
Τα έξγα uP_running & AGROinLOG ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Πξόγξακκα Πιαίζην Οξίδνληαο 2020 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία (Αξηζκνί Σπκβνιαίνπ 691748 θαη 727961 αληίζηνηρα). 

Τν παξόλ έγγξαθν αληαλαθιά απνθιεηζηηθά ηηο απόςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. Η δηαρεηξηζηηθή αξρή (ΙΝΔΑ) δελ είλαη ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρεη. 

Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal 

Επιδεικτικζσ δράςεισ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ κλαδεμάτων ςτθν 
Ελλάδα ςτο πλαίςιο των ζργων uP_running & AGROinLOG 

Παξαζθεπή, 19 Απξηιίνπ 2019 

Athens Digital Lab, Σεξάθεην Γ. Αζελαίσλ 

Μαλώιεο Καξακπίλεο (ΔΚΔΤΑ) 

 



2 Γεληθό Πιαίζην 

Agrarian Pruning and Plantation Removal (APPR) 

Αγξνηηθά Κιαδέκαηα θαη Δθξηδώζεηο 

Σπλνιηθό δπλακηθό αγξνηηθώλ 

θιαδεκάησλ 
13 Mt (επί μεξνύ)  

Σπλνιηθό δπλακηθό αγξνηηθώλ 

θιαδεκάησλ & εθξηδώζεσλ 
> 20 Mt (επί μεξνύ)  
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Πνηεο είλαη νη πθηζηάκελεο πξαθηηθέο; 

 

Γεληθό Πιαίζην 

Σπλήζεο δηαρείξηζε 
Δλαιιαθηηθέο ηειηθέο 

ρξήζεηο 

Κνκπνζηνπνίεζε 

Αλνηθηή θαύζε 

Θξπκκαηηζκόο θαη ελαπόζεζε ζην έδαθνο 

Καπζόμπια 

Δλεξγεηαθή 

αμηνπνίεζε 



4 Τν έξγν uP_running 

Σηόρνο έξγνπ: ε πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο μπιώδνπο βηνκάδαο 

από Αγξνηηθά Κιαδέκαηα θαη Δθξηδώζεηο 

• Γηάξθεηα: 1/4/2016 – 30/6/2019 

• Φξεκαηνδόηεζε: Οξίδνληαο 2020 (Αξηζκόο 
Σπκβνιαίνπ No 691748) 

• Π/Υ:  1,992,920 € 

• Σπληνληζηήο: Fundación CIRCE 

• Ιζηνζειίδα: http://el.up-running.eu/ 

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


5 Τν έξγν AGROinLOG 

Σηόρνο έξγνπ: Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Κέληξσλ Δθνδηαζηηθήο 

Βηνκάδαο κε βάζε ηηο Αγξνηνβηνκεραλίεο 

• Γηάξθεηα: 1/11/2016 – 30/4/2020 

• Φξεκαηνδόηεζε: Οξίδνληαο 2020 (Αξηζκόο 
Σπκβνιαίνπ No 727961) 

• Π/Υ:  6,385,661.25 € 

• Σπληνληζηήο: Fundación CIRCE 

• Ιζηνζειίδα: http://agroinlog-h2020.eu/  

http://agroinlog-h2020.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
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Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο uP_running & AGROinLOG 

Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο ζηελ Διιάδα 

Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο uP_running 

• Δπηινγή 5 ζπλεηαηξηζκώλ κέζσ 
αλνηρηήο δηαδηθαζίαο 

• «Μηθξή» επίδεημε ζπιινγήο θαη 
αμηνπνίεζεο αγξνηηθώλ 
θιαδεκάησλ – Άλνημε 2018 

• Αξρηθό business plan γηα 
αλάπηπμε αιπζίδαο αμίαο από ηα 
αγξνηηθά θιαδέκαηα 

Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο AGROinLOG 

• Σπλεξγαζία κε NUTRIA & ΑΣ Αγίνπ 
Κσλζηαληίλνπ Λνθξίδνο 

• «Μεγάιε» επίδεημε ζπιινγήο 
θιαδεκάησλ ειαηόδεληξσλ – Άλνημε 
2018 & 2019 

• Πιήξεο δηεξεύλεζε αιπζίδαο αμίαο 
& validation πξντόλησλ 

• Αλαιπηηθό business plan 
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Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπιινγή; 

Η ζπιινγή έρεη άκεζε επίπησζε ζε: 

• Τειηθό θόζηνο (ζπλήζσο πάλσ από 50 % γηα ηα 

θιαδέκαηα) 

• Πνηόηεηα  Απνξξόθεζε από ηελ αγνξά & ηειηθή ηηκή 

βηνκάδαο!!! 

