
Ξεκινώντας βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες ξυλώδους 
βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 
Ενδιάμεσα αποτελέσματα και επικείμενες 

δραστηριότητες

Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από
το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός
συμβολαίου 691748 )

Το έργο

Σύσταση και προώθηση
κατάλληλων πολιτικών

Στρατηγικά σχέδια και 
ανάλυση εμποδίων

Υποστήριξη 
επιχειρηματιών

Εκπαίδευση νέων
συμβούλων

Παρατηρητήριο βιομάζας 
μόνιμων καλλιεργειών

Μελέτες περίπτωσης, 
επιχειρηματικά μοντέλα, 

επιτυχημένα παραδείγματα

Αναπαραγωγή σε άλλες 
περιοχές & χώρες

Ενημερωτικές εκστρατείες, 
αλλαγή νοοτροπίας

∆ιαβάστε πως το έργο uP_running προωθεί την αξιοποίηση
βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις μέσω:

• ∆ημοσίευσης στρατηγικών σχεδίων και διαμόρφωσης προτάσεων
πολιτικές

• Πραγματοποίησης επιδεικτικών δράσεων

• Υλοποίησης ημερίδων και συνεδρίων

• ∆ιάχυσης εμπειριών μέσω του Παρατηρητηρίου

• Εκπαίδευσης συμβούλων

• ∆ημοσίευσης ενημερωτικών δελτίων

Ενημερωθείτε
Συντονιστείτε

Γραφτείτε στο www.el.up-running.eu
για να λαμβάνετε τριμηνιαίες ενημερώσεις

Οδηγήστε την 
αλλαγή

Μαθήματα: 16 ώρες (8 ώρες εξ αποστάσεως, 8 ώρες φυσική
παρουσία)

Πότε: Νοέμβριος 2018

Αντικείμενο: ετοιμαστείτε να βοηθήσετε νέους επιχειρηματίες
στο πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών τους

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: Αξιοποίηση αγροτικών κλαδεμάτων
και εκριζώσεων και κλειδιά για την επιτυχία. Μεθοδολογία και
οδηγός για την υλοποίηση μιας προμελέτης βιωσιμότητας.

Η μάθηση στην πράξη: επωφεληθείτε από την υποστήριξη των
εταίρων του uP_running για την κατάρτιση της πρώτης σας
μελέτης.

Εάν θέλετε να εκπαιδευτείτε ως σύμβουλος

δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο yse@paseges.gr

Εκπαιδευτείτε ως σύμβουλος

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί θα είναι
διαθέσιμο και στα ελληνικά, στην επίσημη ιστοσελίδα του
έργου http://el.up-running.eu/

Συμμετοχή στο on-line κανάλι επικοινωνίας

Κάθε 2 μήνες συμμετέχετε σε μια ωριαία τηλεδιάσκεψη
(στα αγγλικά) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το
uP_running, όπου οι απόψεις σας και η εμπειρία σας
είναι ευπρόσδεκτες.

Επικοινωνία για εγγραφή: yse@paseges.gr
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Ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τη 
βιομάζα από μόνιμες 
καλλιέργειες στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκές δράσεις

Ανάλυση τομέα και στρατηγικό σχέδιο

∆ιακήρυξη Αρχών για την προώθηση της χρήσης βιομάζας

Τον Ιούλιο 2017, φορείς της Πελοποννήσου (∆ήμοι,
συνεταιρισμοί, Περιφέρεια) υπέγραψαν μια κοινή ∆ιακήρυξη
Αρχής για την προώθηση της χρήσης βιομάζας από μόνιμες
καλλιέργειες, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια αλλαγή
πολιτικής:

http://el.up-running.eu/sparti_declaration_principles/

∆ιαβάστε τις αναλύσεις του έργου uP_running για την
κατάσταση των μόνιμων καλλιεργειών, τις προοπτικές
και τις προτάσεις για την αξιοποίηση της
υπολειμματικής βιομάζας τους για την Πελοπόννησο,
τη Μακεδονία / Θράκη και για όλη την Ελλάδα:
http://el.up-running.eu/downloads/

Το έργο uP_running συντονίζει και πραγματοποιεί ενέργειες
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενημερώσει
και να επηρεάσει τις γεωργικές, ενεργειακές και
περιβαλλοντικές πολιτικές που σχετίζονται με την αξιοποίηση
βιομάζας. Οι τελικές προτάσεις πολιτικής του έργου
υποβλήθησαν τον Μάιο του 2018 σε βουλευτές του
Ευρωκοινοβουλίου.

