλοντικά συμβούλια 

και δυνητικούς επιχειρη-

ματίες που ενδιαφέρονται 
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Μετά την εκπαίδευση, οι σύμβουλοι θα προταθούν να εφαρμόσουν την " διάγνωση" σε δυνητι-

κούς ενδιαφερόμενους, με την υποστήριξη των εταίρων του έργου. Αυτή η διαδικασία "μαθαίνο-

ντας εφαρμόζοντας" θα τους βοηθήσει να είναι εξοικειωμένοι  από τη μεθοδολογία παροχής συμ-

βουλών και να υποστηρίξουν ή να συνοδεύσουν νέες πρωτοβουλίες "κλάδεμα-προς-ενέργεια". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1: Εισαγωγή εκπαίδευσης [video]  

Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα PROJECT MATERIALS της ιστοσελίδας του uP_running  

Παράρτημα  2: Μονογραφία  [pdf] 

Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα PROJECT MATERIALS της ιστοσελίδας του uP_running  

Παράρτημα 3: Επιτυχημένες περιπτώσεις [pdf]  

Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα PROJECT MATERIALS της ιστοσελίδας του uP_running, πιο 

συγκεκριμένα :  

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-re-

port-v1_.pdf 

Παράρτημα 4: Εμπειρίες επιδεικτικών δράσεων [video] 

Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα PROJECT MATERIALS της ιστοσελίδας του uP_running  

Παράρτημα 5: Εγχειρίδιο συμβουλευτικής [pdf] 

Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα PROJECT MATERIALS της ιστοσελίδας του uP_running  

Παράρτημα 6: Κύρια σημεία και ζητήματα για την ενεργειακή 

χρήση της υπολειμματικής  βιομάζας [PPT] 

 

Παράρτημα 7: Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών [PPT] 

 

 

 

 

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
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Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

Call H2020-LCE-2015-3

Coordination and support action

Εκπαιδεύοντας τους ειδικούς στην 
υπολειμματική βιομάζα από μόνιμες 

καλλιέργειες και εκριζώσεις

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1



2Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κύρια σημεία και ζητήματα για την ενεργειακή χρήση της υπολειμματικής 

βιομάζας 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

1. Η υπολειμματική βιομάζα– Δυναμικό & υφιστάμενη κατάσταση

2. Το έργο uP_running – Ένα εργαλείο για την ενίσχυση του τομέα

3. Η υπολειμματική βιομάζα ως καύσιμο – Η ποιότητα καθορίζει την 

τιμή

4. Υπάρχουσα μεθοδολογία για τη συλλογή υπολειμματικής βιομάζας

5. Τύποι των αλυσίδων αξίας –Περιγραφή 3 ναυαρχίδων

Σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα- Vineyards4heat 

Αγροτοβιομηχανική αξιοποίηση- ITC Shabo 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας– Fiusis

6. Επίλογος - Τελικά συμπεράσματα και μαθήματα που κερδίζονται



3

Τεράστιο δυναμικό αγροτικών υπολειμμάτων στην Ευρώπη

• Περισσότεροι από 121 Mt (ξηροί τόνοι) αγροτικών υπολειμμάτων παράγονται 

ετησίως στην Ευρώπη: κυρίως άχυρο, και στελέχη, αλλά επίσης στρωμνή και 

κλαδέματα.

• Τον Ιανουάριο του 2018, το κοινοβούλιο της ΕΕ ζήτησε αύξηση του βάρους

των ανανεώσιμων στόχων θεωρώντας ότι τα γεωργικά υπολείμματα πρέπει να

χρησιμοποιηθούν για ενέργεια2

Γενικό Πλαίσιο

1 European Environment Agency (EEA), “The circular economy and the bioeconomy – Partners in sustainability”, 
08/2018.
2 European Parliament, amendments adopted on the proposal for Directive on the promotion of the use of energy 
from renewable sources.

Με λίγα λόγια, η χρήση αγρο-υπολειμμάτων είναι μια απλή στρατηγική

για:
o Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα

o Δημιουργία αξίας στις αγροτικές περιοχές

o Συνεισφορά στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, 

αγροτική ανάπτυξη και βιο-οικονομία



4Το έργο uP_running

Agrarian Pruning and Plantation Removal (APPR)

Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις

TOTAL pruning potential
Συνολικό δυναμικό κλαδεμάτων

13 Mt (dry matter) pruning 

(eq. to 26 Mt of fresh matter)

TOTAL APPR potential
Συνολικό δυναμικό (κλαδέματα + εκριζώσεις)

> 20 Mt (dry matter) 

(eq. to 40 Mt of fresh matter)



5Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Δυναμικό υπολειμματικής βιομάζας

Ευκαιρία... ΜΕΓΑΛΟ δυναμικό
 Fruit Vineyards Nuts Citrus Olive TOTAL 

AT 27,428 49,080 0 0 0 76,509 

BE 34,899 0 0 0 0 34,899 

BG 81,776 55,181 7,869 0 0 144,825 

CY 9,629 9,062 2,978 11,900 16,373 49,941 

CZ 36,307 15,058 0 0 0 51,365 

DE 110,917 102,120 354 0 0 213,391 

DK 3,261 0 5 0 0 3,266 

EE 1,800 0 0 0 0 1,800 

EL 177,701 106,975 22,502 76,227 932,835 1,316,240 

ES 478,130 940,455 329,151 545,869 2,749,597 5,043,203 

FI 1,110 0 0 0 0 1,110 

FR 346,063 879,061 27,966 13,600 20,933 1,287,624 

HR 54,945 33,484 6,526 2,495 20,351 117,802 

HU 187,547 63,177 6,295 0 0 257,019 

IE 945 0 0 0 0 945 

IT 557,845 789,241 128,705 223,519 1,434,038 3,133,348 

LT 20,621 0 74 0 0 20,695 

LU 208 1,337 0 0 0 1,545 

LV 9,679 0 0 0 0 9,679 

MT 951 932 0 415 201 2,499 

NL 30,808 63 12 0 0 30,884 

PL 556,495 284 25,551 0 0 582,330 

PT 84,853 199,513 76,276 27,805 294,292 682,739 

RO 336,424 169,933 1,628 0 0 507,985 

SE 2,844 0 0 0 0 2,844 

SI 19,931 17,396 567 0 994 38,888 

SK 15,275 11,583 177 0 0 27,035 

UK 34,917 1,014 0 0 0 35,931 

TOTAL 3,223,310 3,444,951 636,636 901,830 5,469,614 13,676,341 
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Εάν υπάρχει μεγάλο δυναμικό τότε γιατί δεν χρησιμοποιείται;

• Η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από στασιμότητα και σκεπτικισμό:

o Το κλάδεμα ακόμη θεωρείται απόβλητο και όχι πρώτη ύλη

o Οι τελικοί καταναλωτές θεωρούν την ξυλεία από την υπολειμματική βιομάζα
χαμηλής ποιότητας και μη εγγυημένης τροφοδοσίας

Η υπολειμματική βιομάζα είναι σε μεγάλο βαθμό 

διασκορπισμένη στο χώρο

Χαμηλή οικονομική αξία του κλαδέματος

Ασταθής ενεργειακή πολιτική 

Έλλειψη κινήτρων που βασίζονται στην αγορά

Γενικός σκεπτικισμός των παραγόντων της 

αγοράς

Θέμα δευτερεύοντος ενδιαφέροντος για την 

κοινωνία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Το έργο uP_running: Υφιστάμενα εμπόδια
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Ποιες είναι οι υφιστάμενες πρακτικές;

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Ξεπερνώντας τις υφιστάμενες πρακτικές

Συνήθης διαχείριση
Εναλλακτικές τελικές 

χρήσεις

Compost

Ανοικτή καύση

Θρυμματισμός και εναπόθεση στο έδαφος

Καυσόξυλα

Ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
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2. Το έργο uP_running –

Ένα εργαλείο για την ενίσχυση 

του τομέα
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Τι είναι το uP_running;

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

H2020 project:

Αριθμός συμβολαίου: 691748

Διάρκεια: April 2016- June 2019

Τύπος δράσης: CSA

Τι είναι  το uP_running;

Στόχος uP-running: η προώθηση της βιώσιμης ενεργειακής αξιοποίησης

της ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις



10Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κοινοπραξία έργου

 Συνεργασία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ φορέων & φορέων από το χώρο της ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Κοινοπραξία έργου

 11 ΕΤΑΙΡΟΙ (from 7 countries)

 7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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Οι δράσεις του uP_running

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Το έργο uP_running: Στόχοι και δράσεις
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Ερωτήματα

Μπορεί η ξυλεία από τις μόνιμες καλλιέργειες και τις εκριζώσεις να χρησιμοποιηθεί ως 

βιομάζα;

Ποιοι είναι οι κύριοι μέθοδοι συλλογής της υπολειμματικής βιομάζας;

Ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας για την έναρξη μιας νέας αλυσίδας αξίας;

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Ερωτήματα
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3.Μπορεί η ξυλεία από τις μόνιμες 

καλλιέργειες και τις εκριζώσεις να 

χρησιμοποιηθεί ως βιομάζα;
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Η υπολειμματική βιομάζα είναι κυρίως ξυλώδης βιομάζα αλλά…

Υπέρ Κατά

Αντίστοιχο ενεργειακό 

περιεχόμενο με δασική ξυλεία
Τοπική διασπορά

Παραγωγή λόγω αγρονομικών 

πρακτικών

Χαμηλή παραγωγικότητα (50 

– 300 kg/στρ.)

Τοπική αξιοποίηση σε 

αγροτικές περιοχές
Ομοιομορφία υλικού

Καμία επίδραση σε δασικά 

οικοσυστήματα

Πολλοί παραγωγοί (οργάνωση 

συλλογής)

• Μεταβλητή παραγωγικότητα :

– Ετήσιο κλάδεμα: ~ 0.5 με 2.0 t/ha (ξηρή βάση) υπό καλές 

συνθήκες

– Εξάμηνο κλάδεμα: ~ 2 με 4 t/ha (ξηρή βάση)

– Υψηλότερες ποσότητες για λιγότερο συχνές εργασίες 

κλαδέματος (π.χ. κορυφολόγημα, ανανέωση κλπ.)

– Εκριζώσεις: ~ 5 με 10 t/ha (ξηρή βάση) ή περισσότερο

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Ποιότητα υπολειμματικής βιομάζας
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Η ποιότητα της βιομάζας καθορίζει την τιμή της

Θερμική αξία της υπολειμματικής ξυλείας από μόνιμες καλλιέργειες 
και εκριζώσεις

Στέλεχος 
ξύλου (πεύκο)

Ξυλεία από 
ΑΚΛΕ

Κουκούτσι 
ελιάς

Κέλυφος 
αμυγδάλου

Ξηρή βάση

(MJ/kg)
18,5-19,8 17,5-18,5 17,3-19,3 17,5-19,0

%Water 40 30 10 10

Wet basis

(MJ/kg)
10,1-10,9 11,5-12,2 15,3-17,2 15,5-16,8

… Water content finally determines the energy 

content usable!!

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα για ενέργεια: ποιότητα
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Η ποιότητα της βιομάζας καθορίζει την τιμή της

Ποιότητα  Να ικανοποιήσει τις ανάγκες του καταναλωτή

Υγρασία

Μέγεθος Σωματιδίων

Περιεκτικότητα τέφρας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα για ενέργεια: ποιότητα

 Σημαντικός αντίκτυπος των

πρακτικών συλλογής και

συγκομιδής στην ποιότητα της

υπολειμματικής βιομάζας

 Ο διάλογος μεταξύ όλων των

παραγόντων της αλυσίδας

αξίας είναι καθοριστικός



17Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Περιεκτικότητα σε υγρασία

Άμεσα επιδρά στην τιμή πώλησης εφόσον:

Κατανομή μεγέθους

(2) Αυξάνει το κόστος 

θρυμματισμού/τεμαχισμού

(3) Ζύμωση (αυτόματη ανάφλεξη)

(4) Πιο περίπλοκη επεξεργασία

(1) Άμεσα επηρεάζει την θερμική αξία (LHVa.r.)

LHVa.r.

 Αφήστε τα κλαδιά στο έδαφος 

τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τη 

συλλογή

 Κρατήστε τη βιομάζα κάτω από 

καλυμμένη στέγη

 Σε ακάλυπτους σωρούς:

 Υγρό κλίμα: μεγάλοι σωροί

 Ξηρό κλίμα: μέτριοι ή μικροί



18Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Κατανομή μεγέθους

Μέγεθος και σχήμα των σωματιδίων

woodchips
(καθαρό κόψιμο με λεπίδες)

Χοντρός τεμαχισμός
(σπάσιμο με σφυριά)

Λεπτός τεμαχισμός
(fine defibered)

Κατανομή μεγέθους

 Ο τεμαχισμός και ο θρυμματισμός 

δεν είναι ταυτόσημα!

• Τεμαχισμός: 

o Πιο ισχυρό, αλλά χρειάστηκε μια πρόσθετη επεξεργασία (διαλογή, κ.λπ.)

• Θρυμματισμός: 

o Πιο ακριβό, αλλά το υλικό είναι πιο συμβατό με τις τρέχουσες τεχνολογίες 

καύσης



19Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Να είστε προσεκτικοί με την ομοιογένεια. ΜΕΓΑΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ; ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

Μπορεί να χρειαστεί κοσκίνισμα?  5 με 10 €/t

Κατανομή μεγέθους

Κατανομή μεγέθους



20Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Κατανομή μεγέθους  Δημιουργεί προβλήματα στα 

συστήματα τροφοδοσίας και 

αποθήκευσης!

«Φρακάρισμα» του κοχλία τροφοδοσίας

«Γέφυρες» εντός των σιλό τροφοδοσίας

Κατανομή μεγέθους

Επιλογή λέβητα και βοηθητικών 

εξαρτημάτων:

 Μην υποθέσετε ότι θα 

λειτουργήσει σε ένα συμβατικό 

σύστημα

 Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη 

τεχνολογία

 Σύστημα τροφοδοσίας

 Έλεγχος καύσης

 Συλλογή τέφρας



21Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Περιεκτικότητα σε τέφρα

Τι γίνεται εάν «συλλέξουμε έδαφος και πέτρες;»...

Περιεκτικότητα σε τέφρα

Είδος βιομάζας Τέφρα (% 
επί ξηρού)

Πελλέτες ξύλου ENplus A1 ≤ 0,7

Πελλέτες ξύλου ENplus A2 ≤ 1,2

Κλαδέματα (καθαρά, 
χωρίς φύλλα)

< 4

Κλαδέματα (καθαρά, με 
φύλλα) 

< 5

«Ξυλάκι» πυρηνόξυλου ~ 4 – 5,5

Πυρηνόξυλο, μη 
διαχωρισμένο

> 5 - 6



22Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Περιεκτικότητα σε τέφρα

• Να είστε προσεκτικοί με την ενσωμάτωση εδάφους και πετρών !!!!!!

Βασικά σημεία κατά την επανα-συλλογή: 

• Καλύτερα να συλλέγετε σε έδαφος με εδαφοκάλυψη

• Μηχανήματα: αποφύγετε το «ξύσιμο» του εδάφους (ανυψώστε τη 

τσουγκράνα)

• Αποφύγετε την επανα-συλλογή όταν βρέχει ή όταν το έδαφος είναι υγρό

Βασικά σημεία κατά το χειρισμό και την αποθήκευση: 

• Να τοποθετείτε πάντα τη βιομάζα σας σε πλακόστρωτο έδαφος

• Να χρησιμοποιείτε καθαρά φορτηγά και πλατφόρμες μεταφοράς

Η ποιότητα της βιομάζας καθορίζει την τιμή της
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4. Ποιες είναι οι κύριες μέθοδοι 

για τη συλλογή υπολειμματικής 

βιομάζας;



24Συλλογή υπολειμματικής βιομάζας

Γιατί είναι σημαντική η συλλογή;

Η συλλογή έχει άμεση επίπτωση σε:

• Τελικό κόστος (συνήθως πάνω από 50 % για τα 

κλαδέματα)

• Ποιότητα  Τελική τιμή αγοράς!!!

