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Πνηνί όκσο είκαζηε;  

• Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

• Δίλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο 
ζε ζέκαηα Πξσηνγελνύο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πεξηβάιινληνο. Μέιε ηνπ είλαη όινη νη επηζηήκνλεο ησλ 
εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, 
Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο – Ηρζπνινγίαο 
(Ν.1474/1984). 

• Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ρώξν επζύλεο ηνπο 
πξώελ Ν.Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ έρεη έδξα ηελ Καβάια. 

• ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ζπκκεηνρή καο ζηελ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ. 

• ήκεξα ζαο παξνπζηάζνπκε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο 
ζέινπκε λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηελ πεξηνρή καο γηα απηό 
ζθνπεύνπκε λα ηηο ζηεξίμνπκε κε όιεο ηηο δπλάκεηο καο. 

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 



Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ 

Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν 

Παπαγωγή Ενέπγειαρ 

• Όινη βηώλνπκε θαζεκεξηλά ηηο επηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο κε 
ηηο κεγάιεο κεηώζεηο ζηα εηζνδήκαηα καο θαη ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε 
ηνπ θόζηνπο δηαβίσζεο.  

• Βαζηθό όκσο ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο δηαβίσζεο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο 
παξαγσγήο θάζε επηρείξεζεο είλαη ην ελεξγεηαθό θόζηνο. Απηό ην 
θόζηνο κνηξάδεηαη ζε πνιινύο ηνκείο όπσο ην κεηαθνξηθό θόζηνο, ην 
θόζηνο ζέξκαλζεο, ην θόζηνο ζπληήξεζεο θ.α.. 

• Με ηελ ξαγδαία αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ (θαη ζε κηθξόηεξν 
βαζκό ηνπ Φπζηθνύ αεξίνπ) ιόγσ ηεο εζσηεξηθήο θνξνινγίαο θαη 
δηεζλώλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηηκήο ηνπο, ην ελεξγεηαθό θόζηνο πνπ 
βαζηδόηαλε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εθηηλάρζεθε 
ζηα ύςε. 

• Σν πεηξέιαην όπσο θαη ην θπζηθό αέξην όκσο είλαη έλα κε 
αλαλεώζηκν πξντόλ ην νπνίν δελ παξάγεηαη αιιά εμνξύζζεηαη ζε 
άιιεο ρώξεο θαη εηζάγεηαη από ηελ ρώξα καο. Ζ ρξήζε ηνπο πέξαλ 
ηεο απώιεηαο ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ ρώξα καο έρεη θαη πνιιέο 
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ κε γλσζηόηεξε από απηέο ην 
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ 

Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν 

Παπαγωγή Ενέπγειαρ 

•Ζ παξαγσγή θαη ε αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 
από ηελ ρώξα καο απνηειεί κηα ιύζε. ε απηέο ηηο κνξθέο 
ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο ε 
Αηνιηθή Δλέξγεηα, ε Γεσζεξκία, ε Ζιηαθή, ε Τδξνειεθηξηθή, ε 
Παξαγωγή Βηνκάδαο, ε Παξαγσγή Βηνληήδει θ.ι.π. νη νπνίεο 
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα ή λα κεηαηξέπνληαη ζε 
ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

• Όκσο ε αμηνπνίεζε πνιιώλ από ηηο παξαπάλσ κνξθώλ 
ελέξγεηαο απαηηνύλ θαηά θαλόλα κεγάιεο επελδύζεηο θεθαιαίνπ.  

• Ζ δηθηά καο πξόηαζε αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ 
αιιά θαη ησλ ηνπηθώλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ γηα ηελ παξαγσγή 
θπξίσο βηνκάδαο ηόζν γηα αηνκηθή όζν θαη γηα επηρεηξεκαηηθή 
ρξήζε. 
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Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ 

Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή 

Ενέπγειαρ 

•Επίπεδο 1ο: Αηνκηθή, επηρεηξεκαηηθή ή νηθνγελεηαθή 
παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα εκπνξία ή νηθηαθή 
θαηαλάισζε. 

•Επίπεδο 2ο: Οκαδηθή αμηνπνίεζε θαη παξαγσγή βηνκάδαο 
γηα ρξήζε εληόο θαη εθηόο ηεο νκάδαο εκπνξηθά. 

