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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

APPR  Αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 
GHG  Greenhouse Gases 
ΚΘΔ  Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη 
PrMov  Πρωτοπόρος (Prime Mover) 
 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

APPR 
Τα Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις αναφέρονται σε αγροτικά ξυλώδη υπολείμματα 
που παράγονται σαν αποτέλεσμα αγρονομικών εργασιών που εφαρμόζονται σε 
αμπελώνες, ελαιώνες και οπωρώνες (μόνιμες καλλιέργειες). 

Αλυσίδα αξίας 
βιομάζας APPR 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην 
προετοιμασία και τη χρήση των προϊόντων βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες. 

Θρύμματα 
Θρυμματισμένη ξυλώδης βιομάζα με την μορφή τεμαχίων με καθορισμένη κατανομή 
μεγέθους σωματιδίων που έχει παραχθεί με μηχανική επεξεργασία με αιχμηρά εργαλεία 
όπως τα μαχαίρια. 

DC Team 
Ομάδα χώρας επιδεικτικής δράσης, αναφέρεται στη συνεργασία ενός αγροτικού εταίρου 
(AP) και ενός τεχνικού εταίρου (TP) της χώρας επιδεικτικής δράσης. 

Χώρα 
επιδεικτικής 
δράσης 

Υπάρχουν τέσσερεις χώρες επιδεικτικών δράσεων στο έργο uP_running: η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Ελλάδα και η Ουκρανία. Οι χώρες επιδεικτικών δράσεων είναι οι χώρες αυτές 
στις οποίες έλαβαν χώρα οι επιδεικτικές δράσεις. 

Τεμαχισμένο 
ξύλο 
ακανόνιστου 
μεγέθους(hog 
fuel) 

Ξύλο που έχει κομμάτια διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, συνήθως πιο ανομοιογενή 
από τα θρύμματα. Η κύρια διαφορά από τα θρύμματα ξύλου είναι ότι το τεμαχισμένο 
ξύλο ακανόνιστου μεγέθους (hog fuel)  παράγεται με θρυμματισμό με αμβλεία εργαλεία 
όπως κυλίνδρους ή σφυριά. 

Πρωτοπόρος 

Ένας ενδιαφερόμενος φορέας που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία να ξεκινήσει μια 
νέα αλυσίδα αξίας με βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες. Είναι ο κύριος φορέας στην 
αλυσίδα αξίας, ο φορέας που εμπλέκεται με τους άλλους και που κάνει τα πράγματα να 
συμβούν. Είναι γενικά ο πιο ενεργός φορέας και συνήθως ο παράγοντας που 
αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου όταν επενδύει στη νέα αλυσίδα αξίας. 
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1. Εισαγωγή 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: UP_RUNNING ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που υλοποιεί το έργο uP_running για την απελευθέρωση του 

ισχυρού δυναμικού της βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις είναι η υποστήριξη που προσφέρει 

στους πρωτοπόρους φορείς στην λήψη αποφάσεων πριν ξεκινήσουν μια νέα πρωτοβουλία. Την άνοιξη του 

2017, επιλέχθηκαν συνολικά 20 δικαιούχοι, 5 ανά δημογραφική χώρα (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 

Ουκρανία). Η επιλογή έγινε από τους εταίρους του έργου σε κάθε υποψήφια χώρα μετά από μια ανοιχτή 

δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με μια διαφανή διαδικασία που εξέταζε σειρά 

αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων καθώς και ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. συμβατότητα 

βιωσιμότητας του εδάφους, δέσμευση των δικαιούχων).  

Οι 20 δικαιούχοι παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά προφίλ: αγρότες, συνεταιρισμοί, αγροτοβιομηχανίες, 

διαχειριστές υπολειμμάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, δημοτικά συμβούλια κλπ. Επιπλέον, το μέγεθος 

των πρωτοβουλιών τους κυμαίνεται από μικρούς σκοπούς αυτοκατανάλωσης (π.χ. κινητοποίηση 60 t/y 

αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων) έως τη δημιουργία σύνθετων αλυσίδων εφοδιασμού όπου 

εμπλέκονται πολλοί παράγοντες (κινητοποίηση > 10.000 t/y αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων).  

Δεδομένου ότι πολλοί διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στις 20 δυναμικές αλυσίδες 

αξίας, η ονομασία "πρωτοπόροι" (PrMov) χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στον κύριο παράγοντα στην 

αλυσίδα αξίας (δηλαδή, ο δικαιούχος της υποστήριξης uP_running): είτε άτομα, οργανώσεις που 

αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και τους αντίστοιχους κινδύνους και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική 

στήριξη.  

Για το σκοπό αυτό, από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018 από κοινού ένας τεχνικός και ένας 

αγροτικός εταίρους του έργου uP_running εργάστηκαν ενεργά σε κάθε υποψήφια χώρα. Το γεωγραφικό 

πεδίο των επιδεικτικών δραστηριοτήτων και το όνομα των εταίρων επίδειξης απεικονίζονται στην  Εικόνα1.  
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Εικόνα1. Χώρες επιδεικτικών δράσεων και οι αντίστοιχες ομάδες επιδεικτικών δράσεων (DC teams): ASAJA και CIRCE 
στην Ισπανία, DARe Puglia και UFG στην Ιταλία, ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα και UCAB και SECB στην 

Ουκρανία. 

Χάρη στην εμπειρία και τις γνώσεις τους, οι ομάδες επιδεικτικών δράσεων συνοδεύαν τους πρωτοπόρους, 

έτσι ώστε στο τέλος της συνοδείας είχαν πολύ σαφέστερο πεδίο όσον αφορά την καινοτόμο επιχείρηση που 

θέλουν να ξεκινήσουν. Από γενική άποψη, η συνοδεία αποσκοπούσε κυρίως να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν γνώσεις, να κατανοήσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν, να δοκιμάσουν σε 

πιλοτική κλίμακα την αλυσίδα αξίας που θα ήθελαν να ξεκινήσουν και να αποκτήσουν μια σειρά στοιχείων 

για την τελική λήψη αποφάσεων: "πρέπει να μείνω ή πρέπει να πάω;" Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα της 

συνοδείας αντιστοιχεί σε 20 (πρωτοπόρους) PrMovs που έχουν την εξουσία να πάρουν τη σωστή απόφαση: 

είτε να προχωρήσουν στην πρωτοβουλία είτε να σταματήσουν. 

 

Στην παρούσα έκθεση, οι αναγνώστες θα βρουν τα 20 "ενημερωτικά δελτία" όπου περιγράφονται με 

σαφήνεια και συνοπτικά οι 20 πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που συνοδεύτηκαν και τα κυριότερα 

αποτελέσματα των επιδεικτικών δράσεων. 
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2. Κύρια 

αποτελέσματα από τις 

επιδείξεις πιλοτικών 

αλυσίδων αξίας 
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2 ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑΣ  

Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τα είδη των  πρωτοπόρων (PrMov) που συνοδεύτηκαν και τα κύρια επιχειρηματικά 

μοντέλα που προτείνονται. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ή έχουν άμεση 

σχέση με τους παραγωγούς αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων (σε 12 περιπτώσεις) που είτε 

ιδιοκαταναλώνουν την βιομάζα είτε πωλούν τμήμα της σε τοπικούς τελικούς χρήστες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για την Ελλάδα, όπου οι 5 πρωτοπόροι (PrMovs) είναι γεωργικοί συνεταιρισμοί που αναζητούν εναλλακτικές 

χρήσεις του ξύλου από μόνιμες καλλιέργειες. Στις άλλες χώρες επιδεικτικών δράσεων, μερικοί πρωτοπόροι 

(PrMovs) είναι καταναλωτές που δημιουργούν μια ζήτηση, η οποία ενεργοποιεί την εφαρμογή της αλυσίδας 

αξίας. Οι περισσότεροι από αυτούς όχι μόνο καταναλώνουν τη βιομάζα αλλά και συμμετέχουν στις 

επιχειρήσεις εφοδιαστικής. Αυτοί οι τελικοί χρήστες μπορούν να παράγουν θερμότητα, ψύξη ή / και 

ηλεκτρισμό από την εισερχόμενη βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις. Τέλος, δύο πρόσθετοι 

πρωτοπόροι (PrMovs) δεν είναι ούτε παραγωγοί ούτε καταναλωτές της βιομάζας: είναι εξωτερικές εταιρείες 

που προσφέρουν υπηρεσίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση ή μεταφορά βιομάζας από αγροτικά 

κλαδέματα και εκριζώσεις.  

Πίνακας 1. Σύνοψη των 20 PrMov και τύποι των αλυσίδων αξίας που  επιλέχθηκαν  

Ρόλος PrMov  Προφίλ PrMov  Μοντέλο αλυσίδας αξίας Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Ουκρανία 
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Αγρότης 
Συλλογή κλαδεμάτων από ίδια ή 

γειτονικά χωράφια για ιδιο-
κατανάλωση  

  
Demo12 

 
 

Αγροτικός 
συνεταιρισμός 

Συνεργατική συλλογή βιομάζας 
και ιδιο-κατανάλωση σε σχετική 

εγκατάσταση 

Demo1 
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Αγρότης 
Συλλογή και επεξεργασία ίδιων 

κλαδεμάτων για την εμπορία τους 
ως θρυμματισμένο ξύλο  

   
Demo18 

 

Αγροτικός 
συνεταιρισμός 
/ Παραγωγός 

φρούτων 

Συλλογή κλαδεμάτων από ίδια 
χωράφια για την εμπορία τους 

(νοικοκυριά, σχολεία, 
θερμοκήπια, κτλ.) 

Demo2 

 
Demo3 

 

 
Demo14  

 

Demo17 

 
Demo20 

 

Αγροτικός 
συνεταιρισμός 

Συμμαχία με παραγωγό πελλετών 
για την παραγωγή αγροτικών 

πελλετών 

Demo5 
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Εταιρία 
αγροτικών 
υπηρεσιών 

Παροχή υπηρεσιών συγκομιδής, 
αποθήκευσης και 

μετασχηματισμού της βιομάζας 
για πώληση στους τελικούς 

καταναλωτές 

 
Demo6 

 
  

Διαχείριση 
υπολειμμάτων 

Παρέχει υπηρεσία για την 
απομάκρυνση φυτών. Δημιουργεί 
ένα κέντρο εφοδιασμού βιομάζας 

στις εγκαταστάσεις του. 

  
Demo11 

(κάθε 
καλλιέργεια) 
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Αγροτικός 
καταναλωτής 

Αγοράζει την βιομάζα για την 
παραγωγή θερμότητας για την 

ξήρανση γεωργικών προϊόντων. 
 

Demo7  
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Παράγει επίσης ηλεκτρική 
ενέργεια που πουλά στο δίκτυο. 

Βιομηχανικός 
καταναλωτής  

Δημιουργεί μια σημαντική 
ζήτηση, οργανώνει την αλυσίδα 

εφοδιασμού και τις συμβάσεις με 
τους μεσάζοντες 

 

Demo9 

 
Demo10 

 

  

Δημόσια αρχή 
(καταναλωτής) 

Δημιουργεί την αρχική ζήτηση και 
προωθεί τον τοπικό διάλογο για 
να καθιερώσει μια αρχική χρήση 

βιομάζας από μόνιμες 
καλλιέργειες σε δημόσια κτίρια 

  
Demo13 

 

Demo16 

 
Demo19 

 

 

Τα γεγονότα που περιεγράφηκαν παραπάνω παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο στο Σχήμα 2, το οποίο 

στηρίζεται στον κύριο τύπο οργανώσεων PrMov και την επιδιωκόμενη τελική χρήση του της βιομάζας από 

μόνιμες καλλιέργειες (APPR).  

    

Εικόνα 2.  Κατηγοριοποίηση των επιδεικτικών δράσεων του έργου uP_running σύμφωνα με το είδος του πρωτοπόρου 
(PrMov) (άξονας x), το είδος της τελικής χρήσης (άξονας y) και το μέγεθος της πρωτοβουλίας σε τόνους ανά έτος 

(μέγεθος φυσαλίδας) 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 19 επιδεικτικές δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 50 

ενδιαφερόμενοι και παρήγαγαν περισσότερους από 130 τόνους βιομάζας από αγροτικά κλαδέματα και 

εκριζώσεις. Ένα demo δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία με τον PrMov 8 "Cantina Apulia" λόγω 

της δραστικής αλλαγής του τιμολογίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που καθιστούσε το 

επιχειρηματικό σχέδιο πλέον μη έγκυρο.  

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις (11 από τις 19 επιδεικτικές δράσεις), το τελικό προϊόν βιομάζας από 

αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις ήταν σε μορφή τεμαχισμένου ξύλου (hog fuel), το οποίο ελήφθη είτε 

με χειροκίνητα τροφοδοτούμενο τεμαχιστή, είτε με μηχανή κοπής με ενσωματωμένο τεμαχιστή είτε με 
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μεγάλο στατικό τεμαχιστή. Για τις άλλες περιπτώσεις, πιο ομοιόμορφα θρύμματα ξύλου ελήφθησαν από 

χειροκίνητα τροφοδοτούμενους τεμαχιστές σε 5 δείγματα, δύο διαφορετικά είδη "αγροτικών πελλετών" 

παρήχθησαν στην Ουκρανία και την Ιταλία και μία μπρικέτα στην Ουκρανία. Όσον αφορά τις επιδόσεις των 

μηχανημάτων, μπορεί να υπογραμμιστεί ότι όχι μόνο εξαρτάται από την τεχνολογία του εξοπλισμού αλλά 

πολύ συχνά από το σχήμα και το μέγεθος των κλαδιών που επηρεάζουν έντονα την ικανότητα τροφοδοσίας. 

