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1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Έργο: BIOREGIO - Regional circular economy models and best available technologies for biological 
streams 2017-2021 

 

Εταίρος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Άλλοι εμπλεκόμενοι εταίροι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Χώρα: Ελλάδα 

 

Περιφέρεια NUTS2: Κεντρική Μακεδονία 

 

Υπεύθυνος: Χ. Κισκίνη 

email: c.kiskini@rdfcm.gr 

τηλέφωνο: +30 2310 403074 / +30 2310 403078 

 

Το Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020 

Βασικός στόχος του Προγράμματος INTERREG EUROPE είναι να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
της αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη σε ότι αφορά την ανάπτυξη και εν τέλει την υλοποίηση καλύτερων 
πολιτικών. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής εμπειριών και λύσεων, 
με στόχο την εξασφάλιση ότι οι δημόσιες επενδύσεις, η καινοτομία και οι διαδικασίες εφαρμογής θα έχουν 
θετικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και την βιωσιμότητα των περιοχών. 

Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, βασιζόμενο στον πρόδρομο του INTERREG IVC (2007-2013), στοχεύει 
στο να μεγιστοποιήσει την απόδοση των 359 εκατ. Ευρώ που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Απώτερος σκοπός είναι η εύρεση λύσεων ώστε 
οι Περιφέρειες να γίνονται διαρκώς καλύτερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δίνει έμφαση στην κατάλληλη 
προετοιμασία των Περιφερειών για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους - βοηθώντας τους να 
επωφεληθούν από τα ενδογενή πλεονεκτήματα τους, αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρίες που προσφέρουν 
δυνατότητες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28, η Νορβηγία και η Ελβετία. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 
2015, με την υπ’ αριθ. Αρ. 11/06/2015C(2015)4053 απόφαση, καθορίζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο τεσσάρων 
(4) προτεραιοτήτων, από το σύνολο των έντεκα (11) θεματικών προτεραιοτήτων της παρ.1 του Άρθρου 9 του 
κανονισμού ΕΕ 1303/2013, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες είναι: 
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Η συνεργασία και η εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του Προγράμματος INTERREG 
EUROPE με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης και της κριτικής σκέψης δημιουργώντας χώρο για νέες ιδέες, 
διαφορετικές προοπτικές και συλλογική μάθηση.  

Οι δύο βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης του Προγράμματος είναι:  

 

1. Σχέδια διαπεριφερειακής συνεργασίας 

Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE συγχρηματοδοτεί έως και το 85% των δραστηριοτήτων ενός έργου, το 
οποίο υλοποιείται σε συνεργασία εταίρων προερχόμενων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα έργα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας του Προγράμματος, μπορούν να διαρκέσουν από 3 έως 5 χρόνια, 
προσδιορίζοντας κοινά θέματα ενδιαφέροντος  

Το πρώτο στάδιο των έργων αφορά την απόκτηση κοινών εμπειριών, ιδεών και τεχνογνωσίας σχετικά με τον 
καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος που έχει επιλεγεί. Κάθε συμμετέχοντας εταίρος - 
περιφερειακή αρχή πρέπει: 

- Να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης,  

- Να δημιουργήσει μια ομάδα εμπλεκομένων, 

- Να συμμετέχει στις πλατφόρμες μάθησης πολιτικής του INTERREG EUROPE. 

 

2. Πλατφόρμες μάθησης πολιτικής  

Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE διαθέτει τέσσερις πλατφόρμες πολιτικής μάθησης οι οποίες αποτελούν 
ένα νέο χαρακτηριστικό και αποσκοπούν στην εκ βάθους διεύρυνση των γνώσεων του Προγράμματος σε θέματα 
περιφερειακής πολιτικής προς όφελος όλων συμμετεχόντων εταίρων και των κοινοτήτων των εμπλεκομένων 
μερών.Στόχος τους είναι η διευκόλυνση της συνεχούς μάθησης μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τις 
πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη, προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζουν και υλοποιούν τις δημόσιες πολιτικές τους στους τομείς που υποστηρίζει το Πρόγραμμα INTERREG 
EUROPE. 

 

Έρευνα και 
καινοτομία

Ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ

Οικονομία χαμηλών 
εκπομπών ρύπων

Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα 

πόρων
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Το έργο BIOREGIO 

Το έργο “Regional circular economy models and best available technologies for biological streams» 
(«Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά 
ρεύματα») και ακρωνύμιο «BIOREGIO» συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG 
EUROPE. O συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 1.531.888,00 € και η διάρκειά του 60 μήνες, με 
διάρκεια 36 μηνών για την πρώτη φάση (έτη 2017-2019) και 24 μηνών για τη δεύτερη φάση (διετία 2019-2020). 

Το εταιρικό σχήμα του «BIOREGIO» περιλαμβάνει συνολικά οχτώ εταίρους, από έξι ευρωπαϊκές χώρες 

  

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG 
EUROPE, στο Μέτρο 4.2 «Improving resource efficient economy policies» (PGI01963).  

Το έργο BIOREGIO στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών μέσα από την αυξημένη εστίαση στην 
κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Αυτά τα ρεύματα περιλαμβάνουν απόβλητα/βιολογικά απόβλητα, 
αστική και βιομηχανική λυματολάσπη και υπολείμματα τροφών, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
παρόμοιες τεχνολογίες. Το BIOREGIO βελτιώνει την γνώση σχετικά με τις πολιτικές και τις τεχνολογίες των 
βιολογικών ρευμάτων και θα αυξήσει τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης των υλικών αυτών.  

Στο πλαίσιο του έργου διαχέεται η γνώση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, π.χ. βιολογικού διυλιστηρίου, 
παραγωγή βιοαερίου και η σχετική λειτουργία μοντέλων, π.χ. οικοσυστήματα, δίκτυα και διοικητική συνεργασία. 
Η διαπεριφερειακή συνεργασία ενισχύει την κατανόηση ανάμεσα στα στελέχη των τοπικών αρχών και των 
συμμετεχόντων οργανισμών, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τις δυνατότητες για το κλείσιμο των βρόγχων των 
βιολογικών ροών, π.χ. λιπάσματα και βιοκαύσιμα, αντί της απόρριψης τους.  

Lahti University of Applied Sciences (Φιλανδία) – επικεφαλής εταίρος

Regional Council of Paijat-Hame (Φιλανδία)

Deputy Regional Ministry of Environment Castilla-La Mancha (Ισπανία)

Slovak University of Agriculture (Σλοβακία)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας (Ελλάδα)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)

National Research and Development Institute for Chemistry and Petrochemistry ICECHIM, 
CalarasiSubsidiary (Ρουμανία)

Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (Γαλλία).
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Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την κοινή ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και την περιγραφή των 
περιφερειακών βιολογικών ρευμάτων και την αναγνώριση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών. Η 
περιφερειακή και η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι διασυνδεδεμένες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 
ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών. Στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO οργανώνονται στοχευμένες συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, σεμινάρια και επιτόπιες επισκέψεις. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του BIOREGIO είναι η εμβάθυνση και ανάπτυξη της περιφερειακής 
συνεργασίας με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Σαν αποτέλεσμα, οι εταίροι του BIOREGIO 
θα είναι καλύτερα καταρτισμένοι για να αναπτύξουν νέες πολιτικές και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και 
μοντέλα, ώστε να κινηθούν προς την κυκλική οικονομία των βιολογικών ρευμάτων. Μακροπρόθεσμα αυτό θα 
βελτιώσει την καινοτομία που σχετίζεται με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και με την πράσινη 
ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες δράσεις του έργου 
είναι σαφώς τεκμηριωμένες και θα διαχυθούν για ευρύτερη χρήση στο πλαίσιο της ΕΕ. 
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2. Πλαίσιο πολιτικής  
 
Το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο:   Χ Πρόγραμμα Επένδυσης σε Θέσεις Εργασίας και Ανάπτυξη 
    Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
                                                   Άλλο Περιφερειακό αναπτυξιακό Εργαλείο 
 
Εργαλείο Πολιτικής: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 
 

Βασικές πληροφορίες για το Εργαλείο Πολιτικής του Σχεδίου Δράσης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναθεωρήθηκε στις 6/12/2017. Αποτελεί ένα σημαντικό προγραμματικό και 
χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής στην Περιφέρεια την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. 

Περιλαμβάνει πόρους συνολικού ύψους 1.009 εκατομμυρίων ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας για την ανάδειξή της σε δυναμικό ανταγωνιστικό πόλο διεθνούς εμβελείας. 
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). 

Το αναπτυξιακό όραμα της ΠΚΜ για την νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020 είναι το ακόλουθο: «Η ανάδειξη 
της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο διεθνούς εμβέλειας με διακριτή ταυτότητα, 
ανταγωνιστική και καινοτόμο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, ισχυρή κοινωνική και χωρική 
συνοχή». 

Σε σχέση με τον Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 6 «Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων», το 
ΕΠ ΠΚΜ προβλέπει μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης στερεών & 
υγρών αποβλήτων και εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή & εθνική νομοθεσία, 
σύμφωνα και με τα κριτήρια της αιρεσιμότητας 6.2 & την ιεραρχία στον τομέα των αποβλήτων, και την προώθηση 
της οικο-καινοτομίας & προώθηση των «πράσινων» επενδύσεων.  

Τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 06: «Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποίος υλοποιείται με την επιλογή έξι 
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων(Ε.Πρ.). Στο πλαίσιο του έργου BIOERGIO συνάφεια υπάρχει με την Επενδυτική 
Προτεραιότητα 6f «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και 
την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή 
για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης». Οι στόχοι του ΕΠ ΠΚΜ αναφορικά με την Ε.Πρ. 6f είναι οι εξής: 

 Η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων, των λυμάτων και στον περιορισμό 
των ρύπων. 

 Η ενδυνάμωση της εφαρμογής της καινοτόμου πράσινης τεχνολογίας και η αύξηση των σχετικών 
επενδύσεων. 

 Η ενίσχυση της οικονομίας των υλικών. 
 Η μείωση της σπατάλης των πόρων. 
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 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απασχόλησης. 

Οι ενδεικτικές δράσεις για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΚΜ συμπεριλαμβάνουν: 

 Προώθηση καινοτομικών λύσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την αποφυγή 
δημιουργίας λυματολάσπης. 

 Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων. 

Συνολικά οι πόροι του ΑΠ06 ανέρχονται σε 119.947.127€, ενώ οι πόροι για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6f 
ανέρχονται μόλις σε 5.859.375€, που αντιπροσωπεύουν το 0,6% του εργαλείου πολιτικής. 

Συνολικά ο ΘΣ06 έχει εξειδικευθεί στο 128,2% του προϋπολογισμού ενώ έχουν  ενταχθεί έργα που αντιστοιχούν 
στο 87,2% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξειδικευτεί καμία δράση στην 
Επ. Πρ. 6f. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη Επ.Π. δεν προβλέπεται να ενταχθούν έργα σύμφωνα και με τις 
κατευθύνσεις του αναθεωρημένου (2017) ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ορισμένα από τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται και στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ», για τον οποίο το ΕΠ προβλέπει ένα ολοκληρωμένο 
πλέγμα παρεμβάσεων, τόσο στο σκέλος της προσφοράς όσο και στο σκέλος της ζήτησης, που παράγουν τη 
μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία. Η βασική επιδίωξη της ΠΚΜ είναι η σημαντική, στο μέτρο των συνθηκών του 
περιβάλλοντος, αύξηση των συνολικών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) από το 0,68% το 2011 στο 1% 
το 2020 με διπλασιασμό του τμήματος που αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων. Μια από τις Ειδικές Στρατηγικές 
που προβλέπει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΚΜ είναι οι στοχευμένες συνεργασίες μεταξύ 
των μελών της τριπλής έλικας (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα) με 
στρατηγικούς στόχους:  

 (α) τη δημιουργία κρίσιμης μάζας συνεργασιών και δράσεων καινοτομίας,  

 (β) την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω χρηματοδοτικά ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων,  

 (γ) την ενίσχυση των δεσμών του ερευνητικού τομέα με τις επιχειρήσεις. 

Το ΕΠ ΠΚΜ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας» περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας και επικεντρώνεται σε δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες. Στο πλαίσιο του έργου 
BIOERGIO συνάφεια υπάρχει με την Ε.Πρ. 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία,…». Οι στόχοι 
του ΕΠ αναφορικά με την Ε.Πρ. 1b είναι οι εξής: 

 1b1. Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας 
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), 

 1b2. Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, 
αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για 
μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. 

Οι ενδεικτικές δράσεις για χρηματοδότηση από το ΕΠ στις παραπάνω Ε. Πρ. συμπεριλαμβάνουν: 
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 1b1 

1. Ενίσχυση της προσφοράς γνώσης προς κάλυψη διαπιστωμένα αναγκαίων παρεμβάσεων σε 
τμήματα της αλυσίδας αξίας των κλάδων προτεραιότητας RIS3 μέσω δράσεων έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α) που αναλαμβάνουν ερευνητικές ομάδες του ακαδημαϊκού ή του ερευνητικού τομέα.  

2. Υλοποίηση, εκ μέρους της ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας, μικρών επιδεικτικών έργων με 
στόχο τη διάχυση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ιδίως με εφαρμογή των κρίσιμων 
τεχνολογιών - key enabling technologies (KETs), στον παραγωγικό ιστό.  

3. Ενίσχυση μεμονωμένων επιχειρήσεων κατάλληλου μεγέθους για επενδύσεις σε εφαρμοσμένη 
έρευνα που στοχεύει σε προϊoντική, ή διεργασιακή, τεχνολογικά οδηγούμενη καινοτομία. 