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1



25Συλλογή υπολειμματικής βιομάζας

Συλλέγοντας κλαδέματα

Μέθοδοι συλλογής κλαδεμάτων:

Μέθοδος 1. Μεταφορά κλαδεμάτων, δημιουργία σωρών και 

τεμαχισμός

Μέθοδος 2. Ταυτόχρονη συλλογή & τεμαχισμός ή δεματοποίηση

Μέθοδος 3. Προ-κλάδεμα με ενσωματωμένο τεμαχιστή

Η προετοιμασία των κλάδεμα μπορεί να είναι απαραίτητη πριν από το 

στάδιο συλλογής:

• Αφήστε τα καθώς πέφτουν από το δέντρο (απαιτείται περισσότερος 

χρόνος κατά τις μηχανικές εργασίες)

• Στοιχίζετε τα  στο κέντρο των γραμμών των δέντρων; ελαχιστοποιεί το 

χρόνο λειτουργίας του ελκυστήρα, είναι εύκολο να εκτελεστεί, μπορεί 

να εφαρμοστεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται τεμαχιστές.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1



26Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα

Μέθοδος 1. Επεξεργασία βιομάζας στο πεδίο

FORMS TO OBTAIN PRUNING BIOMASS 
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Μέθοδος 1. Μεταφορά κλαδεμάτων

• Γρήγορη

• Μικρό κόστος επένδυσης

• Αλλά… υπολειμματική βιομάζα με χώμα και 
πέτρες;

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα
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Μέθοδος 1. Θρυμματισμός / Τεμαχισμός στο πεδίο

Χειρωνακτικός θρυμματισμός Μεγάλος τεμαχιστής

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα
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Μέθοδος 2. Ενσωματωμένη συλλογή με θρυμματιστή / 

τεμαχιστή

FORMS TO OBTAIN PRUNING BIOMASS 
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα



30Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & τεμαχισμός

Τεμαχιστής

τοποθετημένος μπροστά

με εκφόρτωση σε 

αγροτική καρότσα

Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & τεμαχισμός

Τεμαχιστής

ρυμουλκούμενος

με εκφόρτωση σε 

μεγασάκκους

Τεμαχιστής

ρυμουλκούμενος με 

εκφόρτωση σε 

αγροτική καρότσα

Τεμαχιστής

ρυμουλκούμενος με 

ενσωματωμένο κάδο 

γεμίσματος/ με κλίση 

Τεμαχιστής ρυμουλκούμενος

με ενσωματωμένο κάδο 

γεμίσματος με εκφόρτωση 

από ύψος

Αυτοκινούμενος τεμαχιστής

Τεμαχιστής

τοποθετημένος όπισθεν 

με εκφόρτωση σε 

αγροτική καρότσα

Τεμαχιστής

τοποθετημένος όπισθεν 

με εκφόρτωση σε 

ανυψωτικό  κάδο στο 

μπροστινό μέρος

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Πολλαπλά συστήματα και λύσεις
στην αγορά
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Εμπρόσθιοι τεμαχιστές κλαδεμάτων

Biomass 150 (SERRAT) Biomasa Natura (PICURSA)

• Συνήθως υψηλή ζήτηση ισχύος

• Συνήθως λεπτό τεμαχισμένο υλικό

• Αποφύγετε την οδήγηση πάνω από τα κλαδιά

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα
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Όπισθιοι τεμαχιστές κλαδεμάτων

TRP  (Kuhn)

• Παρόμοια αρχή λειτουργίας με συμβατικούς 

καταστροφείς

• Ανομοιογενές υλικό

• Μικρότερο κόστος επένδυσης, στιβαρά μηχανήματα

• Πολλά διαφορετικά μοντέλα διαθέσιμα στην αγορά

Σε καρότσα Σε κάδο Μεγασάκκοι

TRISA BIO (BELAFER)PMA 16CR (PROMAGRI)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα



33Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & θρυμματισμός

Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & θρυμματισμός

Θρυμματιστής

ρυμουλκούμενος

με εκφόρτωση σε 

μεγασάκκους

Θρυμματιστής

ρυμουλκούμενος με 

εκφόρτωση σε 

αγροτική καρότσα

Θρυμματιστής

τοποθετημένος 

μπροστά 

Θρυμματιστής

ρυμουλκούμενος με 

ενσωματωμένο κάδο 

γεμίσματος με 

εκφόρτωση από ύψος

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1
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Όπισθιοι θρυμματιστές κλαδεμάτων

• Όχι τεμαχισμός, αλλά θρυμματισμός

• Μόνο 4 μοντέλα στην αγορά (3 Γερμανικά και 1 Ιταλικό)

• Πιο ομοιόμορφο υλικό (αλλά και πάλι όχι τόσο

ομοιογενές όσο τα woodchips από δασική βιομάζα)

• Υψηλότερο κόστος συντήρησης

Marev Alba (Costruzioni

Nazzareno)

EuroPruning - PC50 (ONG-
SNC)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & θρυμματισμός



35Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & δεματοποίηση

Ενσωματωμένη συλλογή κλαδεμάτων & δεματοποίηση

Κυκλικό

Χορτοδετικό μηχάνημα που 

χρησιμοποιείται για κλαδέματα

Κυκλικός 

δεματοποιητής

κλαδεμάτων

Τετράγωνο Χορτοδετικό

μηχάνημα που χρησιμοποιείται 

για κλαδέματα

Τετράγωνος 

δεματοποιητής

κλαδεμάτων

Δεματοποιητής κλαδεμάτων 

(μικρές στρογγυλές 

μπάλες) με ενσωματωμένο 

σύστημα αποθήκευσης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

FORMS TO OBTAIN PRUNING BIOMASS 
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Δεματοποίηση κλαδεμάτων

• Τα μηχανήματα περνάνε πάνω από το τεμαχισμένο 

ξύλο

• Η πυκνότητα των στρογγυλών δεματίων είναι κάτω από 

200 kg/m3

• Στο τέλος, απαιτείται η άλεση του δεματιού

EuroPruning - PRB1,75 

(PIMR)
QuickPower (Caeb) SERRAT T2400 συζευγμένο με ένα μηχάνημα 

CLASS (δεματοποίηση αχύρου) για τη συλλογή 
και το σπάσιμο κλαδεμάτων

Συλλογή κλαδεμάτων
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Κλάδεμα με ενσωματωμένη συλλογή και επεξεργασία

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Κλάδεμα
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• Συστήματα υπό ανάπτυξη

• Μείωση κόστους

• Κατάλληλα για εντατικές καλλιέργειες με 

μηχανοποιημένο κλάδεμα

Speedy-cut (FAVARETTO) Πρωτότυπο που αναπτύχθηκε 
για το έργο Vineyards4Heat

Συνδυασμός κλαδέματος και συλλογής

Συλλογή κλαδεμάτων
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Διαθέσιμα συλλεκτικά μηχανήματα κλαδεμάτων

Serrat Belafer
Picursa Promagri
López Garrido Ventura
Jonues i fills

Berti CAEB Costruzioni Nazzareno
Facma Falc Favoretto Paolo
Lerda Nobili Omarv
Omat ONG-SNC Orsi
Peruzzo Rinieri Seppi
Sgarbi Tierre Tigliefe
Wolagri etc. 

Concept Machines Bernhardt (CMB)
KUHN

Souslikoff
Oonyx

Europe’Vit

Forest Technology Centre
Inventor
PIMR

Perfect (Van Wamel B.V.)
Lely

Stoll
Jordan

Full catalogue available in 
DLV 3.4 of EuroPruning

project

www.europruning.eu

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Διαθέσιμα συλλεκτικά μηχανήματα κλαδεμάτων

http://www.europruning.eu/


40Συλλογή υπολειμματικής βιομάζας

Συλλογή ξυλείας από εκριζώσεις

Οι μέθοδοι για την συλλογή ξυλείας από τις εκριζώσεις είναι οι εξής:

Μέθοδος 1 . Εκρίζωση όλου του δένδρου, μεταφορά αυτών και 

δημιουργία σωρών και μετέπειτα τεμαχισμός τους απευθείας στο 

πεδίο

Μέθοδος 2. Ξεχωριστή συλλογή του εναέριου τμήματος και των 

ριζών

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1
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Μέθοδος 1 για εκριζώσεις

• Οι μεγάλοι τεμαχιστές / θρυμματιστές μπορεί να 

κοστίσουν από 300.000 μέχρι 500.000 €

• Η βιομάζα που παράγεται έχει ακόμη χώμα και 

πέτρες. Δεν είναι τόσο καλό, οπότε η τιμή μπορεί να 

είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με δασώδη ξυλεία.

Διαλογή

Εκρίζωση, «κούνημα», 

προώθηση/προετοιμασία

Τεμαχισμός σε 

μεγάλο μηχάνημα
Μεταφορά σε 

ενδιάμεση μονάδα

Θρυμματισμός

Εκριζώσεις

Η υπολειμματική ξυλεία 

έτοιμη για τον καταναλωτή

Μεταφορά στην 

άκρη του χωραφιού

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1



42ΕκριζώσειςΕκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Μέθοδος 1 για εκριζώσεις
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Μέθοδος 2 Διαχωρισμός δένδρου

• Επίσης απαιτεί υψηλή επένδυση

• Παραγωγή woodchips 2 διαφορετικών ποιοτήτων

 Οι ρίζες χρησιμοποιούνται στην κομποστοποίηση;

Εκρίζωση ριζών, 

«κούνημα» και 

δημιουργία 

σωρών

Κοπή 

δένδρου

Θρυμματισμός 

δένδρου

Μεταφορά για 
αποθήκευση ή στον 
τελικό καταναλωτή

Τεμαχισμός Μεταφορά σε 

ενδιάμεση μονάδα
Θρυμματισμός / 

τεμαχισμός

Διαλογή

Καλής ποιότητας 

υπολειμματική ξυλεία 

έτοιμη για τον 

καταναλωτή

Μέση/κακή  ποιότητα 

υπολειμματικής 

ξυλείας έτοιμη για τον 

καταναλωτή

Εκριζώσεις

Μεταφορά σε σωρό 

στην άκρη του 

χωραφιού

Μεταφορά σε 

σωρούς στην 

άκρη του 

χωραφιού

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1



44Εκριζώσεις

uP_running demo in Spain (Dec. 2017).
Gruyser - Ecoadeso

Κοπή

Εκρίζωση 
κορμών

Τεμαχισμός δένδρων

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Μέθοδος 2 Διαχωρισμός δένδρου
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• Χωρίς μεταφορά: Αποφεύγετε τη μόλυνση του ξύλου με 

σωματίδια εδάφους

• Επίσης απαιτεί υψηλή επένδυση

• Παραγωγή woodchips 2 διαφορετικών ποιοτήτων

Εκρίζωση ριζών, 

«κούνημα» και 

δημιουργία 

σωρών

Κοπή δένδρου

Μεταφορά για 
αποθήκευση ή στον 
τελικό καταναλωτή

Τεμαχισμός Μεταφορά σε 

ενδιάμεση μονάδα
Θρυμματισμός / 

τεμαχισμός

Διαλογή

Καλής ποιότητας 
υπολειμματική ξυλεία 

έτοιμη για τον 
καταναλωτή

Μέση/κακή  
ποιότητα 

υπολειμματικής 
ξυλείας έτοιμη για 
τον καταναλωτή

Εκριζώσεις

Θρυμματισμός

δένδρων χωρίς 

μεταφορά (κατά μήκος 

σειρών δέντρων)

Μεταφορά σε 

σωρούς στην 

άκρη του 

χωραφιού

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Μέθοδος 2 Διαχωρισμός δένδρου
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EuroPruning demo in 
Spain (2015)

Κοπή
(Όπως στην προηγούμενη

περίπτωση)

Κορμοί Shredding trees

Σύστημα θρυμματισμού (ελκυστήρας+ δασικός 
θρυμματιστής+πλατφόρμα)

Εκφόρτωση (στο πεδίο)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1

Μέθοδος 2 Διαχωρισμός δένδρου
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Πλήθος διαθέσιμων μεθόδων

• Τοπικό πλαίσιο, συνήθειες και προτεραιότητες των εμπλεκομένων.

• Επιλογή μηχανημάτων με βάση τις τοπικές συνθήκες

o Επιδεικτικές δράσεις

o Πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση

• Επιλογή τρόπου λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ποιότητα και 

τους δυνητικούς τελικούς χρήστες

• Προληπτική συντήρηση και κατάλληλη λειτουργία

• Εμπλοκή αγροτών στην συζήτηση

• Συγκρίνετε τα κόστη μεταξύ βελτιωμένων λειτουργιών πεδίου έναντι απλών 

χαμηλού κόστους διαδικασιών, αλλά δευτεροβάθμιας επεξεργασίας 

Συστάσεις: επιλογή μηχανών



• Συλλογή 1.5 t/h

• Με κόστος 45 €/h

• Αποφυγή περιττών εργασιών

• Εάν ο αγρότης εξοικονομεί 
χρόνο, μπορεί να φέρει 
κάποια εργασία / βοήθεια?

• Όφελος προς τη κοινότητα?

• Εύρεση τελικού καταναλωτή

Κλαδέματα Δεν λαμβάνονται υπόψη

Δεν είναι εύκολο να γίνει οικονομικά εφικτό

30 €/t

+

> 45€/t

Πώς μπορεί να γίνει εφικτό;

• Επένδυση μηχανημάτων

• Συντήρηση

• Μεγάλη μεταφορά

• Κόστη αποθήκευσης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Οικονομική βιωσιμότητα



• Τεμαχισμός 5 t/h

• Κόστος 150 €/h

• Εξωτερική υπηρεσία για τους 
αγρότες

• Προσπαθήστε να το κάνετε 
πιο οικονομικό σε σύγκριση 
με τη συμβατική διαχείριση

Εκριζώσεις

30 €/t

+

> 50 €/t

Πώς μπορεί να γίνει εφικτό;

• Όπως στις προηγούμενες 
περιπτώσεις

• Επιπλέον:
- Εκρίζωση?

- Καθαρισμός χωραφιού?

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Οικονομική βιωσιμότητα

Δεν είναι εύκολο να γίνει οικονομικά εφικτό

Δεν λαμβάνονται υπόψη
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4. Τύποι των αλυσίδων αξίας –

Περιγραφή 3 ναυαρχίδων



51Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Τύποι αλυσίδων αξίας

Η ενέργεια από βιομάζα είναι γεγονός
• Περισσότερες από 20 υπάρχουσες αλυσίδες αξίας στην Ευρώπη έχουν

καταγραφεί στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων uP_running και

EuroPruning. Πολλές ακόμη μικρές αλυσίδες αξίας οι οποίες δεν έχουν μέχρι

στιγμής επίσημα καταγραφεί.

• Αναλυτική μελέτη για 5 «ναυαρχίδες» + 6 ακόμη περιπτώσεις υπό καταγραφή.

http://www.up-running-observatory.eu/
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Τύποι εμπλεκομένων, αλληλεπιδράσεις και κύριοι ρόλοι

 Πολλοί διαφορετικοί φορείς, πολλά 

διαφορετικά μοντέλα!!

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Τύποι αλυσίδων αξίας
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Κύρια επιχειρηματικά μοντέλα
1. Ιδιο-κατανάλωση σε αγροτο-βιομηχανίες και αγροκτήματα (< 500 t/y)

o Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν

o Άμεση μετάβαση από τα ορυκτά σε ανανεώσιμα και τοπικά καύσιμα

o Υψηλή περίοδος αποπληρωμής για νέο εξοπλισμό. Απαιτείται συνεργασία 

μεταξύ πρωτογενών παραγωγών.

2. Κατανάλωση στις τοπικές εγκαταστάσεις(500-2,000 t/y)

o Παραδείγματα: πρωτοβουλίες που προωθούνται από τις τοπικές αρχές

o Προαπαιτούμενα: συμμετοχή των τοπικών φορέων και τοπική αποδοχή

o Πρωτογενείς παραγωγοί: δεν λαμβάνουν αποζημίωση για την 

υπολειμματική βιομάζα (€ / τόνο).

o Το κίνητρο για την ένταξη αποφεύγει τα έξοδα διάθεσης.