Όσον αφορά την επιλογή της τεχνολογίας συγκομιδής, φαίνεται ότι οι ενσωματωμένοι τεμαχιστές 

αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή, προσφέροντας διαφορετικές παραλλαγές (πίσω ή μπροστά, με 

μεγάλους σάκους ή δοχεία κλπ.) και αποφεύγοντας την μετακίνηση των κλαδεμάτων (με την αντίστοιχη 

ενσωμάτωση χώματος). Παρ 'όλα αυτά, αν και έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα για τους ελαιώνες, πρέπει 

να προσαρμοστούν για τα στενότερα μοτίβα φύτευσης οπωρώνων και αμπελώνων. Επιπλέον, η καλή 

προετοιμασία της κλάδευσης στο πεδίο με χειροκίνητη ή μηχανική στοίχιση είχε μια κρίσιμη επίδραση στην 

ικανότητα συγκομιδής και τις απώλειες. 

Από την άποψη της οικονομικής σκοπιμότητας των επιδεικτικών αλυσίδων αξίας, διαπιστώθηκε ότι το κόστος 

της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το εφοδιαστικό σύστημα 

και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, την παραγωγικότητα της βιομάζας και πολλούς άλλους 

παράγοντες (μεταφορές, χειριστής, επενδύσεις, κ.α.). Γενικά, τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα 

και, στις περισσότερες περιοχές, η βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες  ανταγωνίζεται άμεσα με άλλη βιομάζα 

καλής ποιότητας και σχετικά χαμηλής τιμής (30-70 €/τόνο), π.χ. πριονίδια, κελύφη αμυγδάλου, 

θρυμματισμένο ξύλο δασοκομίας. Η ανάλυση καυσίμων και η εκτίμηση της αξίας τους έδειξαν ότι ένα κοινό 

ζήτημα για τη βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες σχετίζεται με την κατανομή μεγέθους σωματιδίων, η οποία 

περιορίζει σημαντικά τη χρήση αυτού του καυσίμου σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιομάζας. Οι 

περισσότερες από τις επιδεικτικές δράσεις υπογράμμισαν την απόλυτη αναγκαιότητα να ξεκινήσει μια 

αλυσίδα αξίας με γνώμονα τους τελικούς χρήστες και να εξετάσει λεπτομερώς την ικανότητά τους να 

χειρίζονται τη βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις. Υπό αυτή την έννοια, εξακολουθούν να 

απαιτούνται προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των δυνητικών καταναλωτών, την 

προσαρμογή των τεχνολογιών καύσης και την εκπαίδευση των φορέων εκμετάλλευσης και των τεχνικών που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και χρήση της βιομάζας αυτής. Από την άλλη πλευρά, οι πιο συνηθισμένες 

μορφές βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες (τεμαχισμένο και θρυμματισμένο ξύλο) δεν είναι τυποποιημένες 

και δεν μπορούν να σταλούν στην αγορά ως εμπόρευμα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα του 

προϊόντος μπορεί επίσης να είναι ένα ζήτημα. Η υγρασία μπορεί να ελεγχθεί μέσω μακρύτερης ξήρανσης στο 

χωράφι. Ωστόσο, η πρακτική αυτή πρέπει να εγκριθεί από τους αγρότες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

τέφρα είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό για τις ετήσιες κλαδεύσεις και δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από ένα 

συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορθές πρακτικές για την αποφυγή ανάμιξης 

με χώμα και άλλες επιμολύνσεις στη βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις. 

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα που εμπλέκονται στις επιδεικτικές δράσεις, η μεγάλη πλειοψηφία 

βασίζεται στην τοπική χρήση της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες, με γεωγραφική ακτίνα μικρότερη από 

30 km, και σε σχετικά μικρής έως μεσαίας κλίμακας χρήση για θέρμανση, δηλαδή μικρότερη από 2.000 

τόνους ετησίως. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για το Demo 9 και το Demo 10 της Ιταλίας, καθώς και για το 

Demo 17 της Ουκρανίας. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με τις υφιστάμενες περιπτώσεις που έχουν 

καταχωρηθεί στο Παρατηρητήριο1. 

Από τους 20 PrMov που συνοδεύτηκαν, εντοπίστηκαν δύο κύριοι τύποι παραγωγών βιομάζας από αγροτικά 

κλαδέματα και εκριζώσεις. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μεμονωμένοι αγρότες ή οι επιχειρήσεις που κατέχουν 

                                                             
1 uP_running project, Observatory map of biomass from agrarian pruning and plantation removal. http://www.up-
running-observatory.eu/en/  

http://www.up-running-observatory.eu/en/
http://www.up-running-observatory.eu/en/
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μεγάλη επιφάνεια μόνιμων καλλιεργειών, δηλαδή πάνω από 300 εκτάρια. Συνήθως διαθέτουν τους 

ελκυστήρες, τους τεμαχιστές και τα φορτηγά που χρειάζονται για τις περισσότερες λειτουργίες εφοδιαστικής. 

Αυτή είναι η περίπτωση των Demos 17, 18 και 20 της Ουκρανίας, καθώς και το Ισπανικό Demo 14. Παρόλα 

αυτά, οι περισσότεροι παραγωγοί είναι μεμονωμένοι αγρότες ή συνεταιρισμοί με μικρά και διασκορπισμένα 

αγροτεμάχια που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με ρυμουλκούμενα και βαριά μηχανήματα. Σε αυτή την 

περίπτωση, η βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις βρίσκεται στα χέρια πολλών ιδιοκτητών, 

πράγμα που καθιστά δυσκολότερη την εφοδιαστική και περιορίζει την ικανότητα για επενδύσεις. Για τους 

λόγους αυτούς, η παρουσία των επιχειρήσεων αγροτικών υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές και η ικανότητά 

τους να διαχειρίζονται τη χρήση της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες είναι καθοριστικής σημασίας για τη 

δημιουργία της αλυσίδας αξίας. Εναλλακτικά, η συγκέντρωση / συνεργασία μεταξύ πολλών πρωτογενών 

παραγωγών για την αγορά των μηχανημάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει λύση. 

Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, η εξοικονόμηση είναι 

υψηλή, δηλαδή μεταξύ 81 και 97%, πράγμα που σημαίνει ότι χιλιάδες τόνοι εκπομπών ισοδυνάμου CO2 

μπορούν να εξοικονομηθούν ετησίως χάρη στην κινητοποίηση της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες. 

Εάν εκφράζονται ανά μονάδα παραγόμενης θερμότητας, οι αλυσίδες αξίας που βασίζονται στη βιομάζα 

αγροτικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων παράγουν μεταξύ 2 και 7 g CO2/MJ. Αυτό είναι περισσότερο από 

δέκα φορές χαμηλότερο σε σύγκριση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τα ορυκτά 

καύσιμα (που καθορίζονται σε 80 g CO2/MJ από την πρόταση RED II). 

Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ο κρίσιμος ρόλος που μπορούν να έχουν οι δημόσιες αρχές στην 

ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών. Πρώτον, οι καταναλωτές της τοπικής βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες 

δημιουργούν μια νέα ζήτηση και ενεργοποιούν νέες αλυσίδες αξίας. Αυτή είναι η περίπτωση των Demo 13, 

16 και 19, τα οποία προωθούνται αντίστοιχα από τα δημοτικά συμβούλια της Calanda (Ισπανία), του Vinnytsia 

και του Bolgrad (Ουκρανία). Αυτά τα μοντέλα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε αγροτικές περιοχές 

με υψηλή πυκνότητα μόνιμων καλλιεργειών, δεδομένου ότι επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 

αποφυγή εκπομπών από ανοικτή καύση, την οικολογική επένδυση των δημοτικών κτιρίων και, γενικότερα, 

την ανάπτυξη της κυκλικής βιοοικονομίας της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, μπορούν επίσης να 

υλοποιηθούν ενδιαφέρουσες συνέργειες με τις δημοτικές αρχές όσον αφορά την από κοινού διαχείριση των 

αστικών αποβλήτων και των γεωργικών κλαδιών (π.χ. κοινόχρηστα μηχανήματα και ανοιχτές θέσεις 

αποθήκευσης). 
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3. Συμπεράσματα 
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3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το παρόν έγγραφο ανέφερε τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που υποστηρίχθηκαν από τους εταίρους 

επιδεικτικών δράσεων στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ουκρανία για την ανάπτυξη νέων 

αλυσίδων αξίας βασισμένων στην αγροτική βιομάζα από κλαδέματα και εκριζώσεις. Διατυπώθηκαν νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές πεδίου και επικύρωση προϊόντων βιομάζας και 

εκτιμήθηκε η βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών από τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Στο τέλος, 

μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών μεταφέρθηκε στους πρωτοπόρους αυτών των μελλοντικών αλυσίδων 

αξίας, προκειμένου να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και να προσανατολίσουν τις δραστηριότητές τους. 

Από τους 20 πρωτοπόρους που συνοδεύτηκαν, επιλέχθηκε ένας ανά χώρα επιδεικτικής δράσης για να λάβει 

περαιτέρω υποστήριξη από το έργο για την υλοποίηση της προτεινόμενης αλυσίδας αξίας. Αυτό ισχύει για 

την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην Ελλάδα (Demo 4), την εταιρεία Agritoppi στην Ιταλία 

(Demo 6), το δημοτικό συμβούλιο της Calanda στην Ισπανία (Demo 13) και την εταιρεία Triada MK στην 

Ουκρανία (Demo 17) . Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το χρόνο σύνταξης αυτού του εγγράφου, οι αλυσίδες 

αξίας στην Ιταλία και την Ουκρανία υλοποιούνται ήδη σε εμπορική βάση, έχοντας συμβάσεις εφοδιασμού 

με τοπικούς τελικούς χρήστες. Στο μέλλον, μια λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων τους θα δοθεί 

στο δημόσιο παραδοτέο Π3.4 "Εγχειρίδιο των νέων επιτυχημένων εφαρμογών uP_running". 

Από μια γενική επισκόπηση, οι επιδεικτικές δράσεις του έργου uP_runing επέτρεψαν να αποδειχθεί ότι η 

μετατροπή βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες σε ενέργεια είναι τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά 

εφικτή. Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του τομέα (βλέπε 

περισσότερες λεπτομέρειες στο δημόσιο παραδοτέο 2.22) και τις τεράστιες προσπάθειες που απαιτούνται 

για την εφαρμογή νέων αλυσίδων αξίας, οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο τονίζουν ότι 

η χρήση βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες για παραγωγή ενέργειας μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη (νέοι 

κλάδοι επιχειρήσεων, νέα εισοδήματα, εξοικονόμηση χρόνου, ευρύτερη προμήθεια βιομάζας κλπ.), για το 

περιβάλλον (αποφυγή ανοικτής καύσης, μετάβαση από ορυκτά καύσιμα κ.λπ.) και για την κοινωνία 

γενικότερα, καθώς ευθυγραμμίζονται με διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές (κυκλική οικονομία, 

βιοοικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αγροτική ανάπτυξη).  

Χάρη στις επιδεικτικές δράσεις του uP_running, οι εταίροι έχουν επίσης δημιουργήσει μια σημαντική βάση 

γνώσεων, η οποία στοχεύει να μεταφερθεί σε μελλοντικούς συμβούλους σχετικά με την βιομάζα από μόνιμες 

καλλιέργειες. Έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά υλικά, καθώς και ένα Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής, το οποίο 

είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του έργου. 

Τέλος, είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ένα βίντεο καταγράφηκε σε κάθε χώρα επιδεικτικής δράσης και είναι 

διαθέσιμο στο κανάλι YouTube του έργου3. Κάθε βίντεο διατίθεται σε οκτώ γλώσσες: Κροατικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Ουκρανικά. 

                                                             
2 uP_running project, Sector analysis and Strategic Plan at national and EU levels. 2017. http://www.up-running.eu/wp-
content/uploads/2016/10/D2.2_Sector-Analysis-and-Strategic-Plan-at-national-and-EU-levels_compressed.pdf.  
3 uP_running YouTube channel. https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw.  

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2016/10/D2.2_Sector-Analysis-and-Strategic-Plan-at-national-and-EU-levels_compressed.pdf
http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2016/10/D2.2_Sector-Analysis-and-Strategic-Plan-at-national-and-EU-levels_compressed.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw
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4. Παραρτήματα 
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4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ακολουθούν τα 20 ενημερωτικά δελτία των πρωτοβουλιών που συνοδεύτηκαν. Παρακάτω περιλαμβάνεται 
ένας πίνακας για να συνοψίσουμε το όνομα του πρωτοπόρου (PrMov), τον τίτλο του ενημερωτικού δελτίου, 
καθώς και το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται η πρωτοβουλία. 