•Επίπεδο 3ο: Δηαηξηθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο θαη άιισλ 
αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 
Αζηηθώλ πλεηαηξηζκώλ ησλ επνλνκαδόκελσλ Δλεξγεηαθώλ 
πλεηαηξηζηηθώλ Δηαηξηώλ πνπ ζηελ νπζία είλαη Δηαηξείεο 
Λατθήο Βάζεο. Δπίζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ δεκνηηθέο  θαη 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηνλ ίδην ζθνπό. 
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Η πξόηαζε καο δηαξζξώλεηαη ζε 3 επίπεδα. πλνπηηθά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. 



Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ 

Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν 

Παπαγωγή Ενέπγειαρ 
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Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ 

Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν 

Παπαγωγή Ενέπγειαρ 
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•ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε αηνκηθά από 
ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνύο ή 
επηρεηξεκαηίεο ηελ θαιιηέξγεηα θάπνησλ 
ζηξεκκάησλ (αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ ηνπο) 
κε Αγξηαγθηλάξα γηα ηελ παξαγσγή 
βηνκάδαο. 

• Παξάιιεια ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηνύληαη 
ηα ππνιείκκαηα από ηηο άιιεο θαιιηέξγεηεο 
ηνπ (Αξαβόζηηνο, Βακβάθη, θιαδέκαηα θ.α.) 

• Θα πξνκεζεπηνύλ κεράλεκα κεηαηξνπήο 
ηεο βηνκάδαο ζε πειιέηα ε κπξηθέηα 
(pelletizer θόζηνπο 1000 - 3000 επξώ) γηα 
λα κεηαηξέςεη απηή ηελ βηνκάδα πνπ έρεη 
ζπιιέμεη ζε θαύζηκε πειιέηα ή κπξηθέηα. 

•Καηόπηλ ζα απνζεθεπηεί ην πξντόλ γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζηνλ νηθηαθό θαπζηήξα 
ή ζηελ εγθαηάζηαζε θαινξηθέξ πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί κε βηνκάδα, είηε γηα ηελ ζέξκαλζε 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ αλ είλαη παξαγσγόο 
νπσξνθεπεπηηθώλ ή θαη αθόκα γηα εκπνξία. 
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Δπίπεδν 1ν Αηνκηθή, επηρεηξεκαηηθή ή νηθνγελεηαθή 

παξαγωγή θαη ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα εκπνξία ή 

νηθηαθή θαηαλάιωζε. 

. 



•ε απηή ηε πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ 
ζπλεξγαζία κεηαμύ 2-3 θαη’ ειάρηζην, 
παξαγσγώλ - επηρεηξεκαηηώλ. ηελ νκάδα απηή 
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη Γεσπόλνη. Έηζη θαη 
ε νκάδα ζα σθειείηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γεσπόλνπ αιιά θαη ν Γεσπόλνο από ηελ 
θαηαλάισζε βηνκάδαο. (Αληαιιαγή πξντόλησλ 
θαη ππεξεζηώλ) 

•Σα κέιε ηεο νκάδαο ζα αλαιάβνπλ λα 
θαιιηεξγνύλ Αγξηαγθηλάξα ζε ηέηνηα έθηαζε 
αλαιόγσο ησλ αηνκηθώλ θαη ησλ νκαδηθώλ 
αλαγθώλ.  

• Παξάιιεια ε νκάδα ζα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηα 
ππνιείκκαηα από ηηο άιιεο θαιιηέξγεηεο 
(Αξαβόζηηνο, Βακβάθη, θιαδέκαηα δέληξσλ θ.α.) 
είηε είλαη από ηα δηθά ηνπο αγξνηεκάρηα είηε από 
ηξίηνπο. 

•Σν κεράλεκα κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο ζε 
πειιέηα ή κπξηθέηα (pelletizer θόζηνπο 3-5.000 
επξώ) ζα είλαη κεγαιύηεξεο δπλακηθόηεηαο θαη 
ζπιινγηθήο ρξήζεο (κείσζε θόζηνπο απόθηεζεο 
αλά άηνκν). 