3. Χρήση ενέργειας σε ΣΗΘ ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής(> 2,000 t/y)

o Αποκλειστικά υπολειμματική βιομάζα ή σε συνδυασμό με άλλο καύσιμο

o Μεγάλες μονάδες ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές 

βιομάζας

o Σύνθετα , με μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων

o Περιορίζεται από το επίπεδο του τιμολογίου τροφοδοσίας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 1 Τύποι αλυσίδων αξίας
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 Vilafranca del Penedés (Ισπανία)

 Σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο

Ευρωπαϊκού έργου LIFE

 Παραγωγή θερμότητας από τα κλαδέματα αμπελώνων

 Κατανάλωση βιομάζας: 225 τόνους/έτος στο πλαίσιο

του προγράμματος (από περίπου 50 παραγωγούς),

δυνητικά πάνω από 30,000 τόνους/έτος

 Έναρξη: 2015

 Συνολική επένδυση: 600.000 €

 Ακτίνα προμήθειας: 15 km

 Δημιουργία θέσεων εργασίας: 4 μόνιμες θέσεις

εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα

 Αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 125

τόνους CO2 (για το έτος 2016)

ΕισαγωγήVineyards4heat
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• Κίνητρο από i) τη συνδρομή του Δήμου στο
Σύμφωνο των Δημάρχων, ii) την ανάγκη βελτίωσης
της διαχείρισης των υπολειμμάτων κλαδέματος, iii)
την προθυμία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας της χώρας,

• Η βιομάζα παρέχεται από ~ 50 αγρότες, στο πλαίσιο 
της ένωσης COVIDES (περισσότεροι από 600 τοπικοί 
γεωργοί, 2.200 εκτάρια αμπελώνων)

• Τελικοί χρήστες των κλαδεμάτων των αμπελώνων:
 Τοπικό οινοποιείο (Caves Vilarnau)
 Τοπικό σύστημα θέρμανσης διαχωρισμού 
(EMAVSA), που τροφοδοτεί θερμό και ζεστό νερό 
σε τέσσερα δημόσια κτίρια

• Λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας:
 NOU VERD (κοινωνικός συνεταιρισμός): 
διεξάγει τις κύριες δραστηριότητες (συγκομιδή, 
προεπεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και 
τελική μεταφορά στους καταναλωτές)
 EMAVSA (χειριστής συστήματος DH): 
συνδιοργανώνει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και 
διαχειρίζεται τη λειτουργία του λέβητα DH

Φορέας αξιακής 

αλυσίδας

Άμεσα οφέλη Έμμεσα οφέλη

Αγρότες

Εξοικονόμηση χρόνου και 

χρήματος για τη διαχείριση 

των υπολειμμάτων 

κλαδέματος

Αποφυγή κινδύνων 

πυρκαγιάς και

ασθενειών

Αποφυγή 

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης εξαιτίας της 

ανοικτής καύσης των 

κλαδεμάτων

Συνεταιρισμός (NOU 

VERD)

Απόκτηση οικονομικόυ

κέρδους

Διαφοροποίηση 

δραστηριοτήτων

Τελικός χρήστης (Cavas

Vilarnau)

Χαμηλότερο ενεργειακό 

κόστος

"Πιο πράσινη" εικόνα

της επιχείρησης

Τελικοί χρήστες

(τοπικές αρχές)

Χαμηλότερο ενεργειακό 

κόστος

Μειωμένοι δημοτικοί 

φόροι

Βελτιωμένη ποιότητα 

αέρα

Προώθηση μιας 

επιτυχημένης 

περίπτωση χρήσης 

κλαδεμάτων

Δημιουργία θέσεων 

εργασίας

Εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας για ξύλο από κλαδέματα

Vineyards4heat Επιχειρηματικό μοντέλο



56Vineyards4heat Εφοδιαστική αλυσίδα & Παραγωγή ενέργειας

Συλλογή, μεταφορά & αποθήκευση

• Ξήρανση στο χωράφι (~ 30 ημέρες)

• Παραγωγικότητα κλαδεμάτων 0.05 - 0.07 τόνους/στρ.

• Τεμαχιστής Cobra Collina B1400 (κατασκευαστής PERUZZO)

• Επίδοση συλλογής: 5 στρ/ώρα, ελάχιστες απώλειες υλικού

• Ενδιάμεση αποθήκευση για πρόσθετη ξήρανση

• Τελικό κόστος ~ 70 €/t (20 % υγρασία)

• Χαρακτηριστικά καυσίμου: 20 % υγρασία , 6 % τέφρα (ξηρή βάση), 
ΚΘΙ 14.8 MJ/kg

Τελικός χρήστης 1: Οινοποιείο Vilarnau

• Λέβητας: Herz Firematic (130 kW)

• Πλήρης υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων

Τελικός χρήστης 2: Τηλεθέρμανση Vilafranca del Penedes

• Λέβητας Heizomat RHK-AK-500 (500 kW)

• Παροχή θερμότητας και ζεστού νερού σε 4 δημόσια κτήρια
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Παράγοντες επιτυχίας:

• Σημαντική συγκέντρωση τοπικών αμπελώνων

• Σαφείς στόχοι σχετικά με τη χρήση των κλαδιών ή των αγροτικών υπολειμμάτων

από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

• Εξασφάλιση της ζήτησης βιομάζας μέσω της λειτουργίας του τοπικού

συστήματος τηλεθέρμανσης

• Έντονη ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της κοινωνικής αποδοχής

• Τοπικές εγκατεστημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών / άτομα με ικανότητες να

ξεκινήσουν νέες αλυσίδες βιομάζας από κλαδέματα

• Αναγνώριση του κόστους διαχείρισης των κλαδεμάτων από τους αγρότες

• Εκμάθηση από άλλες εμπειρίες

• Σύμπραξη μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων-κλειδιών

• Προσεκτικός σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας

Μελλοντικές Προοπτικές:

• Νέοι τελικοί χρήστες (άλλες ιδιωτικές εταιρείες, περισσότερα δημόσια κτίρια 

συνδεδεμένα με το σύστημα DH)

• Τεχνολογική ανάπτυξη (πρωτότυπο μηχάνημα συλλογής υλικού από προ-

κλάδεμα)

Παράγοντες επιτυχίας και μελλοντικές προοπτικέςVineyards4heat
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 Οδησσός (Ουκρανία)

 Χρήση κλαδεμάτων αμπελιών για παραγωγή θερμότητας σε οινοποιείο / 

αποστακτήριο

 Έναρξη δραστηριότητας: 2015

 Κατανάλωση 1,000 – 1,500 τόνοι/έτος κλαδεμάτων

 Ακτίνα προμήθειας: 10 km

 Συνολική επένδυση: - (χωρίς κρατική επιδότηση)

 5 μόνιμες εργασίες για λειτουργία του λέβητα

 7 θέσεις μερικής απασχόλησης για την εφοδιαστική αλυσίδα και 2 θέσεις μερικής 

απασχόλησης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης

 Αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: ~ 1,500 τόνους CO2eq το χρόνο

Αγροτοβιομηχανική χρήση της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειεςITC Shabo
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• Η γεωργική βιομηχανία συμμετέχει μόνο στην
τελική μετατροπή της ενέργειας

• Απλό μοντέλο, ο τελικός χρήστης αποφεύγει τη
συμμετοχή στην εφοδιαστική, αλλά παρέχει
ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα των
καυσίμων

• 5 μόνιμες εργασίες για λειτουργία του λέβητα

• 7 θέσεις μερικής απασχόλησης για την
εφοδιαστική αλυσίδα και 2 θέσεις μερικής
απασχόλησης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Φορέας αξιακής 

αλυσίδας

Άμεσα οφέλη Έμμεσα οφέλη

Αγροτικός 

Συνεταιρισμός

(Agrofirm

Shabo)

Εξοικονόμηση 

χρόνου και 

χρήματος για τη 

διαχείριση των 

υπολειμμάτων 

κλαδέματος

Μικρά έσοδα από 

την πώληση των 

κλάδεμα σε 

τελικούς χρήστες

Αποφυγή κινδύνων 

πυρκαγιάς

Αποφυγή  παραγωγής 

καπνού και εκπομπών 

στην περιοχή.

Καλή εικόνα για τις 

τοπικές αρχές και τον 

πληθυσμό.

Καταναλωτής 

βιομάζας(ITC 

Shabo)

Χαμηλό κόστος 

βιομάζας

Εξοικονόμηση 

ενέργειας όσον 

αφορά τη 

θέρμανση ξύλου 

ή άλλων ορυκτών 

καυσίμων

Διαφοροποίηση 

πηγών ενέργειας

Αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα

Branding: 

"βιωσιμότητα" και 

"καλές πρακτικές"

Σωρός κλαδεμάτων δίπλα σε αμπελώνα

Σχεδιάγραμμα αξιακής αλυσίδας

Αποθήκευση στο ITC Shabo

ITC Shabo Επιχειρηματικό μοντέλο
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• Ξήρανση στο χωράφι

• Παραγωγικότητα: 0.10 – 0.15 
τόνοι/στρέμμα (ξηρά και τεμαχισμέν
κλαδέματα)

• Τέφρα 3 - 4 % (επί ξηρού)

• Ατμολέβητας (1.16 MWth) με 
προσαρμοσμένο σύστημα 
τροφοδοσίας

• Παραγωγή ατμού για την απόσταξη 
και άλλες διεργασίας & θέρμανση 
χώρων το χειμώνα

• Εξοπλισμένος με εσωτερικά 
συστήματα καθαρισμού και 
πολυκυκλώνα

• Ημερήσια κατανάλωση 3 – 9 τόνοι 
από τεμαχισμένα κλαδέματα 
αμπελιών

Θρυμματιστής Green Bull 

Κλειστός χώρος 
αποθήκευσης

Ατμολέβητας

Σωρός κλαδεμάτων δίπλα σε αμπελώνα



61

• Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας

και του προγραμματισμού πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας

• Συντονισμένες προσπάθειες από εμπλεκόμενους παράγοντες της

αλυσίδας αξιών

• Αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων και περιορισμένοι δασικοί

πόροι στην περιοχή

• Επίλυση πρακτικών ζητημάτων κατά την εμφάνισή τους

• Εκμάθηση από εμπειρίες άλλων (π.χ. επίσκεψη σε εκθέσεις)

Παράγοντες επιτυχίας και διδάγματα

Παράγοντες επιτυχίας:

ITC Shabo

Διδάγματα:

• Η συγκομιδή και ο τεμαχισμός έχουν μεγάλη επίδραση στα
χαρακτηριστικά του καυσίμου. Η υπερβολική επαφή με το υγρό
έδαφος πρέπει να αποφεύγεται.

• Συντονισμένες προσπάθειες στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
(τεμαχισμός, μεταφορά) είναι απαραίτητες για την αποφυγή της
υψηλής κατανάλωσης ντίζελ που οδηγεί σε υψηλό κόστος βιομάζας.

• Παρακολούθηση καιρικών συνθηκών για προγραμματισμό
χρονοδιαγράμματος συλλογής.
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 Τοποθεσία: Calimera, Ιταλία σε 
περιοχή με 160.000 δέντρα

 Ηλεκτροπαραγωγή (1 MWe)
αποκλειστικά από κλαδέματα ελιάς

 Κατανάλωση 24-28 τόνων 
κλαδεμάτων την ημέρα (ανάλογα με 
την υγρασία)

 Συνολικό κόστος επένδυσης ~ 8 εκ. 
ευρώ

 Η μονάδα διαθέτει 3 μηχανήματα 
συλλογής (FACMA) για χωράφια έως 
400 δέντρων και στατικό τεμαχιστή
για μεγαλύτερα αγροτεμάχια

 2016: 1.200 αιτήματα από αγρότες 
της περιοχής για απομάκρυνση 
κλαδεμάτων

H περίπτωση: FIUSIS
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• Οι αγρότες δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τα καύσιμα
(κλαδιά ελιάς) που παρέχονται (είναι γενικά ευχαριστημένοι
με την αποφυγή των ίδιων δαπανών διαχείρισης
κλαδέματος).

• Η θυγατρική "Ligna" καθιερώθηκε για να αποφευχθούν οι
δαπανηροί εξωτερικοί εργολάβοι για εργασίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Το 60% (1.200) των τοπικών αγροτών συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.

• 6 μόνιμες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στο
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας + 10 μόνιμες και 5
εποχιακές θέσεις εργασίας για την εφοδιαστική αλυσίδα.

• Παραγωγικότητα βιομάζας: ~ 10 τόνοι / εκτάριο (συχνότητα
κλαδέματος μία φορά ανά τρία χρόνια).

• Τα κλαδέματα αφήνονται για 25-30 ημέρες στο έδαφος
προκειμένου να μειωθεί η αρχική τους υγρασία.

• Αποθήκευση 400 τόνων κάτω από υπόστεγο στην περιοχή της
εγκατάσστασης.

• Περιεκτικότητα σε τέφρα 3-5% κατά βάρος (σε ξηρή βάση).

Η περίπτωση Fiusis

Σχεδιάγραμμα αξιακής αλυσίδας για αγροτεμάχια < 400 δένδρα

Φορέας αξιακής 

αλυσίδας

Άμεσα οφέλη Έμμεσα οφέλη

Αγρότες

Εξοικονόμηση χρόνου 

και χρήματος για τη 

διαχείριση κλάδων

Αποφυγή κινδύνών 

πυρκαγιάς Αποφυγή

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης από την 

ανεξέλεγκτη καύση 

των κλαδεμάτων

Το εργοστάσιο Fiusis

& η θυγατρική Ligna

Υψηλό τιμολόγιο (280 € / 

MWhe) για την 

παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με τη χρήση 

της τοπικής βιομάζας 

Φθηνότερη προμήθεια 

βιομάζας

"Πιο πράσινη" 

εικόνα της εταιρείας 

Στενότεροι δεσμοί 

με την τοπική 

κοινότητα / 

λιγότερες 

αντιρρήσεις για τη 

λειτουργία

Σχεδιάγραμμα αξιακής αλυσίδας για αγροτεμάχια > 400 δένδρα
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Υπόστεγη αποθήκευση βιομάζας στο Fiusis

Η μηχανή συγκομιδής FACMA που χρησιμοποιείται από το Fiusis

Θρυμματιστής Caravaggi

Τεχνολογία μετατροπής 
• Τύπος λέβητα: κινούμενη 

σχάρα, κατασκευαστής 
Unicomfort (IT) 

• Στρόβιλος: Οργανικός 
Κύκλος Rankine (ORC), 
κατασκευαστής Turboden 
(IT)

• Ημερήσια κατανάλωση: 
24 - 28 τόνοι κλαδεμάτων 
(ανάλογα με την υγρασία) 

• Ηλεκτρικός βαθμός 
απόδοσης: 24 - 25%.

• Εκπομπές σωματιδίων: ~ 
1 mg / Nm3
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Παράγοντες επιτυχίας:

Η περίπτωση Fiusis

• Στοχοθετημένες εκστρατείες και δράσεις για την κοινωνική αποδοχή
• Η υψηλή παραγωγικότητα βιομάζας( λόγω της συχνότητας κλαδέματος)

& υψηλή πυκνότητα των τοπικών ελαιώνων μειώνει την απόσταση
μταφοράς και την ακτίνα προμήθειας.

• Γρήγορος κύκλος εργασιών των αγροτών στο σύστημα παροχής
κλαδέματος (εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με την τρέχουσα
διαχείριση των κλάδων)

• Ανάπτυξη κατάλληλων και οικονομικά αποδοτικών ρυθμίσεων
εφοδιαστικής αλυσίδας

Διδάγματα:
• Η υψηλή παραγωγικότητα και συγκέντρωση βιομάζας ευνόησε την

ανάπτυξη ενός μοντέλου «ΚΛΕΚ για ενέργεια».
• Τα αρχικά εμπόδια είναι αναπόφευκτα, αλλά ο κύκλος εργασιών μπορεί

να είναι γρήγορος όταν τα οφέλη γίνουν σαφή

Μελλοντικές προοπτικές:

• Τουλάχιστον δέκα χρόνια λειτουργίας εξασφαλίστηκαν μέσω 
σύμβασης με το κρατικό δίκτυο.