 

Nº Όνομα PrMov Τίτλος ενημερωτικού δελτίου Επιχειρηματικό μοντέλο 

1 ΕΑΣ Λακωνίας 
ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΑΛΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Ιδιο-κατανάλωση σε εγκαταστάσεις 

αγροτικού συνεταιρισμού  

2 ΒΑΕΝΙ Νάουσα 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 

Θέρμανση αγροτο-βιομηχανιών με 
κλαδέματα από αγροτικό 

συνεταιρισμό 

3 ΑΟΣ Κορωπίου 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 

Θέρμανση δημοτικών κτηρίων με 
κλαδέματα αγροτικού 

συνεταιρισμού 

4 Ένωση Αγρινίου 
ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

Ιδιο-κατανάλωση σε εγκαταστάσεις 
αγροτικού συνεταιρισμού 

5 

Αγροτικός 
Συνεταιρισμός 

Αιχμέας 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΌ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 
ΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ  

Παραγωγή αγρο-πέλλετων για 
θέρμανση τοπικών αγροτο-

βιομηχανιών 

6 Agritoppi srl 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ  

Παραγωγή αγρο-πέλλετων για 
θέρμανση τοπικών αγροτο-

βιομηχανιών 

7 Schiraldi 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΗΘ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΟΤΟ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας στον αγροτικό τομέα 

8 Cantina Apulia 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΗΘ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας στον αγροτικό τομέα 

9 Tersan 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 

ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ  

Χρήση κλαδεμάτων για την 
παραγωγή ενέργειας, βιοφίλτρων 

και δοκιμών υλικών σε μονάδα 
κομποστοποίησης 

10 AgriTRE 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΧΥΡΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 

ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 
ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Παραγωγή ηλεκτρισμού που 
βασίζεται μερικώς σε βιομάζα από 

κλαδέματα ελιάς 

11 GRUYSER/Ecoadeso 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ 

Υπηρεσίες εκρίζωσης σε αγρότες 
και εφοδιαστικό κέντρο 

παραγωγής βιομηχανικού 
τεμαχισμένου ξύλου 

12 Casa Miquelás 
ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑ 

ΟΡΤΥΚΙΩΝ 

Ιδιο-κατανάλωση σε αγροτική 
εγκατάσταση (θέρμανση φάρμας 

ορτυκιών) 

13 
Ayuntamiento de 

Calanda 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Θέρμανση δημοτικών κτηρίων με 
κλαδέματα τοπικών αγροτών 

14 
Frutas Aqua/Dallar 

Energía 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΙΑΣ ESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θέρμανση τοπικών εγκαταστάσεων 
με κλαδέματα από εταιρεία 

παραγωγής φρούτων 

15 Cooperativa SJB 
ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
Ιδιο-κατανάλωση σε εγκαταστάσεις 

αγροτικού συνεταιρισμού 
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Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων uP_running  

16 
Vinnytsia regional 

administration 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Θέρμανση σε δημοτικά κτήρια με 
κλαδέματα από τοπικούς αγρότες 

17 Triada-MK 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Παραγωγή αγρο-πελλετών για 
θέρμανση τοπικών βιομηχανιών 

και κτηρίων 

18 Novooleksandrivske 
ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΗΛΩΝ 

Θέρμανση σε τοπικές 
εγκαταστάσεις με κλαδέματα από 

μεμονωμένο αγρότη 

19 
Δημοτικό Συμβούλιο 

Bolgrad 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 
Θέρμανση σε δημοτικά κτήρια με 

μπριγκέτες αμπελιών 

20 
Εταιρεία Black Sea 

Fruit 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ KAI ΠΟΥΛΑ ΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Ιδιο-κατανάλωση σε εγκαταστάσεις 
της εταιρείας και πώληση σε 

τοπικές εγκαταστάσεις θέρμανσης 
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Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων uP_running  

 

 

 

uP_running project: 
Ξεκίνημα για ένα βιώσιμο 
εφοδιασμό της ξυλώδους 
βιομάζας από Αγροτικά 
Κλαδέματα και Εκριζώσεις 

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

www.up-running.eu 



 

Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Demo 1 

ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Όνομα: ΕΑΣ Λακωνίας 
Τοποθεσία: Σπάρτη (Ελλάδα) 
Είδος βιομάζας από μόνιμες 
καλλιέργειες: θρύμματα ξύλου από 
κλαδέματα ελαιόδεντρου (διετή) 
Στόχος κινητοποίησης: 1.000 t/y 
Επιχειρηματικό μοντέλο: ιδιο-
κατανάλωση σε εγκαταστάσεις αγροτικού 
συνεταιρισμού 
Ακτίνα εφοδιασμού: κάτω από 15 km 
Δυναμικό μείωσης GHG: 840 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης              Ημερομηνία: Απρίλιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 1,6 t/ha (26,5 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος τεμαχιστής YAMAchipper 
VR35-PTO  

 Απόδοση: 0,7 t/h, με δυο χειριστές    

 Κατανάλωση πετρελαίου: 3,8 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (θρυμματισμένα κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18,4 12,9 26,5 5,4 P31S 190 

 Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η χρήση ενός τεμαχιστή με χειροκίνητη τροφοδοσία για τη συγκομιδή αυξάνει το λειτουργικό κόστος 
που οφείλεται στη χειρωνακτική εργασία. Από την άλλη πλευρά, τέτοια συστήματα είναι 
μηχανήματα χαμηλού κόστους και μπορούν να είναι αρκετά ευέλικτα, δεδομένου ότι ακόμη και αν 
δεν υλοποιηθεί μια αλυσίδα αξίας κλαδέματος προς ενέργεια, το κομμένο υλικό μπορεί να 
παραμείνει στο έδαφος. 

 Είναι εφικτός ο θρυμματισμός φρέσκων κλαδεμάτων, αλλά αυτό οδηγεί σε υψηλή περιεκτικότητα 
σε φύλλα,  οποία με τη σειρά της μειώνει την ποιότητα του καυσίμου. 

 Τα κύρια εμπόδια για μόνιμη χρήση είναι και οικονομικά και τεχνικά, το πυρηνόξυλο είναι ήδη   
διαθέσιμο στην περιοχή, έχει χαμηλή τιμή, υψηλή θερμαντική αξία και ομοιογενές μέγεθος 
σωματιδίων. Τα θρυμματισμένα κλαδέματα έχουν υψηλότερο κόστος και είναι πιο ανομοιογενή, 
επομένων είναι πιο δύσκολο να απορροφηθούν από εξωτερικούς τελικούς χρήστες.  

 Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θρυμματισμένα κλαδέματα κάηκαν με επιτυχία στο πυρηνελαιουργείο, 
υπάρχει δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής αυτής της αλυσίδας, ειδικά σε έτη που η παραγωγή 
ελαιόλαδου και κατά συνέπεια και πυρηνόξυλου, είναι χαμηλή. 

Επιχειρηματική ιδέα 
Η ΕΑΣ Λακωνίας ιδρύθηκε το 1940 ως δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση, που αντιπροσωπεύει του πρωτογενέις γεωργικούς 
συνεταιρισμούς στη Λακωνία, ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής ελαιόλαδου στην Ελλάδα, με πάνω από 95.000 ha ελαιώνων. Εκτός από την 
άμεση ή έμμεση συνεργασία με περισσότερους από 16.000 αγρότες στην αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου, ο ΕΑΣ Λακωνίας είναι ιδιοκτήτης και 
χειριστής τοπικού πυρηνελαιουργείου, από το οποίο παράγει βιομάζα (πυρηνόξυλο) ως καύσιμο για την αγορά. Το πυρηνελαιουργείο επίσης 
ιδιοκαταναλώνει πυρηνόξυλο για την ξήρανση του εισερχόμενου ελαιοπυρήνα. 

Ο κύριος στόχος της αλυσίδας αξίας σχετίζεται με τη μερική αντικατάσταση του πυρηνόξυλου ως καυσίμου στο πυρηνελαιουργείο, αφήνοντας 
περισσότερο διαθέσιμο υλικό για την υπάρχουσα αγορά. Παρά το τεράστιο δυναμικό κλαδεμάτων της περιοχής, το επιχειρηματικό μοντέλο 
έχει αρχικά δομηθεί με στόχο την παραγωγή 1.000 τόνων κλαδεμάτων ελαιόδεντρων ετησίως, δεδομένου ότι οι εργασίες διαχείρισης 
κλαδεμάτων είναι νέες για τον συνεταιρισμό. Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης βασίζεται κυρίως στην ΕΑΣ Λακωνίας, η οποία αναμένεται 
να διαδραματίσει βασικό ρόλο στα περισσότερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι εξωτερικοί τελικοί χρήστες των τεμαχισμένων 
ελαιόδεντρων μπορούν επίσης να αναγνωριστούν σε μεταγενέστερα στάδια.  

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 2 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 
Όνομα: ΒΑΕΝΙ Νάουσα 

Τοποθεσία: Νάουσα (Ελλάδα) 

Είδος βιομάζας από μόνιμε καλλιέργειες: 
θρύμματα ξύλου από κλαδέματα αμπελώνα 

Στόχος κινητοποίησης: 400 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση 
αγροτοβιομηχανιών με κλαδέματα από 
αγροτικό συνεταιρισμό  

Ακτίνα εφοδιασμού: 25 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 274 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης                   Ημερομηνία: Μάρτιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2,3 t/ha (36,2 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος θρυμματιστής (Husmann H 5) 

 Απόδοση: 1,15 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 4 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (θρυμματισμένα κλαδέματα αμπελώνα) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει 
Επί ξηρού 

Επί ξηρού Ως έχει 

10,4 17,7 36,2 4,7 P16S 330 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η τεχνική υλοποίηση της προτεινόμενης αλυσίδας αξίας είναι πλήρως εφικτή. 

 Ο θρυμματιστής, που παραχωρήθηκε για την επιδεικτική δράση από τον δήμο, έχει μια πολύ 
ικανοποιητική απόδοση, η οποία μείωσε σημαντικά το κόστος και το χρόνο της συνολικής αλυσίδας  
αξίας. 

 Η ποιότητα της παραγόμενης ήταν γενικά αποδεκτή, αν και κάποιες βελτιώσεις (π.χ. ξήρανση στο 
χωράφι) απαιτούνται για τη μείωση της περιεκτικότητας σε υγρασία.  

 Η βιομάζα κάηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις ενός τοπικού τελικού χρήστη (Θερμοκήπια 
Ανδρέου), ο οποίος διαθέτει δυο λέβητες σταθερής εσχάρας (930 kWth και 1.7 MWth). 

 Το κύριο ζήτημα για την δημιουργία του επιχειρηματικού μοντέλου είναι το οικονομικό: το κύριο 
καύσιμο που χρησιμοποιείται από τους δυνητικούς τελικούς χρήστες (πριονίδι) διατίθεται σήμερα 
σε πολύ ανταγωνιστική τιμή (30 €/t) και καλύτερες ιδιότητες καυσίμου (χαμηλότερη περιεκτικότητα 
σε τέφρα και υγρασία). 
 

Επιχειρηματική ιδέα 
Ο αγροτικός συνεταιρισμός "ΒΑΕΝΙ Νάουσα" ιδρύθηκε το 1983 από 330 παραγωγούς κρασιού. Σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 
50% της παραγωγής κρασιού στην περιοχή της ΠΟΠ Νάουσας, η οποία περιλαμβάνει περίπου 700 ha αμπελώνων. Προκειμένου να 
βρεθεί μια εναλλακτική λύση για τα κλαδέματα του συνεταιρισμού, διερευνάται η δυνατότητα αντιμετώπισης των κλαδιών και 
πώλησής τους ως βιομάζα για πιθανούς τελικούς χρήστες στην περιοχή. Το σύστημα διαχείρισης βασίζεται κυρίως στον συνεταιρισμό 
ΒΑΕΝΙ, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στα περισσότερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.  

Μια πιθανή τοπική αγορά για τα κλαδέματα είναι τα θερμοκήπια, δεδομένου ότι ήδη χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους στερεών 
βιοκαυσίμων (πέλλετ ξύλου, πέλλετ ηλίανθου, πριονίδι, πυρηνόξυλο, κλπ.) εξαιτίας του μικρότερου κόστους σε σχέση με τα ορυκτά 
καύσιμα. Στόχος της πρωτοβουλίας ΒΑΕΝΙ είναι η υλοποίηση μιας απλής αλυσίδας εφοδιαστικής, ικανής να παράγει στερεό 
βιοκαύσιμο με τέτοια κοκκομετρία ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από τους τελικούς χρήστες χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

    

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 3 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 

Όνομα: ΑΟΣ Κορωπίου 

Τοποθεσία: Κορωπί/Αττική (Ελλάδα) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς και 
αμπελώνα 

Στόχος κινητοποίησης: 225 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση δημοτικών 
κτηρίων με κλαδέματα αγροτικού 
συνεταιρισμού  

Ακτίνα εφοδιασμού: 20 km  

Δυναμικό μείωσης GHG: 216 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης             Ημερομηνία: Μάιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 1,48 t/ha (10,6 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος θρυμματιστής (Bugnot BVE8) 

 Απόδοση: 0,27 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 4 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (κλαδέματα ελαιόδεντρου) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

15,4 17,5 10,6 3,7 P45S 280 
 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Λόγω των χειρωνακτικών λειτουργιών, αυξάνεται το κόστος της βιομάζας από κλαδέματα. Ωστόσο, 
καθώς η διαθεσιμότητα άλλων πηγών βιομάζας είναι περιορισμένη στην περιοχή, η βιομάζα από 
μόνιμες καλλιέργειες μπορεί να είναι ελκυστική για τους τελικούς χρήστες ως εναλλακτική των 
ορυκτών καυσίμων. 

 Μπορούν να υλοποιηθούν ενδιαφέρουσες συνέργειες με τις δημοτικές αρχές όσον αφορά την από 
κοινού διαχείριση των αστικών αποβλήτων και των γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. κοινή χρήση 
μηχανημάτων και ανοιχτοί χώροι αποθήκευσης). 

 Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος καυσίμων, χειροκίνητα τροφοδοτούμενοι θρυμματιστές 
μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες λύσεις για του αγρότες, δεδομένου ότι είναι συστήματα χαμηλού 
κόστους και αρκετά ευέλικτα: ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμος ο τελικός χρήστης για ενεργειακή 
εκμετάλλευση, το θρυμματισμένο υλικό μπορεί να παραμείνει στο χωράφι ως οργανικό λίπασμα. 

 Η μακρόχρονη αποθήκευση των σωρών κλαδεμάτων (σ’αυτή την περίπτωση , σχεδόν ένα έτος για τα 
κλαδέματα ελιάς) έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη απώλεια των φύλλων και μείωση της 
περιεκτικότητας σε τέφρα. 

 Η κατάλληλη επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης με βιομάζα είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή 
η τροφοδοσία των κλαδεμάτων με την μορφή τεμαχισμένου ξύλου χωρίς προβλήματα. 

Επιχειρηματική ιδέα 
Ο ΑΟΣ Κορωπίου είναι αγροτικός συνεταιρισμός στην Αττική που έχει πρόσβαση μέσω τω μελών του σε 300 ha αμπελώνων και 250 
ha ελαιώνων. Ο συνεταιρισμός υποκινείται από την ιδέα ότι η καύση του κλάδου του ανοικτού πεδίου είναι σπατάλη και ότι η βιομάζα 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική πηγή θέρμανσης. Δυστυχώς, οι τοπικές δυνατότητες απορρόφησης της βιομάζας από 
μόνιμες καλλιέργειες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ωστόσο, ο συνεταιρισμός προτείνει στρατηγική συνεργασία με τον τοπικό δήμο, όπου 
η βιομάζα που συγκομίζεται από κλάδεμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε δημοτικά κτίρια, όπως σχολεία. 