4. Ενίσχυση επενδύσεων για ΕΤΑΚ συμπράξεων ή συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκών ή ερευνητικών κέντρων ή/και διεθνών εταίρων για την εφαρμοσμένη έρευνα προς 
επίλυση προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος ή για την από κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η 
δράση μπορεί να περιλαμβάνει και πιλοτικά σχέδια. 

5. Ενίσχυση επιχειρήσεων που βρίσκονται στην αρχική τους φάση (seed or startup phase) και έχουν 
να επιδείξουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία ώστε να εισάγουν το προϊόν/την υπηρεσία τους 
στην αγορά. 

6. Διάθεση κουπονιών καινοτομίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τόνωση της 
καινοτομικής τους δραστηριότητας και παροχή κινήτρων για πειραματισμό. 

 1b2 

1. Ενίσχυση μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών που θα σχεδιάσουν ένα πλαίσιο για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, με επικεφαλής τη βιομηχανία, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στον 
τομέα της ΕΤΑΚ, των χρονικών πλαισίων και των σχεδίων δράσης σε τομείς στρατηγικής σημασίας 
(RIS3). 

2. Δημιουργία δομής διαμεσολάβησης -Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ΠΚΜ. 

Συνολικά οι πόροι του ΑΠ01 ανέρχονται σε 21.558.441, ενώ οι πόροι για την Ε.Πρ. 1b ανέρχονται σε 9.839.691€, 
που αντιπροσωπεύουν το 1% του εργαλείου πολιτικής. 

Συνολικά ο ΘΣ01 έχει εξειδικευθεί στο 75% του προϋπολογισμού ενώ έχουν ενταχθεί έργα που αντιστοιχούν στο 
59% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του. Στην Ε.Πρ 1b μέχρι στιγμής έχει ανοίξει η πρόσκληση και 
έχει ενταχθεί μόνο η πράξη που αφορά τον Μηχανισμό Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας, δηλαδή το τμήμα της Ε.Πρ. 1β που αφορά μη κρατική ενίσχυση. 

Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι που τίθενται για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΕΠ ΠΚΜ είναι οι εξής: 
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Δείκτης 
Είδος Μονάδα 

Τιμή βάσης 

(2011) 
Τιμή-στόχος 

(2023) 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Εκροής Επιχειρήσεις  280 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Εκροής Επιχειρήσεις  80 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

Εκροής Επιχειρήσεις  200 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα 

Εκροής Επιχειρήσεις  400 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 
νέα προϊόντα στην αγορά 

Εκροής Επιχειρήσεις  20 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 
νέα προϊόντα στην εταιρεία 

Εκροής Επιχειρήσεις  40 

Δαπάνη Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων (σε 
σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ) 

Αποτελέσματος % 0,16 0,30 

Το Σχέδιο Δράσης του έργου BIOREGIO για την ΠΚΜ σκοπεύει να επηρεάσει τον δείκτη «Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα» του ΑΠ 1 του Εργαλείου Πολιτικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», θέτοντας ως τιμή-στόχο την υποστήριξη 10 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ). 

 

3. Ανάλυση Πλαισίου 
Το Σχέδιο Δράσης κεφαλαιοποιεί τα ευρήματα της εκτεταμένης Ανάλυσης Πλαισίου ως προς την δημιουργία, 
διάθεση και αξιοποίηση των βιολογικών αποβλήτων, τις καλές πρακτικές που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 
έργου BIOREGIO και τα αποτελέσματα τις ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων στα Διαπεριφερειακά Σεμινάρια 
και τις εργασίες της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. Ειδικότερα, οι καλές πρακτικές που αναλύθηκαν και 
παρουσιάζονται, αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την επεξεργασία δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση 
του σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας στα βιολογικά ρεύματα 
αποβλήτων. 

 

3.1 Εθνικό πλαίσιο 

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θωρείται εύκολα προσαρμόσιμο στην ελληνική οικονομία λόγω της 
πληθώρας ευκαιριών και δυνατοτήτων αξιοποίησης πόρων που παρουσιάζει, της διαθέσιμης γνώσης και 
εξειδίκευσης των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων αλλά και των αλλαγών που γίνονται αυτή την 
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περίοδο στη χώρας μας, γενικότερα στην οικονομία και την ανάπτυξη αλλά και ειδικότερα στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων.  

Η κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια, η ανεργία ιδιαίτερα των νέων και η υποανάπτυξη 
δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες στο τομές της Κυκλικής Οικονομίας. Η έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων για 
αγορά πρώτων υλών, η ευελιξία των μικρομεσαίων και των κοινωνικών επιχειρήσεων, η ανάγκη για εργασία 
των νέων επιστημόνων, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τροφοδοτούν τις 
πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. 

Tα δεδομένα της βιο-οικονομία στην Ελλάδα για το έτος 2015 ήταν: 

 

Η ολοκλήρωση των Περιφερειακών Σχεδιασμών, η έναρξη κατασκευής έργων επεξεργασίας σύμμικτων 
απορριμμάτων αλλά και καθαρών ρευμάτων (πχ. οργανικό), η αξιοποίηση RDF στην Τσιμεντοβιομηχανία και 
Compost στην γεωργική παραγωγή είναι ενδεικτικοί τομείς της κυκλικής οικονομίας όπου απαιτούνται 
παράλληλες δράσεις κανονιστικών ρυθμίσεων και προδιαγραφών, ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας, 
χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και οργάνωσης θυλάκων, κλπ.  

Η κυκλική οικονομία στην Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, που θα αποτελεί 
αναπτυξιακό μετασχηματισμό. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί την μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα αλλά και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και την κοινωνική οικονομία, που είναι ακόμα 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, 
εφόσον εξασφαλίζει φθηνές πρώτες ύλες, αντιμετωπίζει την επερχόμενη αύξηση των τιμών των περιορισμένων 
πρώτων υλών και βοηθάει την εξοικονόμηση κόστους στις Βιομηχανίες. Επίσης δημιουργεί νέα επαγγελματική 
και επιχειρηματική ύλη με πραγματικό προϊόν και όχι υπηρεσίες ενώ η μετατροπή των καταναλωτών σε χρήστες 
υιοθετεί καταναλωτικές τάσεις προς προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να υποτιμούμε την επίτευξη 
ασφαλών λύσεων στην διάθεση των αποβλήτων, χωρίς πρόστιμα από την ΕΕ. Η αποκέντρωση της μεταποίησης 
που δημιουργεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση είναι συμβατή και φιλική προς τον ελληνικό 
παραγωγικό ιστό που χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων.  

H Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Σύμφωνα με 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας «η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη 
για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή 
διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης και 
στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης». 

Η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Οι κύριοι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι (2030) που θέτει για την χώρα είναι: 

1. Ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού και ανάλυση κύκλου ζωής των προϊόντων, 
αποφεύγοντας την εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών στην παραγωγή τους και διευκολύνοντας την 
επιδιορθωσιμότητα και την επέκταση της διάρκειας ζωής. Η χρήση μη επικίνδυνων ουσιών βελτιώνει 

27.454.000.000 
ευρώ κύκλος 

εργασιών 

604.653 άτομα που 
απασχολούνται
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παράλληλα την ποιότητα των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία, μειώνοντας και τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

2. Αποτελεσματική εφαρμογή της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, προωθώντας την πρόληψη 
της δημιουργίας και ενθαρρύνοντας την επανάχρηση και ανακύκλωση. 

3. Δημιουργία και προώθηση Οδηγών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις παραγωγικές διαδικασίες. 

4. Προώθηση καινοτόμων μορφών κατανάλωσης, όπως η χρήση υπηρεσιών αντί αγοράς προϊόντων ή η 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών πλατφορμών. 

5. Προβολή ενός ορθολογικού μοντέλου κατανάλωσης, στη βάση της διαφάνειας της πληροφόρησης για 
τα χαρακτηριστικά αγαθών και υπηρεσιών, τη διάρκεια ζωής τους και την ενεργειακή τους απόδοση. 

6. Διευκόλυνση και δημιουργία κατάλληλων διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ 
των διοικήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να 
δημιουργηθούν συνέργειες συμβατές με τη μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο. 

7. Προβολή της σημασίας της μετάβασης από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, προωθώντας 
διαφάνεια στις διαδικασίες, αναπτύσσοντας την ενημέρωση των πολιτών, την κατάρτιση και 
ευαισθητοποιώντας την κοινωνία. 

8. Επεξεργασία διαφανών και εφικτών δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης της μετάβασης   

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, για την επόμενη διετία, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα πεδία: 

 

Σχετικά με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) βασικοί στόχοι προτεραιότητας 
είναι η ανάθεση της διαχείρισης των αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον 
διαχωρισμό στην πηγή και την ανακύκλωση μέσω μονάδων μικρής κλίμακας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των πολιτών, η αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων και, ως γενική αρχή, η διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων. Επιπλέον, το νέο ΕΣΔΑ αντικαθιστά το προηγούμενο 
ΕΣΔΑ για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2003 και – μεταξύ άλλων – υιοθέτησε τις 
διατάξεις της οδηγίας 91/156/EEC5 της ΕΕ. Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, που είναι συμπληρωματικό του Εθνıκού 
Στρατηγıκού Σχεδίου Πρόληψης Δηµıουργίας Αποβλήτων, η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων 
έχει τοποθετήσει στον πυρήνα του σχεδιασμού για το 2020 την μεγιστοποίηση του διαχωρισμού στην πηγή και 
την ανάκτηση υλικών αντί για την επεξεργασία δημοτικών στερεών αποβλήτων σε μεικτή μορφή. 

 

1. Κανονιστικών και Νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την 
άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.

2. Χρηματοδότησης και παροχής κινήτρων ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας.

3. Βελτίωσης της γνώσης και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία.

4. Ενίσχυσης της διακυβέρνησης του Σχεδίου για την Κυκλική οικονομία και επιτάχυνσης 
διαδικασιών.
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3.2 Περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η ΠΚΜ έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο 
αποτελείται από 3 κύριους πυλώνες: 

 Ενσωμάτωση των δράσεων κυκλικής οικονομίας στο ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020. Η ΠΚΜ πρότεινε την 
εισαγωγή μέτρων και δραστηριοτήτων στο ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, μέσω των οποίων οι ΜΜΕ θα 
χρηματοδοτηθούν για επενδύσεις για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία σε τρεις διαστάσεις. 
Συγκεκριμένα η προώθηση της κυκλικής οικονομίας προτείνεται να υλοποιηθεί σε τρεις διαστάσεις:  

o εισαγωγή κριτηρίου "κυκλικής οικονομίας" στις διαδικασίες αξιολόγησης που αφορούν τη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ. 

o δημιουργία δομής για την προώθηση της ιδέας και των ορθών πρακτικών σχετικά με την κυκλική 
οικονομία. 

o κουπόνια καινοτομίας για ΜΜΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων με βάση την κυκλική οικονομία.  

 Ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στο ΕΠ ΠΚΜ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-
2027). Η κυκλική οικονομία θα αντικατοπτρίζεται ρητώς στους άξονες προτεραιότητας της περιφέρειας 
της KM. 

 Στοχευμένες στρατηγικές δράσεις της RIS3 της ΠΚΜ για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας. Η ΠΚΜ 
έχει συνάψει προκαταρκτικό σχέδιο δράσης που αναφέρει σχετικές προτάσεις για τομείς πρωταθλητές 
και τομείς οριζόντιας στήριξης, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μετά από διαβούλευση μεταξύ των φορέων 
διακυβέρνησης και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το σχέδιο, ένας από τους τομείς που θα συμπεριληφθούν 
ως ξεχωριστός τομέας στη στρατηγική για την RIS3, αφορά την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

 

3.2.1 Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Το ΠΕΣΔΑ της ΠΚΜ αναθεωρήθηκε το 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) 
και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 ‘Τροποποίηση και 
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
Ν. 4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015). 

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, 
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων 
και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την 
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την 
ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Από το σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Νόμου 4042/2012 (Άρθρο 10) και περιλαμβάνονται 
στο ΠΕΣΔΑ, συνάφεια με το έργο BIOREGIO παρουσιάζουν οι εξής κατηγορίες: 
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 Βιοαπόβλητα: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 
μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής 
και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ και 
Ν.4042/2012). Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες κατά ΕΚΑ. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 015 01) 

20 01 08 Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 02 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα  

20 03 02  Απόβλητα από αγορές 

 
 Ιλύς αστικού τύπου: περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αποβλήτων: αστικής προέλευσης, τουριστικών μονάδων, των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και 
ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192), κοινωφελών οργανισμών 
και άλλων πηγών. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες κατά ΕΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

02 02 04 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής  

02 03 05 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 05 02 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 05 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

19 08 05  Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 08 12 Λάσπες από την βιολογική κατεργασία αποβλήτων 
βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο 10 08 11 (λάσπες από επικίνδυνες 
ουσίες) 

 
 Οργανικά γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και υπολείμματα: τα απόβλητα που προέρχονται από 

διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, όπως η φύτευση και συγκομιδή αροτραίων και δενδροειδών 
καλλιεργειών, οι αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες, η κτηνοτροφική δραστηριότητα για παραγωγή 
γάλακτος και κρέατος, η καλλιέργεια βοσκοτόπων κ.λπ. 
 

 Ζωικά υποπροϊόντα: απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης 
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Η παραγωγή των παραπάνω αποβλήτων στην ΠΚΜ έχει ως εξής: 

Κατηγορία αποβλήτου Παραγωγή Παρατηρήσεις  

Οικιακή κομποστοποίηση και πράσινα απόβλητα 34.744 τόνοι / έτος   2014 

Ιλύς ΕΕΛ οικισμών 111.033 τόννοι / έτος εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

Ιλύς σε τουριστικές μονάδες 2.555 τόνοι / έτος εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

Ιλύς σε βιομηχανίες 163 τόνοι / έτος 2012 

Υπολείμματα καλλιεργειών 433.534 τόνοι / έτος εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

Δασικά υπολείμματα   

Αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά 68.394 τόνοι / έτος εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

Απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 1.330.511 τόνοι εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

Ζωικά υποπροϊόντα 33.951 τόνοι / έτος εκτίμηση ΠΕΣΔΑ 

 

Οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ ανά κατηγορία αποβλήτου είναι οι εξής: 

Βιοαπόβλητα 

 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 3% κ.β. των 
βιοαποβλήτων έως το 2020, σύμφωνα με το στόχο του ΕΣΔΑ.  

 Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για συλλογή” αποβλήτων βρώσιμων λιπών και 
ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020.  

 Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα 
υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα).  

Οι επιμέρους στόχοι χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το έτος 2020 παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 Ποσότητα (tn) % χωριστά 
συλλεγέντων 

βιοπαποβλήτων 

% παραγόμενων 
βιοαποβλήτων  

Συνολικός στόχος χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων  

154.741 100% 40,0% 

Επιμέρους στόχοι:     

Οικιακή & Συνοικιακή κομποστοποίηση  11.606 7,5% 3,0% 

Εκτροπή αποβλήτων βρώσιμων λιπών και 
ελαίων  3.869 2,5% 1,0% 

Εκτροπή πράσινων αποβλήτων  38.685 25,0% 10,0% 

Εκτροπή υπολειμμάτων τροφίμων μέσω 
δικτύου καφέ κάδου 100.582 65,0% 26,0% 
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Ιλύς 

Οι στόχοι για τη διαχείριση της ιλύος αστικού τύπου, ποσοτικοποιούνται στην Περιφέρεια για το έτος 2020 στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 Στόχος 2020 

 Ποσοστό επί της παραγόμενης 
ποσότητας ιλύος (%) 

Ποσότητα επί της παραγόμενης 
ποσότητας ιλύος (tn/έτος) 

Εργασίες ανάκτησης  95% 114.358 

Υγειονομική ταφή 5% 6.019 

 

Η τελική διαχείριση / ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία (ξήρανση, 
υγειονοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση, κ.λπ.) θα γίνεται μέσω:  

 ανάκτησης ως εδαφοβελτιωτικού υλικού επ' ωφελεία της γεωργίας ή σε εφαρμογές ανάπλασης τοπίου 
κατά προτεραιότητα. Θα δίνεται βαρύτητα σε καλλιέργειες ενεργειακών φυτών  

 χρήσης του δευτερογενούς καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία (ΤΙΤΑΝ) ή στους θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς της ΔΕΗ. 

 διάθεσης σε ΧΥΤΑ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

Οργανικά γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και υπολείμματα 

Τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα θα πρέπει να θεωρηθούν ως πόρος επ’ ωφελεία της γεωργίας ή ενεργειακός 
πόρος. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης είναι:  

 Επιδίωξη πλήρους ανάκτησης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, με προτεραιότητα την ανάκτησή 
τους στη γεωργία και ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων 
αποβλήτων.  

 Βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.  

 Προώθηση βιολογικών μεθόδων στη γεωργική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του 
παραγόμενου από τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα εδαφοβελτιωτικού υλικού.  

 Διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής (πλαστικά θερμοκηπίων, συσκευασίες λιπασμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων κλπ.).  

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σχετικά 
με τα οφέλη (οικονομικά και άλλα) που μπορεί να αποφέρει η σύννομη διαχείριση των εν λόγω 
αποβλήτων.  

Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) 

 100% αποτέφρωση για ΖΥΠ κατηγορίας 1,  
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 100% εργασίες αδρανοποίησης εκτός από τις ποσότητες προς διάθεση για τροφή γουνοφόρων και 
σαρκοφάγων ζώων για ΖΥΠ κατηγορίας 2 και  

 100% εργασίες ανάκτησης εκτός από τις ποσότητες προς διάθεση για τροφή γουνοφόρων και 
σαρκοφάγων ζώων για ΖΥΠ κατηγορίας 3. 

Τα συνολικά καταγεγραμμένα ΖΥΠ στο σύνολο της χώρας αποτελούνται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από υλικά της 
κατηγορίας 3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή η αποθήκευση των υλικών της κατηγορίας 3 πραγματοποιείται μόνο σε 
εγκεκριμένες μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της ίδιας κατηγορίας. Εφόσον συλλεχθούν, μεταφερθούν και 
καταστούν αναγνωρίσιμα δίχως καθυστέρηση, τα υλικά αυτά: 

 διατίθενται κατ’ ευθείαν ως απόβλητα με αποτέφρωση σε εγκεκριμένη μονάδα, 
 χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς, 
 μεταποιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μέθοδο σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης τεχνικών 

προϊόντων, βιοαερίου ή λιπασματοποίησης, 
 προκειμένου για υπολείμματα τροφίμων της κατηγορίας 3, λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε 

μονάδα παραγωγής βιοαερίου, 
 προκειμένου για υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται ή λιπασματοποιούνται. 

 

3.2.2 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3 

Το όραμα της στρατηγικής RIS3 της ΠΚΜ είναι έως το έτος 2025 να καταστεί Κόμβος Καινοτομίας για την 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της διατήρησης και ενδυνάμωσης του σημαντικού 
Ανθρώπινου Κεφαλαίου της με ικανά προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την εμβάθυνση 
της συνεργασίας του χώρου της Γνώσης με την Επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτομικού 
περιβάλλοντος με στόχο τη έξοδο από την κρίση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βάση της 
καινοτομίας , της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Οι τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζει η 
RIS3 της ΠΚΜ διακρίνονται σε τομείς πρωταθλητές και τομείς οριζόντιας υποστήριξης. Ως συναφείς με το 
πλαίσιο του έργου BIOREGIO αναγνωρίζονται οι εξής: 

 

Ειδικότερα, ως προς τον αγροδιατροφικό τομέα εντοπίζεται κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, αξιόλογη ερευνητική 
παραγωγή, ευκαιρίες ανάπτυξης, ως προς την ενέργεια κομβική θέση για τη μεταφορά ενέργειας, αυξανόμενη 
ευαισθητοποίηση βιομηχανικών και οικιακών καταναλωτών για την εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητες 
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ερευνητική παραγωγή, σύγχρονα μοντέλα 
χρηματοδότησης, αγωγοί ενέργειας, και ως προ το περιβάλλον ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, υψηλά κονδύλια 
κοινοτικών και εθνικών πόρων, ανοδική τάση του κλάδου, ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
χρηματοδοτήσεις μέσω ΣΔΙΤ. 

Οι προτεραιότητες ανά τομέα ενδιαφέροντος είναι οι εξής: 

Αγροδιατροφικός 

αγροδιατροφικός 
τομέας

τεχνολογίες ενέργειας 
(οριζόντιας 

υποστήριξης)

τεχνολογίες 
περιβάλλοντος 

(οριζόντιας 
υποστήριξης)
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1. Βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού, αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας σπόρων και ζωικού 
κεφαλαίου με αξιοποίηση τεχνολογιών γονιδιωματικής, κ.λπ. 

2. Καινοτόμες και λειτουργικές συσκευασίες προϊόντων αγροδιατροφής, 

3. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διεργασιών του τομέα, 

4. Μείωση του κόστους παραγωγής με έμφαση στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 

5. Εισαγωγή τεχνολογιών τροφίμων στην μεταποίηση, τη συσκευασία, τη αποθήκευση, την ασφάλεια 

6. Τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων αγροδιατροφής, 

7. Υποστήριξη της διαδικασίας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (New Product Development) αγροδιατροφής, 

8. Παραγωγή λειτουργικών τροφίμων (functional foods) και υγιεινών τροφίμων (healthy foods) και 
τροφίμων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις ειδικών ομάδων καταναλωτών (π.χ. τρόφιμα για 
νεφροπαθείς, διαβητικούς, εγκύους, ηλικιωμένους, κ.λπ.), 

9. Δημιουργία ταυτότητας- branding προϊόντων αγροδιατροφής, 

10. Αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής και αυτοματισμών. 

Τεχνολογίες ενέργειας 

 Η υποστήριξη δράσεων δικτύωσης των επιχειρήσεων της ενέργειας με τους ερευνητικούς φορείς για την 
αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, 

 Η ενίσχυση της αξιοποίησης τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
από τη βιομηχανία, τους οικιακούς καταναλωτές και τα δημόσια κτίρια, 

 Η ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με αξιοποίηση χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 
και αξιοποίηση συνεργιών με άλλες αλυσίδες αξίας όπως η βιομάζα, 

 Η προώθηση σύγχρονων μοντέλων χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής βελτίωσης (ΣΔΙΤ, τύπου 
ESCO, κ.λπ). 

Τεχνολογίες περιβάλλοντος 

 εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

 ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, με έμφαση στα συστήματα διαχείρισης, 

 εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, όπου διαπιστώνεται μεγάλη υστέρηση 
στη χώρα μας, 

 παραγωγή δομικών υλικών, 

 παραγωγή βιομάζας (είτε για παραγωγή compost, είτε για ενεργειακή αξιοποίηση) και βιοκαυσίμων, 

 επεξεργασία αστικών λυμάτων για παραγωγή καθαρού νερού και στην αξιοποίηση της λυματολάσπης. 

Ως προς τις προτεινόμενες δράσεις της RIS3 συνάφεια με το έργο BIOREGIO παρουσιάζουν οι εξής: 
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3.2.3 Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για το 2017, 
στην ΠΚΜ βρίσκονται εγκαταστημένοι 100 σταθμοί παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίοι 
έχουν συνολική ισχύ 250,23 MW. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μονάδων αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
(55%), όπως και της ισχύος (39,4%). Οι σταθμοί βιομάζας αντιστοιχούν μόνο στο 3% των μονάδων και της 
ισχύος αντίστοιχα. 

ΑΠΕ Ισχύς MW Ποσοστό Μονάδες Ποσοστό 

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 49,49 19,8% 32 32,0% 

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 98,65 39,4% 55 55,0% 

Αιολικό Πάρκο 83,10 33,2% 6 6,0% 

Σταθμός Βιομάζας, Βιοαερίου 8,30 3,3% 4 3,0% 

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης 

6,23 2,5% 2 2,0% 

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 4,97 2,0% 2 2,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 250,73 100,0% 100 100% 

Πηγή: http://www.admie.gr, 2017 

 

Οι σε παραγωγική λειτουργία σταθμοί βιοαερίου στην ΠΚΜ είναι οι εξής: 

Ονομασία Φορέα Ισχύς 
(ΜW) 

Θέση εγκατάστασης Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ε.Υ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 2,5 ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 5,048 Καναλάκι Ταγαράδων,  Θεσσαλονίκης 

ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Α.Ε. 0,25 6ο χλμ. Αλεξάνδρειας  - Βέροιας,  Ημαθίας 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

0,25 Πλάτανος Ημαθίας 

Δράση: «Συνεργατική καινοτομία και διασύνδεση με άλλες αλυσίδες αξίας» με σύνολο προϋπολογισμού 
8.000.000€ προερχόμενη από το εργαλείο πολιτικής ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, και δημόσια δαπάνη ανά έργο 
τα 200.000€. Η συγκεκριμένη δράση αφορά όλους τους τομείς προτεραιότητας της RIS3.

Δράση: «Στοχευμένα συνεργατικά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα για την επίλυση τεχνολογικών
προκλήσεων στους τομείς πρωταθλητές» με σύνολο προϋπολογισμού 2.250.000€ προερχόμενη από το
εργαλείο πολιτικής ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, και δημόσια δαπάνη ανά έργο τα 500.000€. Η συγκεκριμένη
δράση αφορά μόνο τους τομείς πρωταθλητές της RIS3.
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Πηγή: http://www.resoffice.gr, 2018 

 

Επιπλέον, αναφορικά με τους σταθμούς βιομάζας και βιοαερίου, βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης 
άλλοι 13 σταθμοί με συνολική ισχύ αδειοδότησης 39,86 ΜW. 

Ονομασία Φορέα Ισχύς 
(ΜW) 

Θέση εγκατάστασης Περιφερειακή 
Ενότητα 

L.P ENERGY A.E 2,34 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πέλλας 

ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε 4,68 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ Πέλλας 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε 2,5 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ Θεσσαλονίκης 

L.P ENERGY A.E 2,34 Γιαννιτσά Πέλλας 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε 2,26 ΛΟΦΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Κιλκίς 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε 2,54 Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Κιλκίς 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε 2 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ Κιλκίς 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2,67 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ Δ.Δ.  Κιλκίς 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2,63 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Κιλκίς 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 2,83 Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Κιλκίς 

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ 0,16 ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, 
Γαλλικός ποταμός 

Θεσσαλονίκης 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 1,67 ΛΑΓΚΑΔΑ Σέρρες 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,24 ΧΥΤΥ Θεσσαλονίκης 

BIOGEN ENERGY Ε.Π.Ε. 6,5 ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1   Θεσσαλονίκης 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. 1 ΛΑΓΚΑΔΑ Θεσσαλονίκης 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο.Ε 1 ΝΙΓΡΙΤΑ Σέρρες 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1   Πέλλας 

ΗΛΙΟΤΟΠ Α.Ε. 0,5     

 Πηγή: https://www.energyregister.gr, 2019 

Στον επόμενο χάρτη αποτυπώνεται η χωροθέτηση των σταθμών βιομάζας και βιοαερίου στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Πηγή: https://www.energyregister.gr, 2019 

 

3.3 Έρευνα πεδίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη του έργου για την ΠΚΜ, όπως διατυπώνεται στην φόρμα υποβολής του έργου, 
«Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα», τις εμπειρίες που μεταφέρθηκαν από τις 
καλές πρακτικές Clamber, SECVENT, Methatlantique σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα των expert papers 
και των αναλύσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της Στρατηγικής RIS3 της 
Περιφέρειας, σχεδιάστηκε έρευνα πεδίου με συγκεκριμένη στόχευση στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ και συγκεκριμένα από βιομάζα/βιοαέριο.  