Σπιινγή ππνιεηκκαηηθήο βηνκάδαο 



8 Δπηδεηθηηθή δξάζε uP_running 

• Κιαδέκαηα δηακόξθσζεο ειαηόδεληξσλ 
(Κνπηζνπξειηά θαη Κνξσλέηθε, 20-40 εηώλ) 

• Παξνπζία θύιισλ (πιηθό ρσξίο μήξαλζε ζην 
ρσξάθη) 

• Δλνηθίαζε ζξπκκαηηζηή Διιεληθήο θαηαζθεπήο 
(YAMACHIPPER VR35-PTO Heavy duty) 

• Γπλαηόηεηα ρξήζεο ηεκαρηζκέλσλ θιαδεκάησλ ζην 
ππξελεινπξγείν ηνπ ΔΑΣ Λαθσλίαο 

Ιδιότητα Τιμή 

Υγραςία (% κ.β. ωσ ζχει) 26,5 

Τζφρα (% κ.β. επί ξθροφ) 5,4 

Φαινόμενθ πυκνότθτα (kg/m3) 190 

Κοκκομετρία P31S 



9 Δπηδεηθηηθή δξάζε uP_running 

• Κιαδέκαηα δηακόξθσζεο ακπειηώλ 
(μηλόκαπξν, 6 εηώλ) 

• Γσξεάλ δηάζεζε δεκνηηθνύ ζξπκκαηηζηή 
από Γήκν Νάνπζαο (Husmann H 5) 

• Οκνηόκνξθν πιηθό εύθνιν ζηελ 
ηξνθνδνζία! 

• Τειηθόο ρξήζηεο: Θεξκνθήπηα Αλδξένπ 

• Σε 1-2 εκέξεο (ρσξίο ηελ πξνεξγαζία) 
νινθιεξσκέλε επίδεημε αιπζίδαο αμίαο! 

Ιδιότητα Τιμή 

Υγραςία (% κ.β. ωσ ζχει) 36,2 

Τζφρα (% κ.β. επί ξθροφ) 4,7 

Φαινόμενθ πυκνότθτα (kg/m3) 327 

Κοκκομετρία P16S 



10 Δπηδεηθηηθή δξάζε uP_running 

• Κιάδεκαηα δηακόξθσζεο ειαηόδεληξσλ 
(Κνξσλέηθε, 16 εηώλ) 

• Δλνηθίαζε ζξπκκαηηζηή (Bugnot BVE8) - 
Βηνκάδα Αηγαίνπ 

• Φακειή ηέθξα θαη μεξό πιηθό ιόγσ 
μήξαλζεο ζην ρσξάθη! 

 

 

Ιδιότητα Τιμή 

Υγραςία (% κ.β. ωσ ζχει) 10,6 

Τζφρα (% κ.β. επί ξθροφ) 3,7 

Φαινόμενθ πυκνότθτα (kg/m3) 283 

Κοκκομετρία P45S 



11 Δπηδεηθηηθή δξάζε uP_running 

Ιδιότητα Τιμή 

Υγραςία (% κ.β. ωσ ζχει) 55,1 

Τζφρα (% κ.β. επί ξθροφ) 4,2 

Φαινόμενθ πυκνότθτα (kg/m3) 201 

Κοκκομετρία P16 

• Κιαδέκαηα δηακόξθσζεο θαη αθαίξεζεο 
παιαηώλ θιάδσλ αθηηληδίσλ (Τζερειίδεο, 7 
εηώλ) 

• Μεράλεκα ηαπηόρξνλεο ζπιινγήο / 
ζξπκκαηηζκνύ: FACMA COMBY TR200 
(από έξγν AGROinLOG) 

• Υςειή πγξαζία / επίδξαζε θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ! 