Το σύστημα διαχείρισης βασίζεται κυρίως στον ΑΟΣ Κορωπίου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Μετά το κλάδεμα, οι αγρότες 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον συνεταιρισμό, ο οποίος με τη σειρά του φέρνει στο χωράφι θρυμματιστές για την επεξεργασία 
των κλάδεμα. Ο ΑΟΣ Κορωπίου μπορεί στη συνέχεια να προμηθεύσει τα τεμαχισμένα ξύλα σε τοπικά κτίρια που έχουν εγκαταστήσει 
κατάλληλα συστήματα θέρμανσης από βιομάζα. 
 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 4 

ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Όνομα: Ένωση Αγρινίου 

Τοποθεσία: Αγρίνιο (Ελλάδα) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ακτινίδιου 

Στόχος κινητοποίησης: 900 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: ιδιο-κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις του αγροτικού συνεταιρισμού  

Ακτίνα εφοδιασμού: 35 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 375 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης              Ημερομηνία: Μάρτιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 11,4 t/ha (55,1 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής FACMA COMBY TR200 

 Απόδοση: 5,48 t/h 

 Κατανάλωση: 20 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (θρυμματισμένα κλαδέματα ακτινίδιου) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Επί 
ξηρού 

6,5 17,5 55,1 4,2 P16 200 

 
Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συγκομιδής/θρυμματισμού και η υψηλή παραγωγικότητα 
βιομάζας από καλλιέργειες ακτινιδίων οδήγησε στο χαμηλότερο κόστος βιομάζας όλων των 
Ελληνικών περιπτώσεων. 

 Παρ’όλα αυτά, η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία των κλαδεμάτων ακτινιδίων σε υγρασία κατά τη 
συγκομιδή είχε σαν αποτέλεσμα την ταχεία υποβάθμιση του υλικού, το οποίο θα έπρεπε να αποτεθεί 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή για να στεγνώσει, πριν να μπορεί  να  καεί. 

 Ως καύσιμο για το ξηραντήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλαδέματα ελιάς, για τα οποία υπάρχει 
ακόμα μεγαλύτερο τοπικό δυναμικό βιομάζας. Ωστόσο, ενδέχεται να πρέπει να εξεταστούν 
εναλλακτικά συστήματα συγκομιδής, δεδομένου ότι η μορφολογία πολλών τοπικών χωραφιών 
μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη χρήση του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στην 
επιδεικτική δράση. 

 Τα αρχικά αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα για το τελικό στόχο της Ένωσης Αγρινίου να 
αναπτύξει μια μονάδα συμπαραγωγής με βιομάζα η οποία θα τροφοδοτείται από τοπική 
αγροτοβιομάζα. 

Επιχειρηματική ιδέα 

Η Ένωση Αγρίνιου είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς γεωργικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα με εκτεταμένο 
χαρτοφυλάκιο εργασιών. Μεταξύ άλλων, ο συνεταιρισμός λειτουργεί εγκατάσταση ξηράνσεως ζωοτροφών. Σήμερα, το καύσιμο για 
το ξηραντήριο είναι πυρηνόξυλο. Ο συνεταιρισμός ενδιαφέρεται να αντικαταστήσει μέρος αυτού του καυσίμου με βιομάζα από 
κλαδέματα, παρέχοντας παράλληλα μια εναλλακτική λύση στην ανοιχτή καύση. Αρχικά, η αλυσίδα αξίας προβλέπεται να βασίζεται 
σε κλαδέματα ακτινιδίων, καθώς υπάρχουν λίγα συγκεντρωμένα και αρκετά μεγάλα χωράφια ικανά να παράγουν σημαντικές 
ποσότητες βιομάζας (περίπου 900 t/y). Μακροπρόθεσμα, η Ένωση Αγρινίου ενδιαφέρεται επίσης να επενδύσει σε μονάδα 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας σε συνδυασμό με τη μονάδα αποξήρανσης των κτηνοτροφικών προϊόντων, πράγμα που 
σημαίνει ότι η αλυσίδα αξίας θα πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερους τύπους τοπικής βιομάζας, συμπεριλαμβανομένων των 
κλαδεμάτων ελιάς.  

Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο προβλέπει ότι μετά την εκρίζωση των δένδρων από τους αγρότες, η Ένωση Αγρινίου θα 
αναλάβει όλα τα υπόλοιπα βήματα της αλυσίδας αξίας: συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση και τελική μετατροπή ενέργειας. Η 
ολοκληρωμένη συγκομιδή/τεμαχισμός προβλέπεται σε αυτήν την αλυσίδα αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κόστους καθώς 
και την πιθανή μελλοντική κλιμάκωση της αλυσίδας αξίας. 
 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 
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Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 5 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ 

ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ 

Όνομα: Συνεταιρισμός Αιχμέας  

Τοποθεσία: Λιβαδειά (Ελλάδα) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: πελλέτες 
από κλαδέματα ελιάς 

Στόχος κινητοποίησης : 1,200 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή αγρο-πέλλετων για 
θέρμανση τοπικών αγροτο-βιομηχανιών 

Ακτίνα εφοδιασμού: 25 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 933 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Μάρτιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2 t/ha (19.9 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής FACMA COMBY TR200 

 Απόδοση: 3 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 60 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (αγρο-πελλέτες από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 
kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

14,0 18,1 19,9 4,3 P31S 210 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα  

 Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των δέντρων επέτρεψε στο σύστημα συγκομιδής να λειτουργεί γρήγορα 
και αβίαστα· ωστόσο, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της βιομάζας ανά εκτάριο.  

 Η παρατεταμένη αποθήκευση των κλαδιών στο χωράφι αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις 
ιδιότητες του καυσίμου, π.χ. μείωση της περιεκτικότητας σε τέφρα λόγω μικρότερης ποσότητας 
φύλλων. 

 Τα κλαδέματα ελιάς που παραδίδονται στο εργοστάσιο παραγωγής πελλετών θα έχουν υψηλότερη  
τιμή και χειρότερα χαρακτηριστικά καυσίμου σε σχέση με την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή 
πελλετών (πριονίδι). Η τιμές πώλησης για τα πέλλετ από κλαδέματα ελιάς αναμένεται να είναι 
χαμηλότερη σε σχέση με τα πέλλετ ξύλου, συνεπώς το περιθώριο κέρδους για το εργοστάσιο 
πελλετών είναι μικρότερο. Η ταυτοποίηση κατάλληλων τελικών χρηστών για αυτά τα αγρο-πέλλετ  
είναι επίσης δύσκολη. 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα άμεσα σχέδια του συνεταιρισμού έχουν σταματήσει λόγω 
πυρκαγιάς που κατέστρεψε το τοπικό εργοστάσιο πελλετών. Ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα σχετικά 
με την παραγωγή και την ανάπτυξη της αγοράς των πελλετών από κλαδέματα ελιάς εκτελείται από 
το ευρωπαϊκό έργο AGROinLOG (http://agroinlog-h2020.eu). 

Επιχειρηματική ιδέα  

Η προτεινόμενη αλυσίδα αξιών που εξετάζεται στον συνεταιρισμό Αιχμέας βασίζεται στην χρήση συνεργειών με τοπικό εργαστάσιο  
παραγωγής πελλετών. Ο συνεταιρισμός αναπτύσσει μια υπηρεσία συγκομιδής βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες (βασισμένη στα 
κλαδέματα ελιάς) και παραδίδει τεμαχισμένο ξύλο στο εργοστάσιο πέλλετ όπου ομογενοποιείται και αναβαθμίζεται σε πέλλετ. Ο  
συνεταιρισμός δεν εμπλέκεται στην τελική χρήση και στηρίζεται στη μονάδα παραγωγής πελλετών για την εύρεση κατάλληλων  
τελικών χρηστών, συνήθως ημι-βιομηχανικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων καύσης και θερμοκηπίων .  

Το μέγεθος της αλυσίδας αξίας εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα του εργοστασίου πέλλετ να διαθέτει στο εμπόριο τις πελλέτες 
από κλαδέματα ελιάς· για την αξιολόγηση της αλυσίδας αξίας θεωρήθηκε ότι περίπου 1.200 τόνοι κλαδεμάτων ελιάς (υγρή βιομάζα)  
παραδίδονται στο εργοστάσιο παραγωγής πελλετών ανά έτος· θεωρώντας ότι τα κλαδέματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως καύσιμο 
για τον ξηραντήρα της μονάδας, η τελική παραγωγή της αλυσίδας αξίας θα μπορούσε να είναι  περίπου 700 τόνοι πελλετών 
κλαδεμάτων ελιάς (< 10 % υγρασία) ανά έτος.  

 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 
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Demo 6 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ 
Όνομα: Agritoppi-Baselice 

Τοποθεσία: Lucera (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
πελλέτες από κλαδέματα ελιάς 

Στόχος κινητοποίησης: 300 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή αγρο-
πελλετών για την θέρμανση τοπικών αγροτο-
βιομηχανιών 

Ακτίνα εφοδιασμού: 30 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 295.7 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνίας: Φεβρ. 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 3,7 t/ha (28 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής (Shredder Nobili  TRP RT 175) 

+ εξοπλισμός πελλετοποίησης (Smartwood VBR 300) 
 Απόδοση (θρυμματιστή): 1,5 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου (θρυμματιστή): 12 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (πέλλετ από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  

MJ/kg 
Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 

πυκνότητα 
kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

19,7 18,2 6,9 3,0 D08 580 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα  

 Το ενδιαφέρον των δυνητικών τελικών χρηστών είναι πολύ υψηλό λόγω της διεύρυνσης της 

προμήθειας βιομάζας, η οποία επί του παρόντος βασίζεται στο πυρηνόξυλο και τα κουκούτσια ελιάς.  

 Το Agritoppi προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία συλλογής κλαδεμάτων, αλλά μόνο εάν τα κλεδέματα 

είναι ήδη σειριασμένα, ώστε να προσελγύσουν την διαθεσιμότητα των γεωργών, ή έναντι αμοιβής 
περίπου 20-30 €/ha, ανάλογα με την πυκνότητα των δέντρων. 

 Η υπηρεσία είναι ήδη βιώσιμη και δεν υπάρχει ανάγκη αύξησης της συλλογής κλαδεμάτων για την 

αύξηση της παραγωγής αγρο-πελλετών. 
 Η λύση των μεγασάκων (big-bag) διευκολύνει την εύκολη εκφόρτωση στη μέση της σειράς. Ωστόσο, 

συνεπάγεται επίσης τη συλλογή του μεγασάκου από το χωράφι σε μεταγενέστερο στάδιο από ό,τι με 

τα άλλα συστήματα. Το κόστος κάθε μεμονωμένου μεγασάκου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
περίπτωση αυτή.  

Επιχειρηματική ιδέα 

Η Baselice είναι μια οικογένεια που διαχειρίζεται μια φάρμα που προσφέρει αγρο-μηχανικές υπηρεσίες στην πεδιάδα Tavoliere 
(Επαρχία Foggia). Μέσω συμβάσεων καλλιέργειας που υπογράφουν οι αγρότες, παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων μηχανικών 
εργασίων τόσο στις ποώδεις όσο και στις μόνιμες καλλιέργειες. Μεταξύ αυτών, ξεκίνησε πρόσφατα ένα νέο είδος υπηρεσίας:  μια 
υπηρεσία τεμαχισμού κλαδεμάτων, και αφαίρεσης και  συλλογής των υπολειμμάτων καλλιεργειών. Με αυτό τον τρόπο, ξεκίνησε ένας 
νέος κλάδος δραστηριοτήτων για την φάρμα, που ονομάστηκε “Agritoppi”. 

Η εταιρία Agritoppi διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας αξίας, από τον τεμαχισμό των κλαδεμάτων και τη συλλογή τους 
έως την αναβάθμισή τους σε αγρο-πέλλετ. Γενικά, κάθε αγρότης αναλαμβάνει τις εργασίες κλάδευσης των δέντρων και το  
επακόλουθο σείριασμα. Ένα πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η ομάδα εργασίας Agritoppi απλά εκτελεί εργασίες τεμαχισμού και  
συγκομιδής, συνήθως δωρεάν (δηλαδή χωρίς πληρωμή από τον αγρότη). Αν η ομάδα εργασίας Agritoppi εκτελεί επίσης τις εργασίες 
κλάδευσης και σειριάσματος, τότε υπάρχει πληρωμή σε συνεννόηση με τον αγρότη, ανάλογα με τον αριθμό των δέντρων ανά εκτάριο. 
Στο τέλος της αλυσίδας αξίας, οι χρήστες των αγρο-πελλετών είναι νοικοκυριά (οι ίδιοι οι αγρότες) ή μικρές αγροτο-βιομηχανίες που 
διαθέτουν λέβητες ή σόμπες πολλαπλών καυσίμων.  
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 
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Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 7 

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΗΘ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΓΡΟΤΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Όνομα: Schiraldi Energy S.R.L. 

Τοποθεσία: Lucera (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: τεμαχισμένο 
ξύλο από κλαδέματα ελιάς (και αμπελώνων) 

Στόχος κινητοποίησης: 600 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας στον αγροτικό τομέα 

Ακτίνα εφοδιασμού: 50 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 426,8 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης    Ημερομηνία: Οκτ. 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2,2 t/ha (25 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: στατικός θρυμματιστής (Caravaggi Bio 1250) με φορτωτή 

 Απόδοση στατικού θρυμματιστή: 9 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 22 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

17,3 13,7 18,4 4,1 P100 200 

 

Επιχειρηματική ιδέα  

Η Schiraldi είναι μια μεγάλη εταιρεία του γεωργικού τομέα, η οποία λειτουργεί τόσο ως χονδρέμπορος όσο και ως λιανοπωλητής 
γεωργικών προϊόντων (κυρίως σπόροι καλλιέργειας, λιπάσματα και φυτοφάρμακα). Σήμερα, η εταιρεία στοχεύει στη διεύρυνση και  
τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, πραγματοποιόντας νέες επενδύσεις στον αγρο-ενεργειακό τομέα. Συγκεκριμένα, η 
Schiraldi αγόρασε τρεις μονάδες πυρο-αεριοποίησης (κάθε μία παράγει 20 kWe). Μπορούν να λειτουργούν υπό συνθήκες 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν κλαδέματα δέντρων ως καύσιμο. Εκτός από 
την ιδιο-κατανάλωση θερμότητας, η επιχειρηματική ιδέα είναι να πουλά την ηλεκτρική ενέργεια στο εθνικό δίκτυο.  