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την υποστήριξή 
τους στην υιοθέτηση της βιο-οικονομίας. Εντοπίστηκαν αρχικά 25 σχετικές επιχειρήσεις – μονάδες παραγωγής, 
εκ των οποίων εκτιμάται ότι οι 17 βρίσκονταν σε παραγωγική λειτουργία.  

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

Σε σημαντικό ποσοστό οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είναι εξοικειωμένες με την έννοια της βιο-οικονομίας, κατά 
66,7% πολύ και κατά 16,7% λίγο, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

Γράφημα 1: Εξοικείωση με την έννοια της βιο-οικονομίας 
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Σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είναι εξοικειωμένες με την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας, κατά 83,3% πολύ, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

Γράφημα 2: Εξοικείωση με την έννοια της κυκλικής οικονομίας 

 

Ως προς το είδος της βιομάζας που χρησιμοποιούν οι μονάδες, οι κύριες κατηγορίες είναι τα απόβλητα 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και ζωικά υποπροϊόντα και ακολουθούν τα βιομηχανικά οργανικά απόβλητα, 
όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Χαμηλή είναι η αξιοποίηση υπολειμμάτων καλλιεργειών ενώ 
μηδενική είναι η αξιοποίηση δασικών υπολειμμάτων, λυματολάσπης και οικιακών οργανικών αποβλήτων. 

Γράφημα 3: Είδος βιομάζας που αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας 
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Σε σχέση με της προέλευση της βιομάζας, κατά κύριο λόγο προέρχεται από επιχειρήσεις εκτός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

Γράφημα 4: Προμήθεια βιομάζας από άλλες επιχειρήσεις εντός ΠΚΜ 

 

 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας από τη βιομάζα είναι η αναερόβια χώνευση σε 
όλες τις μονάδες, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις μεθόδων αεριοποίησης, καύσης ή πυρόλυσης. Σε όλες τις 
περιπτώσεις η τεχνολογία προήλθε από αγορά από προμηθευτή. 

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται εξ’ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ ενώ η θερμική ενέργεια στο 
συντριπτικό ποσοστό αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της ίδιας επιχείρησης, ενώ κατά 20% διατίθεται σε 
άλλη επιχείρηση όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Δεν υπάρχουν σχετικές ανταλλαγές με 
θερμοκήπια ή κατοικίες. 

Γράφημα 5: Διάθεση της παραγόμενης ενέργειας 

 

 

Τα είδη βιομάζας που θα επιθυμούσαν να αξιοποιούν επιπλέον στις μονάδες τους, αφορούν κατά κύριο λόγο 
την ιλύ βιομηχανιών και δευτερευόντως τα βιομηχανικά και οικιακά οργανικά απόβλητα, όπως αποτυπώνεται 
στο παρακάτω γράφημα.  
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Γράφημα 6: Είδη βιομάζας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν 

 

Τα κύρια εμπόδια που δηλώθηκαν ως προς την αξιοποίηση των παραπάνω είναι η αδειοδότηση, οι εκτιμήσεις 
– μοντέλα για την παραγωγή βιοαερίου και το κόστος μεταφοράς τους. 

Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση της συνεργασίας με κάποιο ερευνητικό φορέα με σκοπό την 
περεταίρω έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, σε μεγάλο 
βαθμό το 33,3% και σε αρκετό το 66,7%, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

Γράφημα 7: Ενδιαφέρον για συνεργασία με κάποιο ερευνητικό φορέα για έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων 
αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα 

 

Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται πολύ (66,7%) για την χρηματοδότηση τους για την έρευνα και 
ανάπτυξη δυνατοτήτων αξιοποίησης της βιομάζας ή αρκετά (33,3%), όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 
γράφημα. 
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Γράφημα 8: Ενδιαφέρον για χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων αξιοποίησης της 
βιομάζας 

 

 

Τέλος ως προ την ένταξη της επιχείρησής σε ένα περιφερειακό δίκτυο / cluster ανταλλαγής αποβλήτων -θερμικής 
/ ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων το ενδιαφέρον είναι πιο μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα 
ερωτήματα, καθώς υπάρχει και ένα ποσοστό (16,7%) που δεν ενδιαφέρεται, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 
γράφημα. 

Γράφημα 9: Ενδιαφέρον για ένταξη σε περιφερειακό δίκτυο / cluster ανταλλαγής αποβλήτων -θερμικής / 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων 

 

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν την στόχευση του Σχεδίου Δράσης για την αξιοποίηση του εργαλείου 
πολιτικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των βιολογικών ρευμάτων αποβλήτων μέσω δράσεων έρευνας 
και ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων. 

 

4. Καλές Πρακτικές για το Σχέδιο Δράσης της ΠΚΜ 
4.1 Κριτήρια για την επιλογή καλών πρακτικών 

Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος INTERREG Europe 
για την ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών 
ταμείων. Οι εταίροι του έργου BIOREGIO, αναγνώρισαν και παρουσίασαν καλές πρακτικές στην κυκλική βιο-
οικονομία, στη βάση συγκεκριμένων κοινών κριτήριων. 

Οι καλές πρακτικές του έργου BIOREGIO πληρούν συγκεκριμένα τα κάτωθι: 
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 προωθούν την κυκλική οικονομία και τη διατήρηση των προϊόντων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
υλικών στον οικονομικό κύκλο όσο το δυνατόν περισσότερο,  

 σχετίζονται με βιολογικά υλικά (δηλαδή, τα υλικά και τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης να 
παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οργανικές πρώτες ύλες),  

 προωθούν την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, 

 εμφανίζουν αποδοτικότητα από πλευράς πόρων και οικονομική βιωσιμότητα, 
 ελαχιστοποιούν την παραγωγή άμεσων ή έμμεσων αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση της 

διαχείρισης (δηλ. πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και ασφαλή 
διάθεση), 

 ενθαρρύνουν το κλείσιμο των κύκλων προϊόντων, 
 ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων (π.χ. επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, δημόσια 

διοίκηση και καταναλωτές) καθώς η συνεργασία είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής κυκλικής οικονομίας  
 μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες 

Οι ορθές πρακτικές των εταίρων του έργου έχουν αξιοποιηθεί στο σχέδιο δράσης για την κυκλική βιο-οικονομία. 
Το περιεχόμενο και τα έργα που παρουσιάζονται στο σχέδιο δράσης συμβάλλουν στην εφαρμογή ορθών 
πρακτικών που εντοπίζονται σε άλλες περιφέρειες και στην ανάπτυξη νέων. 

 

4.2 Καλές Πρακτικές στην ΠΚΜ 

Οι εταίροι του έργου από την ΠΚΜ, (ήτοι το ΠΤΑ εκ μέρους της ΠΚΜ και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ) εφάρμοσαν τα κριτήρια των καλών πρακτικών για τον εντοπισμό καλών 
πρακτικών στην περιοχή καθώς και σε όμορες Περιφέρειες. 

Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αγρο-διατροφή στην ΠΚΜ 

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (S3 Agri-food) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο για τη στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας. Ένας από τους τομείς πρωταθλητές της RIS3 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η αγροδιατροφή. Με αυτή την προοπτική, η ΠΚΜ αποφάσισε να 
στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των τροφίμων στην 
ΕΕ για την εμπλοκή των καταναλωτών στο αγροδιατροφικό σύστημα και την προώθηση της βιο--οικονομίας.  

Συγκεκριμένα, η ΠΚΜ συμμετέχει ενεργά σε τρεις υπάρχουσες πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
Γεωργία υψηλής ακρίβειας, Θρεπτικά συστατικά, και Ιχνηλασιμότητα και Μεγάλα Δεδομένα. Παράλληλα 
εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει μια νέα που επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη διατροφή.  

Προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις νέες γνώσεις στη βιομηχανία τροφίμων και σε τομείς βιολογικής βάσης 
γενικά, η ΠΚΜ στοχεύει:  

 να λειτουργήσει ως καταλύτης στην αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,  

 να προάγει τη διαπεριφερειακή συνεργασία σε όλα τα στάδια μεταξύ της ποικιλομορφίας των εταίρων,  

 να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις των καταναλωτών που προκύπτουν από την αγορά. 
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Η απόφαση της ΠΚΜ να συμμετάσχει στην πλατφόρμα S3 και να συσταθεί ένα νέο δίκτυο βιο-οικονομίας έχει 
αποδειχθεί επιτυχής για την αύξηση της αξιοποίησης του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας που διατίθεται 
στην περιοχή. Ένα τέτοιο είδος δικτύων μπορεί να δημιουργηθεί και σε άλλα πλαίσια, εάν διασφαλίζεται η 
δέσμευση όλων των παραγόντων του περιφερειακού οικοσυστήματος για την έρευνα και την καινοτομία. Για να 
συμμετάσχει και να ιδρύσει ένα αγροδιατροφικό δίκτυο, είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί το βιομηχανικό 
περιβάλλον και να ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες του δικτύου. Αυτή τη στιγμή, λειτουργεί στην 
Περιφέρεια Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (με ημερομηνία έναρξης 
13.03.2019), το οποίο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στις τοπικές εταιρείες. 

 

Βιοαέριο Λαγκαδά 

Αποτελεί μια ιδιωτική μονάδα η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016. Συλλέγει τοπικά διαθέσιμα 
υπολείμματα κτηνοτροφίας και οργανικά απόβλητα δωρεάν. Οι πρώτες ύλες μεταφέρονται με φορτηγά στην 
μονάδα όπου πραγματοποιείται η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Το παραγόμενο βιοαέριο αξιοποιείται 
μέσω μιας γεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ενώ το χωνεμένο υπόλειμμα είτε 
διοχετεύεται στα κοντινά χωράφια για τον εμπλουτισμό του εδάφους ή διαχωρίζεται και το στερεό κλάσμα 
συσκευάζεται σε μεγασάκκους και πωλείται ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό. 

Το 2017 η μονάδα παρήγαγε 8,5 GWh ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα εκτιμάται περίπου στα 494.700 kg. Κατά την διάρκεια αυτού του έτους η μονάδα διαχειρίστηκε: 
70.000 t υγρή κοπριά αγελάδων, 5.000 t υπολείμματα πτηνοτροφίας, 1.000 t κοπριά γουρουνιών, 6.000 t 
τυρόγαλα, 2.000 t παραπροϊόντα ελαιουργίας.  

Οι ιδιοκτήτες της μονάδας, που είναι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές, χρησιμοποιούν την συντριπτική πλειοψηφία 
του παραγόμενου υγρού χωνεμένου υπολείμματος απευθείας στις καλλιέργειές τους. Επιπροσθέτως, 
γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές μονάδες παρέχουν τα παραγόμενα απόβλητά τους χωρίς την αξίωση αμοιβής. Αυτό 
καθιστά την λειτουργία της μονάδας ένα επιτυχημένο εγχείρημα καθώς οι αγρότες διαχειρίζονται τα απόβλητά 
τους με περιβαλλοντικά αειφορικό τρόπο και η μονάδα περιορίζει σημαντικά τις τοπικές επιπτώσεις της 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την αξιοποίηση του βιοαερίου της 
μονάδας παρέχεται στο εθνικό δίκτυο (σε συμφωνημένο κόστος ανά kWh). 

 

BIO2CHP: Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας μέσω αεριοποίησης 

Το BIO2CHP συνδυάζει δύο ήδη γνωστές τεχνολογίες: την αεριοποίηση και τις μηχανές εσωτερικής καύσης 
μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου επιτρέποντας την παραγωγή ενέργειας σε εφαρμογές 
μικρής κλίμακας σε τιμή 3 ή 4 φορές μικρότερη από το δίκτυο (με βάση τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην 
ΕΕ). Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος που αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ της 
ΕΕ, έχει αποδείξει την δυνατότητα της να λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Έχει λειτουργήσει για πάνω από 
3.000 ώρες, χρησιμοποιώντας στέμφυλα, πυρήνες καρπών ελιάς, ροδάκινου, κελύφη αμύγδαλων κ.λπ. Αξιοποιεί 
υπολείμματα βιομάζας, που επί του παρόντος αποτελούν απόβλητα των καλλιεργειών ή χρησιμοποιούνται σαν 
πρώτη ύλη χαμηλής προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 
ελαχιστοποιώντας τόσο το κόστος ενέργειας όσο και το κόστος διαχείρισης αποβλήτων. 
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Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έδειξαν ότι για κάθε μονάδα 50kWel, μπορούν να εξοικονομηθούν 156 τόνοι 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) ετησίως, που ισοδυναμεί με την ηλεκτροδότηση 22 τυπικών 
νοικοκυριών. 

Συγκρινόμενο με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν 
είναι η κλίμακα σε σχέση με το μέγεθος του συστήματος (<150kW), καθώς και η δυνατότητα να χρησιμοποιεί μη 
επεξεργασμένα οργανικά απόβλητα με έμφαση αυτά που προκύπτουν από την αγρο-διατροφική βιομηχανία. 
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά σε κλίμακες τέτοιες που να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων και των 
ενεργειακών (κυρίως ηλεκτρικών) αναγκών των μικρών και μεσαίων αγρο-διατροφικών βιομηχανιών.  

 

Συστάδα Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CLuBE) 

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CLuBE) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 2014 
μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Είναι αποτέλεσμα της 
συνεχούς συνεργασίας τοπικών φορέων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων στους τομείς της 
βιοενέργειας, της βιομάζας και του περιβάλλοντος.  