• Γπλαηόηεηα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζε ησλ 
θιαδεκάησλ ζην εξγνζηάζην δσνηξνθώλ ηεο 
Έλσζεο Αγξηλίνπ 



12 Δπηδεηθηηθή δξάζε uP_running 

Ιδιότητα Τιμή 

Υγραςία (% κ.β. ωσ ζχει) 19,9 

Τζφρα (% κ.β. επί ξθροφ) 4,3 

Φαινόμενθ πυκνότθτα (kg/m3) 211 

Κοκκομετρία P31S 

Παρουςία ςχετικά μεγάλων κομματιϊν ξφλου 

• Κιαδέκαηα δηακόξθσζεο ειαηόδεληξσλ 
(Κνζξέηθε, 71 εηώλ) 

• Μεράλεκα ηαπηόρξνλεο ζπιινγήο / 
ζξπκκαηηζκνύ: FACMA COMBY TR200 
(από έξγν AGROinLOG) 
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Οπίζζηνο θαηαζηξνθέαο ειιεληθήο θαηαζθεπήο 

(Φσηόπνπινο, Καβάζηια Ηκαζίαο) / Δλνηθίαζε από 

Aenaon Bioenergies 

• Απόδνζε κεραλήκαηνο ζε αγξνηεκάρην 8 ζηξεκκάησλ 

ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν Φζηώηηδαο (πνηθηιία: Ακθίζζεο) 

– Μάτνο 2017 

• Σύδεπμε κε ειθπζηήξα 80 ίππσλ 

• Σπιινγή 440 kg / ζηξ. θιαδεκάησλ (~ 20% πγξαζία) 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Φακειή θαηαλάισζε θαπζίκσλ, γξήγνξε ζπιινγή 

 Φακειό θόζηνο αγνξάο κεραλήκαηνο ζπιινγήο 

 Φακειή απαίηεζε ζε ηππνδύλακε ειθπζηήξα 

Μεηνλεθηήκαηα: 

x Αύμεζε 13 €/t ζην θόζηνο ζπιινγήο ησλ θιαδεκάησλ 

ιόγσ ρξήζεο κεγαζάθθσλ (ρσξίο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε) 

x Πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε κεγαζάθσλ 

Πεγή δεδνκέλσλ: EKETA / CREA, έξγν AGROinLOG 

Δπηδεηθηηθή δξάζε AGROinLOG: Άγηνο Κσλζηαληίλνο 
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Μεγαιύηεξε επηδεηθηηθή δξάζε ζπιινγήο 

θιαδεκάησλ ζηελ Διιάδα από ΑΣ Αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη NUTRIA ΑΔ ππό ηελ επίβιεςε θαη 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ΔΚΔΤΑ θαη ΙΝΑΣΟ-

ΠΑΣΔΓΔΣ 

• 14 εκέξεο ζπιινγήο (Μάξηηνο – Απξίιηνο 2018) 

• 232 ηόλνη ηεκαρηζκέλσλ θιαδεκάησλ 

ειαηόδεληξσλ (25 % θ.β. πγξαζία) 

• 540 ζηξέκκαηα ειαηώλσλ 

 

Πιήξεο επίδεημε αιπζίδαο αμίαο: 

1. Μεραληθό (a) ή ρεηξσλαθηηθό (b) ζείξηαζκα  

2. Σπιινγή κε FACMA COMBY TR200 

3. Άδεηαζκα θιαδεκάησλ ζε πιαηθόξκεο 

4. Μεηαθνξά ζηε NUTRIA θαη δεηγκαηνιεςία 

5. Απνζήθεπζε ζε ζσξνύο 

6. Φόξησζε θαη κεηαθνξά ζε κνλάδα παξαγσγήο 

πειιεηώλ 

7. Παξαγσγή πειιεηώλ από θιαδέκαηα 

8. Μεηαθνξά πειιεηώλ ζε βηνκεραληθνύο ιέβεηεο 

βηνκάδαο, θαύζε θαη κέηξεζε εθπνκπώλ 

Δπηδεηθηηθή δξάζε AGROinLOG: Άγηνο Κσλζηαληίλνο 

1(a) 1(b) 

2 

3 

5 



• Συλλογι 1.5 t/h 

• Με κόςτοσ 45 €/h 

 

• Αποφυγι περιττϊν 
εργαςιϊν 

• Προεργαςία από αγρότεσ 

• Όφελοσ προσ τθ κοινότθτα 

• Εφρεςθ τελικοφ 
καταναλωτι! 