Όσον αφορά την οργάνωση της αλυσίδας αξίας, οι ανάντη φορείς είναι κυρίως εταιρείες αγροτο-μηχανικής εξυπηρέτησης, οι οποίες 

αναλαμβάνουν τις περισσότερες ενέργειες εφοδιαστικής για τη συγκομιδή, την επεξεργασία και την προμήθεια βιομάζας στο 
εργοστάσιο βιοενέργειας Schiraldi. Για να τονώσει τη συμμετοχή των συμβαλλομένων εταιρειών, η Schiraldi αγόρασε δύο 
θρυμματιστές και τους έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων αγροτικών υπηρεσιών για την προμήθεια βιομάζας στο εργοστάσιο.   

 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

    

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel  

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Το μοντέλο που εφαρμόζει η Schiraldi συνίσταται από την αγορά και στην συνέχεια διάθεση των 

θρυμματιστών στις εταιρείες συλλογής και επιτρέπει την επίτευξη μιας ορισμένης πιστότητας και 
επομένως της σταθερότητας στην τροφοδοσία κλαδεμάτων. 

 Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων του παραγόμενου τεμαχισμένου ξύλου μπορεί να αποτελεί  

κρίσιμο παράγοντα λόγω των κινδύνων στο τρέχον σύστημα τροφοδοσία καυσίμου στην μονάδα 
πυρο-αεριοποίησης. Θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις για τη μείωση του μεγέθους και την αύξηση της 
ομοιογένειας της βιομάζας.  

 Το επιχειρηματικό μοντέλο εξαρτάται έντονα από την τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο 

εθνικό δίκτυο και τα δυνητικά τιμολόγια τροφοδότησης.  
 Η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής εξαιτίας της έλλειψής εθνικού 

κανονιστικού πλαισίου για την υποστήριξη των ΑΠΕ. 

 

 

 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΗΘ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

Όνομα: Cantina Apulia cooperative 

Τοποθεσία: Stornara (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα αμπελώνων 

Στόχος κινητοποίησης: 1.200 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας στον αγροτικό τομέα  

Ακτίνα εφοδιασμού: 40 km 

 

Demo 8 

 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα  

 Η επιχειρηματική ιδέα βασίζεται σε εισόδημα που εξαρτάται αποκλειστικά από το τιμολόγιο 

τροφοδοσίας που ορίζει η Ιταλική Ηλεκτρική Αρχή. Χωρίς αυτού του είδους το κέρδος, το 
επιχειρηματικό πλάνο δεν είναι πια βιώσιμο και όλο το σύστημα καταρρέει. 

 Λόγω της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου για την στήριξη των ΑΠΕ στη Ιταλία, αυτή τη στιγμή η 

πρωτοβουλία έχει σταματήσει, αν και το σύστημα πυρο-αεριοποίησης έχει ήδη αγοραστεί από τον 

συνεταιρισμό.  
 Συνεπώς, δεν ήταν εφικτό ούτε να πραγματοποιηθεί η επιδεικτική δράση ούτε να αναλύσεις 

καυσίμου.  
 Παρά τις κρίσιμες αυτές συνθήκες, ο συνεταιρισμός έχει λάβει όλες τις άδειες για την κατασκευή και 

τη διαχείριση της μονάδας βιοενέργειας. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι εθνικοί κανονισμοί για τις 
ΑΠΕ, ο συνεταιρισμός θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει εκ νέου το  έργο που βασίζεται σε πολύ σταθερές 

τεχνικές και οικονομικές βάσεις.  
 

Επιχειρηματική ιδέα 

Η Cantina Apulia είναι οινοπαραγωγικός συνεταιρισμός που αποτελείται από περίπου 220 αγρότες και πάνω από 600 ha αμπελώνων .  
Ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται μια ενοποιημένη παραγωγή και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα από τα παραπροϊόντα (στέμφυλα)  

για την παραγωγή ηλεκτρισμού, μέσω μονάδας πυρο-αεριοποίησης του 1 MWe. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα πωλεί την ηλεκτρική 
ενέργεια στο εθνικό δίκτυο με επιδοτούμενη τιμή. Μαζί με τα στέμφυλα, μια εναλλακτική πηγή βιομάζας που θα τροφοδοτεί τη  
μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι τα κλαδέματα αμπελώνων. Ανάλογα με τη δυναμική της τιμής των στέμφυλων, θα είναι δυνατό  

να αυξάνεται ή να μειώνεται η συνεισφορά τους στην παραγωγή ενέργειας, επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο οικονομικό κέρδος. Από  
την άλλη, το ρεύμα θερμότητας που παράγεται από τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ξήρανση των στέμφυλων ή των κλαδεμάτων, αν χρειαστεί . 

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αγροτών που ανήκουν στον συνεταιρισμό, εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των κλαδεμάτων , 

όπως και η διαθεσιμότητα σταφυλιών για την παραγωγή κρασιού. Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει όλες τις εργασίες εφοδιαστικής που  
απαιτούνται για ην κινητοποίηση των κλαδεμάτων αμπελώνων από τα χωράφια και την μετατροπή τους σε ενέργεια.  

Όσο αφορά τον τελικό καταναλωτή, όλη η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, και συνεπώς ο μοναδικός 

«πελάτης» είναι η Ιταλική ηλεκτρική αρχή. Το τιμολόγιο τροφοδότησης εξασφαλίζει επιδοτούμενη τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται και πωλείται. 

 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

   

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel  

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 9 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης Ημερομηνία: Οκτ. 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2,2  t/ha (25 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής με απόθεση σε μεγασάκους 
(Shredder Nobili TRP RT 175) 

 Απόδοση:  1,5 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 12 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

19,9 17,0 13,0 4,8 P100 195 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία καύσης, η ποιότητα και η κατανομή μεγέθους του τεμαχισμένου 
ξύλου δεν είναι τόσο κρίσιμες παράμετροι και μπορεί να γίνει ανεκτή κάποια ανομοιογένεια. 

 Τα κόστη που επιβαρύνουν την εταιρεία για την προμήθεια βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες 
μειώνονται σημαντικά χάρη στο “υβριδικό” μοντέλο δανεισμού μηχανημάτων. 

 Η επιλογή ύπαρξης άμεσης σχέσης με τους αγρότες και όχι με εταιρείες μηχανικών υπηρεσιών δεν 
είναι απλή και η συνολική διαχείριση της προμήθειας βιομάζας στη μονάδα είναι πολύ δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί. 

 Η Tersan έχει δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με τους αγρότες και του γεωργικούς συνεταιρισμούς. 
Αυτό διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα εξασφάλισης της προμήθειας των κλαδεμάτων, 
όπως επίσης και η σύναψη εμπορικών συμφωνιών: κλαδέματα με αντάλλαγμα κομπόστ.  

 Η παρούσα πρωτοβουλία δείχνει μια μεγάλη βιοοικονομική στάση: η ενέργεια, αλλά όχι μόνο, 
μπορεί να είναι η τελική χρήση κλαδεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην πολύπλευρη χρήση της 
βιομάζας. 

Επιχειρηματική ιδέα 

Το Tersan είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο κομποστοποίησης στην περιοχή της Apulia· η διαδικασία ξεκινά από τα οργανικά αστικά 
απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλα απόβλητα σε αρκετούς δήμους. Η εταιρεία χρειάζεται μεγάλο όγκο θρυμματισμένου 
ξύλου για τρεις διαφορετικούς λόγους: α) να προμηθεύει έναν λέβητα βιομάζας που χρησιμοποιείται για την ξήρανση του λιπάσματος 
που λαμβάνεται στο τελικό στάδιο παραγωγής, β) να λαμβάνει ένα ενεργοποιημένο βιολογικό φίλτρο χρήσιμο για τη μείωση της 
οσμής από τη διαδικασίας κομποστοποίησης, γ) να προστεθεί βιο-δομικό υλικό στο μείγμα κομποστοποίησης και να βελτιωθεί η 
γεωργική του ποιότητα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον πρώτο τύπο χρήσης, η Tersan αγόρασε ένα λέβητα Uniconfort, παρέχοντας μια θερμική ισχύ περίπου 3 
MWth. Ο στόχος είναι να αντικατασταθούν τα θρύμματα ξύλου από τη δασοκομία (που εισάγονται από το εξωτερικό ή τη Βόρεια 
Ιταλία) με καύσιμο που προέρχεται από τα υπολείμματα κλαδέματων των τοπικών οπωροφόρων δένδρων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες, η εταιρεία επέλεξε μια "υβριδική" λύση που συνίσταται στην 
αγορά τριών μηχανών τεμαχισμού/συγκομιδής και την άμεση διάθεσή τους στους αγρότες για την προμήθεια κλαδεμάτων στο 
εργοστάσιο βιοενέργειας, χωρίς καμία διαμεσολάβηση. 

 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

    

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

 

 

 

Όνομα: Tersan Puglia S.P.A. 

Τοποθεσία: Modugno (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: τεμαχισμένο 
ξύλο από κλαδέματα ελιάς (και αμπελώνα)  

Στόχος κινητοποίησης: 6.000 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: χρήση κλαδεμάτων για την 
παραγωγή ενέργειας, βιοφίλτρων και δοκιμών υλικών σε 
μονάδα κομποστοποίησης  

Ακτίνα εφοδιασμού:  50 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 6.749 t CO2,eq/y 

 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 10 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ 

ΑΧΥΡΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
Όνομα: Agritre 

Τοποθεσία: Sant'Agata di Puglia (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς  

Στόχος κινητοποίησης: 50.000 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή ηλεκτρισμού που 
βασίζεται μερικώς σε βιομάζα από κλαδέματα ελιάς  

Ακτίνα εφοδιασμού: 70 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 27.360 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης                   Ημερομηνία: Απρίλιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2,3  t/ha (25 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής (FACMA 140 and 200) + 
δευτερεύων θρυμματιστής (CARAVAGGI Bio 1250) με φορτωτή  

 Απόδοση (ενσωματωμένου θρυμματιστή): 2,5 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου (ενσωματωμένου θρυμματιστή): 12 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

16,8 12,7 21,1 3,2 P100 150 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 t κλαδεμάτων παρέχονται ετησίως στον σταθμό 
ηλεκτροπαραγωγής και δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Ο στόχος είναι να αυξηθεί μέχρι τους 
50.000 t ετησίως.  

 Η AgriTRE επέλεξε να αναθέσει εξωτερικά όλο τα κόστη εφοδιαστικής και να αγοράζει βιομάζα από 
κλαδέματα σε κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 55 €/t, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε 
υγρασία και τέφρα. 

 Η εταιρία είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσο αφορά την παρακολούθηση της περιεκτικότητας σε χώμα.  

 Η πρωτοβουλία αυτή είναι εφικτή χάρη στη μεγάλη ποσότητα αγροτικών κλαδεμάτων στην περιοχή 
(περίπου 150.000 t ετησίως στη Foggia).  

 Επιπλέον, η οικονομική βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας εξασφαλίζεται από το επιδοτούμενο 
τιμολόγιο που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί με την Ιταλική Ηλεκτρική Αρχή και είναι εγγυημένο 
για περίοδο 20 ετών.  

Επιχειρηματική ιδέα 

Η AgriTRE είναι μια βιομηχανική εταιρεία που διαχειρίζεται, από το 2013, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MWe 
(80 MWth) που τροφοδοτείται κυρίως με άχυρο σιτηρών. Μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας του εργοστασίου, η εταιρεία 
αποφάσισε να τροποποιήσει το μείγμα βιομάζας που τροφοδοτεί το εργοστάσιο, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα τεμαχισμένων 
κλαδεμάτων, μέχρι το μέγιστο 35 % (ενεργειακή συμβολή). 

Τα ανάντη στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούνται, κυρίως, εταιρείες αγροτικών υπηρεσιών που παρέχουν τις λειτουργίες 
εφοδιαστικής και επιτρέπουν την παροχή βιομάζας στη μονάδα βιοενέργειας. Υπογράφονται συμβάσεις προμηθειών μεταξύ της 
AgriTRE και των εταιρειών αγροτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καθοριστούν αυστηρά οι ποσότητες και οι οικονομικές όροι, καθώς 
και η ποιότητα (σε σχέση με την υγρασία και τα εξωγενή υλικά).  

 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

 

 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 11 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ  
Όνομα: Gruyser - Ecoadeso 

Τοποθεσία: Fraga (Ισπανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από εκριζώσεις οπωροφόρων 
(μόνο το υπέργειο μέρος) 

Στόχος κινητοποίησης: 625 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: υπηρεσίες εκρίζωσης σε 
αγρότες και εφοδιαστικό κέντρο παραγωγής 
βιομηχανικού τεμαχισμένου ξύλου 

Ακτίνα εφοδιασμού: 50 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 579 t CO2,eq/y  

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης       Ημερομηνία: Δεκ. 2017  

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 24,5 t/ha (36 % υγρασία), μόνο υπέργειο μέρος 

 Εξοπλισμός: μεγάλος θρυμματιστής Doppstadt AK430 

 Απόδοση: 2,4 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 22 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένο ξύλο μετά από 5 μήνες αποθήκευση και 
δεύτερο θρυμματισμό) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18,1 14,5 16,9 2,0 P31 170 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η πυκνότητα των οπωρώνων είναι πολύ υψηλή στην περιοχή και η αφαίρεση των φυτειών 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, παράγοντας μια μεγάλη ποσότητα ξύλου που καίγεται στα 
χωράφια, αν και ένα μικρό ποσοστό μπορεί να χρησιμοποιείται ως καυσόξυλα σε κάποιες 
περιπτώσεις. Για αυτούς τους λόγους, η προσφορά μιας εναλλακτικής λύσης στους αγρότες είναι 
θερμά ευπρόσδεκτη.  

 Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι από την πλευρά της ζήτησης, καθώς πολλοί καταναλωτές βιομάζας 
δεν έχουν εγκαταστάσεις προσαρμοσμένης στην καύση τεμαχισμένου ξύλου. Εναλλακτικά, αγοράζουν 
το καύσιμο σε πολύ χαμηλή τιμή (< 40 €/t) και κάνουν πρόσθετη επεξεργασία στις εγκαταστάσεις τους.  

 Όσο αφορά την εφοδιαστική, ο μεγάλος αριθμός μηχανημάτων που θα κινητοποιηθούν στον τομέα 
αυτό κάνει βιώσιμη τη δράση μόνο για εκρίζωση μεγάλων οπωρώνων (ελάχιστο 20 ha).  

 Η τροφοδοσία του τεμαχιστή στο χωράφι είναι πολύ αργή, λόγω του σχήματος και του μεγέθους των 
οπωροφόρων δέντρων. Οι επιδόσεις και η κατανάλωση πετρελαίου του εξοπλισμού επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό. 

Επιχειρηματική ιδέα 

Ο φορέας εφοδιαστικής (Gruyser) που σχετίζεται με ένα διαχειριστή υπολειμμάτων (Ecoadeso) σκέφτεται και προετοιμάζει τα 
τελευταία 5 χρόνια να ξεκινήσει νέα επιχειρηματική γραμμή βασισμένη στη διαχείριση υπολειμμάτων από την εκρίζωση οπωρώνων. 
Βρίσκονται στην περιοχή του Aragón που έχει μεγάλη πυκνότητα οπωρώνων, διαθέτουν την πλειοψηφία του εξοπλισμού (φορτηγά, 
κόπτες δέντρων, θρυμματιστές, κλπ.) και έχει ήδη συλλέξει κάποιες ποσότητες ξύλου από εκριζώσεις.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στην ξεχωριστή επεξεργασία του ξύλου από εκριζώσεις: 1) τη λήψη καλής ποιότητας βιομάζας 
από το υπέργειο τμήμα των οπωροφόρων δέντρων και 2) την αξιοποίηση των πρεμνών για χρήση ως κομπόστ. Είναι ένα αρκετά 
περίπλοκο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο απαιτεί πολλά μηχανήματα (τα περισσότερα υψηλής αξίας) που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμπληρωματικές εργασίες ώστε να αποφευχθούν οι πολύ μεγάλοι χρόνοι αποπληρωμής. Η αλυσίδα 
αξίας ξεκινά από τους αγρότες, οι οποίοι έχουν τους οπωρώνες και δίνουν υπεργολαβία στους Gruyser-Ecoadeso την εκρίζωση τους. 
Οι Gruyser-Ecoadeso δρουν σαν εταιρία παροχής αγροτικών υπηρεσιών και αναλαμβάνει όλες τις εργασίες, μέχρι την μεταφορά 
στους τελικούς χρήστες (κυρίως, αγροτο-βιομηχανίες). 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 12 

ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑ 

ΟΡΤΥΚΙΩΝ 

Όνομα: Casa Miquelás 

Τοποθεσία: Fraga (Ισπανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
θρυμματισμένο ξύλο από κλαδέματα οπωροφόρων 
δέντρων πριν από εμβολιασμό 

Στόχος κινητοποίησης: 75 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: ιδιο-κατανάλωση σε αγροτική 
εγκατάσταση (θέρμανση φάρμας ορτυκιών) 

Ακτίνα εφοδιασμού: 5 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 65 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα πιλοτικής δράσης            Ημερομηνία: Ιανουάριος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 19,8 t/ha (28 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος θρυμματιστής (Junkarri 250), 
συζευγμένος με τρακτέρ 85 CV  

 Απόδοση: 1,7 t/h, με δυο χειριστές  

 Κατανάλωση πετρελαίου: 7,2 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (θρύμματα από κλαδέματα για εμβολιασμό) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί 
ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18,2 13,1 23,1 1,8 P16 280 

 
Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα  

 Αν και ο θρυμματιστής παρήγαγε βιομάζα καλής ποιότητας, θα πρέπει να βελτιωθεί με την 
προσθήκη κατάλληλου κόσκινου, προκειμένου να περιοριστούν τα μεγάλο σωματίδια. 

 Επίσης, η σύζευξη με το τρακτέρ θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να μειωθεί η κατανάλωση 
πετρελαίου. 

 Η υπάρχουσα εγκατάσταση βιομάζας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα θρυμματισμένα 
κλαδέματα, λόγω της κατανομής μεγέθους σωματιδίων τους. Συγκεκριμένα, το σύστημα 
αποθήκευσης και τροφοδοσίας θα πρέπει να τροποποιηθούν. 

 Η οικονομική βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας είναι χαμηλή, λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης 
για την αγορά θρυμματιστή και την τροποποίηση του συστήματος καύσης βιομάζας. Για την 
απόσβεση του θρυμματιστή σε εύλογο χρονικό διάστημα (< 10 χρόνια), απαιτείται η ενοικίαση ή 
κοινή χρήση με άλλους αγρότες, ή, εναλλακτικά, μια λύση χρηματοδότησης. Τέλος, συνέργειες με 
τους διαχειριστές αστικών αποβλήτων μπορούν επίσης να βρεθούν για την ενοικίαση θρυμματιστή 
για λίγες μέρες τον χρόνο. 

 

Επιχειρηματική ιδέα 

Casa Miquelás είναι ένας αγρότης που έχει 40 εκτάρια οπωροφόρων δέντρων και παράγει μεγάλες ποσότητες ξυλείας από κλαδέματα 
όταν πραγματοποιεί εργασίες εμβολιασμού ώστε να αλλάξει ποικιλίες φρούτων. Διαθέτει επίσης ένα αγρόκτημα με ορτύκια, το οποίο 

θερμαίνεται με λέβητα βιομάζας, που λειτουργεί με κελύφη αμυγδάλου (70 €/t). 

Ο αγρότης θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τα κλαδέματα του από τις εργασίες εμβολιασμού στο αγρόκτημα, αντί να τα καίει σε ανοιχτές 
φωτιές. Προτιμά την αποφυγή οποιασδήποτε υπεργολαβίας και την λειτουργία του θρυμματιστή από τον ίδιο και τους χειριστές του 
(μπορεί να ενοικιαστεί ή να αγοραστεί). Η αλυσίδα αξίας αποτελείται από τα εξής: α) χειροκίνητο κλάδεμα και προετοιμασία των 
κλαδιών, β) μεταφορά με τρακτέρ και συλλογή σε σωρούς στην άκρη του χωραφιού, γ) αποθήκευση σε υπαίθριο χώρο (περίπου 2-3 
μήνες), δ) χειροκίνητη τροφοδοσία στο θρυμματιστή, ε) μεταφορά του θρυμματισμένου ξύλου σε χώρο αποθήκευσης, κοντά στην 
φάρμα (λιγότερο από 5 km το χωράφι), στ) κατανάλωση στον λέβητα βιομάζας που είναι ήδη εγκατεστημένος στο αγρόκτημα. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 13 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
Όνομα: City council of Calanda 

Τοποθεσία: Calanda (Ισπανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένο ξύλο από κλαδέματα ελιάς (και 
εκριζώσεις οπωρώνων) 

Στόχος κινητοποίησης: 300 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση δημοτικών 
κτηρίων με κλαδέματα τοπικών αγροτών 

Ακτίνα εφοδιασμού: 10 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 244 t CO2,eq/y  

Κύρια αποτελέσματα επιδεκτικής δράσης   Ημερομηνία: Μάιος 2018  

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 8,9 t/ha (29,1 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής (Lopez Garrido TBM 2000), 
συζευγμένος με τρακτέρ 240 CV  

 Απόδοση: 6,6 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 32 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένα κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18,0 12,4 29,1 4,0 P16 315 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η συγκομιδή κλαδεμάτων ήταν επιτυχής, με υψηλή απόδοση του εξοπλισμού και καλή ποιότητα 
του παραγόμενου τεμαχισμένου καυσίμου.  

 Ωστόσο, η κατανάλωση πετρελαίου ήταν υψηλή, και θα πρέπει να μειωθεί με την βελτίωση της 
σύζευξης με το τρακτέρ.  

 Το κύριο πρόβλημα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η εύρεση μιας εταιρείας αγροτικών υπηρεσιών 
με καλές επαφές με αγρότες και διαθέσιμα μηχανήματα (τρακτέρ, φορτηγά, αποθηκευτικούς 
χώρους, κλπ). Ευτυχώς, και χάρη στην επιδεικτική δράση, εντοπίστηκε μια τοπική εταιρεία και 
κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της κινητοποίησης και επεξεργασίας των κλαδεμάτων ελιάς 
και των εκριζώσεων οπωρώνων.  

 Για το δημοτικό κολυμβητήριο, η εκτιμώμενη περίοδος αποπληρωμής του νέου λέβητα είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα (λιγότερο από 5 χρόνια) σε σύγκριση με την τρέχουσα εγκατάσταση που 
χρησιμοποιεί πετρέλαιο.  

Επιχειρηματική ιδέα 

Ο δήμος Calanda έχει συνολικά 3.991 ha μόνιμων καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνες και οπωρώνες. Το δημοτικό συμβούλιο έχει 
ξεκινήσει εδώ και χρόνια την μείωση ανθρακούχων εκπομπών από τα δημοτικά κτήρια εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
και την ιεράρχηση της θέρμανσης με βιομάζα. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τοπική βιομάζα από κλαδέματα και εκριζώσεις σε λέβητες 
βιομάζας πολλαπλών καυσίμων που υπάρχει σε δημοτικό κτήριο (150 kW) και σε λέβητα που εγκαθίσταται αυτή τη στιγμή σε 
κολυμβητήριο (300 kW). Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση του 
ξύλου που προέρχεται από τις εργασίες κλάδευσης ελαιώνων, κυρίως. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλο δυναμικό ξύλου από εκριζώσεις 
οπωρώνων, το οποίο θα μπορούσε να αναμιχθεί με τα κλαδέματα ελιάς, πριν την παράδοση στους τελικούς χρήστες. 

Όσο αφορά την αλυσίδα αξίας, οι αγρότες θα είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες κλάδευσης και την προετοιμασία των κλαδιών, ενώ 
μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική εφοδιαστική (από το χωράφι στον τελικό χρήστη), ώστε να 
συλλέγει, να θρυμματίζει, να αποθηκεύει και να μεταφέρει την βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες. Οι τελικοί χρήστες θα είναι το 
δημοτικό συμβούλιο της Calanda, αλλά και ορισμένες αγροτο-βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 14 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΑΣ ESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Όνομα: Frutas Aqua  

Τοποθεσία: Zaragoza - Caspe (Ισπανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
τεμαχισμένα κλαδέματα οπωρώνων  

Στόχος κινητοποίησης: 400 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση 
τοπικών εγκαταστάσεων με κλαδέματα από 
εταιρεία παραγωγής φρούτων 

Ακτίνα εφοδιασμού: 50 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 265 t CO2,eq/y  

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης           Ημερομηνία: Ιανουάριος 2018  

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 3,4 t/ha (33 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής (SERRAT Biomass 100), 
συζευγμένος με τρακτέρ 85 CV  

 Απόδοση: 0,8 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 10 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένα κλαδέματα από ροδακινιές) 

ΚΘΔ   
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

17,4 10,6 33,3 6,4 P63 140 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας ενσωματωμένος θρυμματιστής προσαρμοσμένος στη διάταξη των 
καλλιεργειών. Επίσης, η απόδοση ήταν πολύ χαμηλότερη από την αναμενόμενη, λόγω εμπλοκών 
στην τροφοδοσία, καθώς και στον σωλήνα αναρρόφησης που μεταφέρει τη βιομάζα.  

 Το παραγόμενο τεμαχισμένο καύσιμο έχει αρκετά ετερογενή κατανομή μεγέθους σωματιδίων, η 
οποία απαιτεί ειδικό σύστημα τροφοδοσία στην μονάδα καύσης βιομάζας.  

 Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά οικονομικά ζητήματα: τα κύρια στερεά βιοκαύσιμα που 
χρησιμοποιούνται από δυνητικούς τελικούς χρήστες (κελύφη αμυγδάλου ή θρυμματισμένο ξύλο) 
είναι διαθέσιμα σε ανταγωνιστική τιμή (70-80 €/t) και με καλύτερες ιδιότητες καυσίμου 
(χαμηλότερη περιεκτικότητα σε τέφρα και υγρασία). 

 Επιπλέον, στην περιφέρεια Aragón υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης αν ενσωματωθούν τα 
τεμαχισμένα κλαδέματα στο έδαφος, αν και αυτό εξαρτάται από τις ποικιλίες και άλλους 
παράγοντες.  

Επιχειρηματική ιδέα 

Η εταιρεία Frutas Aqua διαθέτει περίπου 500 ha οπωροφόρων δέντρων και έχουν καλές επαφές με πιθανούς καταναλωτές 
«ανανεώσιμης» θερμότητας στην περιοχή. Διερευνούν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αξιοποιώντας την βιομάζα από τα κλαδέματα. Για το σκοπό αυτό, έρχονται σε επαφή με μια εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), 
τη νεοσύστατη “Dallar Energía”. Αυτή η νέα επιχείρηση επιδιώκει να εισέλθει στην αγορά μέσω της διανομής της αγροτικής βιομάζας 
και της λειτουργίας και συντήρησης των κατάλληλων λεβήτων για αυτό το είδος καυσίμων.  