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 Δπίπεδν 2ν Οκαδηθή αμηνπνίεζε θαη παξαγωγή 

βηνκάδαο. 1/2 



•Καηόπηλ ζα απνζεθεύεηαη αηνκηθά ην 
πξντόλ (πέιιεη ή κπξηθέηα) από ηα κέιε ηεο 
νκάδαο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ζηνλ 
νηθηαθό θαπζηήξα ή ζηελ εγθαηάζηαζε 
θαινξηθέξ, είηε γηα ηελ ζέξκαλζε 
ζεξκνθεπίσλ είηε θαη γηα ηελ πώιεζε ηνπ ζε 
άιινπο θαηαλαισηέο. 

•Σπρόλ πεξηζζεύκαηα ζα δηαλέκνληαη 
(πώιεζε ή ρξέσζε) θαηά πξνηεξαηόηεηα 
εληόο ηεο νκάδαο αλάινγα ηηο αλάγθεο 
(εμαζθάιηζε απηάξθεηαο). 

•Αλ θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο νκάδαο ζα 
κπνξεί λα πσιεζεί πξντόλ θαη ζε ηξίηνπο. 

• Ζ δξάζε θαιό είλαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε 
ηνπηθά ζηα πιαίζηα π.ρ. ελόο ρσξηνύ. Έηζη ε 
νκάδα ζα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ιόγσ θαη ηεο 
πξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
νκάδαο, αθνύ δελ ζα ππάξρεη ηόζν απζηεξό 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Έηζη ζα 
κπνξεί ε νκάδα λα ιεηηνπξγεί θαη θαιύηεξα. 
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Δπίπεδν 2ν - ζπλέρεηα Οκαδηθή αμηνπνίεζε θαη 

παξαγωγή βηνκάδαο. 2/2 



•Γεκηνπξγία ζε επίπεδν λνκνύ 
Αζηηθώλ Δλεξγεηαθώλ 
πλεηαηξηζκώλ ε άιισλ 
επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο ηεο 
βηνκάδαο.  

•θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 
ηέηνηαο εηαηξείαο είλαη λα αμηνπνηεί 
Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
(ΑΠΔ) θαη λα παξάγεη πινύην πνπ 
ζα δηαλεκεζεί ζηα κέιε ηεο. 

•Άιινη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο ζα 
είλαη λα παξεκβαίλεη ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο 
ππνζηεξίδνληαο θαηλνηόκεο 
δξάζεηο αλαδηάξζξωζεο ηνπ 
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Δπίπεδν 3ν Δηαηξηθή αμηνπνίεζε βηνκάδαο 

πλεηαηξηζηηθέο Δλεξγεηαθέο Δηαηξίεο 



•Οη Δλεξγεηαθέο πλεηαηξηζηηθέο Δηαηξείεο (ΔΔ) 
κπνξνύλ λα έρνπλ σο κέιε ηνπο ηόζν 
παξαγσγνύο ελέξγεηαο ή βηνκάδαο όζν θαη 
θαηαλαισηέο ελέξγεηαο, πξαθηηθά όινπο καο 
δειαδή. 

• Σα νθέιε από κηα ηέηνηα ζύκπξαμε είλαη 
πνιιαπιά γηα ηα κέιε ηεο. πγθεληξώλνληαη 
νηθνλνκηθά νη δπλάκεηο ησλ παξαγσγώλ βηνκάδαο 
θαη γεληθόηεξα ελέξγεηαο κε ηνπο θαηαλαισηέο 
ελέξγεηαο ρσξίο κεζάδνληεο. 

• Άλλα οφέλη προς τα μέλη είναι: 

α) Θα δηθαηνύληαη κέξηζκα από ηα θέξδε πνπ ζα 

πξνέξρνληαη από ηελ πώιεζε ηεο ελέξγεηαο θαη 

ησλ πξντόλησλ πνπ ε ΔΔ ζα παξάγεη. 

β) Αλ είλαη παξαγσγόο ζα έρεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

πξνώζεζε κέζσ ηεο ΔΔ γηα ηε βηνκάδα πνπ 

απηόο ζα παξάγεη. 