 

Κλαδζματα Δεν λαμβάνονται υπόψθ 

Δλδεηθηηθό θόζηνο ζπιινγήο θιαδεκάησλ 

30 €/t 

+ 

> 45€/t 

Πϊσ μπορεί να γίνει εφικτό; 

• Επζνδυςθ μθχανθμάτων 

• Συντιρθςθ 

• Μεταφορά ςε μεγάλεσ 
αποςτάςεισ 

• Κόςτοσ αποκικευςθσ 

 

Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα 

Ακόμα μεγαλφτερο κόςτοσ αν απαιτείται 
χειρωνακτικι εργαςία για τθ ςυλλογι! 
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Κύξηα ζπκπεξάζκαηα - ζπιινγή 

• Μεγάιε δηαθύκαλζε θαιιηεξγεηώλ, αγξνλνκηθώλ πξαθηηθώλ, θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, 

κνξθνινγίαο εδάθνπο, θηι. 

• Σπζηήκαηα κε ρεηξσλαθηηθή ηξνθνδνζία (ζξπκκαηηζηέο): 

o Μεγάιν εύξνο δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ θαη ζηελ Διιάδα 

o Φακειό θόζηνο εμνπιηζκνύ 

o Υςειόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο (αλά ηόλν ζπιιερζείζαο βηνκάδαο) 

o Δπέιηθηε ιύζε γηα αιπζίδεο αμίαο κε κηθξό όγθν αμηνπνίεζεο (π.ρ. ζέξκαλζε 

κεκνλσκέλσλ νηθηώλ) 

• Σπζηήκαηα ηαπηόρξνλεο ζπιινγήο θαη ζξπκκαηηζκνύ 

o Υςειόηεξν θόζηνο εμνπιηζκνύ, ζπαληόηεξα δηαζέζηκα ζηελ Διιάδα 

o Φακειόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο (αλά ηόλν ζπιιερζείζαο βηνκάδαο) 

o Απαξαίηεηα γηα αμηνπνίεζε κεγάισλ πνζνηήησλ βηνκάδαο (π.ρ. παξαγσγή πειιεηώλ, 

ειεθηξνπαξαγσγή) 

 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο επηδεηθηηθέο δξάζεηο (1/2) 
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Κύξηα ζπκπεξάζκαηα - αμηνπνίεζε 

• Μεγάιν εύξνο δηαθπκάλζεσλ θύξησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (πγξαζία, ηέθξα, 

θνθθνκεηξία) 

o Οη ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο δπζθνιίεο αλαθύπηνπλ ζηε ζπκβαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηξνθνδνζίαο 

• Μηθξό πεξηζώξην θέξδνπο & ύπαξμε αληαγσληζηηθώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο ρακεινύ 

θόζηνπο 

o Σεκαληηθόο ν ξόινο ηεο έκκεζεο σθέιεηαο ή ησλ αξλεηηθώλ θηλήηξσλ (π.ρ. απαγόξεπζε 

θαύζεο ζην ρσξάθη) 

• Αλάπηπμε ππνδνκώλ 

o Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

o Υπνζηήξημε γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 

 

 

 

 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο επηδεηθηηθέο δξάζεηο (2/2) 



18 Αιπζίδεο αμίαο 

• Πάλσ από 20 ππάξρνπζεο αιπζίδεο αμίαο ζηελ Δπξώπε έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα 

πιαίζηα ησλ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ uP_running θαη EuroPruning. 

http://www.up-running-observatory.eu/ 

Πξαγκαηηθέο αιπζίδεο αμίαο 



19 Τειηθά ζπκπεξάζκαηα Τν θιεηδί ηεο επηηπρίαο 

 

Πνιηηηθέο, θαλνληζκνί, 

θίλεηξα 
Δπλντθή θνηλσληθή αληίιεςε  

 

Γηα λα πεηύρεη νπνηαδήπνηε αμηαθή αιπζίδα απαηηείηαη 

θάζε εκπιεθόκελνο λα έρεη ΟΦΔΛΟΣ. 