Το CLuBE στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της Έρευνας και Ανάπτυξης στους 
τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη και κυκλική οικονομία 
στην ΠΔΜ και τις γειτονικές της περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι του CLuBE 
περιλαμβάνουν: 

 Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση. 

 Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων 
παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ. 

 Τη μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ή και σε μελλοντικές 
μονάδες μικτής καύσης για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Τη βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης. 

 Την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα. 

 Την εξοικονόμηση ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών. 

 Την αξιοποίηση των αποβλήτων (δασικά, αγροτικά, αστικά και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) για 
την παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Το CLuBE έχει πετύχει την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές, 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης, βιομηχανίες ξύλου και κατασκευής 
λεβήτων, εταιρείες διακίνησης και πώλησης βιομάζας, δασικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς από 3 
διαφορετικές Περιφέρειες. Συγκεκριμένα, έχει οικοδομήσει και συνεχίζει με επιτυχία τη συμβίωση μεταξύ μικρών 
και μεγάλων φορέων στον τομέα της βιο-οικονομίας.   
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Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ Ε.Ε.) 

Η εταιρεία  δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων υδρολυμένων πρωτεϊνών – αμινοξέων για χρήση στη 
γεωργία ως πηγή θρέψης για τα φυτά, χρησιμοποιώντας ως Α΄ ύλη πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης (μη γενετικά 
τροποποιημένες). Η εταιρία χρησιμοποιεί δύο κύριες γραμμές παραγωγής: α) διαλύματος L-αμινοξέων ως πηγή 
θρέψης και β) εντομοελκυστικό διάλυμα.  

Τα τελικά σκευάσματα είναι φιλικά στο περιβάλλον, τα ζώα, τα επωφελή έντομα και σαφώς τον άνθρωπο. Είναι 
βιοδιασπώμενα και μη τοξικά καθώς δεν αφήνουν υπολείμματα στα φύλλα ή στο έδαφος. Το διάλυμα των 
αμινοξέων παρουσιάζει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στη θρέψη όλων των καλλιεργειών με αποτέλεσμα την 
αύξηση της παραγωγής. Το εντομοελκυστικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την καταπολέμηση του δάκου 
της ελιάς, της μύγας της μεσογείου και της ραγολέτιδας της κερασιάς. 

Η εταιρία είναι πρωτοπόρα στον τομέα των αμινοξέων φυτικής προέλευσης για χρήση στη γεωργία με κύρια 
επιτεύγματά τα παρακάτω: 

 45 έτη επιτυχημένης συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα ετήσια προγράμματα 
δακοκτονίας, 

 Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των προϊόντων της σειράς Amino 16 και Dacus Bait 100,  

 Το Amino 16 παρασκευάζεται με τεχνολογία αιχμής και έχει κατοχυρωθεί με Ευρωπαϊκή, EP 2537823, 

 Οργανωμένη ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που μελετά και σχεδιάζει νέα προϊόντα. Συνολικά το 10% 
των ετήσιων εσόδων επενδύονται για πειραματικούς σκοπούς, 

 Μοναδικά προϊόντα λόγω της περιεκτικότητάς τους σε 16 L- αμινοξέα φυτικής προέλευσης, 

 Κατάλληλα προϊόντα για χρήση στη βιολογική γεωργία (ΕΚ 889/2008). 

 

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλα 
τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα στην ΑΓΣ υποστηρίζονται από το μεγάλης κλίμακας Εκπαιδευτικό 
Αγρόκτημα που αποτελείται από μια αγέλη καθαρόαιμων αγελάδων Holstein – Friesian, η οποία κατατάσσεται 
στο 10% των καλύτερων ποικιλιών παγκοσμίως, από ένα τμήμα πτηνοτροφείου που εφαρμόζει τις πιο 
πρόσφατες έρευνες για παραγωγή αυγών Ωμέγα 3, κοτόπουλου και γαλοπούλας, από θερμοκήπια και φυτώρια, 
αμπελώνες, οπωροφόρα δέντρα και ελιές, καθώς και από εκτεταμένες καλλιέργειες στο δορυφορικό αγρόκτημα 
στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.  

Η ΑΓΣ χρησιμοποιεί ένα ολιστικό μοντέλο για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των υγρών και στερεών 
αποβλήτων, καθώς το αγρόκτημα διαθέτει 120 αγελάδες και 100 μοσχάρια, 22.000 γαλοπούλες και 15.000 
κοτόπουλα. Τα απόβλητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής τα επεξεργάζεται καθώς διαθέτει και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ενεργοποιημένης ιλύος, 2 σταδίων. Μέρος της ιλύος χρησιμοποιείται για τη 
παραγωγή βιοαερίου για εσωτερική κατανάλωση. Το νερό που προκύπτει από την διαδικασία χρησιμοποιείται 
για ποτίσματα από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον η ΑΓΣ, προωθεί την ανακύκλωση δεδομένου ότι 
διαθέτει κατάλληλους κάδους για πλαστικά, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο σε καθορισμένες περιοχές. 
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Το διευρυμένο, ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και 
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αυτό το σταθερό και αναπτυσσόμενο πλαίσιο διασφαλίζει μια αναβαθμισμένη 
εμπειρία γνώσης και παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του χαρακτήρα των αποφοίτων της ΑΓΣ. 
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι το προσωπικό της ΑΓΣ προσπαθεί να ακολουθήσει τις νέες τάσεις στον τομέα της 
αγροδιατροφής και της κυκλικής βιο-οικονομίας, αντιπροσωπεύει ένα καλό παράδειγμα μεταφοράς γνώσης και 
εμπειρογνωμοσύνης που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές. Οι καινοτόμες διαδικασίες που 
ακολουθούνται στην ΑΓΣ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των γεωργικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων βιολογικής ροής. 

 
4.3 Καλές Πρακτικές με ενδιαφέρον για μεταφορά στην ΠΚΜ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων ανταλλαγής εμπειριών του έργου BIOREGIO και αξιοποιώντας τα 
προαναφερόμενα κριτήρια καταγράφηκαν διάφορες καλές πρακτικές στις περιφέρειες των εταίρων του έργου 
που σχετίζονται με την εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων για την δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση των 
βιολογικών αποβλήτων προς την κυκλική οικονομία. 

Κάποιες από αυτές τις καλές πρακτικές έχουν χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μεταφερθούν και να 
εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι πρακτικές από διάφορες περιοχές του έργου, 
που σηματοδοτούν την δυνατότητα στήριξης παρόμοιων λύσεων στην ΚΜ ή την επέκταση ήδη υπαρχόντων. 

 

Έργο CLAMBER - Ισπανία 

Η καλή πρακτική παρουσιάστηκε από το Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, 
και αφορά ένα έργο επίδειξης σε δύο κύριους άξονες: ένα βιο-διυλιστήριου σε πιλοτική κλίμακα και παροχή 
υπηρεσιών Ε&Α για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τις ΜΜΕ στην περιοχή. 

Το έργο CLAMBER λειτουργεί ως δημόσιος ερευνητικός οργανισμός. Μπορεί να συνεργαστεί με εταιρείες είτε 
μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμμετέχοντας ως εταίρος σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. 

Tο βιο-διυλιστήριο διαθέτει μια μέθοδο προεπεξεργασίας με βάση ένα σύστημα έκρηξης ατμού που είναι ικανό 
να επεξεργάζεται 1 τόνο ανά ημέρα (με δυνατότητα τριπλασιασμού της παραγωγή αν λειτουργεί σε 3 βάρδιες) 
και η οποία επιτρέπει να αποκτηθούν υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοπροϊόντα από φθηνότερα, άφθονα 
ξυλώδη και ποώδη απόβλητα. 

Το CLAMBER προσφέρει επίσης δύο βασικές γραμμές έρευνας: αποτίμηση της λιγνοκυτταρινίνης σε απόβλητα 
(στάμφυλα, κλαδέματα, υπολείμματα άχυρου κ. λπ.) και ζυμώσιμη υγρή βιομάζα (υδαρής κοπριά, ορός 
γάλακτος, ιλύς, ζωικά άλευρα κ. λπ.). 

Tο έργο CLAMBER κόστισε 16,1 εκμ €. Σήμερα, λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκατ.€ από την 
τοπική κυβέρνηση και έχει 11 ειδικευμένους εργαζομένους. 

 

Πρόγραμμα SECVENT - Ρουμανία 

Το πρόγραμμα SECVENT (διαδικασίες για το κλείσιμο των βρόγχων των πλευρικών ροών στη βιοοικονομία και 
τα καινοτόμα (βιο) προϊόντα που βασίζονται σε αυτούς 2016-2021) υλοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο 
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Έρευνας και Ανάπτυξης Χημείας και Πετροχημείας της Ρουμανίας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,4 
εκατομμυρίων ευρώ, και αναμένεται ότι τουλάχιστον 25 επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη 
προϊόντων από βιολογικές ροές που αλλιώς θα είχαν απορριφθεί ή χρησιμοποιηθεί μόνο για ζωοτροφές, όπως 
βινάσσα, ορός γάλακτος, κ. λπ. Πιθανά προϊόντα που θα μπορούσαν να αποκτηθούν είναι ενισχυτικά τροφών, 
καλλυντικά, τρόφιμα και πρόσθετα ζωοτροφών, βιοδιεγερτικά, ίνες, διοπτοποιητές, ένζυμα, βαφές, χρωστικές 
κλπ.  

Η δράση αυτή προσφέρει πολύ καλούς όρους χρηματοδότησης για τις εταιρείες, εφόσον πρέπει να πληρώσουν 
μόνο 20-50% των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ερευνητικούς οργανισμού (ανάλογα με τον τύπο της 
υπηρεσίας και μέγεθος της επιχείρησης), ενώ το υπόλοιπο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς 
πόρους. Οι εταιρείες έχουν επίσης την δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση για τη δική τους έρευνα και 
καινοτομία που διεξάγονται από κοινού με τον ερευνητικό οργανισμό. 

 

Σύμπλεγμα Methatlantique - Γαλλία 

Η καλή πρακτική αφορά τη δημιουργία του συμπλέγματος Méthatlantique στην Περιφέρεια Pays de la Loire της 
Γαλλίας, το οποίο καλύπτει την ανάγκη για ένα δυναμικό δίκτυο εταιρειών και βιομηχανίας στο κλάδο της 
Αναερόβιας Χώνευσης. Αυτό οδηγεί στην εκπλήρωση ενός σημαντικού περιφερειακού στόχου για την ανάπτυξη 
ενός ισχυρού τομέα Αναερόβιας Χώνευσης καθ ' όλη την αλυσίδα αξίας. Το περιφερειακό Συμβούλιο του Pays 
de la Loire παρέχει την πολιτική του στήριξη στο σύμπλεγμα του Méthatlantique. Η κύρια φιλοδοξία του 
συμπλέγματος είναι να στηρίξει έργα αναερόβιας χώνευσης και η παροχή εμπειρογνωμοσύνης και 
πληροφοριών σε οποιονδήποτε τομέα σχετίζεται με αυτό. 

Για την επίτευξη των στόχων του, το σύμπλεγμα έχει πολλές δραστηριότητες, όπως εκστρατείες επικοινωνίας, 
διάδοσης γνώσεων  και πληροφοριών και ευαισθητοποίησης.  Παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην αναερόβια 
χώνευση, συμβάλλοντας στον επαγγελματισμό του τομέα. Το σύμπλεγμα υποστηρίζει αναπτυξιακά έργα για 
νέες εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης και παρέχει γνώση για τη διατήρηση και τη βελτίωση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή.  Το σύμπλεγμα δίνει 
επίσης νέα αξία στον τομέα, προετοιμάζοντας τις τεχνολογίες για εξαγωγή. 

 

Ξυλιτόλη από επεξεργασία βρώμης - Φινλανδία 

Η φινλανδική εταιρεία τροφίμων Fazer έχει ξεκινήσει μια γραμμή παραγωγής που χρησιμοποιεί παραπροϊόντα 
του μύλου βρώμης της. Η διαδικασία χρησιμοποιεί νέα, πατενταρισμένη τεχνολογία για την παραγωγή ξυλιτόλης 
από το κύτος της βρώμης, που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στη διαδικασία άλεσης. Μέχρι τώρα, το κύτος 
έχει χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στην παραγωγή ενέργειας ή ως ζωοτροφή. Η νέα διαδικασία μεγιστοποιεί τη 
χρησιμοποίηση των πόρων με τη χρήση όλων των τμημάτων της βρώμης. Το κύτος βρώμης περιέχει ξυλόζη που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ξυλιτόλης. Η νέα μονάδα παρασκευής ξυλιτόλης βρίσκεται δίπλα 
στο μύλο βρώμης, η οποία ελαχιστοποιεί την ανάγκη για μεταφορά υλικού. 

Αυτή η πρακτική αποτελεί μια εξαιρετική καινοτομία της σύγχρονης κυκλικής βιο-οικονομίας. Εισάγει ένα προϊόν 
προστιθέμενης αξίας, που εκμεταλλεύεται υλικά καταλοίπων διεργασιών που χρησιμοποιούνταν για 
επεξεργασία στην ενέργεια. Η Fazer έχει πετύχει μια ολοκληρωμένη βιώσιμη επένδυση με στόχους που 
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κυμαίνονται από τη βιώσιμη καλλιέργεια σιτηρών έως την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και της 
παραγωγής αποβλήτων. 

Η διαδικασία παραγωγής έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε πιλοτικό εργοστάσιο. Πλέον είναι το πρώτο εργοστάσιο 
ξυλιτόλης στον κόσμο που αποκτά την πρώτη του ύλη από τις διαδικασίες της ίδιας της εταιρείας. Η νέα 
παραγωγική διαδικασία προσθέτει αξία στα υπολείμματα της άλεσης, καταλήγοντας σε ένα υλικό που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα προϊόντα: η ξυλιτόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως συστατικό σε 
τσίχλες ή γλυκαντικό, αλλά και σε καλλυντικά και στη φαρμακευτική βιομηχανία. 