γ) Αλ είλαη θαηαλαισηήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ζα 

έρεη θαηά πξνηεξαηόηεηα πξόζβαζε ζηελ παξνρή 

θηελήο ελέξγεηαο. 
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Δπίπεδν 3ν Δηαηξηθή αμηνπνίεζε βηνκάδαο 

πλεηαηξηζηηθέο Δλεξγεηαθέο Δηαηξίεο - ζπλέρεηα 



• Ζ ΔΔ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο από δηάθνξεο κνξθέο 
ελέξγεηαο κε ηελ θαηαζθεπή θσηνβνιηατθσλ 
πάξθσλ, κε ηε θαηαζθεπή 
ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ θαύζεο 
βηνκάδαο, κε ηελ παξαγσγή θαη θαύζε ηνπ 
βηναεξίνπ, κε ηελ θαηαζθεπή θαη 
εθκεηάιιεπζε κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ θ.α. 

•Άιιεο παξεκθεξείο δξάζεηο κπνξνύλ λα 
είλαη ε παξαγσγή θνκπνζηνπνηεκέλσλ θαη 
βηνινγηθώλ ιηπαζκάησλ. 

•Σα κέιε ηεο ΔΔ ζα έρνπλ πξόζβαζε θαηά 
πξνηεξαηόηεηα θαη ζε απηά ηα πξντόληα θαη ηηο 
δξάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

• Ζ εηαηξεία απηή επεηδή ζα είλαη 
πλεηαηξηζηηθή ζα ιεηηνπξγεί κε ην θαζεζηώο 
ηεο αγνξάο κεξίδσλ από ηα κέιε ηεο, έηζη κε 
απηό ηνλ ηξόπν ζα ζπγθεληξώζεη ηα αξρηθά 
ηνπιάρηζηνλ θεθάιαηα ηεο. Δπίζεο ζα έρεη 
θαηαζηαηηθό, Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη όια ηα 
πξνβιεπόκελα ζηελ νξγάλσζε κηαο 
εηαηξείαο. 
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•Γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξίαο όκσο ζα πξέπεη 
λα ππάξμεη ζπλδξνκή θαη από όινπο ηνπο 
ηνπηθνύο θνξείο (Πεξηθέξεηα, Γήκνη, 
Δπηκειεηήξηα, πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο, 
Αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο θ.α.). 

•ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή κνλάδαο 
παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οηθνλνκνηερληθέο 
κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε απόδνζε θεθαιαίνπ 
είλαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο 
θαηαζθεπήο κνλάδαο θαύζεο βηνκάδαο γηα ηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από όηη νη 
άιιεο ΑΠΔ, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ ζπλδπαζηεί 
κε ηελ ζπκπαξαγσγή ζεξκόηεηαο. Οη άιιεο 
κνξθήο ΑΠΔ παξνπζηάδνπλ αζηάζεηα θαη 
πεξηνδηθόηεηα (ειηαθή, αηνιηθή). 

• Ζ ΔΔ ζα θαηαξηίζεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
κνλάδαο ζπκβάζεηο θαιιηέξγεηαο κε 
παξαγσγνύο νη νπνίνη ζα παξάγνπλ βηνκάδα 
(σο θύξην πξντόλ ή σο δεπηεξεύνλ).  
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• Πξνο ην παξόλ ζηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα εηαηξεία 
ζηελ Καξδίηζα ε επνλνκαδόκελε Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή 
Δηαηξεία Καξδίηζαο. Πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί αλάινγε εηαηξεία 
γίλεηαη θαη ζηνλ Έβξν ελώ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ζρεδηάδνπλ θάηη 
αλάινγν. ην εμσηεξηθό απηέο νη εηαηξείεο είλαη θάηη ην ζπλεζηζκέλν, 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ πεξίπνπ 500 ηέηνηεο εηαηξίεο. 

•Δίλαη έλαο ζπλεηαηξηζκόο πνπ ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη 
από ηνλ Νόκν 1667/86. Πξόθεηηαη γηα έλα ζπλεηαηξηζκό «αλνηρηνύ 
θεθαιαίνπ» κε δπλαηόηεηα ζπλερώλ εγγξαθώλ λέσλ κειώλ θαη 
αγνξάο κεξίδσλ. 

•Ηδξύζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010 θαη έρεη 476 ηδξπηηθά κέιε ηα νπνία 
έρνπλ θαηαβάιεη ηελ κεξίδα πνπ ηνπο αλαινγεί (ππνρξεσηηθή κεξίδα). 

•Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή πλεηαηξηζηηθή 
Σξάπεδα πνπ δηαζθαιίδεη θαη ην εγρείξεκα. 

• Ζ ΔΔΚ ζα παίδεη ηνλ ξόιν θαη ηεο ζπγθέληξσζεο  

θεθαιαίσλ γηα επελδύζεηο ζηνλ ρώξν ηεο ελέξγεηαο. 
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• Ζ ΔΔΚ ζα πξνζαλαηνιηζηεί θπξίσο ζηελ παξαγσγή Ζιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο θαη ζηελ παξαγσγή ζεξκόηεηαο (γηα ζέξκαλζε 
ζεξκνθεπίσλ θαη θαηνηθηώλ). Δπηπιένλ ζρεδηάδεη ηελ παξαγσγή 
πειιέηαο βηνκάδαο, Compost θαη βηναεξίνπ. 

•πγθεθξηκέλα πξνο ην παξόλ ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε βηνκάδαο ηζρύνο 
1MW θόζηνπο 2,5 εθ. επξώ θαη ην ξεύκα απηό ζα πσιείηαη ζηελ 
ΓΔΖ. Γηα κηα ηέηνηα κνλάδα αλ αμηνπνηεζνύλ ηα ππνιείκκαηα ησλ 
θαιιηεξγεηώλ ζα ρξεηαζηνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ κόλν 3.500 
ζηξέκκαηα κε αγξηαγθηλάξα. 

• Ζ ηηκή ηεο μεξήο βηνκάδαο ζην ρσξάθη πνπ ζα δώζεη ζην 
παξαγσγό εθηηκάηαη γύξσ ζηα 50€ ηνλ ηόλν κε κηθξέο 
δηαθνξνπνηήζεηο. Αλ ν παξαγσγόο ζπιιέμεη θαη κεηαθέξεη ηε 
βηνκάδα ζηε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο κπνξεί λα απμήζεη ηελ 
ηηκή ηνπ ζηα 70€ ηνλ ηόλν. 

 Καιό ζα ήηαλε κηα ηέηνηα εηαηξεία  

λα δεκηνπξγεζεί θαη 

ηελ πεξηνρή ζαο 
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• Αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ. Οη αγξόηεο θαη νη 
επηρεηξεκαηίεο καο δηαζέηνπλ ηα βαζηθά αγξνηηθά κεραλήκαηα, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα θαη ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα λα 
αζρνιεζνύλ κε ηελ παξαγσγή πέιιεη βηνκάδαο.  

•Έηζη κπνξνύλ νη ίδηνη νη αγξόηεο θαη νη ηνπηθνί επηρεηξεκαηίεο λα 
παξάγνπλ θαύζηκε βηνκάδα (πέιεη ή κπξηθέηα) γηα ηνπο εαπηνύο ή γηα 
πώιεζε ρσξίο κεζάδνληεο θαη κε κηθξό θόζηνο (κε όια ηα έμνδα 
ππνινγηδόκελα ην θόζηνο είλαη πεξίπνπ 120επξώ/ηόλν) γηα ηελ 
ζέξκαλζε θαηνηθηώλ θαη επηρεηξήζεσλ όηαλ απηή ηε ζηηγκή ζην 
εκπόξην ην πέιεη πσιείηαη κε 270 επξώ ηνλ ηόλν. Έηζη ζα 
αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκό ην πεηξέιαην πνπ απηή ηε ζηηγκή 
έρεη θηάζεη ζηα 1.000 επξώ ηνλ ηόλν γηα ζέξκαλζε θαη γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο Α.Δ. έρεη θηάζεη ηα 1.500επξώ ηνλ ηόλν. 