Οφζλη 
Άμεςα 

Έμμεςα 

Ζςοδα 
Εξοικονόμθςθ χρθμάτων 
Εξοικονόμθςθ χρόνου 

Αποφυγι αςκενειϊν  
Αποφυφι πυρκαγιϊν 
Μείωςθ CO2 

Εικόνα αειφόρου επιχείρθςθσ 
Διαφοροποίθςθ επιχείρθςθσ 
Απεξάρτθςθ από πετρζλαιο 



20 Τν έξγν AgroBioHeat 

• Πξνώζεζε ησλ εθαξκνγώλ ζέξκαλζεο κε αγξνηηθή βηνκάδα ζηηο Δπξσπατθέο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

• Γηάξθεηα: 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 – 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 

• Φξεκαηνδόηεζε: Οξίδνληαο 2020 (Αξηζκόο Σπκβνιαίνπ No 818369) 

• Π/Υ: 2,998,043.75 € 

• Σπληνληζηήο: Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

• Ιζηνζειίδα: http://www.agrobioheat.eu (ππό θαηαζθεπή) 

 

 

Σπλέρεηα ησλ εξεπλεηηθώλ & επηδεηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΔΤΑ ζηνλ ηνκέα 
ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο αγξνηηθήο βηνκάδαο, κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο 
ζέξκαλζεο. 

 

http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/
http://www.agrobioheat.eu/


Σασ προςκαλοφμε να παρακολουκιςετε τθν 

 

Ανοιχτή Επιδεικτική Δράςη 
ςτον Άγιο Κωνςταντίνο Φκιϊτιδασ 

την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, ώρα 11:00 π.μ. 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ κα ζχετε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςετε τθν ταυτόχρονθ 

ςυλλογι και τεμαχιςμό κλαδεμάτων ελαιόδεντρων με χριςθ του ςυςτιματοσ COMBY TR 200 

τθσ εταιρείασ FACMA κακϊσ και τθ γενικότερθ διαχείριςθ των κλαδεμάτων ςτο πλαίςιο μιασ 

αλυςίδασ αξίασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ αγροτικισ βιομάηασ. 

 

Η δράςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ AGROinLOG (Ολοκλθρωμζνα Κζντρα 

Εφοδιαςτικισ Βιομάηασ) από τον Γεωργικό Ελαιουργικό Πιςτωτικό Συνεταιριςμό Αγίου 

Κωνςταντίνου – Λοκρίδασ και υπό τθν επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του Εκνικοφ Κζντρου 

Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΤΑ) και του Ινςτιτοφτου Αγροτικισ και 

Συνεταιριςτικισ Οικονομίασ (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ). 

 

Παρακαλοφμε, επιβεβαιώςτε τη ςυμμετοχή ςασ μζςω email: yse@paseges.gr ή τηλεφωνικά 

ςτο 216 9002945. 

Το έργο AGROinLOG έτεη ιάβεη τρεκαηοδόηεζε από ηο 

Πρόγρακκα Πιαίζηο ηες ΕΕ γηα ηελ Έρεσλα θαη ηελ 

Καηλοηοκία «Ορίδοληας 2020» (αρηζκός ζσκβοιαίοσ 727961).  

mailto:yse@paseges.gr
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Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ! 

Δκκαλνπήι Καξακπίλεο 
Email: karampinis (at) certh.gr 
Τθλ.: +30 211 1069518 

Γξ. Παλαγηώηεο Γξακκέιεο  
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ζργου 
Email: grammelis (at) certh.gr 

Βαζηιηθή Γθαβίδνπ  
Email: gavidou (at) certh.gr 
Τθλ.: +30 211 1069514 
 

Μηράιεο-Αιέμαλδξνο 

Κνπγηνπκηδήο 
Email: kougioumtzis (at) certh.gr 
Τθλ.: +30 211 1069534 

Χξηζηίλα Σηαπξνπνύινπ 
Email: stavropoulou (at) paseges.gr 
Τθλ.: +30 216 9002945 
 
Τίλα Παπαζηδέξε 
Email: papasideri (at) paseges.gr 
Τθλ.: +30 216 9002945 

Ιςτοςελίδεσ ζργων: http://el.up-running.eu/ & http://agroinlog-h2020.eu/  
 
Παρατθρθτιριο uP_running: http://www.up-running-observatory.eu/el 

http://el.up-running.eu/
http://el.up-running.eu/
http://el.up-running.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
http://agroinlog-h2020.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/el/
http://www.up-running-observatory.eu/el/
http://www.up-running-observatory.eu/el/
http://www.up-running-observatory.eu/el/
http://www.up-running-observatory.eu/el/


Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal 

Κάθε κλαδί μετρά! 


