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Ξεκινώντας βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες ξυλώδους βιομάζας από αγροτικά
κλαδέματα και εκριζώσεις
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Συγγραφή: ΕΚΕΤΑ
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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 υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχει.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από τους εταίρους του έργου uP_running και αποτελεί μια αναφορά
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 Εταίρων 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, διαδικασίας, ή
παρόμοιου αντικειμένου που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου
της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή
(ii).
ότι αυτή η χρήση δεν παραβιάζει ή παρεμβαίνει ιδιόκτητα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένης 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 αντιπρόσωπος από
τα υπογράφοντα μέλη της συμφωνίας του έργου uP_running , έχει ενημερωθεί 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
ΕΚΕΤΑ: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Αγροτικής Ανάπτυξης
CIRCE: Research Centre for Energy Resources and Consumption
CONFAGRI: National Confederation of Farming Cooperatives and Credit Agricole, CCRL
ΕΕ: Ευρωπαική Επιτροπή
HPK: Croatian Chamber of Agriculture
SCDF: Service Coop de France
SECB: Scientific Engineering Centre “Biomass”
UCAB: Association “Ukrainian Agribusiness Club”
UFG: University of Foggia
uP_running: Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and
plantation removal- Ξεκίνημα για ένα βιώσιμο εφοδιασμό ξυλώδους βιομάζας από αγροτικά
κλαδέματα και εκριζώσεις

ΟΡΙΣΜΟΙ
Παρατηρητήριο

Το διαδικτυακό εργαλείο χάρτης που το έργο uP_running έχει αναπτύξει
προκειμένου να καταγράψει και να εμφανίσει τις “εμπειρίες” βιομάζας από
αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις μόνιμων καλλιεργειών, όπως οι μετρήσεις
παραγωγικότητας της βιομάζας με δειγματοληψίες πεδίου, η μηχανοποιημένη
συλλογή βιομάζας και οι αλυσίδες αξίας από αυτά τα είδη βιομάζας.
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UP_RUNNING