Επί του παρόντος, η Frutas Aqua θρυμματίζει τα κλαδέματα και τα αφήνει στο έδαφος, ως οργανικό βελτιωτικό. Στην δυνητική 
αλυσίδα αξίας, θα θρυμματίσουν, θα συλλέξουν και θα μεταφέρουν τα κλαδέματα σε ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης. Στη συνέχεια, 
η Dallar Energía θα μεταφέρει και τα τροφοδοτεί τη βιομάζα σε πιθανούς τελικούς χρήστες (π.χ. αγροτο-βιομηχανίες, δημοτικά 
συμβούλια, κλπ.).  

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 15 

ΙΔΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  

Όνομα: Συνεταιρισμός Bodega San Juan 
Bautista  

Τοποθεσία: Fuendejalón (Ισπανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
ακανόνιστο υλικό από κλαδέματα αμπελιών  

Στόχος κινητοποίησης: 360 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: Ιδιο-κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις αγροτικού συνεταιρισμού 

Ακτίνα εφοδιασμού:  5 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 332 tCO2,eq/y  

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης         Ημερομηνία: Φεβ.& Απρ. 2018  

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 1.1 t/ha (με 35 % υγρασία) 

 Συλλογή σωρών με φορτηγό: 4.08 t/h 

 Εξοπλισμός: μεγάλος τεμαχιστής  Vermeer HG6000 

 Απόδοση: 11 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 35 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (ακανόνιστο υλικό από κλαδέματα αμπελιών) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί 
ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

17.8 14.2 20.9 3.1 P45 150 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Δεδομένου ότι η τρέχουσα διαχείριση των κλαδευμάτων βασίζεται στην ανοικτή τους καύση, προκειμένου 

να αποφευχθούν οι πληγές και οι ασθένειες στον αμπελώνα, η στροφή προς την κομποστοποίηση ή γενικά 
σε ενεργειακούς σκοπούς είναι ελκυστική για τον συνεταιρισμό. 

 Παρά ταύτα, ήταν δύσκολο να βρεθεί μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, με τεμαχιστή που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αρχικού υλικού. Επιπλέον, οι επιδόσεις του τεμαχιστή ήταν σχετικά 
χαμηλές (σε σύγκριση με τη λειτουργία του με δασική ξυλεία). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο σχήμα και την 
πυκνότητα των κλαδεμάτων, τα οποία επιβράδυναν σημαντικά την ταχύτητα τροφοδοσίας. 

 Πριν από το τεμαχισμό, ήταν απαραίτητο να «τινάξουν» τα κλαδέματα, λόγω της μεγάλης ποσότητας 
χώματος και λίθων που ενσωματώθηκαν κατά τη μεταφορά. 

 Η επένδυση για τον αντίστοιχο λέβητα και το ψυκτικό συγκρότημα είναι υψηλή και οι αντίστοιχες ώρες 
λειτουργίας είναι αρκετά χαμηλές (οι απαιτήσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένες και στενές περιόδους). 
Συνεπώς, οι χρόνοι αποπληρωμής καθιστούν οικονομικά δύσκολη την πρωτοβουλία. 

Επιχειρηματική ιδέα  
Ο συνεταιρισμός καλύπτει το 99% των αμπελουργών στην περιοχή Fuendejalón, εκπροσωπώντας περισσότερα από 2500 ha και 600 μέλη. 
Το επιχειρηματικό μοντέλο συνίσταται σε ένα σχέδιο ιδιο-κατανάλωσης για τη χρήση των υπολειμμάτων από τα κλαδέματα των αμπελώνων 
(που καίγονται στο πεδίο) των μελών για θέρμανση και ψύξη στο οινοποιείο (περίπου 360 τόνοι / έτος αμπελώνων με ποσοστό υγρασίας 
20%). Προκειμένου να αποφευχθεί η επένδυση σε νέα αγροτικά μηχανήματα, ο συνεταιρισμός αποφάσισε να αναθέσει με υπεργολαβία τις 
περισσότερες από τις εργασίες διαχείρισης των κλαδεμάτων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μια πρώτη εταιρεία (εταιρεία αγροτικών 
υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων) θα αναλάβει υπεργολαβία για τη συλλογή των κλαδεμάτων και τη μεταφορά τους στην 
αποθήκη που δημιούργησε ο συνεταιρισμός. Εκεί, τα κλαδιά θα αποθηκευτούν σε μεγάλους σωρούς και θα αφεθούν για ξήρανση κατά τη 
διάρκεια της θερινής περιόδου, μέχρις ότου μια δεύτερη εταιρεία αναλάβει υπεργολαβία για να τεμαχίσει τα κλαδιά και να προετοιμάσει 
το νέο καύσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον νέο λέβητα βιομάζας του συνεταιρισμού. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 16 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
Όνομα: Vinnitsa Regional State Administration 

Τοποθεσία: Tyvriv (Vinnitsa, Ουκρανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
θρυμματισμένο ξύλο από κλαδέματα μηλιάς 

Στόχος κινητοποίησης: 1,680 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: Θέρμανση σε δημοτικά 
κτήρια με κλαδέματα από τοπικούς αγρότες 

Ακτίνα εφοδιασμού: 35 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 1,185 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης          Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 3 t/ha (με 35 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος θρυμματιστής (Hemmel-
Ukraine RM 51) συνδεδεμένος σε τρακτέρ MTZ 82 

 Απόδοση: 0.55 t/h, με δυο εργάτες 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 3 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (θρυμματισμένα κλαδέματα μηλιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18 10.9 34.3 2.0 P45B 270 

 
Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Τα τσιπ από κλαδέματα μήλων ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπάρχουσας μονάδας λέβητα βιομάζας. 
Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι ο χειριστής του λέβητα ελέγχει τις παραμέτρους ποιότητας του καυσίμου που 
καταναλώνεται, είναι σημαντικό να παρέχεται υγρασία και έλεγχος του κλάσματος των παραγόμενων τσιπ. 
Χαρακτηριστικά της βιομάζας που αναφέρονται στη συμφωνία για την προμήθειά της και την τελική τιμή που 
σχετίζεται με τη συμμόρφωσή τους. 

 Μπορούν να επιτευχθούν καλές συνέργειες μεταξύ δήμων και τοπικών αγροτών: καθώς η διαθεσιμότητα 
άλλων πηγών βιομάζας είναι περιορισμένη στην περιοχή, η υπολειμματική βιομάζα είναι ελκυστική για τους 
δημοτικούς τελικούς χρήστες ως εναλλακτική λύση τόσο για τη βιομάζα όσο και για τα ορυκτά καύσιμα. 

 Οι δήμοι, ως χειριστές των υφιστάμενων λεβήτων βιομάζας, είναι έτοιμοι να αγοράσουν την υπολειμματική 
βιομάζα σε τιμή αγοράς όπως για άλλους τύπους βιομάζας (τσιπς κ.λπ.). 

 Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση πετρελαίου και η χειρωνακτική εργασία κατά 
τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή του πεδίου, προκειμένου να ελέγχεται το τελικό κόστος της 
παραγόμενης βιομάζας. 

 Για σήμερα, μια τέτοια αλυσίδα αξίας υπολειμματικής βιομάζας θα πρέπει να έχει μια εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών ως βασικό παράγοντα, καθώς τόσο οι αγρότες όσο και οι τελικοί χρήστες δεν διαθέτουν εξοπλισμό, 
χρόνο και προθυμία για τη συλλογή των παραγόμενων κλαδεμάτων. 

Επιχειρηματική ιδέα  
Ο δήμος της Vinnitsa διερευνά τη δυνατότητα χρήσης της υπολειμματικής βιομάζας σε υπάρχοντα δημοτικό λέβητα που λειτουργεί από την 
εταιρεία "Vinnytsiaoblteploenergo". Για το σκοπό αυτό, η περιφερειακή κρατική διοίκηση της Vinnitsa ξεκίνησε συνεργασία με τα μέλη της 
τοπικής οργάνωσης κηπευτικών. Το συνολικό θεωρητικό δυναμικό της υπολειμματικής βιομάζας στην περιφέρεια Vinnytsia ανέρχεται σε 
73.000 τόνους ετησίως. Μέχρι τώρα, οι κτηνοτρόφοι δεν θεωρούσαν το ξύλο από τα κλαδέματα ως εμπορικό προϊόν, και συνήθως τα έκαιγαν 
σε ανοιχτό χώρο ή τα αποθήκευαν στην άκρη του χωραφιού. 
Οι διεργασίες της αλυσίδας αξίας είναι οι εξής: 1) χειροκίνητο κλάδεμα  2) μεταφορά με τρακτέρ και συγκέντρωση σε σωρούς στην άκρη του 
χωραφιού 3) αποθήκευση σε υπαίθριο χώρο (περίπου 2-3 μήνες) 4) θρυμματισμός με χειροκίνητη τροφοδοσία 5) συλλογή των τσιπ στην 
πλαφτόρμα μεταφοράς, μεταφορά στην άκρη του χωραφιού, 6) φόρτωση των τσιπ στο φορτηγό και μεταφορά στη μονάδα αποθήκευσης  7) 
συσκευασία των τσιπ σε μεγασάκκους 8)μεταφορά των σάκων στον τελικό καταναλωτή 9) κατανάλωση των τσιπ για παραγωγή θερμότητας 
στο δημοτικό λέβητα. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 17 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Όνομα:Triada-MK LLC farm 

Τοποθεσία: Murovani Kurylovtsi (Vinnitsa, Ουκρανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: πελλέτες 
από εκριζώσεις οπωροφόρων δένδρων 

Στόχος κινητοποίησης: 2,550 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή αγρο-πελλετών 
για θέρμανση τοπικών βιομηχανιών και κτηρίων 

Ακτίνα εφοδιασμού: 25 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 1,520 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 30 t/ha (με 37 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος στατικός θρυμματιστής (Hemmel-
Ukraine RM 41), σφυρό-μυλος  (Hemmel-Ukraine RM 71) και OGM-1.5 πρέσα 
πέλλετ 

 Απόδοση πρέσας πέλλετ: 1 t/h 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: θρυμματιστής - 14.5 kWh/t; Πρέσα πέλλετ - 
133 kWh/t 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (αγρο-πελλέτες από εκριζώσεις οπωροφόρων δένδρων) 

ΚΘΔ  
MJ/kg ΚΘΔ  

MJ/kg 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18.5 15.3 12.6 4.8 Ø 8 mm 530 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η περιεκτικότητα σε τέφρα του αγρο-πέλλετ  πρέπει να μειωθεί, π.χ. ελαχιστοποιώντας την επαφή με το 
έδαφος κατά τις εργασίες συγκομιδής. 

 Για την προσαρμογή της υφιστάμενης μονάδας πελλετών στα χαρακτηριστικά της υπολειμματικής 
βιομάζας, η τεχνολογία έχει ρυθμιστεί με τροποποίηση της μήτρας και των κυλίνδρων πελλετοποίησης 
και  εγκατάσταση νέου συστήματος ελέγχου παραμέτρων παραγωγής. 

 Σε σύγκριση με την παραγωγή τσιπ από υπολειμματική βιομάζα, τα αγρο-πέλλετ είναι πιο ανταγωνιστικά 
στην τοπική αγορά. 

 Οι διεργασίες κοπής και ξήρανσης στην εγκατάσταση παραγωγής θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν 
προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της πρέσας πέλλετ. 

 Πολλοί τελικοί χρήστες είναι ήδη σε θέση να καταναλώσουν τα αγρο-πέλλετ. Ειδικότερα, ο δημοτικός 
λέβητας που υπάγεται στην περιφερειακή κρατική διοίκηση (Demo16) της Vinnitsa έχει ήδη υπογράψει 
μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια αγρο-πελλετών από το αγρόκτημα Triada-MK. 

Επιχειρηματική ιδέα  
Το αγρόκτημα Triada-MK ενδιαφέρεται να συμπεριλάβει τη διαχείριση κλαδεμάτων από τις διεργασίες εποχιακού κλαδέματος  και από τις 
εκριζώσεις ως νέα επιχειρηματική γραμμή. Περιλαμβάνει σήμερα 430 εκτάρια φυτειών οπωροφόρων δέντρων, από τα οποία πρέπει να 
εκριζωθούν 100 εκτάρια. Ο γεωργός έχει προηγούμενη μη ικανοποιημένη εμπειρία στην εγκατάσταση αλυσίδας με απευθείας πώληση τσιπ 
υπολειμματικής βιομάζας στο λέβητα βιομάζας. Προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός, ο αγρότης θέλει να παράγει πέλλετ από τη δική 
του υπολειμματική βιομάζα, αλλά και να παρέχει υπηρεσία εκρίζωσης δέντρων για γειτονικούς αγρότες. 

Η αλυσίδα αξιών ξεκινάει με τη βοήθεια μιας εταιρείας αγροτικών υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιεί τις εκριζώσεις. Στη συνέχεια, οι 
εργάτες κόβουν τα δέντρα και συλλέγουν το ξύλο σε σωρούς στην άκρη του χωραφιού. Ο αγρότης φορτώνει τη βιομάζα σε μια πλατφόρμα, 
και μεταφέρει το υλικό στη μονάδα πελλετοποίησης. Εκεί, το ξύλο προεπεξεργάζεται (θρυμματίζεται και αποξηραίνεται) και πελλετοποιείται. 
Τέλος, μια εξωτερική εταιρεία μεταφέρει τα πέλλετ στον τελικό καταναλωτή. Εναλλακτικά, ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικές 
του εγκαταστάσεις μεταφοράς ή να πωλήσει τα πέλλετ στους τελικούς καταναλωτές μέσω διανομέων. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

«ТРІАДА-МК» 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 18 

ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΗΛΩΝ 

Όνομα:PJSC Novooleksandrivske farm 
Τοποθεσία: Nova Oleksandrivka (Kyiv, Ουκρανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
ακανόνιστο υλικό από κλαδέματα μήλων  
Στόχος κινητοποίησης: 204 t/y 
Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση σε τοπικές 
εγκαταστάσεις με κλαδέματα από μεμονωμένο 
αγρότη 
Ακτίνα εφοδιασμού: 5 km 
Δυναμικό μείωσης GHG: 111 tCO2,eq/y  

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Απρίλιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 8.5 t/ha (με 46 % υγρασία). Συλλέγεται κάθε 3 
χρόνια. 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος τεμαχιστής (Urban TR70) 
συνδεδεμένος σε τρακτέρ MTZ 80 

 Απόδοση: 0.75 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 7 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (τεμαχισμένα κλαδέματα από μηλιές) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18 8.5 46.2 2.3 P125 270 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Το νέο καύσιμο έχει επικυρωθεί θετικά σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμοποιούν 
σήμερα καυσόξυλα (ένα σχολείο και μία βιομηχανία). 