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις  που ανιχνεύτηκαν σε 7 χώρες
Κοινά εμπόδια

• Έλλειψη ενημέρωσης
• Χωρική διασπορά και κόστος συλλογής
• Χαμηλή οικονομική αξία των κλαδεμάτων
• Ασταθής ενεργειακή πολιτική
• Έλλειψη κινήτρων που καθοδηγούνται από την αγορά

• «Πρασίνισμα» οικονομίας και αγροτικής παραγωγής
• Κυκλική οικονομία
• Μεγάλο δυναμικό βιομάζας
• ∆ιαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων
• Εξοικονόμηση κόστους διαχείρισης κλαδεμάτων
• ∆ημόσια χρηματοδότηση

Επίδειξη της αλλαγής, μοιράζοντας τη γνώση
Ναυαρχίες αξιοποίησης
5 πραγματικές περιπτώσεις αξιακών αλυσίδων βιομάζας από 
μόνιμες καλλιέργειες, από αυτοκατανάλωση έως παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ του έργου uP_running
http://www.up-running-observatory.eu/es/

Περισσότερες από 330 μετρήσεις παραγωγικότητας βιομάζας 
από μόνιμες καλλιέργειες (κλαδέματα και εκριζώσεις)
Περισσότερες από  15 μηχανικών εμπειριών συλλογής
Περισσότερες από 20 πραγματικές αλυσίδες αξίας

Θέλετε να αναφέρετε την περίπτωσή σας;
Θέλετε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας;
Επικοινωνήστε: http://www.up-running-

observatory.eu/el/Contact

Κατεβάστε την αναλυτική έκθεση στην Αγγλική 
γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στα Ελληνικά 
για κάθε περίπτωση:
http://el.up-running.eu/downloads

Υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών
Είστε πρόθυμοι να ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα;

2 περιπτώσεις μεμονωμένων αγροτών, που
ενδιαφέρονται για την παραγωγή τεμαχισμένου
ξύλου από οπωρώνες για αυτοκατανάλωση ή για
πώληση σε τρίτους.

8 συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται για την κατανάλωση
ή την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων από κλαδέματα
ελαιόδεντρων, αμπελιών, ροδακινιών, μηλιών ή κερασιών.

4 περιπτώσεις όπου εταιρείες παροχής αγροτικών
υπηρεσιών ή μεταπωλητές υπολειμμάτων διευρύνουν
τις τρέχουσες δραστηριότητές τους στην πώληση
τεμαχισμού ξύλου από μόνιμες καλλιέργειες σε
υπάρχοντες χρήστες βιομάζας

3 περιπτώσεις τελικών χρηστών που προωθούν νέες
εφοδιαστικές αλυσίδες αξίας για κλαδέματα ελαιόδεντρων
και αμπελιών με στόχο τη διαφοροποίηση της βιομάζας
που καταναλώνουν.

3 δημόσιοι φορείς που αναλαμβάνουν την
πρωτοβουλία της προώθησης νέων πρακτικών
διαχείρισης κλαδεμάτων ελαιόδεντρων, αμπελιών και
οπωρώνων και αξιοποίησής τους σε δημοτικά ή
δημόσια κτίρια.

Έχετε κάποια παρόμοια περίπτωση; Θέλετε να μάθετε από
τις εμπειρίες τους;
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αναφορές σχετικά με τη
σκοπιμότητα, το επιχειρηματικό μοντέλο και τα αποτελέσματα των
δράσεων επίδειξης.

5 πρωτοπόροι στην Ελλάδα

Μάθετε περισσότερα: 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Είστε συνεταιρισμός/σύμβουλος πρόθυμος να
μάθετε περισσότερα για να παρέχετε υπηρεσίες υποστήριξης
σε νέους επιχειρηματίες;
Βλ. Ενότητα «Join us» σε αυτό το φυλλάδιο.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ: Είστε αγρότης, συνεταιρισμός ή εταιρεία και
ενδιαφέρεστε να λάβετε υποστήριξη; Επικοινωνήστε μαζί μας
για να μας εξηγήσετε την πρωτοβουλία και τις ανάγκες σας
και θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε υποστήριξη.

Επικοινωνία: karampinis@certh.gr

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας ΕΑΣ Λακωνίας
 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου
 Α. Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ Νάουσα
 Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
 Αγροτικός Συνεταιρισμός Λειβαδιάς «Ο ΑΙΧΜΕΑΣ».

~ 12 t/έτος

225 t/έτος
(το 2015)

1,000 –
1.500 t/έτος

Έως 20,000 
t/έτος

~  8,000 t/έτος

Αυτοκατανάλωση βιομάζας 
από κλαδέματα (κλαδέματα 
και εκριζώσεις) για παραγωγή 
θερμότητας

Χρήση κλαδεμάτων αμπελιών 
για θέρμανση δημοτικών 
κτιρίων και οινοποιείου

Παραγωγή ατμού από 
κλαδέματα αμπελιών σε 
οινοποιείο/αποστακτήριο

Μεγάλης κλίμακας παραγωγή 
πελλετών και θρυμματισμένου 
ξύλου από κλαδέματα αμπελιών

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας αποκλειστικά από 
κλαδέματα ελαιόδεντρων

Κινητήριες δυνάμεις

20 φορείς έχουν ήδη υποστηριχθεί στην Ευρώπη