Η βιομάζα από τα αγροτικά κλαδέματα και τις εκριζώσεις παράγεται από αμπελώνες, ελαιώνες και
οπωρώνες και αποτελεί έναν ενεργειακό πόρο που παραμένει ως επί το πλείστον
ανεκμετάλλευτος. Το έργο uP_running έχει αναπτύξει ένα ευκολόχρηστο χάρτη-εργαλείο στον
οποίο καταγράφονται οι εμπειρίες σχετικές με τα αγροτικά κλαδέματα και τις εκριζώσεις μόνιμων
καλλιεργειών, ως μέσο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης σχετικά με την χρήση
αυτού του είδους βιομάζας σε όλη την Ευρώπη. Με τον γενικό όρο «εμπειρίες» αναφερόμαστε σε:
 Στην παραγωγικότητα βιομάζας από αγροτικά κλαδέμτα και εκριζώσεις, όπως
υπολογίζεται από μετρήσεις πεδίου.
 Στις τεχνικές συλλογής που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές, επιδείξεις ή σε υπάρχουσες
αλυσίδες αξίας.
 Σε Υπάρχουσες αλυσίδες αξιοποίησης βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις.
Το Παρατηρητήριο είναι ένα μητρώο της παραγωγικότητας της βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα
και εκριζώσεις το οποίο καταγράφει αποτελέσματα από δειγματοληψίες πεδίου,
μηχανοποιημένες συλλογές και επιτυχημένες περιπτώσεις αλυσίδων αξίας. Το Παρατηρητήριο
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες που θέλουν να
μάθουν περισσότερα σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικά
κλαδέματα και εκριζώσεις.
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για έναν δυνητικό χρήστη οι πληροφορίες που
καταγράφονται από το Παρατηρητήριο αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους.
Παραγωγικότητα βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις
Το ποσό των υπολειμμάτων που παράγονται από τα κλαδέματα και τις εκριζώσεις δεν είναι
συνήθως γνωστό στους αγρότες ή σε άλλους τοπικούς φορείς, και είναι αρκετά μεταβλητό καθώς
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ηλικία του δένδρου, την ποικιλία της καλλιέργειας,
τις κλιματικές συνθήκες, το τοπικό κλίμα, τις συνθήκες του εδάφους, την εντατικοποίηση, το είδος
των διεργασιών κλαδέματος, το επίπεδο άρδευσης, κλπ. οι οποίοι ποικίλουν από αγροτεμάχιο σε
αγροτεμάχιο. Η πρόθεση είναι ότι, με τη συλλογή και την απεικόνιση πραγματικών δεδομένων
πεδίου, οι χρήστες του Παρατηρητηρίου θα μπορούν να κάνουν ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την
παραγωγικότητα αυτών των ειδών βιομάζας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί
να περιηγηθεί στο Παρατηρητήριο για να βρεί την παραγωγικότητα της βιομάζας από τα αγροτικά
κλαδέματα και εκριζώσεις για καλιέργειες και ποικιλίες οι οποίες διαχειρίζονται με παρόμοιο
τρόπο όπως στην περίπτωση του˙ κατά αυτόν τον τρόπο αυτός/αυτή μπορεί να επιλέξει τις
παραγωγικότητες παρόμοιων αγροτεμαχίων (από την άποψη καλλιέργειας, ποικιλίας, ηλικίας,
ζωηρότητας, τύπος κλαδέματος, κλπ.) και έτσι να κάνει μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση του δυναμικού
βιομάζας. Επίσης παρέχει στους αγρότες, τους τεχνικούς και τους επιστήμονες κατευθυντήριες
γραμμές για το πως να εκτελέσουν τις δικές τους μετρήσεις, οι οποίες μπορούν επίσης να
απεικονιστούν ως νέα σημεία δεδομένων στο παρατηρητήριο.
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Συλλογή βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις
Οι τρόποι μετακίνησης της βιομάζας από το εσωτερικό του αγροτεμαχίου στην άκρη του είναι η
αρχή της κάθε αλυσίδας αξίας βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις και καθορίζει
πλήρως την μορφή και την ποιότητα της βιομάζας. Το uP_running διαπίστωσε πως οι παράγοντες
που εμπλέκονται ή απασχολούνται ή επηρεάζουν την προετοιμασία μιας νέας αλυσίδας αξίας,
συχνά έχουν αμφιβολίες για το πώς θα εκτελέσουν αυτές τις εργασίες. Επομένως, είναι πολύ
σημαντικό να μπορεί το Παρατηρητήριο να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άλλοι
πραγματοποίησαν τη συλλογή βιομάζας στο χωράφι. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί ανάλογα με
την καλλιέργεια, ή με βάση τον τύπο των υπολειμμάτων και να βρει διάφορες δοκιμές
μηχανοποιημένης συλλογής αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων, τους διάφορους τύπους των
μηχανημάτων, τις επιδόσεις τους (εκφρασμένες σε τόνους ανά ώρα- μια κρίσιμη παράμετρο για
τη βιωσιμότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας) και τα κύρια προβλήματα που παρατηρούνται.
Επιπλέον, καθώς υπάρχουν ήδη εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες για τη συλλογή και τη
διαχείρηση αυτών των ειδών βιομάζας, μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα του Παρατηρητηρίου είναι
να δείξει στους χρήστες το ποιές ακριβώς είναι αυτές οι μηχανές, ποιός τις κατασκευάζει και πώς
έχουν αποδόσει σε επιδεικτικές δοκιμές ή και στην πράξη.
Υπάρχουσες αλυσίδες αξίας βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις
Κατά την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας, οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν
δυσκολίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ενός επιχειρηματικού μοντέλου και την οργάνωση της
συνολικής αξιακής αλυσίδας. Το Παρατηρητήριο περιέχει τη δυνατότητα προβολής αλυσίδων
αξίας που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς θεωρείται κρίσιμο το να δείξουμε στους δυνητικούς
εμπλεκόμενους σε μια νέα προσπάθεια τα βήματα που χρειάζονται για να προχωρήσει κανείς στην
αξιοποίηση της βιομάζας. Η ποικιλία και το μέγεθος των αλυσίδων αξίας είναι τόσο διαφορετικά,
για αυτό η επεξήγηση για το πώς τις εφάρμοσαν οι άλλοι είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή
της αλυσίδας, και κατ’ επέκταση για την ευρέως διάδοση της χρήσης της βιομάζας από τα ΚΛΕΚ.
Σύνοψη
Σε γενικές γραμμές το Παρατηρητήριο επιδιώκει να διευκολύνει τους χρήστες με μια καλύτερη
κατανόηση του δυναμικού της βιομάζας που παράγουν και να ταυτοποιήσουν επιτυχημένες
περιπτώσεις εκμετάλλευσης προς αναπαραγωγή και μίμηση. Έτσι, το Παρατηρητήριο του
uP_running αναμένεται να είναι χρήσιμο για τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τις εταιρίες
παροχής υπηρεσιών στην γεωργία, τους έμπορους βιομάζας, μεταξύ άλλων, ώστε να εντοπίζουν
και να αναπτύσσουν, βάση των αναγκών τους, βέλτιστες αλυσίδες αξίας για εκμετάλλευση της
βιομάζας από τα αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις και με απώτερο σκοπό τη μετάβασησε μια
πράσινη και βιώσιμη κοινωνία.
Σημείωση
Το παρόν έγγραφο είναι ένα συνοπτικό εγχειρίδιο, με στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τις
βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους
διάφορους τύπους εμπειριών και των συναφών αρχείων μπορούν να βρεθούν στην έκθεση του
παραδοτέου με τίτλο: ‘D6.1: Εγχειρίδιο διαδυκτιακού παρατηρητηρίου’. Η έκθεση αυτή είναι
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διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου και της ιστοσελίδας
του έργου του uP_running.
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Παρατηρητήριο εισέλθετε στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.up-running-observatory.eu/el/ (αρχική σελίδα του παρατηρητηρίου, βλ.
Εικόνα 1).
Κύριες
καρτέλες