Η αξία της επένδυσης είναι 40 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί 30 νέες θέσεις εργασίας. 

 

Παραγωγή βιοκαυσίμων από καλλιέργειες και έλαια - Σλοβενία 

Η καλή πρακτική αφορά τον όμιλο Envien που διασυνδέει τους σημαντικότερους παραγωγούς βιοκαυσίμων στη 
Σλοβακία. Οι τρεις μονάδες παραγωγής που διαθέτει δραστηριοποιούνται η κάθε μία: παραγωγή βιοαιθανόλης 
από αραβόσιτο με διαδικασία ζύμωσης, παραγωγή βιοντίζελ από κραμβέλαιο, μεταχειρισμένο λάδι 
μαγειρέματος και άλλα έλαια που είναι προ-επεξεργασμένα και με διαδικασία μετεστεροποίησης τροποποιημένο 
σε FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων, βιοντίζελ), παραγωγή κραμβέλαιου με την πίεση και την εκχύλιση των 
σπόρων κράμβης. 

Οι αναφερόμενες μονάδες παραγωγής αντιπροσωπεύουν ένα σύστημα παραγωγής χωρίς απόβλητα, δεδομένου 
ότι κάθε κύριο προϊόν μαζί με συναφείς ροές παραγωγής έχουν εφαρμογή στην αγορά. Τα κύρια προϊόντα 
βιοκαυσίμων αναμειγνύονται για την απόκτηση συμβατικών μειγμάτων ντίζελ και βενζίνης για τη σλοβακική 
αγορά και το εξωτερικό. Οι πλευρικές ροές από την παραγωγή χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σίτιση 
(ζωοτροφές), ή ως συνυπόστρωμα για την παραγωγή βιοαερίου σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου και άλλους 
σκοπούς. 

Ο Όμιλος Εnvien απασχολεί περισσότερους από 420 εργαζομένους που ασχολούνται με την παραγωγή, καθώς 
και εμπειρογνώμονες ειδικευμένους στην εφοδιαστική που είναι απαραίτητοι για την αγορά εμπορευμάτων, την 
παραγωγή, τη διανομή και την πώληση των προϊόντων. Άλλες ομάδες επαγγελματιών ασχολούνται με τις 
εταιρείες γεωργικών προμήθειων του ομίλου. 

Ο Όμιλος Εnvien αναζητά νέες λύσεις και καινοτομίες στη διαδικασία παραγωγής, σύμφωνα με τις τάσεις και 
τις πολιτικές. Ο Όμιλος αναπτύσσει εθνική και διεθνή συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακούς 
οργανισμούς και ΜΚΟ στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της χημικής τεχνολογίας για την αύξηση της 
εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη της αλυσίδας κυκλικής βιο-οικονομίας της περιοχής. 

 

Παραγωγή βιοαιθανόλης από υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων – Φινλανδία  

Η συγκεκριμένη καλή πρακτική αφορά τη συνεργασία της εταιρείας παραγωγής ενέργειας St1 και της εταιρείας 
ποτών Hartwall στο Λάχτι της Φινλανδίας ως παράδειγμα επιτυχούς βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής βιο-
οικονομίας, όπου τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων. 

Η μονάδα παραγωγής ενέργειας της St1 αξιοποιεί υπολείμματα βιολογικής διεργασίας που προέρχονται κυρίως 
από την παρασκευή ποτών της Hartwall. Επιπλέον, η St1 αξιοποιεί απόβλητα που προέρχονται από διάφορες 
τοπικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν σιτηρά, όπως φούρνοι, μύλοι σιτηρών και άλλες ζυθοποιίες. Από αυτά 
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τα υποπροϊόντα η St1 παράγει βιοαιθανόλη, η οποία αργότερα αναμιγνύεται με βενζίνη δημιουργώντας καύσιμο 
βιολογικής προέλευσης για οχήματα, το οποίο έχει 80% συγκέντρωση βιοαιθανόλης. Η μονάδα της St1 στο 
Λάχτι είναι σε θέση να παράγει 1.000.000 λίτρα βιοαιθανόλης ανά έτος.  

Τα απόβλητα που προέρχονται από την ποτοποιία Hartwall αποτελούνται από μαγιά και ποτά, τα οποία 
καλύπτουν το 30% – 40% της συνολικής πρώτης ύλης που απαιτείται για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Η θέση 
την μονάδας παραγωγής ενέργειας της St1 βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο της Hartwall επιτρέποντας 
τη μεταφορά μαγιάς μέσω σωλήνων μεταξύ των δύο εργοστασίων. 

Η βιομηχανική συμβίωση των St1 και Hartwall, καθώς και άλλων εταιρειών, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 
ελαχιστοποίησης των βιολογικών αποβλήτων και της αποκόμισης ωφελειών για όλους τους συμμετέχοντες. Η 
παραγωγή της βιοαιθανόλης στην St1 είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί διάφορα υλικά: αλκοόλες και σάκχαρα, 
που περιέχουν τα ποτά, μαζί με την αλκοόλη από την μαγιά, επιταχύνουν την διαδικασία ζύμωσης. Αντίστοιχα 
στην παραγωγή των ποτών μειώνεται η ποσότητα νερού που απαιτείται. Μετά τον διαχωρισμό της αλκοόλης 
από τη μαγιά, το υπόλειμμα της μαγιάς χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. 

Η επιτυχής αξιοποίηση των υποπροϊόντων, βασίζεται στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων υλών, η 
διαθεσιμότητα των οποίων επηρεάζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. 

 

5. Λεπτομέρειες των προβλεπόμενων δράσεων 
Το Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στη διάγνωση δράσεων οι οποίες θα επηρεάσουν ή/και θα ενταχθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ και θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έργου BIOREGIO, δηλαδή 
31/12/2021. 

H Τοπική Ομάδα Υποστήριξης αναγνώρισε την σημασία της μετάβασης από τη γραμμική στη κυκλική οικονομία. 
Αν και εκ πρώτης υπήρξε η πεποίθηση ότι  επηρεάζει μόνο τον επιχειρηματικό τομέα και τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις μέσα από τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές εμπειριών έγινε αντιληπτό ότι οι Περιφέρειες είναι 
αυτές που καλούνται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δημιουργήσουν το κατάλληλο αναπτυξιακό 
περιβάλλον για την επίτευξη και τον συγχρονισμό ανάπτυξης μιας κρίσιμης μάζας παρεμβάσεων κυκλικής 
οικονομίας. Ειδικότερα, ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις, την σταθερότητα 
και την αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που 
πραγματοποιούνται. Οι Περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως  επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες καθώς και 
ευκαιρίες δικτύωσης. 

Αξιοποιώντας την ανάλυση του ΠΣΔΑ, της Στρατηγικής RIS3 και της κατάστασης του τομέα της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την εμπειρία και εξειδίκευση του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, ως εταίρου του έργου, η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης αναγνώρισε τις παρακάτω δυνατότητες για 
δράση στην κυκλική βιο-οικονομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

 Αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από αγροτικά απόβλητα για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και υποκατάστατα του φυσικού αερίου. 



 

 

 
 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης  Σελίδα | 35 

 

 Αντικατάσταση των παραδοσιακών λιπασμάτων (από τα ορυκτά καύσιμα ή εξόρυξη υλικών) με προϊόντα 
που προκύπτουν από την ανάκτηση του αζώτου και του φωσφόρου από τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου. 

 Μείωση των τροφικών και των γεωργικών αποβλήτων και αύξηση της αποτελεσματικότητας της γεωργικής 
αλυσίδας αξιών μέσω της διακίνησης δευτερογενών υλών. 

 Αύξηση των εσόδων για τους γεωργούς λόγω της αυξημένης ζήτησης των προϊόντων και υποπροϊόντων από 
τη γεωργία για την παραγωγή πράσινων προϊόντων (βιο-οικονομία). 

Με βάση την παραπάνω οργάνωση των συμπερασμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή εμπειριών 
στα Διαπεριφερειακά Σεμινάρια και τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στις επισκέψεις εργασίας όσο 
και στην ιστοσελίδα του έργου στο Interreg Europe, τα ενδιαφερόμενα μέρη καθόρισαν ως Κεντρικό Στόχο του 
Σχεδίου Δράσης BIOREGIO στην ΠΚΜ την: 

 

Ο Κεντρικός Στόχος του Σχεδίου Δράσης εξειδικεύεται σε Ειδικούς Στόχους ως εξής: 

 
 
 
 
5.1 Δράση 1: Πιλοτικά έργα συνεργατικής καινοτομίας / Ε&Τ στον τομέα της ενεργειακής 
αξιοποίησης βιο-αποβλήτων 

Συνάφεια με το έργο BIOREGIO  

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το 2019-2021 της Εθνικής Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας προβλέπει την 
χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα, η αποτελεσματική 
εφαρμογή της ιεράρχησης της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους 
(2030) για την χώρα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θέτει ως στόχο 
για τα οργανικά γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και υπολείμματα την «βέλτιστη αξιοποίηση του ενεργειακού 
περιεχομένου τους», ενώ για τα ζωικά υποπροϊόντα στοχεύει στην «μεταποίηση σύμφωνα με συγκεκριμένη 
μέθοδο σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης τεχνικών προϊόντων, βιοαερίου ή λιπασματοποίησης».  

Επιπλέον, η Στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας θέτει δύο σχετικές προτεραιότητες για τους τομείς «Τεχνολογίες 
Ενέργειας» και «Περιβάλλον»: για τον πρώτο ο στόχος είναι «ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 

Ενίσχυση των συνεργασιών 
στην ενεργειακή αξιοποίηση 

των βιο-αποβλήτων

1: Ενίσχυση συνεργασίας για την καινοτομία / Ε&Τ μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων 
/ ιδρυμάτων 

2: Θεσμοποίηση συνεργασιών, συντονισμού και διαμεσολάβησης στο τομέα
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με αξιοποίηση χαρακτηριστικών της Περιφέρειας και αξιοποίηση συνεργιών με άλλες αλυσίδες αξίας όπως η 
βιομάζα» ενώ για τον δεύτερο τομέα η στροφή προς την «παραγωγή βιομάζας (είτε για παραγωγή compost, είτε 
για ενεργειακή αξιοποίηση) και βιοκαυσίμων». 

Κατά την 1η Φάση του έργου BIOREGIO καταγράφηκαν 17 μονάδες βιοαερίου σε παραγωγική λειτουργία ή σε 
προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης και υλοποίησης στην περιοχή. Με την πλήρη λειτουργία όλων των μονάδων 
εκτιμάται ότι η παραγωγή ΑΠΕ από βιομάζα/βιοαέριο θα πενταπλασιαστεί στην ΠΚΜ από τις 8 MWh στις 40 
MWh. 

Κατά συνέπεια, ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση της βιομάζας στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικό δυναμικό  και μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα 
επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στις κυκλική βιο-οικονομία. Όμως από την έρευνα που διεξήχθη στο 
πλαίσιο του έργου BIOREGIO στις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου αναδείχθηκαν δύο βασικές ανάγκες 
για την βιομηχανία: η ανάγκη αξιοποίησης επιπρόσθετων ρευμάτων βιο-αποβλήτων, καθώς αυτή τη στιγμή 
αξιοποιούν μόνο γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, και η ανάγκη για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς  για την 
περεταίρω Ε&Α στην παραγωγή ενέργειας από βιο-απόβλητα, όπως βιομηχανική ιλύ και οικιακά οργανικά 
απόβλητα.  

Η ΠΚΜ και οι τοπικοί εμπλεκόμενοι άντλησαν έμπνευση από το έργο BIOREGIO για την μεταφορά εναλλακτικών 
ή πιο προηγμένων τρόπων αξιοποίησης των βιο-αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την 
παραγωγή επιπρόσθετων προϊόντων: βιο-διυληστήριο με έκρηξη ατμού για την αποτίμηση αποβλήτων 
λιγνοκυτταρινίνης (στάμφυλα, κλαδέματα, υπολείμματα άχυρου κ. λπ.) και ζυμώσιμης υγρής βιομάζας (υδαρής 
κοπριά, ορός γάλακτος, ιλύς, ζωικά άλευρα κ. λπ.) (καλή πρακτική: CLAMBER), βιοαέριο και λίπασμα από 
δημοτικά βιολογικά απόβλητα, βιολογικά απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων, ιλύς από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων και βιοαποδομήσιμα υλικά από τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία (καλή πρακτική: 
production of biogas and fertilizer from biowaste streams and wastewater sludge), καύσιμο βιοαιθανόλης από 
την βιομηχανία ποτών, φούρνους και απορρίμματα ελαιοτριβείων (καλή πρακτική: Bioethanol from by-products 
of food industry), παραγωγή βιοαιθανόλης από αραβόσιτο με διαδικασία ζύμωσης, παραγωγή βιοντίζελ από 
κραμβέλαιο, μεταχειρισμένο λάδι μαγειρέματος και άλλα έλαια που είναι προ-επεξεργασμένα με διαδικασία 
μετεστεροποίησης σε τροποποιημένο FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων, βιοντίζελ), παραγωγή κραμβέλαιου 
με εκχύλιση υπό πίεση σπόρων κράμβης (καλή πρακτική: Production of biofuels from crops and oils). 

Επιπλέον, το έργο SECVENT (διαδικασίες για το κλείσιμο των βρόγχων των πλευρικών ροών στη βιο-οικονομία 
και τα καινοτόμα (βιο) προϊόντα που βασίζονται σε αυτούς 2016-2021) που υλοποιήθηκε από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης στην Χημεία και Πετροχημεία της Ρουμανίας αποτέλεσε μια καλή πρακτική 
που αξιοποιείται από την ΠΚΜ για την υποστήριξη της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην 
αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων. Η συγκεκριμένη καλή πρακτική καταγράφηκε στην Έκθεση Πολιτικής του έργου 
BIOREGIO από τον εταίρο Περιφέρεια Νότιας Μουντενία από την Ρουμανία και είναι προσβάσιμη στην 
ιστοσελίδα του έργου1. 

