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ΈΡΓΟ:
Το GREEN JOIST είναι ένα έργο 48 μηνών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE+ που
αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό μέσο στήριξης στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της φύσης.
Το έργο LIFE + GREENJOIST απέδειξε τη σκοπιμότητα και τα πλεονεκτήματα μιας οικολογικής και καινοτόμου διαδικασίας ανακύκλωσης ξυλείας,
σε θέση να ξαναχρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τα απορρίμματα ξύλου που προκύπτουν από παραγωγικές διαδικασίες ή από χώρους
υγειονομικής ταφής, για την παραγωγή οικολογικών δοκών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος αντικαθιστώντας εκείνες από παρθένο
ξύλο που χρησιμοποιούνται στους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, της υλικοτεχνικής μέριμνας, των κατασκευών και των μεταφορών.
Το έργο αυτό θα συμβάλλει στην εδραίωση των οικολογικά καινοτόμων επιχειρήσεων στη βιομηχανία ξύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των
πόρων, αποτρέποντας επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Με έναν φιλόδοξο στόχο που προσπαθεί να μειώσει σημαντικά τα απόβλητα ξύλου επί του παρόντος στους χώρους υγειονομικής ταφής, που
ανέρχονται σε 15 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο, το έργο LIFE + GREENJOIST έχει καθορίσει ένα καλά δομημένο σχέδιο και έχει επιτύχει τους
ακόλουθους βασικούς στόχους:
1. Να καταδείξει μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας την παραγωγή δοκών ποιότητας ίσης με εκείνων που υλοποιούνται από ξύλο και σε
χαμηλότερος κόστος, χάρη στη χρήση των απορριμμάτων ξύλου που προέρχονται από παραγωγικές διαδικασίες ή χώρους υγειονομικής ταφής.
Η καινοτόμος διαδικασία καταδεικνύεται μέσω της υλοποίησης μιας μη εμπορικής προβιομηχανικής πιλοτικής εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει
να αποδείξει την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της διαδικασίας.
2. Να αποφευχθεί η χρήση παρθένου ξύλου για την κατασκευή νέων δοκών, εξοικονομώντας δέντρα και, επομένως, μειώνοντας τις εκπομπές
του CO2 που δημιουργούνται για τη μεταφορά και τη διαδικασία μεταποίησης του ξύλου στα τελικά προϊόντα.
3. Να προάγει τη μετάβαση από τη χρήση δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών για το περιβάλλον με φυσικά συστατικά κατά τις φάσεις
παραγωγής των δοκών.
Το έργο Green Joist έχει επίσης προαγάγει την ευαισθητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής γνώμης όσον αφορά την ανάγκη επίτευξης μιας αειφόρου
κοινωνίας όπου η επαναχρησιμοποίηση των υλικών γίνεται μια φυσική δραστηριότητα φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης έχει συμβάλει στη
διαπίστωση της ανάγκης για οικολογικές καινοτόμες λύσεις στον δημόσιο τομέα γενικά, στα πολιτικά αξιώματα και στις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του ξύλου, επικεντρώνοντας στα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, καθώς και στην τεχνική
εφικτότητά τους. Έχοντας ως στόχο τα παραπάνω διεξάγει μια έρευνα που αφορά τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να κατανοήσει τον
βαθμό συνειδητοποίησής τους και να προγραμματίσει εκστρατείες επικοινωνίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης προς το περιβάλλον.
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Το έργο GREENJOIST υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μιας ομάδας 5 εταίρων που προέρχονται από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίοι ενώνοντας σε μια ομάδα τους πόρους και τις δεξιότητές τους ανέπτυξαν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους.
Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, στον σχεδιασμό και στην επικύρωση της
πιλοτικής εγκατάστασης με:
• Την IMAL, με έδρα στην Ιταλία, εταιρεία με εκτενή εμπειρία στον χώρο των οικολογικών καινοτόμων διαδικασιών. Είναι παγκόσμιος
ηγέτης στον τομέα των ξυλουργικών μηχανημάτων.
• Την ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση J.M. COLOMER, με εξειδίκευση στα μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την παραγωγή
προϊόντων με βάση το ξύλο, έχει εξαιρετική γνώση της ευρωπαϊκής αγοράς όσον αφορά τα εξαρτήματα και συστήματα για τη
βιομηχανία ξύλου.
• Την EIREBLOC, μια ιρλανδική ΜΜΕ με εξειδίκευση στον καθαρισμό των απορριμμάτων ξύλου που προορίζονται για ανακύκλωση,
με εμπεριστατωμένη γνώση όλων των πτυχών που αφορούν την υλοποίηση προϊόντων από ανακυκλωμένο ξύλο, των τεχνικών
λεπτομερειών, των αναγκών και προσδοκιών της αγοράς.
• Τη CHIMAR, μια ελληνική εταιρεία που συμβάλλει ενεργά στην Ε&Α (Έρευνα και Ανάπτυξη) για τη βιομηχανία ξύλου, διατηρώντας
ταυτόχρονα και την παράδοση μιας υψηλά εξειδικευμένης υπηρεσίας, που προσφέρει μια σειρά από ευέλικτες λύσεις ρητίνης για
τις βιομηχανίες πάνελ σε όλο τον κόσμο.
Εκτός από αυτές τις εταιρείες, άλλοι δύο εταίροι (ACIMALL και IMAL) συμβάλλουν ενεργά στις δραστηριότητες παγκόσμιας διάδοσης
των αποτελεσμάτων, παρέχοντας μια αληθινή και προσωπική αξία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο στο έργο. Η εταιρική σχέση
GREEN JOIST που αναφέρεται παραπάνω δημιουργήθηκε με εταίρους διαστάσεων και δεξιοτήτων ευρωπαϊκής αριστείας. Με τον τρόπο
αυτόν δημιουργήθηκε μια κορυφαία ομάδα από τους καλύτερους επαγγελματίες στον χώρο τους.