Σύστημα
φιλτραρίσματος
Γλώσσες

Λογότυπο
του έργου

Εμφάνιση των
σημείων
δεδομένων

Υπόμνημα των
σημείων δεδομένων

Λίστα
αναζήτησης
αποτελεσμάτων

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα του Παρατηρητηρίου. Πηγή: http://www.up-running-observatory.eu/el/
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2. Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Επιλέξτε τι είδους ΄΄εμπειρία΄΄ από τα αγροτικά κλαδέματα
και εκριζώσει θέλετε να εμφανιστεί στο Παρατηρητήριο ( βλ. Εικόνα 2).
3. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ή να καταργήσετε όλες τις επιλογές. Όταν
επιλέγονται/καταργούνται όλα τα κουτιά τσεκαρίσματος, θα εμφανίζονται όλοι οι τύποι
δεδομένων που είναι καταγεγραμένοι.
2

3
Εικόνα 2. Σύστημα φιλτραρίσματος του πΠρατηρητηρίου. Πηγή: http://www.up-running-observatory.eu/el/

4. Εισάγετε σε ποιά χώρα θέλετε να δείτε τις «εμπειρίες» από τα ΚΛΕΚ. Επιλέξτε την χώρα
που σας ενδιαφέρει από την λίστα των χωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε όλες
τις χώρες προκειμένου να εμφανιστούν τα αποτελέσματα για όλες τους (βλ. Εικόνα 3).
5. Επιλέξτε τα καλλιεργούμενα είδη για τα οποία θέλετε να εμφανιστούν οι εμπειρίες των
αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεις (βλ. Εικόνα 3).
6. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε όλα τα είδη προκειμένου να
εμφανιστούν οι εμπειρίες για όλα τα είδη των καλλιεργειών (βλ. Εικόνα 3).
7. Πατήστε το κουμπί ‘αναζήτηση’ για να εμφανιστούν τα σημεία δεδομένων σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. Εικόνα 3).
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Εικόνα 3. Σύστημα φιλτραρίσματος του παρατηρητηρίου. Πηγή: http://www.up-running-observatory.eu/el/

8. Αφού πατήσετε το κουμπί αναζήτησης , όλα τα σημεία δεδομένων από τις «εμπειρίες»
των ΚΛΕΚ, που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης σας, θα εμφανιστούν στο χάρτη (βλ.
Εικόνα 4).
9. Το υπόμνημα καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που παρέχεται για κάθε σημείο
δεδομένων (βλ. Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Απεικόνηση των σημείων δεδομένων και υπόμνημα του Παρατηρητηρίου. Πηγή:: http://www.uprunning-observatory.eu/el/

10. Όταν πατάτε πάνω σε ένα σημείο δεδομένων, εμφανίζεται ένα σύντομο κείμενο με τις πιο
σημαντικές πληροφορίες της συγκεκριμένης εμπειρίας (βλ. Εικόνα 5).
11. Πατήστε στο κουμπί ‘περισσότερες πληροφορίες’ (βλ. Εικόνα 5) για να ανοίξει το
αναδυόμενο παράθυρο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για το επιλεγμένο σημείο (βλ.
Εικόνα 6).
12. Πατήστε στην επιλογή ‘δείτε το pdf’ για να κατεβάσετε όλες τις πληροφορίες για το
συγκεκριμένο σημείο σε μορφή pdf (βλ. Εικόνα 5).

Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
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Αρχείο: Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
Συγγραφείς: ΕΚΕΤΑ
:
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Έκδοση: V1
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Εικόνα 5. Κείμενο των δεδομένων σημείων στο Παρατηρητήριο. Πηγή: http://www.up-runningobservatory.eu/el/

Εικόνα 6. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα σημεία δεδομένων του Παρατηρητηρίου. Πηγή:
http://www.up-running-observatory.eu/el/

13. Η αναζήτηση αποτελεσμάτων εμφανίζεται επιπλέον ως λίστα με τα κύρια χαρακτηρηστικά
των σημείων δεδομένων. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τα προαναφερθέντα κουμπιά
‘περισσότερες επιλογές’( ) ή ‘δείτε το pdf’ ( ) (βλ. Εικόνα 7).

Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
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Αρχείο: Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
Συγγραφείς: ΕΚΕΤΑ
:
Αναφορές: D6.1 uP_running ID GA 691748

Έκδοση: V1
Ημερομηνία: 3/2/17

Εικόνα 7. Η λίστα της αναζήτησης των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου. Πηγή: http://www.up-runningobservatory.eu/el/

Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
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Αρχείο: Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
Συγγραφείς: ΕΚΕΤΑ
:
Αναφορές: D6.1 uP_running ID GA 691748

3

Έκδοση: V1
Ημερομηνία: 3/2/17

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Εάν θέλετε να εισάγετε δεδομένα στο παρατηρητήριο του uP_running, π.χ. μια καινούργια
μέτρηση πεδίου από το δυναμικό της βιομάζας των ΚΛΕΚ, μια νέα εμπειρία συλλογής ή μια νέα
αλυσίδα αξίας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
1. Επιλέξτε την καρτέλα ”Χρήσιμα έγγραφα” της ιστοσελίδας του παρατηρητηρίου (βλ. Εικόνα
8.).
2. Κατεβάστε το αρχείο που σχετίζεται με τον τύπο των πληροφοριών από τις “έμπειρίες”
που επιθυμείτε να παρέχετε στο παρατηρητήριο πχ. Κλαδέματα, εκριζώσεις,
μηχανοποιημένη συλλογή, αλυσίδες αξίας (βλ. Εικόνα 8.). Όλα τα αρχεία είναι πλήρως
μεταφρασμένα στα Ελληνικά, καθώς και στις υπόλοιπες γλώσσες του έργου.

Εικόνα 8. Συμβολή των δεδομένων από τις ‘εμπειρίες’ των ΚΛΕΚ στο Παρατηρητήριο. Πηγή: http://www.up-runningobservatory.eu/el/

3. Συμπληρώστε τα αρχεία. Οι περισσότερες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν
σημειώνοντας απλά τα κατάλληλα κουτιά ή παρέχοντας απλά αριθμητικά δεδομένα.
o Εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε μια μέτρηση πεδίου για την
παραγωγικότητα της βιομάζας από τα αγροτικά κλαδέματα ή εκριζώσεις,
διαβάστε το αρχείο με τις οδηγίες για δειγματοληψία. Παρέχει σαφείς οδηγίες για
το πως πρέπει να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους μετρήσεις, τι εργαλεία
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πως να αποφευχθούν λάθη κατά την διάρκεια των
μετρήσεων, φόρμες για την καταγραφή των μετρήσεων βάρους, κλπ.
4. Στείλτε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μέσω email στον υπεύθυνο επικοινωνίας που
αντιστοιχεί στη χώρα σας (βλ. Πίνακας 1).

Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
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Αρχείο: Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
Συγγραφείς: ΕΚΕΤΑ
:
Αναφορές: D6.1 uP_running ID GA 691748

4

Έκδοση: V1
Ημερομηνία: 3/2/17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία και χρειάζεστε βοήθεια, ή εάν επιθυμείτε να παρέχετε νέα
δεδομένα στο Παρατηρητήριο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους για τη συλλογή των
δεδομένων που αντιστοιχούν στην δική σας χώρα.
Πίνακας 1. Στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών

Στοιχεία επικοινωνίας για υπευθύνους πληροφοριών ανά χώρα
Έταιρος
έργου

Υπεύθυνος/η

Email

Ιταλία

UFG

Massimo Monteleone

massimo.monteleone@unifg.it

Ελλάδα

ΕΚΕΤΑ

Μανώλης Καραμπίνης

karampinis@certh.gr

Ισπανία

CIRCE

Daniel García

daniel.garcia@fcirce.es

SECB

Olha Haidai

haidai@biomass.kiev.ua

UCAB

Alla Kravchenko

kravchenko@ucab.ua

HPK

Tajana Radić

tajana.radic@komora.hr

Χώρα

Τηλέφωνο

Χώρες Επίδειξης

Ουκρανία

+39
0881538223
+30
2111069518
+ 34
876555511
+38
0976402967
+38
0970304533

Χώρες Προβολής
Κροατία

Camille Poutrin
Γαλλία

SCDF
Samir Hadour

Πορτογαλία

CONFAGRI

Luís Calaim

camille.poutrin@servicescoopde
france.coop
samir.hadour@servicescoopdefr
ance.coop
luis@confagri.pt

+38
5(0)16109260
+33
144175840
+33
144175845
+35
1969891969

Είναι επίσης δυνατό να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης του Παρατηρητηρίου μέσω της
φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Τέλος, εάν επιθυμείτε να παρέχετε δεδομένα από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους από το ΕΚΕΤΑ και το CIRCE.

Παρατηρητήριο: Εγχειρίδιο χρηστών
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