• Νέα επιχειρηματική γραμμή →πελλέτες από κλαδέματα ελιάς;
• Νέα επιχειρηματική γραμμή → τέφρα ως λίπασμα;
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Διδάγματα που κερδίζονται από τις 20 υφιστάμενες περιπτώσεις

• Οι αλυσίδες αξίας υπολειμματικής βιομάζας μπορούν να είναι
ευπροσάρμοστες
o Δεν υπάρχει ενιαίο μοντέλο για όλα

o Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και
ιδιαιτερότητες

o Διαφορετικά προϊόντα μπορούν να παραχθούν: θερμότητα,
ηλεκτρική ενέργεια, αναβαθμισμένοι προϊόντα βιοενέργειας (chips,
pellets), ακόμη και βιο-εμπορεύματα

• Η χαμηλή παραγωγικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο
o Περιπτώσεις όπου η παραγωγικότητα είναι < 1 t/ha

o Λιγότερο αποτελεσματική παραγωγικότητα κατά την μετατόπιση
ορυκτών καυσίμων για εφαρμογές θερμότητας

o Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται περισσότερο από
το επίπεδο της τιμής τροφοδοσίας

• Οι αλυσίδες αξίας υπολειμματικής βιομάζας είναι συνήθως τοπικές
o Τυπική ακτίνα τροφοδοσίας: 10 – 15 km

o Η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και η τοπική αποδοχή
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία

Διδάγματα που κερδίζονται από τις επιτυχημένες περιπτώσειςΕκπαιδευτικό σεμινάριο 1
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Διδάγματα που κερδίζονται (συνέχεια):

• Οι αλυσίδες αξίας υπολειμματικής βιομάζας ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της υπαίθρου
o Νέες, ακόμη και μόνιμες θέσεις εργασίας, που δημιουργήθηκαν για 

τα περισσότερα μοντέλα (εκτός από την ιδιο-κατανάλωση)

o Άλλες απτές και άυλες παροχές υλοποιούνται επίσης σε τοπικό 
επίπεδο

• Οι αλυσίδες αξίας εξελίσσονται συνεχώς
o Η προσαρμογή στις τοπικές και μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, η 

βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η 
ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι το κλειδί της επιτυχίας

• Ο σκεπτικισμός αναμένεται στα αρχικά στάδια
o Οι αρχικές αντιδράσεις τείνουν να είναι αρνητικές

o Τα οφέλη του φαινομένου της χιονοστιβάδας γίνονται εμφανή

• Η αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας ξεκινά από τη μεταβολή της 
συμπεριφοράς και των πρακτικών των αγροτών
o Η συμφωνία μεταξύ των αγροτών και του επόμενου σε απευθείας 

σύνδεση φορέα είναι κρίσιμη (δωρεάν διάθεση, πωλείται για μια 
τιμή)

o Πρακτική επίδειξη της βιωσιμότητας νέων αγρονομικών τεχνικών

Διδάγματα που κερδίζονται από τις επιτυχημένες περιπτώσειςΕκπαιδευτικό σεμινάριο 1
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Πολιτικές, κανονισμοί, 

κίνητρα
Ευνοϊκή κοινωνική αντίληψη 

Για να πετύχει οποιαδήποτε αξιακή αλυσίδα απαιτείται 

κάθε εμπλεκόμενος να έχει ΟΦΕΛΟΣ.

Οφέλη
Άμεσα

Έμμεσα

Έσοδα
Εξοικονόμηση χρημάτων
Εξοικονόμηση χρόνου

Αποφυγή ασθενειών 
Αποφυφή πυρκαγιών
Μείωση CO2

Εικόνα αειφόρου επιχείρησης
Διαφοροποίηση επιχείρησης
Απεξάρτηση από πετρέλαιο
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8. Επίλογος
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Συνοψίζοντας…

• Η ξυλεία που προέρχεται από την υπολειμματική βιομάζα αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας, η οποία ακόμη δεν χρησιμοποιείται ή υπο-χρησιμοποιείται σε μεγάλο
βαθμό.

• Η έναρξη μιας αλυσίδας αξίας στηριζόμενη στη βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες απαιτεί
σημαντικές προσπάθειες και μια αλλαγή στις αγρονομικές πρακτικές.

• Η συλλογή αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο της αλυσίδας το οποίο επηρεάζει την
ποιότητα και πάνω από το 50% του συνολικού κόστους.

• Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά μοντέλα τα οποία εξαρτώνται από τις τοπικές
συνθήκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

• Η βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες μπορεί να είναι ανταγωνιστική από πλευράς
κόστους και προσαρμόσιμη στις μονάδες ή τις συσκευές ενέργειας μετά από απλές
τεχνικές προσαρμογές

• Τα περιθώριο κέρδος είναι μικρό. Τα έμμεσα οφέλη μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο.

• Ενδιαφέρουσες συνεργασίες μπορούν να προκύψουν με τους διαχειριστές αστικών
αποβλήτων (π.χ. παροχή μηχανημάτων)

• Είναι θεμελιώδης η μεταφορά γνώσεων και η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για
τους συμβούλους

Τελικά συμπεράσματα Σύνοψη
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1. Τι είναι η παροχή συμβουλών και ποιος είναι ο σύμβουλος?

2. Γιατί η συμβουλευτική είναι απαραίτητη για νέους επιχειρηματίες της

υπολειμματικής βιομάζας?

3. Στόχοι της συμβουλευτικής και ο ρόλος του συμβούλου.

4. Ειδικές προσεγγίσεις στην παροχή συμβουλών για τη χρήση υπολειμματικής

βιομάζας για ενέργεια.
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1. Τι είναι η παροχή συμβουλών 

και ποιος είναι ο σύμβουλος;
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Τι είναι η παροχή συμβουλών; Ποιος είναι ο σύμβουλος;

Ως παροχή συμβουλών ορίζεται η παροχή συμβουλών 
εμπειρογνωμόνων, ανάλυσης και διερμηνείας, η οποία 
βασίζεται και εφαρμόζει την εμπειρογνωμοσύνη και τις 
γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα.

Ένας σύμβουλος (από τη λατινική γλώσσα: 
συμβουλευτείτε «για να συζητήσετε») είναι επαγγελματίας 
που παρέχει συμβουλές ειδικών σε συγκεκριμένο τομέα 
....

… στην περίπτωση μας – στην αξιοποίηση της 
υπολειμματικής βιομάζας για ενέργεια! 

Ένας σύμβουλος είναι συνήθως ειδικός ή έμπειρος 
επαγγελματίας σε συγκεκριμένο τομέα που έχει ευρεία 
γνώση του αντικειμένου.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Τι είναι η παροχή συμβουλών;
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2. Γιατί η συμβουλευτική είναι 

απαραίτητη για νέους 

επιχειρηματίες της 

υπολειμματικής βιομάζας;
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Γιατί η συμβουλευτική είναι απαραίτητη για νέους

επιχειρηματίες της υπολειμματικής βιομάζας;

1. Τα μη τεχνικά εμπόδια είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος της 

περιορισμένης χρήσης του ξύλου από την υπολειμματική βιομάζα στην 

Ευρώπη

2. Οι επιχειρηματίες συνήθως δεν έχουν ούτε παραδείγματα (μοντέλα) δίπλα στην 

αναπαραγωγή ούτε σύμβουλο (σύμβουλο) για να λύσουν τις αμφιβολίες ή τις 

ερωτήσεις τους σχετικά με την υπολειμματική βιομάζα.

Οι συνεργάτες του uP_running έχουν την κατάλληλη γνώση

και εμπειρία => είναι έτοιμοι να την μοιραστούν ΜΑΖΙ ΣΟΥ!

Μετά από αυτήν την εκπαίδευση θα είστε σε θέση να:

• να παρέχετε πολύτιμη στήριξη στους αγρότες, τους συνεταιρισμούς ή άλλες 

εταιρείες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέες αλυσίδες αξίας με βάση αυτό το 

είδος βιομάζας.

• να απαντήσετε σε μερικές από τις ερωτήσεις τους, να δώσετε παραδείγματα 

υποθέσεων επιτυχίας, να τους φέρετε σε επαφή με άλλους ενδιαφερόμενους 

κ.λπ.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Γιατί η συμβουλευτική είναι απαραίτητη;
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3. Στόχοι της συμβουλευτικής και

ο ρόλος του συμβούλου
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Στόχοι της συμβουλευτικής

• Η παροχή συμβουλών είναι για να υποστηρίξει τον επιχειρηματία στην επίλυση των 

αμφιβολιών: 

• Απεικονίζοντας πόσο συνεπής είναι αυτό που σκέφτεται, 

• Αποφεύγοντας τα πρόωρα μοντέλα «θανάτου" (που οδηγούν στην αποτυχία των 

πρωτοβουλιών),

• Επισημαίνοντας τα επόμενα απαραίτητα βήματα κλπ.

Ο επιχειρηματίας πρέπει:

• Να αποκτήσει γνώση, 

• Να κατανοήσει καλύτερα την επιχείρηση, 

• Να αποκτήσει μια σειρά στοιχείων για την τελική λήψη αποφάσεων

(παραγωγικότητα βιομάζας, μέθοδοι συλλογής, θέματα ποιότητας, κλπ.).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Στόχος της συμβουλευτικής
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Και ο ρόλος του συμβούλου

Ο ρόλος του συμβούλου είναι πρώτα να ακούσει και να κατανοήσει ποια είναι η

επιχειρηματική ιδέα και, δεύτερον, να παρέχει ιδέες, να παρέχει παραδείγματα,

να συμβουλεύει και να έρχεται σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες (π.χ.

προμηθευτές μηχανών ή δυνητικούς καταναλωτές).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Ο ρόλος του συμβούλου
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4. Ειδικές προσεγγίσεις στην 
παροχή συμβουλών για τη χρήση 

υπολειμματικής βιομάζας για 
ενέργεια.
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Ειδικές προσεγγίσεις στην παροχή συμβουλών για τη 

χρήση υπολειμματικής βιομάζας για ενέργεια.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Συμβουλευτική για την υπολειμματική βιομάζα 

Υπολείμματα

βιομάζας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαθέσιμη πηγή βιομάζας
Εγγυημένη ζήτηση

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ πρέπει να βρει απαντήσεις σε ερωτήσεις:
Πόση βιομάζα σχηματίζεται, ποια είδη και πότε;
Ποια ποιότητα του βιοκαυσίμου μπορεί να επιτευχθεί και ποια είναι η τιμή του στην αγορά;
Ποιο μοντέλο χρήσης της υπολειμματικής βιομάζας για ενέργεια είναι λογικό για τις αρχικές 

συνθήκες;
Ποιοι είναι οι παράγοντες στην αλυσίδα αξίας της υπολειμματικής βιομάζας;
Ποιος μπορεί να είναι ένας πρωτοπόρος (καταναλωτής, μεταφορέας, κλπ.);
Ποιες λειτουργίες μπορεί να είναι στην αλυσίδα αξίας της βιομάζας;
ΚΛΠ.

Οποιαδήποτε αλυσίδα αξίας προϋποθέτει 

πως όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν κάποιο 

ΟΦΕΛΟΣ. Τότε μπορεί να λειτουργήσει.

Αγρότης Έμπορος / εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών
Μεταφορέας Καταναλωτής
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Βρείτε ένα “πρωτοπόρο”

Μια αλυσίδα αξίας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα είδη παραγόντων, ΑΛΛΑ

συνήθως ξεκινάει από έναν «πρωτοπόρο» (PrMov)

• ο πιο ενεργός φορέας στην αλυσίδα αξίας,

• ο οποίος δεσμεύει τους άλλους και κάνει τα πράγματα να συμβούν,

• εκείνος που παίρνει τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη συμμετοχή σε μια νέα

αλυσίδα αξίας.

Η σωστή αναγνώριση αυτής της οντότητας

είναι σημαντική,

τόσο για λόγους δεοντολογίας,

αλλά και να κατανοήσουν γιατί και πώς έγινε μια πρωτοβουλία.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Ποιος είναι πρωτοπόρος;
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Κύριοι παράγοντες για την εκτίμηση της αλυσίδας αξίας 

Άλλες σημαντικές γενικές πληροφορίες για μια αλυσίδα αξίας:

• είδος της εμπλεκόμενης βιομάζας (κλαδέματα, εκριζώσεις, ή και τα δύο)

• τα χρησιμοποιούμενα είδη καλλιέργειας

• ημερομηνία έναρξης της αλυσίδας αξίας (ως δείκτη της ωριμότητάς της)

• όγκος της βιομάζας που παράγεται ετησίως

(ως δείκτης του μεγέθους του).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Εκτίμηση αλυσίδας αξίας
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Ειδικοί σύμβουλοι για την υπολειμματική βιομάζα

Πρέπει να είστε "ανοιχτοί" και δημιουργικοί

• Προκριμένου να βρείτε λύσεις υπό διαφορετικές αρχικές 
συνθήκες,

• Σε διάφορα συμφέροντα των ενδιαφερομένων, 

• Σε διαφορετικά μοντέλα χρήσης της υπολειμματικής βιομάζας για 
ενέργεια (ιδιο-κατανάλωση, βιομάζα στην αγορά, παραγωγή 
ενέργειας κ.λπ.)

Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι

• να εντοπίσετε τους φορείς της νέας αλυσίδας αξίας 
υπολειμματικής βιομάζας και τους πρωτοπόρους αυτής

• να δημιουργήσετε άμεσες επαφές και συναντήσεις με 
διαφορετικούς ανθρώπους,

• να βρείτε επιτυχείς αποφάσεις και λύσεις. 

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ: τοπικές ιδιότητες, διαφορετικούς τύπους και
ποσότητες βιομάζας, τοπικά χαρακτηριστικά της αγοράς βιομάζας
·διάφορους βασικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους ·διάφορα
μηχανήματα και εξοπλισμό · αειφόρες αναπτυξιακές προσεγγίσεις
και οικονομική βιωσιμότητα.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Ειδικοί σύμβουλοι για την υπολειμματική βιομάζα
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Ανάγκες πελάτη

Κάθε επιχειρηματίας έχει διαφορετικές ανάγκες, για 

παράδειγμα:

• Κάποιοι μπορεί να χρειαστούν κάποια μεταφορά γνώσης και 

συστάσεις (π.χ. θέματα ποιότητας βιομάζας).

• Κάποιοι άλλοι απλά δεν ξέρουν πώς να οργανώνουν τις 

πληροφορίες προκειμένου να έχουν σαφές πεδίο εφαρμογής 

της απόφασης.

• Ορισμένοι πρέπει να καταλάβουν καλύτερα και κλειδιά από 

υφιστάμενες αλυσίδες αξίας

• Ορισμένοι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια για να σχεδιάσουν 

το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

• Κάποιοι άλλοι δεν διαθέτουν τους βασικούς φορείς που είναι 

απαραίτητοι για την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Ανάγκες πελάτη
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5. Μεθοδολογία  Συμβουλευτικής και 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:
Κύριες φάσεις και στάδια εφαρμογής μιας νέας αλυσίδας 

αξίας
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Φάσεις και στάδια εφαρμογής μιας νέας αλυσίδας αξίας 

με βάση την υπολειμματική βιομάζα

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Εφαρμογή μιας νέας αλυσίδας αξίας

1. Πηγές υπολειμματικής βιομάζας

2. Βιοκαύσιμο υπολειμματικής βιομάζας για αγορά με υψηλή προστιθέμενη αξία

3. Επιχειρηματικό μοντέλο (αλυσίδα αξίας)

4. Εκτίμηση κινδύνου και βιωσιμότητας

5. Μελέτη βιωσιμότητας

6. Λήψη τελικής απόφασης

Αναγκαίο

Διαθέσιμο

Όλοι οι φορείς έχουν όφελος

Αποδεκτό

Επιτρεπόμενοι οικονομικοί δείκτες

Φάση I

Αρχική αναγνώριση και έγκαιρη 

πληροφόρηση

Φάση II

Πρώτη επίσκεψη πεδίου και 

σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Φάση III

Ανάλυση και συμπλήρωση 

των πληροφοριών

Φάση IV

Διάχυση αποτελεσμάτων
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5.1. ΦΑΣΗ I 

Αρχική αναγνώριση και έγκαιρη 

πληροφόρηση
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ΦΑΣΗ I: Αρχική αναγνώριση & έγκαιρη πληροφόρηση

ΣΤΟΧΟΣ

Να βρεθούν οι δυνητικοί επιχειρηματίες και να λάβουν προκαταρκτικές 

πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία τους.