Τα στοιχεία του έργου SECVENT που εκτιμήθηκαν κατά τις συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης ως 
κατάλληλα για προσαρμογή στην ΠΚΜ είναι τα εξής: 

 
1 https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289 
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 Η δράση αυτή προσφέρει πολύ καλούς όρους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, εφόσον πρέπει να 
συμμετέχουν μόνο στο 20%-50% του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ερευνητικούς 
οργανισμούς (ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας και το μέγεθος της επιχείρησης), ενώ το υπόλοιπο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης την δυνατότητα 
να λάβουν χρηματοδότηση για ίδιες δράσεις έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται από κοινού με 
κάποιον ερευνητικό οργανισμό. 

 Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,4 εκ. €, και υποστηρίζονται τουλάχιστον 25 επιχειρήσεις για 
την ανάπτυξη προϊόντων από ροές βιο-αποβλήτων που αλλιώς θα είχαν απορριφθεί ή χρησιμοποιηθεί 
μόνο για ζωοτροφές, όπως βινάσσα, ορός γάλακτος, κ. λπ.  

 Άλλα προϊόντα που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων είναι ενισχυτικά τροφών, 
καλλυντικά, τρόφιμα και πρόσθετα ζωοτροφών, βιοδιεγερτικά, ίνες, διοπτοποιητές, ένζυμα, βαφές, 
χρωστικές κλπ. 

 

Περιγραφή Δράσης  

Η δράση θα εξυπηρετήσει την μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιομηχανικούς εταίρους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησης βιο-αποβλήτων και βιολογικών ρευμάτων και θα παράσχει τα 
μέσα για τη σύνδεση των βιολογικών ρευμάτων με τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις επιχειρήσεις. 

Για το σκοπό αυτό κρίθηκε ως απαραίτητη η ενίσχυση των ΜΜΕ για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης από φορείς καινοτομίας για την: 

- ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, 

- ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων, 

- επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων, 

- ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, 

- προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, 

σχετικά με την αξιοποίηση των ρευμάτων βιο-αποβλήτων. Ουσιαστικά, θα προσφέρονται μέσω της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας άμεσα αξιοποιήσιμες λύσεις στα παραγωγικά προβλήματα και ανάγκες που εντοπίζουν οι 
επιχειρήσεις στον τομέα. 

Συνεπώς, η δράση υποστηρίζει και επηρεάζει το ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των 
προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση 
του κατάλληλου περιεχομένου στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και ειδικότερα των κριτηρίων επιλογής 
των πράξεων, προκειμένου να ενσωματωθούν παρεμβάσεις που προωθούν τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής βιο-οικονομίας. Παράλληλα, η δράση υποστηρίζει την 
κινητοποίηση των επιχειρήσεων στους τομείς της βιο-οικονομίας και την μεταφορά τεχνολογιών και λύσεων από 
τις καλές πρακτικές του έργου BIOREGIO που αναφέρθηκαν, ώστε να επωφεληθούν των διαθέσιμων πόρων του 
ΕΠ ΠΚΜ για την επίλυση προβλημάτων και αναγκών στην παραγωγική τους διαδικασία και λειτουργία. 

Για την υλοποίηση της δράσης στην ΠΚΜ απαιτούνται οι παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες 
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Εμπλεκόμενοι 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση της Δράσης αποτελούν μέρος της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. Στο 
πλαίσιο των συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας και αξιοποιώντας την εμπειρία από αντίστοιχες καλές πρακτικές 
που αναδείχθηκαν στα Διαπεριφερειακά Εργαστήρια του έργου BIOREGIO, κατανέμονται οι αρχικοί ρόλοι κάθε 
εμπλεκομένου στην υλοποίηση σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. 

Φορέας Ρόλος 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Είναι ο ιδιοκτήτης της δράσης, και δεδομένου του ρόλου της ως 
φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών αναλαμβάνει τον 
συντονισμό της δράσης.  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) 
ΕΠ ΠΚΜ 

Η ΕΥΔ είναι ο φορέας χρηματοδότησης και προγραμματισμού 
του εργαλείου πολιτικής. 
Αναλαμβάνει την εξειδίκευση δράσης ενίσχυσης της έρευνας 
και ανάπτυξης επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των 
βιολογικών ρευμάτων αποβλήτων και την εισαγωγή σχετικών 
κριτηρίων αξιολόγησης/επιλογής των πράξεων. 

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής - 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Υποστήριξη στην καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων 
και ανάδειξης τεχνολογιών, μεθόδων για την αξιοποίηση ειδών 
βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. 

Επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας 
των βιο-αποβλήτων 

Αποτελούν τους ωφελούμενους της δράσης και την πηγή 
καταγραφής των κύριων αναγκών στον τομέα.  

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα της Δράσης ανέρχεται σε τρία (3) έτη. Κατά το 1ο έτος υλοποίησης θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που θα τροφοδοτήσουν την εξειδίκευση και δημοσίευση της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του εργαλείου πολιτικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

1.5 Παρακολούθηση εντάξεων και αποτελεσμάτων πρόσκλησης

1.4 Υποστήριξη επιχειρήσεων στην μεταφορά εμπειριών

1.3. Κινητοποίηση και υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για 
κατάθεση προτάσεων 

1.2. Εξειδίκευση πρόσκλησης ΕΠ ΠΚΜ στην Επ. Πρ. 1b1

1.1. Καταγραφή αναγκών επιχειρήσεων
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2014-2020» λόγω των χρονικών προθεσμιών εντάξεων πράξεων και επιλεξιμότητας δαπανών του 
Προγράμματος. Κατά το 2ο και 3ο  έτος θα γίνει η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης ως 
προς την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων καθώς και η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών. 
 

Δραστηριότητες 
Εξάμηνο 

Α2019 Β2019 Α2020 Β2020 Α2021 Β2021 

1.1. Καταγραφή αναγκών επιχειρήσεων 
        

  

1.2 Εξειδίκευση πρόσκλησης ΕΠ ΠΚΜ στην Επ. Πρ. 1b1 
    

  

1.3. Κινητοποίηση και υποστήριξη επιχειρήσεων και 
ερευνητικών οργανισμών για κατάθεση προτάσεων          

  

1.4 Υποστήριξη επιχειρήσεων στην μεταφορά εμπειριών 
    

  

1.5 Παρακολούθηση εντάξεων και αποτελεσμάτων 
πρόσκλησης     

  

 

Κόστος και πηγές χρηματοδότησης 

Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της δράσης εκτιμήθηκε σε 4.000.000€ κατά την εξειδίκευση του ΕΠ ΠΚΜ 
στη δράση 1β.3 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b. 

 

5.2 Δράση 2: Δημιουργία Δομής Υποστήριξης αλυσίδας αξίας βιο-αποβλήτων 

Συνάφεια με το έργο BIOREGIO  

Ένας από τους κύριους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία είναι η δημιουργία και 
διευκόλυνση διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό μεταξύ της διοίκησης, 
της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα της 
έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε εθνικό καθώς και 
σε τοπικό επίπεδο. Πράγματι, η επιτυχής εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας απαιτεί εκτεταμένη στήριξη και 
συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης αλλά και μεταξύ των ενδιαφερομένων2. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΠΚΜ συνέταξε πρόσφατα ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεων τη δημιουργία μιας δομής για την προώθηση της ιδέας και των καλών 
πρακτικών στην κυκλική οικονομία.  

 
2Vanhamaki, S., Medkova, K., Malamakis, A., Kontogianni, S., Marisova, E., Huisman Dellago, D. & Moussiopoulos, N. (2019). 
Bio-based circular economy in European national and regional strategies. International Journal of Sustainable Development and 
Planning, 14 (1), 31-43. https://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/14/1/2392 
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Παράλληλα, η ΠΚΜ συμμετέχει στην πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τομέα 
της Αγροδιατροφής (καλή πρακτική: S3P). Προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις νέες γνώσεις στη βιομηχανία 
τροφίμων και σε τομείς βιολογικής βάσης γενικά, η ΠΚΜ στοχεύει να λειτουργήσει ως καταλύτης στην 
αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να προάγει τη διαπεριφερειακή συνεργασία των 
εταίρων, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις των καταναλωτών που προκύπτουν από την αγορά.  

Επιπλέον, η δημιουργία συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, καθώς και 
μεταξύ επιχειρήσεων στους τομείς της RIS, αποτελεί έναν από τους ειδικούς στόχους του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020. 

Συνεπώς, διαφαίνεται ότι στην Περιφέρεια της ΚΜ, υπάρχει κινητοποίηση προς της κατεύθυνση της 
συνεργασίας στην κυκλική οικονομία, καθώς πολυάριθμες ΜΜΕ ήδη επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη συνεργειών και την υλοποίηση σχετικών έργων. Οι επιτυχημένες εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας 
και οι βέλτιστες πρακτικές είναι ήδη εμφανείς στην περιοχή, και οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν άμεσα στις 
συνεδριάσεις της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.  

Ειδικά, για τις εφαρμογές αξιοποίησης των ρευμάτων βιο-αποβλήτων, η έρευνα που διεξήχθη για το έργο 
BIOREGIO ανέδειξε δύο γεγονότα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συνεργασία στον τομέα: το 
γεγονός ότι όλες οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιούν τεχνολογία αναερόβιας χώνευσης και το 
γεγονός ότι χρησιμοποιούν μόνο τα απόβλητα ζωικής εκτροφής και τα ζωικά υποπροϊόντα. 

Η περιοχή της ΚΜ έχει σημαντική παραγωγή βιο-αποβλήτων διαφόρων κατηγοριών, που αθροίζουν έως και 
2.015.000 τόνους ανά έτος. Ειδικότερα, τα οργανικά γεωργικά τρόφιμα και κατάλοιπα ανέρχονται σε 433.500 
τόνους ετησίως, ενώ τα απόβλητα αγροκτήματος σε 1.330.500 τόνους ανά έτος και τα ζωικά υποπροϊόντα σε 
33.900 τόνους ανά έτος. Αυτές οι ροές βιο-αποβλήτων δεν ενσωματώνονται επί του παρόντος πλήρως σε ένα 
κυκλικό μοντέλο διαχείρισης τους στην περιοχή, όπως καταγράφηκε στις συνεδριάσεις της τοπικής ομάδας 
ενδιαφερομένων. 

Επομένως, εντοπίστηκε ως σημαντική ανάγκη η  ενίσχυση, από τη μία πλευρά της αλυσίδας αξίας των βιο-
αποβλήτων και η δημιουργία επαφών και συνεργειών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης μονάδων βιοαερίου 
και των παραγωγών άλλων μορφών βιο-αποβλήτων και, από την άλλη πλευρά η σύζευξη των επιχειρήσεων 
στον τομέα του βιοαερίου για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιδίωξη κοινών στόχων στις τεχνολογίες 
αναερόβιας χώνευσης. 

Η ΠΚΜ και οι τοπικά εμπλεκόμενοι άντλησαν έμπνευση και μετέφεραν από το έργο BIOREGIO τρόπους 
θεσμοποίησης των μηχανισμών συνεργασίας για συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας βιο-αποβλήτων ή/και 
τεχνολογίες: σύμπλεγμα (cluster) στην αλυσίδα αξίας της αναερόβια χώνευση με παροχή υπηρεσιών 
επικοινωνίας, ενημέρωσης, υποστήριξης για τη βελτίωση των μονάδων, της τεχνολογίας και των εξαγωγών (καλή 
πρακτική: Methatlantique cluster), σύμπλεγμα για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης, 
μεταποιητικών βιομηχανιών ξυλείας και κατασκευής λεβήτων, εταιρειών διακίνησης βιομάζας, δασικών και 
γεωργικών συνεταιρισμών σε τομείς όπως η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική 
χρήση, αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων (δασοκομικά, γεωργικά, αστικά και βιομηχανικά) για την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, μέσω δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην περιοχή και 
εφαρμογής πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα (καλή πρακτική: 
CLuBE). 
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Συγκεκριμένα, το σύμπλεγμα Méthatlantique στην Περιφέρεια Pays de la Loire της Γαλλίας παρείχε στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έμπνευση για τον καθορισμό των στόχων και τη δημιουργία των υπηρεσιών 
ενός συμπλέγματος αλυσίδας αξίας: 

 Ανάπτυξη ενός ισχυρού βιομηχανικού τομέα αναερόβιας χώνευσης (AD) στην περιοχή, συνδεδεμένου 
με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. 

 Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών για οποιοδήποτε σχετικό τομέα, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη νέων μονάδων αναερόβιας χώνευσης και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες. 

 Δημιουργία νέας αξίας στον τομέα, με την εξαγωγή τεχνογνωσίας. 

 

Περιγραφή Δράσης  

Η περιοχή της ΚΜ θα διερευνήσει τη δημιουργία μιας δομής στήριξης για την αλυσίδα αξίας των βιο-αποβλήτων 
στην περιοχή, παρόμοια με τις καλές πρακτικές CLuBE και Methatlantique. Στόχος της δράσης είναι να 
ενθαρρυνθούν οι γνωριμίες, οι αλληλεπιδράσεις και οι διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας των βιο-αποβλήτων, με θεσμοθετημένη τρόπο. Ο μακροπρόθεσμος 
στόχος είναι η δημιουργία μιας δομής που θα αναλάβει  συντονιστικό ρόλο και θα χρησιμεύσει ως κομβικό 
σημείο για την αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και θα υποστηρίξει τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων για τον αποτελεσματικό κλείσιμο των βρόγχων βιολογικών απόβλητα 
βρόχων και των πλευρικών ρευμάτων τους κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2021-2027). 