 Παρόλα αυτά, η περιεκτικότητα σε υγρασία του πρέπει να μειωθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
μεγαλύτερης αποθήκευσης των κλαδεμάτων στην άκρη του χωραφιού, κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. 

 Το νέο καύσιμο έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα συστήματα 
τροφοδοσίας των υφιστάμενων λεβήτων βιομάζας. Κατά συνέπεια απαιτείται τροποποίηση του τεμαχιστή 
(π.χ. με προσθήκη κόσκινου). 

 Οι χειρωνακτικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού μειώνουν την αποτελεσματικότητα ολόκληρης 
της αλυσίδας αξίας. Ειδικός εξοπλισμός και σύγχρονα μηχανήματα (π.χ. για τη μεταφορά) πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της παραγωγικότητας μιας αλυσίδας αξίας. 

 Το κόστος παραγωγής για το νέο καύσιμο (30 €/τόνο) δεν είναι ανταγωνιστικό με την υφιστάμενη τοπική τιμή 
αγοράς για το κύριο καύσιμο βιομάζας που χρησιμοποιείται από τους δυνητικούς τελικούς χρήστες (ξύλο 
καυσίμων): η τρέχουσα τιμή είναι 20-23 € / t, επιπλέον το ξύλο έχει καλύτερες ιδιότητες καυσίμου 
(χαμηλότερη τέφρα και περιεκτικότητα σε υγρασία). Ως εκ τούτου, οι διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας 
πρέπει να βελτιωθούν ή το επιχειρηματικό μοντέλο να προσαρμοστεί εκ νέου. 

Επιχειρηματική ιδέα  
Ο αγρότης καλλιεργεί 560 εκτάρια οπωροφόρων δένδρων. Εκτεταμένες μηλιές κόβονται μία φορά κάθε τρία χρόνια. Ο αγρότης συλλέγει μια 

μικρή ποσότητα κλαδεμάτων και τα πουλά ως καυσόξυλα. Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο εστιάζει στη συλλογή των μικρότερων κομματιών 

κλαδέματος για την παραγωγή καυσίμου με τη χρήση του υπάρχοντος κινητού τεμαχιστή και στην πώληση της βιομάζας που έχει παραχθεί 

στους τοπικούς καταναλωτές. Μετά το χειροκίνητο κλάδεμα, οι εργάτες κόβουν τα μεγάλα κλαδιά με αλυσοπρίονα, παίρνουν για καυσόξυλα 

εκείνα με διάμετρο μεγαλύτερη των 50 mm και συλλέγουν την υπολειμματική βιομάζα σε σειρές. Για αρκετές ημέρες μέχρι δύο εβδομάδες, 

τα κλάδεμα αποθηκεύονται στην άκρη του χωραφιού. Στη συνέχεια, οι εργάτες συλλέγουν το ξύλο και το τροφοδοτούν με το χέρι στο 

τεμαχιστή Urban TR70 που είναι προσαρτημένος σε ένα τρακτέρ. Το καύσιμο συσκευάζεται σε σακούλες με βάρος 10-15kg. Οι εργάτες 

φορτώνουν γεμάτες σακούλες σε πλατφόρμα ενός ελκυστήρα που μεταφέρει τη βιομάζα στην αποθήκη ή απευθείας στους τοπικούς 

καταναλωτές. Το νέο καύσιμο μπορεί να καταναλωθεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, είτε σε δημοτικά κτίρια είτε σε τοπικές 

βιομηχανίες. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

ПАТ 

«НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo 19 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ 

ΑΜΠΕΛΙΩΝ 

 Όνομα: Δημοτικό Συμβούλιο Bolgrad  

Τοποθεσία: Bolgrad (Odesa, Ουκρανία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
μπριγκέτες από κλαδέματα αμπελιών 

Στόχος κινητοποίησης: 350 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: θέρμανση σε δημοτικά 
κτήρια με μπριγκέτες αμπελιών  

Ακτίνα εφοδιασμού: 5 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 169 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Απρίλιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 3 t/ha (με 49 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος στατικός σφυρόμυλος και 
μηχανική πρέσα 

 Απόδοση πρέσας: 0.29 t/h 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: σφυρό-μυλος  - 52 kWh/t; πρέσα: 48 
kWh/t 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (μπριγκέτες από κλαδέματα αμπελιών) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 
kg/m3, Ως 

έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18 16 11 3,4 Ø 50 mm 763 

 
Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Χάρη σε πρωτοβουλία του Δήμου, οι τοπικοί αγρότες και οι επιχειρηματίες έχουν δει μια νέα κατεύθυνση για 
τις επιχειρηματικές τους γραμμές: τη μπριγκετοποίηση υπολειμμάτων αμπελώνων. 

 Εντούτοις, οι αγρότες κοντά στο Bolgrad δεν διαθέτουν σύγχρονα μηχανήματα, όπως μηχανές συγκομιδής με 
ενσωματωμένο τεμαχιστή. Η εναλλακτική λύση είναι να προωθήσουν τα κλαδιά και να τα συσσωρεύσουν στην 
άκρη του πεδίου, με την αντίστοιχη ενσωμάτωση χώματος και πέτρων. Αυτό προκαλεί κακές ιδιότητες 
καυσίμου. 

 Η αγορά τέτοιου σύγχρονου εξοπλισμού δεν είναι εφικτή για τους μικρούς αγρότες, ατομικά. Μια πιθανή 
εναλλακτική λύση είναι ότι ο επιχειρηματίας που παράγει μπριγκέτες και θέλει να διαφοροποιήσει την πρώτη 
ύλη (η τρέχουσα προμήθεια βασίζεται σε φλοιό ηλίανθου και άχυρο) να αγοράσει τον εν λόγω εξοπλισμό.  

 Το εργοστάσιο μπριγκέτας αντιμετώπιζε δυσκολίες στην άλεση των κλαδεμάτων αμπελιών, λόγω της 
ευκαμψίας του ξύλου. Τα τυποποιημένα μαχαίρια των θρυμματιστών (σχεδιασμένα για δασική ξυλεία) δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα. 

 Μελέτη σκοπιμότητας επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης μπριγκέτας για αντικατάσταση του 
άνθρακα σε δημοτικά κτίρια. Παρά το γεγονός ότι η επικύρωση έδειξε τη δυνατότητα χρήσης των 
παραγόμενων μπριγκετών σε υπάρχοντα λέβητα πολλαπλών καυσίμων (επεξεργασμένο σε άνθρακα), θα 
πρέπει να εγκατασταθούν νέοι και σύγχρονοι λέβητες βιομάζας.  

Επιχειρηματική ιδέα  
Η πόλη Bolgrad βρίσκεται σε μια περιοχή με τη μεγαλύτερη φυτεία αμπελώνων στην περιοχή της Οδησσού. Το συμβούλιο θα ήθελε να 
προωθήσει τη χρήση των κλαδεμάτων από τους αμπελώνες της περιοχής για θέρμανση σε δημοτικά κτίρια. Επιπλέον, δύο έργα που 
απέτυχαν στην αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή θερμικής ενέργειας στο νηπιαγωγείο και στο νοσοκομείο μητρότητας 
πρέπει να επαναπροσδιοριστούν για να τροποποιήσουν τον λέβητα βιομάζας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργούν με 
κλαδέματα αμπελώνων. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο βρίσκεται σε καλή συνεργασία με μια ιδιωτική επιχείρηση που διαθέτει κινητό 
θρυμματιστή, εγκαταστάσεις παραγωγής μπριγκετών και εγκαταστάσεις μεταφοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Bolgrad ζήτησε τη 
συμμετοχή αγροτών που ενδιαφέρονται να κινητοποιήσουν τη βιομάζα τους για παραγωγή θερμότητας στις κοινωνικές εγκαταστάσεις της 
πόλης. Πολλοί τοπικοί αγρότες απάντησαν και ένας από αυτούς κατέχει μια μεγάλη φυτεία αμπελώνων στην ακτίνα 5 χλμ. από το Bolgrad. 
Για λόγους επίδειξης, ο αγρότης διοργάνωσε τη μεταφορά των κλάδων στο εργοστάσιο μπριγκετοποίησης της "Izmail Production Company" 
LLC. Τέλος, οι "agro"  μπριγκέτες συσκευάστηκαν σε τσάντες και μεταφέρθηκαν στο λεβητοστάσιο του κέντρου πρωτοβάθμιας ιατρικής και 
υγειονομικής περίθαλψης (λεβητοστάσιο 80 kW), στο Bolgrad. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw


 
Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
Παραδοτέο 3.4 Ανάλυση μελέτης επιδεικτικών δράσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Demo 20 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ KAI ΠΟΥΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Μάρτιος 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 2.9 t/ha (με 46 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος θρυμματιστής (Heizohack HM 
8-400) συνδεδεμένος σε τρακτέρ Belarus 92.1 

 Απόδοση: 0.67 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου: 6.4 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (στον παρακάτω Πίνακα) 

ΚΘΔ  
MJ/kg 

Υγρασία 
% Ως έχει 

Τέφρα 
% Επί ξηρού 

Κατανομή 
σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18 12.9 25 4.3 P100 280 

 
Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η αποθήκευση και η φυσική ξήρανση θα πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα σε 
υγρασία της θρυμματισμένης υπολειμματικής βιομάζας. Η εγκατάσταση αποθήκευσης με την οροφή πρέπει 
να χρησιμοποιείται για ξηρά ξύλα. 

 Η άμβλυνση των μαχαιριών του θρυμματιστή έχει ιδιαίτερη επίδραση στην ποιότητα των τσιπς. Είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της αιχμηρότητα των μαχαιριών από τον χειριστή του μηχανήματος 
θρυμματισμού. 

 Η τροφοδοσία με το χέρι μειώνει σημαντικά την ικανότητα απόδοσης του θρυμματιστή: μείωση κατά 90% της 
χωρητικότητας κατά τη διάρκεια της επίδειξης. 

 Το μέγεθος των σωματιδίων είναι μεγάλο και απαιτούνται ειδικά συστήματα χοάνης και μεταφοράς για την 
τροφοδότηση της υπολειμματικής  βιομάζας σε υφιστάμενους λέβητες βιομάζας. 

  Η εκτίμηση σκοπιμότητας επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της παραγωγής τσιπς για ιδία κατανάλωση 
σε ένα νέο σύγχρονο λέβητα βιομάζας 50 kW και αντικατάσταση φυσικού αερίου. Εντούτοις, η ικανότητα 
απόδοσης του θρυμματιστή θα πρέπει να αυξηθεί για να εξασφαλιστούν καλύτερα οικονομικά 
χαρακτηριστικά. 

 Επιπλέον, εξαιτίας της έλλειψης τέτοιων καυσίμων στην τοπική αγορά (προτείνονται κυρίως οι πελλέτες και οι 
μπριγκέτες), η πώληση των τσιπ με τιμή κοντά σε 50 € / τόνο θα είναι πολύ ελκυστική τόσο για τον αγρότη όσο 
και για τους τελικούς χρήστες. 

 

Επιχειρηματική ιδέα  
Η εταιρεία Fruit Black Sea είναι ένας μεγάλος παραγωγός φρούτων (κεράσια, φράουλες, βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα κλπ.) με συνολική 
έκταση 2400 εκταρίων στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Επί του παρόντος, η εταιρεία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον να οργανώσει 
μια αλυσίδα αξίας για να παράγει θρύμματα ξύλου από τα κλαδέματα της περιοχής με σκοπό την ιδιο-κατανάλωση (στο γραφείο) αλλά και 
για την πώληση σε τοπικούς καταναλωτές βιομάζας. Επίσης, η εταιρεία πρότεινε στον δήμο να εγκαταστήσει λέβητες βιομάζας σε σχολεία 
και νηπιαγωγεία. Μετά το κλάδεμα, οι εργαζόμενοι τοποθετούν τα κλαδιά στη μέση της σειράς. Ο ελκυστήρας με τη δαγκάνα συγκεντρώνει 
την υπολειμματική βιομάζα σε σωρούς. Η βιομάζα ξηραίνεται και εν συνεχεία θρυμματίζεται με τη βοήθεια ενός ρυμουλκούμενου 
θρυμματιστή χειροκίνητης τροφοδοσίας. Ο ελκυστήρας με τη πλατφόρμα μεταφέρει το θρυμματισμένο ξύλο στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Όταν ξεκινά η περίοδος θέρμανσης, ο ελκυστήρας με τη πλατφόρμα μεταφέρει την θρυμματισμένη υπολειμματική βιομάζα 
στους τελικούς καταναλωτές για την παραγωγή θερμότητας. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Διεργασίες αλυσίδας αξίας 

 

Όνομα: Εταιρεία Black Sea Fruit  
Τοποθεσία:Kostyantynivka (Zaporizhia, Ουκρανία) 
Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
θρύμματα ξύλου από κλαδέματα οπωροφόρων 
δένδρων 
Στόχος κινητοποίησης: 510 t/y 
Επιχειρηματικό μοντέλο: ιδιο-κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και πώληση σε τοπικές 
εγκαταστάσεις θέρμανσης 
Ακτίνα εφοδιασμού: 10 km 
Δυναμικό μείωσης GHG: 303 tCO2,eq/y 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw
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