Με αυτή την έννοια, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια πρώτη εκτίμηση του

δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας με βάση α) τα εκτάρια της περιοχής και β)

τον πρώτο γύρο των επαφών με τους αντίστοιχους παραγωγούς βιομάζας.

Επίσης, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί

η ήδη υπάρχουσα χρήση των κλαδεμάτων

και των εκριζώσεων από τους αγρότες 

(πχ. Ενσωμάτωση στο έδαφος, ανοικτή καύση, κλπ.)

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση I
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ΦΑΣΗ I: Αρχική αναγνώριση & έγκαιρη πληροφόρηση

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ;

1. Βρείτε μια λίστα ενδιαφερομένων με πληροφορίες επικοινωνίας από τις τοπικές ενώσεις

αγροτών, βάσεις δεδομένων, το δήμο, κάποιο επιχειρηματικό σωματείο κλπ., για να

πραγματοποιήσετε τον πρώτο γύρο τηλεφωνημάτων ή μηνυμάτων μέσω email

=> θα είστε σε θέση να προσδιορίσετε τους ενδιαφερόμενους για τις αλυσίδες αξίας

βιομάζας.

2. Ομαδοποιήστε τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται στην ίδια επαρχία / ζώνη, προσδιορίστε

ποιοι από αυτούς μπορούν να ενωθούν προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερο όγκο

υπολειμματικής βιομάζας, να συνεργαστούν για την αγορά μηχανημάτων κλπ.

3. Προσδιορίστε εάν ενδιαφέρεται πραγματικά να ξεκινήσει μια νέα αλυσίδα αξίας ή να

συμμετάσχει σε μια νέα ή υπάρχουσα, όπου οι ανάγκες και τα συμφέροντά της, χρειάζονται για

τη δημιουργία αυτής της νέας αλυσίδας, τις κύριες αδυναμίες της κλπ.

4. Πραγματοποιήστε το δεύτερο γύρο επαφών και συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της

πρώτης επίσκεψης στους πιο ελπιδοφόρους επιχειρηματίες, ώστε να τους εμπλέξετε και να

τους προσφέρετε και επίσημα την υπηρεσία παροχής συμβουλών.

5. Συνιστάται αυστηρά οι επιχειρηματίες που δεν δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τις

υπηρεσίες παροχής συμβουλών να απορρίπτονται σε προγενέστερο στάδιο.

6. Εκτιμήστε το δυναμικό της υπολειμματικής βιομάζας της περιοχής μελέτης (σε ακτίνα 20, 40

και 60 km), για να προσδιορίσετε το είδος της βιομάζας και την κατά προσέγγιση επιφάνεια.

7. Ζητήστε την υποστήριξη κάποιου τεχνικού συνεργάτη, αν χρειαστεί!

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση I
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ΦΑΣΗ I: Αρχική αναγνώριση & έγκαιρη πληροφόρηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

• Κατάλογος των πιθανών παραγόντων της αλυσίδας αξίας υπολειμματικής 

βιομάζας που ενδιαφέρονται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

• Επιλογή του επιχειρηματία/ων που θα λάβει συμβουλευτική.

• Προκαταρκτική εκτίμηση του δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας για αυτούς 

τους ενδιαφερόμενους.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση I
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Συστάσεις

Ο πρώτος γύρος των επαφών με τους παραγωγούς της υπολειμματικής βιομάζας =>

χρησιμοποιήστε τα πρότυπα για την αξιολόγηση του δυναμικού βιομάζας (παράρτημα I

του εγχειριδίου) για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων.

Δεύτερος γύρος επαφών και συναντήσεων => αναθεωρήστε την αξιολόγηση του 

δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας, λαμβάνοντας νέα και πιο ακριβή δεδομένα.

Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση I. Συστάσεις

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα I

“Πρότυπο για την εκτίμηση του δυναμικού 

βιομάζας”

Αν ο επιχειρηματίας είναι παραγωγός APPR (π.χ. αγρότης 

ή συνεταιρισμός), υπάρχει ένα πρότυπο που θα σας 

βοηθήσει να συλλέξετε και να καταχωρίσετε δεδομένα 

σχετικά με τις πηγές της υπολειμματικής βιομάζας
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5.2. ΦΑΣΗ 2

Πρώτη επίσκεψη πεδίου και 

σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών
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ΦΑΣΗ II. Πρώτη επίσκεψη πεδίου και σχεδιασμός συμβουλευτικών 
υπηρεσιών

ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος στόχος της πρώτης επίσκεψης είναι να εξεταστεί διεξοδικότερα η 
προτεινόμενη πρωτοβουλία (δηλαδή ποιος ο τύπος βιομάζας, ποιοι παράγοντες και 
δυνητικό επιχειρηματικό μοντέλο, ποια είδη δαπανών κ.λπ.) και να συζητήσουμε ποιες 
είναι οι κύριες ανάγκες και προτεραιότητες του επιχειρηματία.

Τέλος, η δέσμευση τόσο του συμβούλου όσο και του επιχειρηματία γίνεται μέσω μιας 
"επιστολής δέσμευσης", στην οποία αναφέρονται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πριν από την επίσκεψη συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για:
• Τον PrMov
• Τους ενδιαφερόμενους/φορείς
• Την περιοχή
• Την αγορά

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II
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ΦΑΣΗ II. Πρώτη επίσκεψη πεδίου και σχεδιασμός συμβουλευτικών 
υπηρεσιών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Παρουσιάστε τον εαυτό σας και το έργο καθώς και τον σκοπό αυτής της 

επίσκεψης.

2. Ακούστε τον επιχειρηματία και κάντε τις σωστές ερωτήσεις, ώστε να κατανοήσετε 

την πρωτοβουλία και το μοντέλο:

• Έχει επιχειρήσει ο επιχειρηματίας να συλλέξει ή να χρησιμοποιήσει την 

υπολειμματική βιομάζα στο παρελθόν;

• Γιατί ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την βιομάζα για ενέργεια;

• Γνωρίζει ήδη υπάρχουσες αλυσίδες αξίας στην περιοχή / χώρα;

• Ποιες είναι οι δυσκολίες που προβλέπει;

• Ποιοι είναι οι δυνητικοί σύμμαχοι ή εταίροι για τη δημιουργία της 

αλυσίδας;

3. Παρουσιάστε το είδος των υπηρεσιών / δραστηριοτήτων που μπορείτε να προσφέρετε 

στους επιχειρηματίες (λάβετε υπόψη τις ανάγκες και τα κενά της πρωτοβουλίας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συνεργάτης του αγροτικού τομέα θα συνοδεύσει το σύμβουλο για την πρώτη

επίσκεψη, ενώ ο τεχνικός συνεργάτης θα βρίσκεται κοντά στο σύμβουλο για τυχόν επίλυση

ερωτήσεων και αμφιβολιών.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II: Πρακτικά βήματα
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ΦΑΣΗ II. Πρώτη επίσκεψη πεδίου και σχεδιασμός συμβουλευτικών 
υπηρεσιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τέλος της Φάσης ΙΙ, ο σύμβουλος θα πρέπει να έχει μια σαφή 

ιδέα για:

• Κύριες ανάγκες του επιχειρηματία

• Είδος πρωτοβουλίας / μοντέλου που πρέπει να εφαρμοστεί

• Αδυναμίες και κενά της πρωτοβουλίας

• Είδος υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και χρονοδιάγραμμα 

για τα επόμενα βήματα

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II: Αποτελέσματα
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Συστάσεις

Σημαντικό για τον σύμβουλο να ρίξει μια ματιά στα δεδομένα που πρέπει να

συλλεχθούν κατά την πρώτη επίσκεψη => χρησιμοποιήστε το Μέρος 1 του

Έλεγχου Συνέπειας (Παράρτημα V) για να απαριθμήσετε τα διάφορα στοιχεία

που πρέπει να ελεγχθούν σχετικά με την οργάνωση της αλυσίδας αξίας.

Επιπλέον, τα πρότυπα αξιολόγησης του δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας

(Παράρτημα Ι) και της τοπικής αγοράς βιομάζας (Παράρτημα II) θα βοηθήσουν

τον σύμβουλο να ζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες σε περίπτωση που ο

επιχειρηματίας είναι παραγωγός βιομάζας (Παράρτημα Ι) ή σε περίπτωση που

είναι καταναλωτής βιομάζας (παράρτημα II).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II: Συστάσεις
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Συστάσεις (συνέχεια)
Οι επιχειρηματίες είναι διαφορετικοί => επιλέξτε την κατάλληλη στρατηγική 

επικοινωνίας!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα μεταφερθούν, μπορείτε:

• Να στείλετε ένα αρχικό email με επιστολή παρουσίασης,

• Να τηλεφωνήσετε για να συζητήσετε και να προετοιμάσετε για τη συνάντηση,

• Να πραγματοποιήσετε μια συνάντηση μισής ημέρας για να παρουσιάσετε τις 

υπηρεσίες και να συγκεντρώσετε δεδομένα και εν συνεχεία μέσω τηλεφωνικών 

κλήσεων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων  να ανακτήσετε τα υπόλοιπα δεδομένα.

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που είναι πραγματικά σε θέση να λάβει τις αποφάσεις από 

τους ενδιαφερόμενους (διευθυντής / διευθυντής εταιρείας ή παρόμοιο) είναι παρών 

στη συνάντηση. Το τεχνικό προσωπικό δεν λαμβάνει γενικές αποφάσεις!

Η καλύτερη επιλογή είναι να προσκαλέσετε και τα δύο προφίλ στη σύσκεψη, ώστε να 

συζητηθούν και να λυθούν τόσο τα θέματα διαχείρισης όσο και τα τεχνικά θέματα.

Προσοχή: Όλοι οι στόχοι και οι πληροφορίες δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μια 

μοναδική συνάντηση.

• Μετά την πρώτη επίσκεψη, αναλύστε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και 

συμπληρώστε τις ελλείψεις ή τις αμφισβητούμενες πληροφορίες. Για τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη / συνεδρίαση => 

χρησιμοποιήστε το φύλλο συμμετοχής (Παράρτημα VIII).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II: Συστάσεις
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ΦΑΣΗ II. Πρώτη επίσκεψη πεδίου και σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση II: σχετικό υλικό

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα I

“Πρότυπο για την αξιολόγηση του  

δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας”

Εάν ο επιχειρηματίας είναι παραγωγός υπολειμματικής βιομάζας (π.χ. αγρότης ή

συνεταιρισμός), αυτό το πρότυπο θα είναι χρήσιμο για να συλλέγει και να καταχωρεί

δεδομένα σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας

Παράρτημα II

“Πρότυπο τοπικής αγοράς βιομάζας”

Εάν ο επιχειρηματίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής της

υπολειμματικής βιομάζας, αυτό το πρότυπο θα είναι χρήσιμο για την συλλογή

πληροφοριών σχετικά με την τοπική αγορά βιομάζας και την πιθανή τιμή αυτής

Παράρτημα V 

“Πρότυπο ελέγχου συνέπειας” 

Μέρος 1, “Μοντέλο αξιοποίησης 

υπολειμματικής βιομάζας” 

Παρουσιάζει τις διάφορες μορφές για να οργανώσει μια αλυσίδα αξίας και, για κάθε

μία, τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου να εκτιμηθεί η συνοχή της

πρωτοβουλίας

Παράρτημα VIII

“Λίστα συμμετεχόντων”

Αυτό το φύλλο θα σας βοηθήσει να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους

συμμετέχοντες στην επίσκεψη/συνεδρίαση
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5.3. ΦΑΣΗ III. 

Ανάλυση και συμπλήρωση των 

πληροφοριών
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ΦΑΣΗ III. Ανάλυση και συμπλήρωση των πληροφοριών

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η τρίτη φάση επικεντρώνεται στα εξής:

• Ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως,

• Παροχή τεκμηρίωσης στον επιχειρηματία,

• Επίλυση των κυριότερων αμφιβολιών ή ερωτήσεων του επιχειρηματία 

σχετικά με μια πιθανή εφαρμογή αλυσίδας αξίας (ή συμμετοχή).

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III
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ΦΑΣΗ III. Ανάλυση και συμπλήρωση των πληροφοριών

Μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά σημαντικά βήματα:

1. Συγκέντρωση δεδομένων πεδίου

2. Ποιότητα υπολειμματικής βιομάζας και αγοραία αξία

3. Ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας υπολειμματικής βιομάζας 

4. Αξιολόγηση κινδύνων του έργου υπολειμματικής βιομάζας 

5. Προσδιορισμός των επόμενων βημάτων για την ανάπτυξη του 
προτεινόμενου έργου βιομάζας 

Ο αριθμός των βημάτων εξαρτάται από τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν σε
προηγούμενες δραστηριότητες και τις υποστηριζόμενες δράσεις που
συμφωνήθηκαν με τον επιχειρηματία.

Οι πέντε δραστηριότητες που παρουσιάζονται απαιτούνται κυρίως από
επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία σχετικά με
την υπολειμματική βιομάζα.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III
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ΦΑΣΗ III. Ανάλυση και συμπλήρωση των πληροφοριών

Στο Εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων που

απαιτούνται κυρίως από επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα

πρωτοβουλία, επομένως μπορείτε να διαβάσετε άμεσα τα τμήματα ενδιαφέροντος,

ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να λύσετε:

• Πόση υπολειμματική βιομάζα έχω; => 3.3.1 Συγκέντρωση δεδομένων πεδίου

• Ποια είναι η ποιότητα της βιομάζας μου; Ποια είναι η αξία της; => 3.3.2 Ποιότητα

υπολειμματικής βιομάζας και αγοραία αξία

• Ποιες λειτουργίες θα χρειαστούν για να κινητοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί η

υπολειμματική βιομάζα στην ενέργεια; => 3.3.3.1 Διεργασίες αλυσίδας αξίας

• Ποιος τύπος φορέων μπορεί να συμμετάσχει στην αλυσίδα αξίας της βιομάζας;

=> 3.3.3.2 Φορείς αλυσίδας αξίας

• Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι της πρωτοβουλίας; => 3.3.4 Αξιολόγηση

κινδύνων του έργου υπολειμματικής βιομάζας

• Πόσο CO2 εξοικονομώ χάρη στην πρωτοβουλία μου; Μπορώ να

χρησιμοποιήσω τα υπολείμματα από το κλάδεμα ή να τα αφήσω στο έδαφος; =>

3.3.5.1 Εκτίμηση βιωσιμότητας

• Είναι η πρωτοβουλία βιώσιμη; Ποια είναι η περίοδος απόσβεσης για τη νέα

επένδυση; => 3.3.5.2 Μελέτη βιωσιμότητας

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III
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Βήμα 1: Συγκέντρωση δεδομένων πεδίου
Πολύ συχνά οι παραγωγοί υπολειμματικής βιομάζας δεν γνωρίζουν πόση

βιομάζα μπορούν να πάρουν από τις φυτείες τους.