•Αλ ιάβνπκε ππόςε ηελ ζεξκηθή αλαινγία πεηξειαίνπ: πέιεη 
αγξηαγθηλάξαο ζην 1:2 , ηόηε είλαη εκθαλέο ην άκεζν νηθνλνκηθό 
όθεινο πνπ πξνθύπηεη από ηηο αλσηέξσ ηηκέο. 

• Θα πξνθπιαρζνύλ νη θαηαλαισηέο βηνκάδαο από αλαίηηεο απμήζεηο 
ηηκώλ ηεο θαύζηκεο βηνκάδαο, πνπ όπσο γλσξίδεηαη ππάξρνπλ ζηελ 
Διιεληθή αγνξά. 
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• εκαληηθό όθεινο θαη γηα ην πεξηβάιινλ, αθνύ ε θαιιηέξγεηα ηεο 
αγξηαγθηλάξαο έρεη ζρεδόλ κεδεληθό αλζξαθηθό απνηύπσκα, ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ζε θπζηθνύο πόξνπο (θπηνπξνζηαζία, ιίπαλζε, άξδεπζε 
θ.α.) θαη αληηθαζηζηά άιια νξπθηά κε αλαλεώζηκα θαύζηκα πνπ 
εθπέκπνπλ πνιιαπινύο ξύπνπο ζην πεξηβάιινλ. 

•Υακειό θόζηνο παξαγσγήο ηεο αγξηαγθηλάξαο ηνλ πξώην ρξόλν θαη 
ζρεδόλ κεδεληθό ηα επόκελα 10 - 12 έηε) γηα ηνλ αγξόηε ή ηνλ 
επηρεηξεκαηία θαη άκεζν θέξδνο από ηελ πώιεζε ηνπ πέιιεη. ε 
αληίζεζε κάιηζηα κε άιια ελεξγεηαθά θπηά. 

•Μπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο εδάθε κε ηελ 
αγξηαγθηλάξα αθήλνληαο ειεύζεξα ηα πςειήο γεσξγηθήο αμίαο εδάθε 
γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθώλ θαιιηεξγεηώλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

•Οη απνδόζεηο ηεο Αγξηαγθηλάξαο θπκαίλνληαη από 1 έσο 3 ηόλνπο ην 
ζηξέκκα θαη εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο (έδαθνο, άξδεπζε, 
θ.α.). Ηζνδπλακώληαο έηζη κε ηζνδύλακε ζεξκηδηθή αμία πεηξειαίνπ 0,5-
1,5 ηόλσλ. 

• Δλδεηθηηθό θόζηνο γηα ηνλ παξαγσγό 1θηινύ πέιιεη από Αγξηαγθηλάξα 
0,11 επξώρ2= 0,22 επξώ/θ.η.π.ζ. ελώ ην π.ζ 0.95 επξώ/θηιό.  
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• Μεηνλέθηεκα είλαη νη επελδύζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ηόζν νη 
παξαγωγνί βηνκάδαο (θπξίωο είλαη ε αγνξά pelletizer ή 
κπξηθεηνπνηήηή) αηνκηθά όζν θαη νη θαηαλαιωηέο απηήο.  

•Με κηα πξόρεηξε έξεπλα πνπ θάλακε ζηελ Διιεληθή αγνξά κηα 
αιιαγή Λέβεηα –Καπζηήξα (κε δνρείν ηξνθνδνζίαο θ.ι.π.) μεθηλάεη 
από ηα 3.000 επξώ γηα 200 η.κ., νη ζόκπεο από 1.500 επξώ γηα 60 
η.κ. θαη ηα ηδάθηα από 2.500 επξώ γηα 100 η.κ.. Οη ζεξκάζηξεο 
κπξηθέηαο είλαη θζελόηεξεο αιιά δελ απηνκαηνπνηνύληαη εύθνια. 
Πνιινί ιέβεηεο δέρνληαη κεηαηξνπή ζε πέιιεη κόλν κε αιιαγή 
θαπζηήξα κε ρακειόηεξν θόζηνο (γύξω ζηα 1000 επξώ) αιιά απηό 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή γηα λα έρεη επηηπρία. 