Ήδη η ΠΚΜ μέσα από την εμπειρία και τις δράσεις της πλατφόρμας S3 έχει αναπτύξει ικανότητες για τον 
συντονισμό και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας. Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση της δράσης στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούνται οι παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες: 

 

 

Εμπλεκόμενοι 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση της Δράσης αποτελούν μέρος της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. Στο 
πλαίσιο των συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας και αξιοποιώντας την εμπειρία από αντίστοιχες καλές πρακτικές 
που αναδείχθηκαν στα Διαπεριφερειακά Εργαστήρια του έργου BIOREGIO, κατανέμονται οι αρχικοί ρόλοι κάθε 
εμπλεκομένου στην υλοποίηση σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. 

2.4. Κατάρτιση οδικού χάρτη αξιοποίησης ρευμάτων βιο-αποβλήτων

2.3. Υπογραφή Συμφώνου δομής - επιχειρήσεων

2.2. Workshop/συναντήσεις εμπλεκομένων σχετικά με την οργάνωση και τις υπηρεσίες της 
δομής

2.1. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων σχετικά με τις εισροές-εκροές τους και τα 
πλευρικά ρεύματα της αλυσίδας αξίας των βιο-αποβλήτων
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Φορέας Ρόλος 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Είναι ο ιδιοκτήτης της δράσης, και δεδομένου του ρόλου της ως 
φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών αναλαμβάνει τον 
συντονισμό της δράσης.  
Αναλαμβάνει την στέγαση / ενσωμάτωση της δομής συνεργασίας για 
την ενεργειακή αξιοποίηση των βιο-αποβλήτων. 
Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή και ανταλλαγή συναφών ορθών πρακτικών 
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού (ερευνητών-επιχειρήσεων) 
Ανάπτυξη συμφώνου συνεργασίας 

Επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας των 
βιο-αποβλήτων / Σύνδεσμοι - φορείς 

Παροχή άμεσης γνώση της αγοράς που εκπροσωπούν 
Διασύνδεση με κεντρική διοίκηση και όμορες περιφέρειες   
Lobbying 
Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα της Δράσης ανέρχεται σε δύο (2) έτη, από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. Κατά το 1ο έτος υλοποίησης θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες δικτυώσεις και συνεργασίες 
μέσω ενημέρωσης και workshop/συναντήσεων, ενώ κατά το 2ο έτος αναμένεται να θεσμοποιηθεί η δομή 
συνεργασίας.  

Δραστηριότητες 
Εξάμηνο 

Α2020 Β2020 Α2021 Β2021 

2.1 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων 
        

2.2.Workshop/συναντήσεις εμπλεκομένων 
        

2.3. Υπογραφή Συμφώνου δομής - επιχειρήσεων 
        

2.4. Κατάρτιση οδικού χάρτη αξιοποίησης ρευμάτων βιο-αποβλήτων 
    

 

Κόστος και πηγές χρηματοδότησης 

Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της δράσης εκτιμάται σε 50.000€ και περιλαμβάνει δαπάνες προβολής 
και εκπαίδευσης και υπηρεσίες τρίτων. 

α/α Δαπάνες  Κόστος  

1 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 

(προωθητικό υλικό, social media, newsletter) 

1.000€ 

2 Εισηγητές για 2 workshop 1.000€ 
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α/α Δαπάνες  Κόστος  

3 Διοργάνωση 2 workshop (περίπου 20 ατόμων) 
(υποστήριξη διοργάνωσης ενοικίαση χώρου & λοιπού εξοπλισμού, 
διαμόρφωση προγράμματος, αποστολή προσκλήσεων, φωτογράφιση, 
γραμματειακή υποστήριξη, πρακτικά, catering κλπ 

3.000€ 

4 Υπηρεσίες συντονιστή δομής 
(ανθρωπομήνες και εξοπλισμός) 

25.000€ 

5 Υπηρεσίες κατάρτισης οδικού χάρτη 20.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000€ 

Η χρηματοδότηση για τις παραπάνω δαπάνες θα προέλθει από ίδιους πόρους του ΠΤΑ-ΠΚΜ ή/και το ΕΠ ΠΚΜ.  

 

6. Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης 

Προτείνεται το επόμενο σύστημα ποσοτικών δεικτών εκροών και αποτελέσματος για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δράσεων. 

Δείκτης Είδος Δραστηριότητες Πηγή Τιμή Στόχος 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενημερώθηκαν 

Εκροής 
2.2.Workshop / 
συναντήσεις 
εμπλεκομένων 

παρουσιολόγιο 50 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην 
δομή 

Αποτελέσματος 
2.3. Υπογραφή 
Συμφώνου δομής - 
επιχειρήσεων 

ΠΤΑ ΠΚΜ 15 

Αριθμός ΜΜΕ που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικούς φορείς 

Αποτελέσματος Δράση 1 ΕΥΔΕΠ ΠΚΜ 10 

Η εκτίμηση για την τιμή στόχο των ΜΜΕ που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς βασίζεται στην καταγραφή 
των επιχειρήσεων στην ΠΚΜ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αξιοποίησης των βιο-αποβλήτων για 
παραγωγή ενέργειας και παραγωγή λιπασμάτων/βελτιωτικών εδάφους και των σχετικών αναγκών τους.   

Η περίοδος παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης του έργου BIOREGIO για την ΠΚΜ είναι από 1/1/2020 – 
31/12/2021. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης αναμένεται να αποτιμάται η υλοποίηση των 
δράσεων και η επίτευξη των στόχων κάθε εξάμηνο, κατά τις συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης. 
Παράλληλα η επίτευξη των στόχων θα καταγράφεται στις αναφορές προς την Κοινή Γραμματεία του 
Προγράμματος Interreg Europe. 
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Υπογραφή 

[Υπογραφή (-ες) του οργανισμού που είναι αρμόδιος για το μέσο ή τα όργανα πολιτικής] 

 

 

Ημερομηνία:  ____________________ 
 
Υπογραφή: _______________________ 
 
Σφραγίδα φορέα: 
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 Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή (http://www.afs.edu.gr/) 

 Bio2CHP (http://www.bio2chp.com/) 

 Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) (https://clube.gr/en/) 

 Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ Ε.Ε.) (http://evyp.gr/en/) 
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Παράρτημα 1 - Ερωτηματολόγιο Επιχειρήσεων Α 

 

Επωνυμία: 

Υπεύθυνος συμπλήρωσης εντύπου: 

Θέση στην επιχείρηση: 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.   e-mail. 

 

Α. Ταυτότητα της Επιχείρησης 

1. Νομική Μορφή: 

 

2. Κλάδος δραστηριότητας: 

 

3. ΚΑΔ / ΣΤΑΚΟΔ:  

 

4. Αριθμός εργαζομένων: 

 

Β. Δραστηριότητες κυκλικής Βιο-οικονομίας 

5. Η διοίκηση της επιχείρησής σας είναι εξοικειωμένη με την έννοια την Βιο-οικονομίας; 

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

6. Η διοίκηση της επιχείρησής σας είναι εξοικειωμένη με την έννοια της κυκλικής οικονομίας; 

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

7. Η επιχείρησή σας συμμετέχει σε κάποιο δίκτυο ή cluster επιχειρήσεων και ποιο; 

 Ναι  Όχι Δίκτυο / Cluster:  

 

8. Τι είδους βιομάζα αξιοποιεί η επιχείρησή σας για την παραγωγή ενέργειας (επιλέξτε έως 3 τύπους και με 
σειρά προτεραιότητας 1-3) 
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 Υπολείμματα καλλιεργειών 

 Δασικά υπολείμματα 

 Απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Ζωικά υποπροϊόντα 

 Ιλύς ΕΕΛ οικισμών 

 Ιλύς βιομηχανιών 

 Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οικιακά οργανικά απόβλητα 

 Βιομηχανικά οργανικά απόβλητα 

 Άλλο…………….. 

Παρακαλώ εξειδικεύστε το είδος βιομάζας που χρησιμοποιείτε: ………………………………………… 

 

9. Η επιχείρησή σας προμηθεύεται βιομάζα από άλλες επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και τι είδους; 

 Ναι  Όχι Είδος βιομάζας:  

 

10. Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείτε για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα; 

 Αεριοποίηση 

 Αναερόβια χώνευση 

 Καύση 

 Πυρόλυση 

 Άλλο/ …………….. 

Παρακαλώ εξειδικεύστε την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε: ………………………………………………… 

 

11. Από που προμηθευτήκατε την τεχνολογία για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα; 
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 Αγορά από προμηθευτή 

 Ανάπτυξη σε συνεργασία με ερευνητικό φορέα 

 Άλλο …………….. 

 

12. Που διαθέτετε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται;  

1. ΔΕΔΔΗΕ 

2. Επιχειρήσεις…. 

3. Άλλο…. 

 

13. Που διαθέτετε την θερμική ενέργεια που παράγεται;  

1. Θερμοκήπια 

2. Κατοικίες 

3. Επιχειρήσεις 

4. Άλλο…. 

 

14. Τι άλλου είδους βιομάζα επιθυμείτε να αξιοποιείτε;  

 Υπολείμματα καλλιεργειών 

 Δασικά υπολείμματα 

 Απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Ζωικά υποπροϊόντα 

 Ιλύς ΕΕΛ οικισμών 

 Ιλύς βιομηχανιών 

 Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οικιακά οργανικά απόβλητα 
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 Βιομηχανικά οργανικά απόβλητα 

 Άλλο…………….. 

 

15. Ποια είναι τα εμπόδια στην αξιοποίησή τους;  

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

16. Θα σας ενδιέφερε η διερεύνηση της συνεργασίας με κάποιο ερευνητικό φορέα με σκοπό την περεταίρω 
έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα; 

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

17. Θα σας ενδιέφερε η ένταξη της επιχείρησής σε ένα περιφερειακό δίκτυο / cluster ανταλλαγής αποβλήτων -
θερμικής / ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων;  

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

18. Θα σας ενδιέφερε η χρηματοδότηση της επιχείρησής σας για την έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων 
αξιοποίησης της βιομάζας;  

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και τον χρόνο σας! 
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Παράρτημα 2 - Ερωτηματολόγιο Επιχειρήσεων B 

 

Επωνυμία: 

Υπεύθυνος συμπλήρωσης εντύπου: 

Θέση στην επιχείρηση: 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.   e-mail. 

 

Α. Ταυτότητα της Επιχείρησης 

19. Νομική Μορφή: 

 

20. Κλάδος δραστηριότητας: 

 

21. ΚΑΔ / ΣΤΑΚΟΔ:  

 

22. Αριθμός εργαζομένων: 

 

Β. Δραστηριότητες κυκλικής Βιο-οικονομίας 

23. Η διοίκηση της επιχείρησής σας είναι εξοικειωμένη με την έννοια την Βιο-οικονομίας; 

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

24. Η διοίκηση της επιχείρησής σας είναι εξοικειωμένη με την έννοια της κυκλικής οικονομίας; 

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

25. Η επιχείρησή σας συμμετέχει σε κάποιο δίκτυο ή cluster επιχειρήσεων και ποιο; 

 Ναι  Όχι Δίκτυο/ Cluster:  

 

26. Η επιχείρησή σας προμηθεύεται πρώτες ύλες / εισροές για την παραγωγική της διαδικασία από άλλες 
επιχειρήσεις/φορείς εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ποιες; 
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 Ναι  Όχι 

 

Πρώτες ύλες:  

 

 

 

 

27. Η επιχείρησής σας προμηθεύει πρώτες ύλες / εισροές σε άλλες επιχειρήσεις/φορείς για την παραγωγική 
τους διαδικασία εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ποιες; 

 Ναι  Όχι 

 

Πρώτες ύλες:  

 

 

 

 

28. Η επιχείρησή σας προμηθεύεται βιομάζα από άλλες επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και τι είδους; 

 Ναι  Όχι  

     

 Υπολείμματα καλλιεργειών 

 Δασικά υπολείμματα 

 Απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Ζωικά υποπροϊόντα 

 Ιλύς ΕΕΛ οικισμών 

 Ιλύς βιομηχανιών 
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 Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οικιακά οργανικά απόβλητα 

 Βιομηχανικά οργανικά απόβλητα 

 Άλλο…………….. 

 

29. Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων από βιομάζα; 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

30. Από που προμηθευτήκατε την τεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων από βιομάζα; 

 Αγορά από προμηθευτή 

 Ανάπτυξη σε συνεργασία με ερευνητικό φορέα 

 άλλο……………………….. 

 

31. Τι άλλου είδους βιομάζα επιθυμείτε να αξιοποιείτε;  

 Υπολείμματα καλλιεργειών 

 Δασικά υπολείμματα 

 Απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Ζωικά υποπροϊόντα 

 Ιλύς ΕΕΛ οικισμών 

 Ιλύς βιομηχανιών 

 Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οικιακά οργανικά απόβλητα 
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 Βιομηχανικά οργανικά απόβλητα 

 Άλλο…………….. 

 

32. Ποια είναι τα εμπόδια στην αξιοποίησή τους;  

  

  

  

 

33. Θα σας ενδιέφερε η ένταξη της επιχείρησής σε ένα περιφερειακό δίκτυο / cluster ανταλλαγής βιομάζας-
προϊόντων μεταξύ των επιχειρήσεων;  

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

34. Θα σας ενδιέφερε η χρηματοδότηση της επιχείρησής σας για την έρευνα και ανάπτυξη δυνατοτήτων 
αξιοποίησης της βιομάζας;  

 Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και τον χρόνο σας! 

 
 
 