Οργάνωση μετρήσεων πεδίου στις φυτείες των ενδιαφερομένων.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (ποσότητα κλαδεμάτων/εκριζώσεων σε t/ha)

καταγράψτε τα στο Πρότυπο για τη δειγματοληψία κλαδεμάτων ή εκριζώσεων

αντιστοίχως

Πολλά παραδείγματα μετρήσεων πεδίου μπορούν να βρεθούν στον χάρτη του

Παρατηρητηρίου βιομάζας από την απομάκρυνση αγροτικών κλάδων και

εκριζώσεων. Η ιστοσελίδα του παρατηρητηρίου είναι στη διεύθυνση: www.up-

running-observatory.eu

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 1

http://www.up-running-observatory.eu/
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Βήμα 1: Συγκέντρωση δεδομένων πεδίου

Οι κατευθυντήριες γραμμές "Εγχειρίδιο για τις μετρήσεις πεδίου στην

παραγωγικότητα υπολειμματικής βιομάζας" παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες

σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των μετρήσεων του ξύλου που παράγεται ανά

εκτάριο σε αμπελώνες, ελιές και φρούτα (παραγωγικότητα βιομάζας ή απόδοση

βιομάζας ή δυναμικό βιομάζας).

Ο σύμβουλος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω 

τριών επιλογών για τη μέτρηση πεδίου:

1. Βάρος της βιομάζας ανά δέντρο.

2. Βάρος της βιομάζας σε αγροτεμάχια.

3. Βάρος της βιομάζας σε ολόκληρο το χωράφι

ή κατά μήκος διαφόρων σειρών.

Οι μέθοδοι ισχύουν τόσο κλαδέματα όσο και για εκριζώσεις.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 1
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Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III: σχετικό υλικό

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα I

“Πρότυπο για την αξιολόγηση 

δυναμικού υπολειμματικής βιομάζας"

Εάν ο επιχειρηματίας είναι παραγωγός υπολειμματικής βιομάζας (π.χ. αγρότης ή

συνεταιρισμός), αυτό το πρότυπο θα είναι χρήσιμο για να συλλέγει και να

καταχωρεί δεδομένα σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες υπολειμματικής

βιομάζας

Εγχειρίδιο για μετρήσεις πεδίου στην 

παραγωγικότητα υπολειμματικής 

βιομάζας 

Οι λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε στάδιο μετρήσεων πεδίου σχετικά με την 

παραγωγικότητα της υπολειμματικής βιομάζας δίνονται στο εγχειρίδιο

Διαθέσιμο στο : http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/8_en_uP_running_guidelines_for_field_sampling_EN.pdf

Πρότυπο για δειγματοληψία 

κλαδεμάτων
Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει στη λήψη δεδομένων κατά την 

δειγματοληψία κλαδεμάτων

Διαθέσιμο στο : http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/2_en_Template for Field Sampling of Prunings.pdf

Πρότυπο για μηχανοποιημένη 

συλλογή εκριζώσεων

Αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει στη λήψη δεδομένων μηχανοποιημένων 

εκριζώσεων

Διαθέσιμο στο : http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/3_en_Template for Field Sampling of Plantation 

Removal.pdf

http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/8_en_uP_running_guidelines_for_field_sampling_EN.pdf
http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/2_en_Template for Field Sampling of Prunings.pdf
http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/3_en_Template for Field Sampling of Plantation Removal.pdf
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Βήμα 2: Ποιότητα υπολειμματικής βιομάζας και αγοραία αξία

Για να αξιολογήσετε την ποιότητα της υπολειμματικής βιομάζας =>

χρησιμοποιήστε το Παρατηρητήριο του uP_running. http://www.up-running-

observatory.eu

Για να προσδιορίσετε ακριβέστερα δεδομένα => πάρτε δείγματα βιομάζας από 

ένα χωράφι και να κάνετε μια αξιολόγηση της ποιότητάς του χρησιμοποιώντας τις 

Οδηγίες για την "Ποιότητα και την Αξία της Βιομάζας" που αναπτύχθηκε από το 

έργο uP_running.

• Το κύριο αποτέλεσμα της παροχής συμβουλών

είναι η πιθανή τιμή που οι τελικοί καταναλωτές

μπορεί να πληρώσουν για τέτοια βιομάζα.

• Ο προσδιορισμός της υψηλής προστιθέμενης

αξίας της υπολειμματικής βιομάζας είναι ο βασικός

παράγοντας για την επιτυχία της αλυσίδας αξίας.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 2

http://www.up-running-observatory.eu/
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Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα II

“Πρότυπο τοπικής αγοράς βιομάζας”

Εάν ο επιχειρηματίας μπορεί να είναι καταναλωτής υπολειμματικής βιομάζας, αυτό 

το πρότυπο θα είναι χρήσιμο για να πάρει πληροφορίες σχετικά με την τοπική 

αγορά βιομάζας και να μάθει την πιθανή τιμή αυτής

Κατευθυντήριες γραμμές "Ποιότητα 

και αγοραία αξία βιομάζας"

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

της ποιότητας της βιομάζας που παράγεται μέσω των επιδεικτικών δράσεων του 

uP_running, καθώς και της αξίας που μπορεί να φτάσει από την άποψη των 

δυνητικών τελικών χρηστών

Μονογραφία “Βιομάζα από 

αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις: 

μια εφικτή πρακτική που προωθείται 

από το uP_running”

Αυτή η μονογραφία παρέχει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης χρήσης της 

υπολειμματικής βιομάζας, των δυσκολιών της, των πιθανών εναλλακτικών λύσεων 

για την οργάνωση μιας αλυσίδας αξίας και κάποιες πρακτικές συστάσεις για το 

σκοπό αυτό. Ακόμα δύο επιπλέον μονογραφίες πρέπει να παραχθούν.

«Ναυαρχίδες» περιπτώσεων 

αξιοποίησης (πρώτη έκδοση)
Το παραδοτέο αυτό επικεντρώνεται στις πέντε επιτυχημένες ναυαρχίδες 

αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας: Domaine Xavier Muller (Γαλλία), 

Vineyards4heat (Ισπανία), ITC Shabo (Ουκρανία), Pélets de la Mancha (Ισπανία) and 

Fiusis (Ιταλία)

Διαθέσιμο στο: http://www.up-running.eu/wp-

content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf

Φάση III: σχετικό υλικό

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
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Βήμα 3: Ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας υπολειμματικής βιομάζας 

Προϋπόθεση: Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει ένα σαφές δυναμικό υπολειμματικής

βιομάζας που μπορεί να μετατραπεί σε στερεό βιοκαύσιμο με υψηλή εμπορική αξία.

Έπειτα:

εντοπίστε παράγοντες που μπορούν να συμμετάσχουν στην αλυσίδα αξίας της 

υπολειμματικής βιομάζας 

χρησιμοποιήστε το πρότυπο για φορείς μιας αλυσίδας αξίας (παράρτημα III).

Σημαντικό να επιλέξετε δικαιούχους (αγρότες, συνεταιρισμούς, παραγωγικοί

σύλλογοι, επιχειρηματίες κ.λπ.) που εκφράζουν έντονη πρόθεση για τη δημιουργία

νέων αλυσίδων αξίας βιοενέργειας με βάση τη χρήση της υπολειμματικής βιομάζας

(«πρωτοπόροι").

Εξηγήστε τους τις διεργασίες των αλυσίδων αξίας και το κόστος εκτέλεσης τους

χρησιμοποιήστε το πρότυπο για τις διεργασίες αλυσίδων αξίας (παράρτημα IV).

Ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει πρότυπο ελέγχου συνέπειας (παράρτημα

V) για την οργάνωση των αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών

που πραγματοποιούνται στο χωράφι για τη συλλογή της υπολειμματικής βιομάζας.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 3
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Τύποι εμπλεκομένων, αλληλεπιδράσεις και κύριοι ρόλοι

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 3
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Βρείτε ένα όφελος για όλους

Υπάρχουν πολλά εμπόδια και δυσκολίες

Έτσι, είναι σημαντικό να βρεθεί ένα όφελος

για όλους τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας:

από τον αγρότη στον καταναλωτή

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας APPR 

και τεχνικές λειτουργίες βρίσκονται στη μονογραφία "Βιομάζα από μόνιμες 

καλλιέργειες και εκριζώσεις: μια εφικτή πρακτική".

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση III Βήμα 3
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Τύποι οφελών

Δύο τύποι οφελών:

1. Απτά

o εισοδήματα

o οικονομίες

oΕξοικονόμηση χρόνου

2. Άϋλα

o αποφυγή κινδύνου παρασίτων

o αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς

o μείωση του CO2

o εικόνα της βιώσιμης επιχειρηματικότητας

o να κάνει την εταιρία μιας αλυσίδα αξίας διαφορετική

o ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα

Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις - τα πιο σημαντικά είναι τα απτά οφέλη, τα

οποία καθιστούν μια αλυσίδα αξίας υπολειμματικής βιομάζας οικονομικά

εφικτή.

Φάση III Βήμα 3
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Όλοι οι συντελεστές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή, τα 

βήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σαφή

• Οι αγρότες πρέπει να κατανοήσουν ότι αποκομίζουν όφελος από τη 

διαχείριση της υπολειμματικής βιομάζας: 

o Μείωση κόστους

o Διευκόλυνση της εργασίας τους

o λιγότερος χρόνος εργασίας για τη διαχείριση των υπολειμμάτων

• Περιορισμένη εμπλοκή στην εκτέλεση συνήθων αγρονομικών πρακτικών

• Διαφάνεια στο επιχειρηματικό μοντέλο, δυσκολίες, επικοινωνία

• Ευέλικτες και αποτελεσματικές λειτουργίες

o Επιτρέψτε σε διαφορετικές μεθόδους συγκομιδής να αυξήσουν την 

ευελιξία

o Ο αριθμός των διαθέσιμων μηχανημάτων θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει την υπάρχουσα ζήτηση για υπηρεσίες 

συγκομιδής

o Χρησιμοποιήστε προηγμένα συστήματα για την οργάνωση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

o Αποφύγετε τις περιττές λειτουργίες

Συστάσεις: Οργάνωση αλυσίδας αξίας
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Κατηγοριοποίηση διεργασιών σε μια αλυσίδα αξίας

Για να εκτελέσετε την οικονομική αξιολόγηση μιας αλυσίδας αξίας, ορίστε τις 

διεργασίες που μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε βήμα της αλυσίδας αξίας.

Με βάση αυτές τις διεργασίες ορίστε τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας με 

βάση τον φορέα/δραστηριότητα.

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Καλλιέργεια

• Κλάδεμα

• Συγκέντρωση 

κλαδεμάτων

• Στοίχιση

• Καύση σε ανοιχτούς

σωρούς

• Θρυμματισμός 

κλαδεμάτων και 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος

Συλλογή

• Επένδυση σε 

μηχανήματα 

(ελκυστήρα,Θρυμματι

στή, συλλεκτικές 

μηχανές, κλπ.)

• Παροχή υπηρεσιών 

κλαδέματος, 

συγκομιδής, 

αποθήκευσης, 

μεταφοράς

Μετατροπή 

βιομάζας
• Επένδυση σε 

μηχανήματα 

(ελκυστήρα,Θρυμματι

στή, συλλεκτικές 

μηχανές, κλπ.)

• Παροχή υπηρεσιών 

κλαδέματος, 

συγκομιδής, 

αποθήκευσης, 

μεταφοράς

Τελική χρήση

• Ηλεκτρισμός

• Θερμότητα

• Ιδιο-καταναλώσεις 

(αντικατάσταση του 

υπάρχοντος 

συστήματος 

καυσίμου)

Φάση III Βήμα 3



45

Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα III

“Πρότυπο για τους φορείς της αλυσίδας 

αξίας”

Αυτό το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε τους φορείς της αλυσίδας

αξίας υπολειμματικής βιομάζας

Παράρτημα IV

“Πρότυπο για τις διεργασίες της αλυσίδας 

αξίας”

Αυτό το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε τις διεργασίες της αλυσίδας

αξίας υπολειμματικής βιομάζας

Μονογραφία “Βιομάζα από αγροτικά 

κλαδέματα και εκριζώσεις: μια εφικτή 

πρακτική που προωθείται από το

uP_running”

Αυτή η μονογραφία παρέχει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης χρήσης της 

υπολειμματικής βιομάζας, των δυσκολιών της, των πιθανών εναλλακτικών λύσεων για 

την οργάνωση μιας αλυσίδας αξίας και κάποιες πρακτικές συστάσεις για το σκοπό 

αυτό. Ακόμα δύο επιπλέον μονογραφίες πρέπει να παραχθούν.

«Ναυαρχίδες» περιπτώσεων 

αξιοποίησης (πρώτη έκδοση)
Το παραδοτέο αυτό επικεντρώνεται στις πέντε επιτυχημένες ναυαρχίδες αξιοποίησης 

της υπολειμματικής βιομάζας: Domaine Xavier Muller (Γαλλία), Vineyards4heat 

(Ισπανία), ITC Shabo (Ουκρανία), Pélets de la Mancha (Ισπανία) and Fiusis (Ιταλία)

Διαθέσιμο στο: http://www.up-running.eu/wp-

content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf

Πρότυπο για αλυσίδες αξίας 

υπολειμματικής βιομάζας
Αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να λάβετε δεδομένα για τις Αλυσίδες αξίας-

Κλαδεμάτων και εκριζώσεων 

Διαθέσιμο στο: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/9_en_Template%20for%20APPR%20Value%20Chains.pdf

Παρουσιάσεις 1 των εκπαιδευτικών 

υλικών
Κύρια σημεία και ζητήματα για την ενεργειακή χρήση της υπολειμματικής  βιομάζας

Φάση III Βήμα 3

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/9_en_Template for APPR Value Chains.pdf
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Βήμα 4: Αξιολόγηση κινδύνων του έργου υπολειμματικής βιομάζας 

Αξιολόγηση κινδύνων - για να μάθετε τα επόμενα στάδια για τον σχεδιασμό του 

προτεινόμενου έργου.

Η ανάλυση SWOT θα σας βοηθήσει στο να:

• Διευρύνετε την άποψη,

• Ανιχνεύσετε εξωτερικές απειλές ή ευκαιρίες

• Υπογραμμίσετε τα κύρια πλεονεκτήματα του επιχειρηματία και των άλλων 

παραγόντων.

Πίνακας για την ανάλυση SWOT της αλυσίδας αξίας της υπολειμματικής βιομάζας

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Βοηθητικά

για την επίτευξη του στόχου

Επιβλαβή

για την επίτευξη του στόχου

Εσ
ω

τε
ρ

ικ
ή

 

π
ρ

ο
έλ

ευ
σ

η

Πλεονεκτήματα

• Μεγάλο δυναμικό υπολειμματικής βιομάζας στην 

περιοχή;

 Διαθεσιμότητα των ιδίων πόρων;

 …

Αδυναμίες

• Κακή εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα των 

υπολειμμάτων, γνώση που απαιτείται για την 

ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας;

• Απαιτούνται πρόσθετα μηχανήματα;

• …

Εξ
ω

τε
ρ

ικ
ή

 π
ρ

ο
έλ

ευ
σ

η Ευκαιρίες

 Ανάπτυξη της τοπικής αγοράς βιοκαυσίμων;

 Παρέχει διαφοροποίηση των καναλιών;

 …

Απειλές

 Έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση μηχανημάτων ενέργειας, 

μηχανημάτων συγκομιδής και επεξεργασίας της 

υπολειμματικής βιομάζας;

 Ανταγωνισμός για τους καταναλωτές βιοκαυσίμων μεταξύ 

των μικρών παραγωγών και των κρατικών μονοπωλίων;

 …

Φάση III Βήμα 4
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Βήμα 4: Αξιολόγηση κινδύνων του έργου υπολειμματικής

βιομάζας : Ανάλυση SWOT

Οι σύμβουλοι και οι φορείς της αλυσίδας αξίας θα χρησιμοποιήσουν την ανάλυση SWOT

για τον εντοπισμό εμποδίων και δυνατοτήτων

=> για να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για τα έργα που στηρίζονται στην υπολειμματική 

βιομάζα.

