
 
 

 

   
 

 

Το έργο AgroBioHeat χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
έρευνα και την καινοτομία (Αριθμός Συμβολαίου 818369). 
 

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Ούτε η ΙΝΕΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

 

Χρήση κλαδεμάτων αμπελιών για παραγωγή θερμότητας  
Ενημερωτική εκδήλωση και επισκέψεις, 27 Φεβρουαρίου 2020, Vilafranca del Penedès (Ισπανία) 

Το έργο AgroBioHeat σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση και επισκέψεις με θεματικό αντικείμενο «Χρήση 

κλαδεμάτων αμπελιών για παραγωγή θερμότητας» 

Οι αμπελώνες καλύπτουν εκτάσεις άνω των 30 εκατομμυρίων στρεμμάτων σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, 

παράγονται τεράστιες ποσότητες κλαδεμάτων αμπελιών ως αποτέλεσμα των ενδεδειγμένων αγρονομικών 

πρακτικών. Ωστόσο, η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους αυτής της ποσότητας γίνεται με μη ενδεδειγμένο 

τρόπο, μέσω της ανοιχτής καύσης στο χωράφι. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να παραχθεί αξία από αυτό το υπόλειμμα, 

μέσω της χρήσης του ως πρώτης ύλης για την παραγωγή θερμότητας. Παρακολουθώντας αυτή την εκδήλωση, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση γνώση και εμπειρία σχετικά με το πως οι φορείς της 

οινοπαραγωγικής ζώνης Penedés στην Ισπανία κατάφεραν να υλοποιήσουν έργα αειφόρου παραγωγής 

θερμότητας για την κοινότητα και τις επιχειρήσεις τους.  

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

Ώρα Θέμα 

09:00  
Εγγραφές & Καφές (Σημείο συνάντησης: Αμφιθέατρο κτιρίου Edifici de l'Enològica, Carrer d'Amàlia 
Soler, 29, Vilafranca del Penedés, Ισπανία) 

09:30 Καλωσόρισμα από τη δημοτική αρχή της Vilafranca del Penedès 

09:40 

Ενημερωτική εκδήλωση – Χρησιμοποιώντας κλαδέματα αμπελιών για παραγωγή θερμότητας 
1. Εισαγωγή στο έργο AgroBioHeat & Ευρωπαϊκές εμπειρίες στη χρήση κλαδεμάτων αμπελιών 

για την παραγωγή θερμότητας / Μανώλης Καραμπίνης, Συντονιστής έργου, Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

2. Η επιτυχημένη περίπτωση της Vilafranca del Penedès: Vinyeards4Heat / Laura Carbo Sans, 
Περιβαλλοντική τεχνικός του Δήμου Vilafranca del Penedès 

10:20 Επίσκεψη – Λέβητας βιομάζας «La Girada» του Δήμου Vilafranca del Penedès 

11:00 Επίσκεψη – Επίδειξη μηχανοποιημένης συλλογής κλαδεμάτων αμπελιών 

12:00 
Επίσκεψη – Οινοποιείο Bodegas, συμπεριλαμβανομένου του λέβητα βιομάζας 1 MW & Γεύμα 
δικτύωσης 

15:30 Μεταφορά με λεωφορείο στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης / Κέντρο Βαρκελώνης 

17:00 Αναμενόμενη άφιξη στη Βαρκελώνη 

 

Η εκδήλωση και οι επισκέψεις οργανώνονται από την AVEBIOM (Ισπανική Εταιρεία Βιομάζας) και το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του προγράμματος AgroBioHeat και με την ευγενική 

υποστήριξη του Δήμου Vilafranca del Penedés, της επιχείρησης Familia Torres και του Cluster Βιομάζας της 

Καταλονίας. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Ωστόσο, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, οι ενδιαφερόμενοι 

παρακαλούνται όπως επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (στην Αγγλική 

γλώσσα): https://form.jotform.com/200161897014955   
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