• Όζνλ αθνξά ηελ παξαγόκελε ζηάρηε απηή αλ θαη κηθξή ζε 
πνζνζηό ζε ζρέζε κε ην αξρηθό βάξνο (εμαξηάηαη θαη από ηελ 
πξώηε ύιε θαη ηελ πγξαζία) παξνπζηάδεη πξόβιεκα δηάζεζεο 
θπξίωο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ είλαη 
ηδηαίηεξν πξόβιεκα δηόηη απνηειεί άξηζην ιίπαζκα (πινύζην ζε 
θάιην). ηηο πόιεηο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί δίθηπν ζπιινγήο θαη 
αμηνπνίεζεο ηνπ π.ρ. ζηελ παξαζθεπή θνκπόζη. 
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•Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αγνξά ηνπ pelletizer ή 
κπξηθεηνπνηεηή, θαη ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ην κεράλεκα γηα άκεζε 
κεηαηξνπή ζην ηειηθό πξνηόλ ρωξίο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο. Καιό είλαη 
λα δνθηκαζηεί πην πξηλ. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή καο πξέπεη λα 
απνηεινύλ ην είδνο ηεο πξώηεο ύιεο, ν όγθνο ηεο παξαγωγήο θ.α.. 

• Δλδερνκέλωο λα ρξεηάδεηαη θαη κεράλεκα θνληνξηνπνίεζεο-ηεκαρηζκνύ 
όπωο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπηωζε ρξήζεο θιαδεκάηωλ, εθόζνλ ην 
κεράλεκα καο δελ έρεη ηέηνηα δπλαηόηεηα. 

•Αλαγθαηόηεηα ρξήζεο κεγάιωλ απνζεθεπηηθώλ ρώξωλ γηα ηελ 
απνζήθεπζε ηεο βηνκάδαο. Μηα θαιή ιύζε είλαη ν ηεκαρηζκόο από ην 
κεράλεκα ζπιινγήο ηνπ πιηθνύ, ζπζθεπαζία ζε ζάθθνπο, ώζηε λα 
δηεπθνιπλζεί ε απνζήθεπζε ηνπ πξηλ κεηαηξαπεί ζε πέιιεη (εάλ δελ 
γίλεηαη απ’επζείαο). Σν ηειηθό πξνϊόλ ζα ζπζθεπαζηεί θαη πάιη ζε ζάθνπο. 

•Γηα λα έρνπκε επηηπρία ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ πγξαζία πνπ ζα 
πξέπεη λα έρεη ε ζπγθνκηζκέλε βηνκάδα, ζηνλ απαηηνύκελν ηεκαρηζκό ηεο 
πξηλ ηελ εηζάγνπκε ζηνλ pelletizer θαη ζηελ κεηέπεηηα δηαηήξεζε ηεο. 

• Γελ ππάξρεη καγηθή ζπληαγή. Υξεηάδεηαη ηερλνγλωζία, πεηξακαηηζκόο, 
δνθηκέο θαη πξνζπάζεηα γηα λα επηηύρνπκε ην άξηζην απνηέιεζκα.    

• Καη θπζηθά ππάξρεη πάληα…. ε αδπλακία ζπλελλόεζεο θαη ζπληνληζκνύ 
κεηαμύ ηωλ κειώλ ηωλ νκάδωλ όζν κεγαιύηεξεο απηέο γίλνληαη.   
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 • Πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ θαη νη ηνπηθνί 

θνξείο λα ππνζηεξίμνπλ απηέο ηηο 

πξωηνβνπιίεο. 

•Καιό είλαη λα θάλεηε πξνζεθηηθή έξεπλα 

αγνξάο πξηλ πξνρωξήζεηε. 

•Η πξωηνβνπιία θαη ε ηειηθή απόθαζε 

είλαη δηθηά ζαο. 
Ακπειίδεο Θεόδωξνο – Γεωπόλνο Msc 
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Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 

Ακπειίδεο Θεόδωξνο – Γεωπόλνο Msc 

Σν πιηθό ηεο εκεξίδαο ζα αλαξηεζεί ηνλ ηζηνρώξν 

ηνπ παξαξηήκαηνο καο. 

mailto:geoteeam@otenet.gr
http://www.geotee-anmak.gr/
http://www.geotee-anmak.gr/
http://www.geotee-anmak.gr/