Μια πιθανή εξέλιξη αυτής της ανάλυσης μπορεί να είναι μια σύσταση για τη δημιουργία κάποιας 

συγκεκριμένης συμμαχίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια πιθανή απειλή.

Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Κατευθυντήριες γραμμές για τον 

ορισμό επιχειρηματικών μοντέλων και 

την αξιολόγηση κινδύνων

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν 

στην εκτίμηση κινδύνου της αναπτυγμένης αλυσίδας

αξίας υπολειμματικής βιομάζας

Φάση III Βήμα 4
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Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της

βιωσιμότητας
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δείχνουν τον τρόπο εκπόνησης της περιβαλλοντικής 

αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της αλυσίδας αξίας 

υπολειμματικής βιομάζας.

Κριτήρια για την επιλογή των βιώσιμων

εδαφολογικών συνθηκών για την αφαίρεση

υπολειμμάτων οπωροφόρων δένδρων Το παρόν έγγραφο προτείνει μια προσέγγιση αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η 

υπολειμματική βιομάζα πρέπει να απομακρυνθεί από το πεδίο και να χρησιμοποιηθεί για 

ενεργειακούς σκοπούς ή, αντίθετα, θα πρέπει κατά προτίμηση να ενσωματώνεται στο 

έδαφος.

Κατευθυντήριες γραμμές για την μελέτη

βιωσιμότητας της νέας αλυσίδας αξίας

υπολειμματικής βιομάζας Αυτές οι οδηγίες δείχνουν πώς να εκτελέσετε μια μελέτη βιωσιμότητας προκειμένου να 

αξιολογήσετε την οικονομική απόδοση των αλυσίδων αξίας υπολειμματικής βιομάζας.

Φάση III Βήμα 4
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5.4. ΦΑΣΗ IV. 

Διάχυση αποτελεσμάτων



50Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών

ΦΑΣΗ IV. Διάχυση αποτελεσμάτων

ΦΑΣΗ IV – ο σύμβουλος θα ετοιμάσει το τελικό κείμενο

• Για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής

• Για προσδιορίσει την πιθανότητα ανάπτυξης της αλυσίδας αξίας

υπολειμματικής βιομάζας

• Που θα χρησιμοποιηθεί από τους πρωτοπόρους και άλλους ενδιαφερόμενους,

οι οποίοι μπορούν να είναι φορείς στην αλυσίδα αξίας.

Ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματιών (οι οποίες προσδιορίστηκαν κατά τη

φάση I-II και επιβεβαιώθηκαν στη Φάση ΙΙΙ), ένα ή περισσότερα από τα πρότυπα

μπορούν να συμπληρωθούν από τον σύμβουλο και να δοθούν στους

επιχειρηματίες για να επισημανθούν τα κύρια αποτελέσματα των αξιολογήσεων:

o Δυναμικό υπολειμματικής βιομάζας

o Τοπική αγορά βιομάζας

o Φορείς αλυσίδας αξίας

o Διεργασίες αλυσίδας αξίας

Φάση IV: Διάχυση αποτελεσμάτων
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Σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο:

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Φάση IV: Διάχυση αποτελεσμάτων

Υλικό Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα VI 

“Πρότυπο για τελικές αναφορές” 

Αυτό το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

παροχή δομημένων πληροφοριών σχετικά με την

αλυσίδα αξίας της υπολειμματικής βιομάζας στον

αποδέκτη των υπηρεσιών παροχής συμβουλών
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6. Τελικά συμπεράσματα και 

συστάσεις
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Τελικά συμπεράσματα και συστάσεις

1. Τώρα γνωρίζετε τα βασικά βήματα που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή
συμβουλών σχετικά με τη χρήση υπολειμματικής βιομάζας για ενέργεια. Αυτή η
μεθοδολογία συμβουλευτικής μπορεί να υιοθετηθεί για τις διαφορετικές
ανάγκες ενός επιχειρηματία που ζήτησε τη συμβουλευτική - μπορεί να είναι
"ελαφρύτερη" ή "βαθύτερη".

2. Εφαρμόζοντας τη συμβουλευτική στο πλαίσιο του έργου uP_running με την
υποστήριξη τόσο των τεχνικών όσο και αγροτικών συνεργατών, θα
συστηματοποιήσετε αυτή τη γνώση και θα έχετε την "γεύση" της παροχής
συμβουλών.

3. Λόγω των χαρακτηριστικών της υπολειμματικής βιομάζας, η κάθε αλυσίδα 
αξίας έχει διαφορετικές παραλλαγές υλοποίησης και δεν είναι πάντοτε εφικτή –
ΑΝΟΙΧΤΕΙΤΕ!

4. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λύση ή μοντέλο ανάπτυξης για όλες τις αλυσίδες 
αξίας– Επιλέξτε την καλύτερη για εσάς λύση!

5. Η επιτυχία των έργων υπολειμματικής βιομάζας απαιτεί μια εξατομικευμένη 
προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εκπαιδευμένων 
συμβούλων ή/και εμπειρογνωμόνων - ΔΡΑΣΤΕ!

Μεθοδολογία για παροχή συμβουλών Τελικά συμπεράσματα και συστάσεις



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal
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Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

Convocatoria H2020-LCE-2015-3

Acciones de Coordinación y Apoyo

Αύγουστος 2018 / CIRCE

Εκπαιδευτική περίπτωση στην Ισπανία –

Εφαρμογή της μεθοδολογίας παροχής συμβουλών 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 3. 
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο 3. 

Εφαρμογή της μεθοδολογίας παροχής συμβουλών στη 
“Bodega Cooperativa San Juan Bautista” (Ισπανία)

Φάση I. Αρχική αναγνώριση για τον επιχειρηματία και έγκαιρη 

πληροφόρηση

Φάση II. Πρώτη επίσκεψη πεδίου και σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

Φάση III. Ανάλυση και συμπλήρωση των πληροφοριών

Φάση IV. Διάχυση αποτελεσμάτων

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 3 Περιεχόμενα



Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών 2017

Πρώτη επαφή. Επίσκεψη στη Vilafranca del Penedés

(Επιτυχημένη περίπτωση στην Ισπανία) με άλλους πιθανούς

πρωτοπόρους, το CIRCE και την ASAJA Huesca

Μεθοδολογία παροχής συμβουλών Φάσεις και Στάδια

Το CIRCE επισκέφθηκε το συνεταιρισμό. Πραγματοποιήθηκαν

μετρήσεις πεδίου. Πληροφορίες από διάφορες αλυσίδες αξίας.

Σύνοψη των πληροφοριών. Αξιολόγηση ως δικαιούχος. Ο

συνεταιρισμός San Juan Bautista επιλέχθηκε σαν πρωτοπόρος.

Συνοδευόμενη πρόταση.

Το CIRCE οργάνωσε ένα workshop σχετικά με τις μηχανές

συγκομιδής της υπολειμματικής βιομάζας.

Τεχνικές συμβουλές για το επιχειρηματικό μοντέλο

Διάφορες αλυσίδες αξίας παρουσιάστηκαν

Μελέτη βιωσιμότητας

Workshop με τα μέλη του συνεταιρισμού

Φεβρ-Μαρτ.

Μάρτιο

Απρίλιο 

Ιούνιο

Σεπτ-Οκτ

Νοεμβ

Φ
ά

σ
η

1
Φ

ά
σ

η
2

2017



Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών 2018

Προετοιμασία Πρώτης επιδεικτικής δράσης (Εντοπισμός πιθανόν

συμμετεχόντων). Επιδεικτική δράση 1. Μεταφορά, στοίβαγμα και

αποθήκευση σε μεγάλους σωρούς

Μεθοδολογία παροχής συμβουλών Φάσεις και Στάδια

Ιαν-Φεβρ

Επικοινωνία με διάφορες εταιρίες ενεργειακών υπηρεσιών

Επισκέψεις στο συνεταιρισμό, για να καταγραφούν οι ενεργειακές τους

ανάγκες
Φεβρ-Αυγ

Προετοιμασία της Δεύτερης επιδεικτικής δράσης (Εντοπισμός πιθανόν

συμμετεχόντων). Επιδεικτική δράση 2. Τεμαχισμός κλαδεμάτων αμπελιού
Μαρτ-Απρ

Physical-chemical characterization from the vineyard chips obtained through

the Demo 2Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός από τα τσιπ που παρήχθησαν

κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιδεικτικής δράσης

Μάιο

Δοκιμή επικύρωσης
Ιούλιο

Καταγραφή της επιδεικτικής αλυσίδας αξίας
Αυύγουστο

Φ
ά

σ
η

3
Φ

ά
σ

η
4

2018
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Φάση I. Αρχική αναγνώριση για 

τον επιχειρηματία και έγκαιρη 

πληροφόρηση
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Φάση I. Αρχική αναγνώριση

Μία εκστρατεία με σκοπό την προσέλκυση πρωτοπόρων πραγματοποιήθηκε

από το CIRCE και τη ASAJA HUESCA

Φάση I Αρχική αναγνώριση
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Cooperativa San Juan Bautista

1.Χρονολογία 

ίδρυσης- 1955

2.Τοποθεσία -

Fuendejalón

(Zaragoza, Spain)

3.Περιγραφή – Ένας 

συνεταιρισμός με 

πάνω από 600 μέλη, 

17 εκ. λίτρα κρασιού 

παραγωγή, χρήση 

κλαδεμάτων για 

ιδιοκατανάλωση

4.Συνολική έκταση-

25.000 στρέμματα

Φάση I Cooperativa San Juan Bautista
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Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε παρόμοια επιτυχημένη περίπτωση

Φάση I



Ναι, είναι εφικτό
Vilafranca del Penedés: 

1000 t/ έτος από κλαδέματα 
αμπελιών

(χρήση για το δημοτικό λέβητα και 
το οινοποιείο)

Ayto. Serra

60 t/έτος από δενδρώδεις 

καλλιέργειες

Planta Miajadas: 

1000 t/έτος από 

κλαδέματα ελιάς

Oleícola EL TEJAR: 

4 εργοστάσια –
περισσότερους από 
100000 t/έτος από 
κλαδέματα ελιάς

La Loma, Puente Genil…

Linares > 100.000 t/έτος από κλαδέματα ελιάς

Bodegas Torres: 

400 t/ έτος από κλαδέματα 
αμπελιών

Bodegas Emina: 

100 t/έτος από 

κλαδέματα αμπελιών

Solamur

Εξαγωγή > 10.000 t chips από 

δενδρώδεις καλλιέργειες

Pellets de la Mancha 

20.000 t/ έτος από 

κλαδέματα αμπελιών

NUFRI: 

10000 t/έτος  chips ξύλου από 

εκριζώσεις δενδρώδη καλλιέργειών
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Φάση Ι - Συστάσεις για συμβούλους

1.Προσπαθήστε να διατηρήσετε ανοιχτό το ενδιαφέρον: Οι ενδιαφερόμενοι για την

υπολειμματική βιομάζα μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ και ανάγκες

2.ΑΚΟΥΣΤΕ τις πραγματικές ανάγκες και τους στόχους των επιχειρηματιών:

ενδιαφέρονται απλά για να μάθουν περισσότερα; ή σοβαρά σκέφτονται την έναρξη

μιας νέας επιχείρησης;

3.Συλλέξτε όλα τα πιθανά δεδομένα σχετικά με την περιοχή (είδη καλλιεργειών, συνήθη

διαχείριση των κλάδων, τύπος εδάφους κ.λπ.) και τον επιχειρηματία (προηγούμενη

εμπειρία, επαφές, διαθέσιμα μηχανήματα κ.λπ.)

4.ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ και ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ με παρόμοιες πρωτοβουλίες (μέσω του

παρατηρητηρίου, του διαδικτύου κ.λπ.) στην περιοχή ή τη χώρα.

Φάση I Συστάσεις
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Φάση II.Πρώτη επίσκεψη πεδίου 

και σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του

επιχειρηματία και συλλέχθηκαν αρχικές πληροφορίες σχετικά με την

πρωτοβουλία για την υπολειμματική βιομάζα :

• Στόχοι και βασικές ανάγκες του επιχειρηματία

• Είδος πρωτοβουλίας / μοντέλου που πρέπει να εφαρμοστεί

• Αδυναμίες και κενά της πρωτοβουλίας

• Είδος υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα

βήματα

Φάση II Πρώτη επίσκεψη πεδίου

Φάση II.Πρώτη επίσκεψη πεδίου & σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών
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Στόχοι & ανάγκες του Συνεταιρισμού SJB 

• Ο Συνεταιρισμός SJB πρέπει να κάνει μια επένδυση, καθώς 

πρέπει να αλλάξει μία από τις παλαιές μονάδες ψύξης

• Σκέφτονται να εγκαταστήσουν ένα λέβητα βιομάζας που 

τροφοδοτείται με τα κλαδέματα των αμπελώνων των συνεργατών 

τους

• Θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα στους λογαριασμούς 

ενέργειας, να βελτιώσει τη λειτουργία του οινοποιείου και 

ταυτόχρονα να βελτιώσει την εικόνα της βιωσιμότητας

• Επίσης, θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 στην περιοχή, 

αποφεύγοντας την ανοικτή καύση και εξοικονομώντας χρόνο και 

χρήμα στους συνεργάτες τους

• Δεν έχει προηγούμενη εμπειρία από την χρήση υπολειμματικής 

βιομάζας για ενέργεια

Φάση II Στόχοι & Ανάγκες
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Συμφωνία

Ο Συνεταιρισμός San Juan
Bautista έδειξε το ενδιαφέρον
του να λάβει την υποστήριξη του
uP_running.

Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις
ρίζες του αμπελώνα για να
καλύψουν τις απαιτήσεις
ενέργειας (κρύο και ζέστη) του
οινοποιείου.

Επί του παρόντος, πρέπει να
αντικαταστήσουν μια ψυχρή
μονάδα για ένα καινούριο ή για
ένα νέο λέβητα βιομάζας.

Φάση II Συμφωνία
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Συγκεκριμένα συμφέροντα και ανάγκες του ενδιαφερόμενου

Ο Συνεταιρισμός SJB δείχνει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον υποστήριξης για τα εξής:

• Το δυναμικό βιομάζας που υπάρχει στην

περιοχή

• Την επιλογή των μηχανημάτων συλλογής

κλαδεμάτων

• Πώς να χειριστούν τις ρίζες των αμπελώνων από

το χωράφι μέχρι την αποθήκευση

• Υποστήριξη για ζητήματα ποιότητας της βιομάζας

(χειρισμός κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού,

επιτευχθείσα τελική ποιότητα)

• Τεχνοοικονομική μελέτη για τη χρήση της

βιομάζας στις δικές του εγκαταστάσεις ή από τους

συνεργάτες του

• Μια επίδειξη του επιλεγμένου επιχειρηματικού

μοντέλου

• Επικοινωνία με διαφορετικές εταιρείες

ενεργειακών υπηρεσιών, προκειμένου να

υπάρξει προϋπολογισμός για τη νέα

εγκατάσταση βιομάζας

Φάση II Στόχοι & Ανάγκες
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Φάση II.Πρώτη επίσκεψη πεδίου & σχεδιασμός συμβουλευτικών 

υπηρεσιών

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 

ενδιαφερόμενου

• Συγκεντρώθηκαν αρχικές πληροφορίες όσον αφορά την πρωτοβουλία της 

υπολειμματικής βιομάζας

• Η παραγωγικότητα των κλαδεμάτων μετρήθηκε σε διάφορα πεδία:

Φάση II Πρώτη επίσκεψη πεδίου & σχεδιασμός

Αγροτεμάχια Sardera Cascajera Picador

Ποικιλία Garnacha Garnacha Tempranillo

Σχήμα καλλιέργειας Κυπελλοειδής Γραμμικό
Γραμμικό

Αποστάσεις 2,2 x 2,2 3x1,5 3 x 1,5

Πόσες ημέρες ήταν 
τα κλαδιά στο 

έδαφος πριν από τη 
μέτρηση

10  ημέρες 0  ημέρες 15 ημέρες

Υγρασία 42,0 % 51,1 % 30,2 %

t/ha 0,96 2,11 0,88



Μετρήσεις πεδίου (Μάρτιος 2017)

Φάση II Πρώτη επίσκεψη

“La Sardera”: Garnacha, μη-
αρδευόμενα “Cascajera”: 

Garnacha,

στάγδην 
άρδευση

“Picador”: Tempranillo, 
στάγδην άρδευση



Φάση II Πρώτη επίσκεψη

Αγροτεμάχια Μη αρδευόμενη γη
Μερικώς 

αρδευόμενα
Στάγδην Άρδευση

ha ≈700 ≈600 ≈1.200

t/ha 
(35% υγρασία)

0,86 0,95 1,5

Δυναμικό
(t/έτος)

604 569 1.800

Μπορούν να 
συλλεχθούν

(t/έτος)

544 445 1.350

Ενέργεια που 
συλλέγεται

(MWh/έτος)

1.588 1.297 3.938

Δυναμικό κλαδεμάτων αμπελιού για το Συνεταιρισμό

• Ένα δυναμικό συλλογής 2340 t/έτος (αντιστοιχεί περίπου στο 80% του συνολικού 

δυναμικού)

• Η υψηλότερη παραγωγικότητα (t/ha) μπορεί να ληφθεί σε στάγδην άρδευση

• Η συγκομιδή θα επικεντρωθεί σε αυτό το είδος αγροτεμαχίων
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Δεύτερη επίσκεψη “workshop” (Νοέμβριος 2017)

• Οργανώθηκε ένα workshop με μέλη του Συνεταιρισμού για να δει τις

διάφορες επιλογές για την οργάνωση της Αλυσίδας Αξίας (ΑΑ)

• Μια απλή μελέτη σκοπιμότητας παρουσιάστηκε για κάθε Α.Α: κύριο κόστος

και κατά προσέγγιση περίοδο αποπληρωμής για σχετικές επενδύσεις

• Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εναλλακτικής λύσης

συζητήθηκαν

Φάση II Δεύτερη επίσκεψη

Οποιαδήποτε αλυσίδα αξιών προϋποθέτει πως όλοι οι 

συμμετέχοντες να λάβουν ένα ΚΕΡΔΟΣ.

Τότε μπορεί να λειτουργήσει.
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ΑΑ1: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας #1

Φάση II Αλυσίδες Αξίας

Κλάδεμα
Συλλογή με (υψηλής 

πυκνότητας 
δεματοποιητή)

Φόρτωση των 
μπαλών

Μεταφορά
Αποθήκευση 
του τελικού 
προιόντος

Τεμαχισμός των 
μπαλών και τελική 

χρήση 

Αγρότες Cooperativa S.J. Bautista

EuroPruning - PRB1,75 (PIMR)

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Μεταφορά
Μειωμένη 

παραγωγικότητα

Αποθηκευτικός
χώρος

Επένδυση

Ποιότητα
“Σπάσιμο” των 

μπαλών πριν τον 
θρυμματισμό
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ΑΑ2: Συλλογή με ενσωματωμένο τεμαχισμό

Φάση II Αλυσίδες Αξίας

Κλάδεμα

Συλλογή με 
ενσωματωμένο 
τεμαχισμό στο 

πεδίο

Εκφόρτωση σε 
πλατφόρμα 

τοποθετημένη στην 
άκρη του πεδίου (15m3)

Μεταφορά
Αποθήκευση 
του τελικού 
προϊόντος

Τελικός Χρήστης

Αγρότες Cooperativa S.J. Bautista

SERRAT (Viñapack) PICURSA 5000

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Μεταφορά
Μειωμένη 

παραγωγικότητα

Αποθηκευτικός 
χώρος

Επένδυση

Ποιότητα
Βιολογική 

υποβάθμιση

Θερμογόνος 
Ικανότητα
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ΑΑ3: Μεταφορά με τσουγκράνα, αποθήκευση και 

τεμαχισμός στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού

Φάση II Αλυσίδες Αξίας

Κλάδεμα

Μεταφορά με 
τρακτέρ και

τσουγκράνα. Σωροί 
δίπλα στο χωράφι

Συλλογή και μεταφορά 
στις εγκαταστάσεις του 

συνεταιρισμού SJB

Τεμαχισμός στον 
αποθηκευτικό χώρο

Αποθήκευση στις 
εγκαταστάσεις του 
συνεταιρισμού SJB

Τελική 
χρήση

Υπεργολάβος 2

Αγρότες
Cooperativa SJB

Υπεργολάβος 1

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Παραγωγικότητα Μεταφορά 

Μη-Βιολογική 
υποβάθμιση

Ποιότητα

Επένδυση Υπεργολάβοι

Αγρότες Αποθηκευτικός 
χώρος



Αποφασίστηκε να συνεχίσουν με την ΑΑ3

• Η απλότητα θα επιτρέψει σε πολλούς
αγρότες να αρχίσουν να διαθέτουν τα
κλαδέματα τους.

• Οι αγρότες δεν αναλαμβάνουν
πρόσθετη εργασία. Μεταφέρουν τις
ρίζες των αμπελώνων στην περιοχή,
όπως συμβαίνει συνήθως.

• Ο συνεταιρισμός δεν επενδύει σε
δαπανηρά μηχανήματα (μόνο στο
λέβητα βιομάζας). Αντ'αυτού, γίνεται
υπεργολαβία για τη συλλογή/μεταφορά
ριζών και το τεμαχισμό

• Κύριο μειονέκτημα: Η ύπαρξη
αγροτικών υπηρεσιών στην περιοχή, με
κατάλληλα μηχανήματα και η ποιότητα
της συλλεγόμενης βιομάζας

Φάση II Επιλογή Αλυσίδας Αξίας
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Κύριες δραστηριότητες παροχής συμβουλών που προγραμματίστηκαν για 
τη φάση ΙΙΙ

• Να εντοπίσει και να επικοινωνήσει με εταιρείες αγροτικών υπηρεσιών

• Να δοκιμάσει 2 διαφορετικούς τρόπους συλλογής και μεταφοράς των 
ριζών (Επιδεικτική δράση 1):

ή ?

• Να δοκιμάσει το μηχάνημα τεμαχισμού (Επιδεικτική δράση 2)

• Να αξιολογήσει την οικονομική βιωσιμότητα  της αλυσίδας αξίας

• Να αξιολογήσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος (ακανόνιστο 
υλικό από ρίζες αμπελιών)

Φάση II Σχεδιασμός παροχής συμβουλών
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Φάση III. Ανάλυση και 

συμπλήρωση των πληροφοριών
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Ο ρόλος των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα 

αξίας του Συνεταιρισμού SJB

• Αγρότες: θα κάνουν τις εργασίες κλάδευσης και μεταφοράς με τρακτέρ και τσουγκράνα,

σχηματίζοντας μικρούς σωρούς από κλαδέματα αμπελώνων στην άκρη του χωραφιού.

• Υπεργολάβος 1: θα είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας,

οι οποίες θα επικεντρώνονται κυρίως στη συλλογή των σωρών από τους αγρότες και τη

μεταφορά τους στην εγκατάσταση αποθήκευσης που έχει ορίσει ο συνεταιρισμός. Αυτό

το έργο μπορεί να γίνει από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης

αποβλήτων.

Φάση III Επιλογή Αλυσίδας Αξίας



27Φάση III Ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας υπολειμματικής βιομάζας

1. Η υπολειμματική βιομάζα 
κλαδεύεται από τους αγρότες

3. Μετά από περίπου ένα 
μήνα, η εταιρεία 
αγροτικών υπηρεσιών 
συλλέγει τους σωρούς και 
τους μεταφέρει στον 
αποθηκευτικό χώρο του 
Συνεταιρισμού

2. Οι αγρότες με τρακτέρ και τσουγκράνα 
μεταφέρουν τα κλαδέματα στην άκρη του 
χωραφιού και σχηματίζουν σωρούς
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Ο ρόλος των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα 

αξίας του Συνεταιρισμού SJB

• Υπεργολάβος 2:. θα φέρουν και θα λειτουργήσουν τον τεμαχιστή, έτσι ώστε να

παράγουν το ακανόνιστο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Αυτό το έργο θα

γίνει από μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να

είναι η ίδια με την υπεργολάβος 1.

• Τελικός χρήστης: Ο συνεταιρισμός San Juan Bautista, θα διαχειριστεί την περιοχή

αποθήκευσης (φυσική ξήρανση) και θα λειτουργήσει τη νέα εγκατάσταση βιομάζας,

προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.

Φάση III Επιλογή Αλυσίδας Αξίας



29Φάση III Ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας υπολειμματικής βιομάζας

4. Η βιομάζα αποθηκεύεται περίπου 2 
μήνες για να μειωθεί η περιεκτικότητα 
σε υγρασία. Στη συνέχεια, μια εταιρεία 
αγροτικών υπηρεσιών φέρνει ένα 
μεγάλο τεμαχιστή και παράγει το τελικό 
προϊόν ακανόνιστου μεγέθους.



30Φάση III Development of APPR biomass value chain

5. Το ακανόνιστο υλικό καταναλώνεται 
τελικά στο οινοποιείο (Συνεταιρισμό)

Για να εγκατασταθεί ένας λέβητας
βιομάζας, έχουν έρθει σε επαφή με
τέσσερις εταιρείες ενεργειακών
υπηρεσιών (ESCO), ενώ δύο από αυτές
έχουν επισκεφθεί το οινοποιείο για να
κατανοήσουν καλύτερα τις ενεργειακές
τους απαιτήσεις



31Φάση III Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της βιομάζας
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Η δοκιμή επικύρωσης πραγματοποιήθηκε στην Tableros Losán

• Λέβητας: 4-5 MW

• Τιμή: 30-35 €/t

Φάση III Δοκιμή επικύρωσης

• Η κατανομή μεγέθους των

40-45 mm είναι εντάξει

• Η βιομάζα ήταν καθαρή

• Δεν υπήρχαν προβλήματα

σχετικά με το σύστημα

τροφοδοσίας και την

περιεκτικότητα σε τέφρα
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Φάση IV. Διάχυση 

αποτελεσμάτων
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Φάση IV. Διάχυση αποτελεσμάτων

• Βάσει προηγούμενων εργασιών, ετοιμάσαμε ένα τελικό έγγραφο για να συνοψίσουμε

τα κυριότερα αποτελέσματα και ζητήματα.

• Σκοπεύει να μεταφέρει τις πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να μπορεί να

αποφασίσει: πρέπει να συνεχίσω με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή πρέπει να

σταματήσω?

• Διοργανώθηκε τελευταία συνάντηση για να συζητηθούν τα αποτελέσματα που

παρουσιάζονται στην έκθεση και να αξιολογηθεί η απόφαση του ενδιαφερόμενου.

Φάση IV Διάχυση αποτελεσμάτων
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Ο ρόλος των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα 

αξίας του Συνεταιρισμού SJB

Φάση IV Επιλογή Αλυσίδας Αξίας



36Φάση IV Επιχειρηματικό μοντέλο

Key Partners Key activities Value Propositions Customer relationships Customer Segments

Channels

Key Resources

Cost structure Revenue streams

Farmers (associates of the 

Cooperative)

Agrarian service company

ESCOs

Other agents.

Council of Fuendejalón

DO Borja, etc.

Investment in a new biomass 

boiler and a new system to feed 

it

Storage area

Improve the image of 

sustainability business

Save money

Avoid  open air burning of the 

biomass, and reduce CO2 

emissions

Employment in the area

Waste management service 

company

Agreement with all the parters of 

the VC

Loader machine

People for O&M of the biomass 

installation and the storage area 

- Subcontractor costs:  

 Collection and transport

 Shredding

- InversInvestment necessary for a biomass boiler and a new system to feed it.

- New personal for O&M of the biomass installation.

- saving money in their energy bills

- Intagible benefit, it could be increasing the sales of wine through improving the 

image of sustainability business

Collection, transporting, storage 

y shredding of the biomass

Feedinf the hog fuel to the 

hopper; O&M of the boiler



Βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας που επιλέχθηκε 

Με βάση τους παράγοντες που προσδιορίστηκαν, τα δηλωθέντα κόστη και τα

αποτελέσματα απόδοσης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των επιδεικτικών δράσεων, η

οικονομική βιωσιμότητα εκτιμάται για 180 τόνους/έτος υπολειμματικής βιομάζας

(150 εκτάρια όπου τα κλαδέματα θα συλλέγονταν για ενέργεια)

Φάση IV Ανάλυση πληροφοριών

Περιγραφή CAPEX (€) OPEX (€/year)
Savings 

(€/year)
Σχόλια

Κλάδεμα και 

μεταφορά
- - -

Το ίδιο με το συνηθισμένο, 

αποφεύγοντας τον απαραίτητο χρόνο 

καύσης βελτιώνοντας τη μεταφορά με 

τη τσουγκράνα

Συλλογή και 

μεταφορά
- 2,426 € - Υπεργολαβία από το Συνεταιρισμό

Τεμαχισμός - 4,662 € - Υπεργολαβία από το Συνεταιρισμό

Τελικός χρήστης

110,000 € (να 

επιβεβαιωθεί

από τις

εταιρείες 

ενεργειακών 

υπηρεσιών)

13,500 € 26,000 €

CAPEX: Επένδυση για νέο λέβητα 

βιομάζας, σύστημα τροφοδοσίας, 

χώρο αποθήκευσης)

OPEX: Προσωπικό, πετρέλαιο για το 

φορτωτή, κόστος συντήρησης κλπ.

Savings: αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίμων



Βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας που επιλέχθηκε 

 Σύμφωνα με το κόστος των υπεργολάβων 1 και 2, το κόστος της

υπολειμματικής βιομάζας ισοδυναμεί με 49 € / τόνο (ή 46 € / MWhth).

Στην Ισπανία, το συνηθισμένο κόστος της θερμότητας που παράγεται

από τη βιομάζα είναι περίπου 30-50 € / MWhth. Και η ανάμιξη

ηλεκτρικής ενέργειας / βενζίνης είναι ~ 90 € / MWhth.

 Οι επενδύσεις για εγκατάσταση βιομάζας είναι 110.000 € και η περίοδος

αποπληρωμής της είναι ~ 11.5 έτη (προεξοφλητικό επιτόκιο 4%).

 Η υψηλή εξοικονόμηση καυσίμων καθιστά αυτή την πρωτοβουλία

οικονομικά εφικτή. Παρόλα αυτά, το αρχικό κόστος της εγκατάστασης

βιομάζας πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις εταιρείες ενεργειακών

υπηρεσιών.

 Ένα άυλο όφελος θα μπορούσε να είναι η αύξηση των πωλήσεων οίνου

μέσω της βελτίωσης της εικόνας της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Φάση IV Ανάλυση πληροφοριών
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Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων

Φάση IV Αξιολόγηση κινδύνων
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Τελικά συμπεράσματα

• Σύμφωνα με αυτή την τελική έκθεση, προτείνουμε στον ενδιαφερόμενο τις

ακόλουθες συστάσεις:

• Οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία της συλλογής του υλικού

χωρίς μόλυνση  Η λειτουργία μεταφοράς πρέπει να βελτιστοποιηθεί

• Η βιομάζα πρέπει να «τινάζεται» πριν προχωρήσουν στη διαδικασία

συλλογής.

• Οι εργασίες τεμαχισμού θα πρέπει να γίνονται απευθείας.

• Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας κατάλληλος λέβητας, σχεδιασμένος

ανάλογα με τις ιδιότητες του καυσίμου. Η λειτουργία πρέπει να είναι

εύκολη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις ενεργειακές

απαιτήσεις (θερμότητα και κρύο) του οινοποιείου.

• Μόλις εφαρμοστεί το επιχειρηματικό μοντέλο, θα πρέπει να γίνει μια

τεράστια δραστηριότητα διάδοσης της όλης ιδέας, προκειμένου να

αλλάξουν τα άυλα οφέλη σε απτά.

Φάση IV Τελικά συμπεράσματα



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal

Σας ευχαριστώ  θερμά για την προσοχή σας!