1.Διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων ξύλου
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες στην ατζέντα «Περιβάλλον για την Ευρώπη», όπως υποδεικνύεται στο
πρόσφατο πρόγραμμα δράσης για το 2020.
Συγκεκριμένα, ενώ διεξήχθησαν σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες με την εισαγωγή και ενημέρωση των πολιτικών και της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας και με μελέτες στήριξης και έρευνας, υπάρχει ακόμη μια έντονη ανάγκη για βελτίωση των πρακτικών ανακύκλωσης και αύξησης
της αποδοχής και υιοθέτησης αυτών των διαδικασιών από την κοινή γνώμη.
Στην πραγματικότητα, το θέμα των αποβλήτων αποτελεί επίσης προτεραιότητα των πολιτικών του προγράμματος LIFE + , αλλά κυρίως των
διαφόρων χωρών - για παράδειγμα, τόσο στην Ιταλία - όπου βρίσκεται η IMAL και όπου είναι δικαιούχος και συντονιστής του έργου – όσο και
στην Ισπανία - όπου βρίσκεται ο δικαιούχος COLOMER -, όπου υποδεικνύεται ως προτεραιότητα:
"η προώθηση της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης, με εστίαση στον κύκλο ζωής, στον οικολογικό σχεδιασμό
και στην ανάπτυξη των αγορών ανακύκλωσης", καταδεικνύοντας μια καινοτόμο οικολογική διαδικασία για την παραγωγή δοκών ποιότητας
χαμηλού κόστους, που υλοποιούνται με ανακυκλωμένο εξαιρετικά συμπαγές ξύλο [Compacted Recycled Wood (SCRW)].
Το έργο LIFE + GREENJOIST δημιουργεί ένα κίνητρο για την ανάπτυξη προϊόντων από ανακυκλωμένο ξύλο που με τη σειρά του
θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης ανακυκλωμένου ξύλου και κατά συνέπεια στη μείωση του ξύλου που μεταφέρεται στους
χώρους υγειονομικής ταφής (νόμιμης ή παράνομης) ή καίγεται, με μια μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στον αέρα.
Πράγματι, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην Ευρώπη σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ευαισθητοποιώντας όλο και πιο πολύ τον
Ευρωπαίο πολίτη, το 60% των στερεών αποβλήτων μεταφέρεται ακόμη στους χώρους υγειονομικής ταφής ή καίγεται. Το έργο LIFE +
GREENJOIST συμβάλλει στη μείωση του βάρους των απορριμμάτων ξύλου (περίπου 10 τόνοι/ημέρα ή 3000 τόνοι ανά έτος) των οποίων η
διαχείριση γίνεται με όχι βιώσιμο τρόπο για το περιβάλλον. Οι υποστηρικτές του έργου γνωρίζουν ότι η ανακύκλωση των απορριμμάτων ξύλου
δεν είναι κάτι καινούργιο σε πολλές περιοχές της ΕΕ. Επί του παρόντος, το ξύλο ανακυκλώνεται κατά κύριο λόγο με δύο τρόπους:
1) Αναγέννηση των τεχνολογικά επεξεργασμένων πάνελ (MDF, OSB, κλπ.).
2) Χρήση ως καύσιμα βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.
Όσον αφορά το ξύλο, περίπου 15 εκατομμύρια τόνοι/έτος απορριμμάτων (με διαστάσεις 3 χλμ του μήκους του τρένου) παραμένουν ακόμα
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στους χώρους υγειονομικής ταφής της Ευρώπης, με ποσοστά που κυμαίνονται με βάση την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού
(επίσημες αξίες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καταχρηστικοί χώροι υγειονομικής ταφής).
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εταίρων του έργου GREEN
JOIST, μπορεί να υποτεθεί ότι τουλάχιστον 60 εκατομμύρια
κυβικών μέτρων παρθένου ξύλου καταναλώνονται από τη
μεταποιητική βιομηχανία μόνο για δοκούς (υποτιμημένα
ποσοστά λαμβάνοντας υπόψη μόνο την παραγωγή και
εξαιρώντας την υλικοτεχνική μέριμνα, συσκευασία, κλπ.). Η λύση
που προτείνει η GREENJOIST – δηλαδή μια φιλική προς το
περιβάλλον, οικολογικά βιώσιμη δοκό που κατασκευάζεται από
ανακυκλωμένο ξύλο - θα είναι υψηλής ποιότητας και πιο
οικονομική από εκείνη που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται –
από παρθένο ξύλο - και θα μπορούσε να αντικαταστήσει εκείνη
από παρθένο ξύλο. Επίσης, πολλά τεχνολογικά επεξεργασμένα
πάνελ χρησιμοποιούν ένα μείγμα παρθένου και ανακυκλωμένου
ξύλου (με ποσότητες που μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο
του πάνελ).
Όσον αφορά την παραγωγή βιομάζας, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένοι τύποι απορριμμάτων ξύλου,
όπως εκείνος ο τύπος που προέρχεται από την κοπή του ξύλου
(πριονισμένο) ή/και παρθένο ξύλο δάσους ή που προορίζεται για
τους χώρους υγειονομικής ταφής. Ό,τι παραμένει από το ξύλο
στην αξιακή αλυσίδα (για παράδειγμα, πάνελ, έπιπλα, φράχτες,
κλπ.) δεν μπορεί να καεί, διότι περιέχει διάφορες ποσότητες
άλλων ουσιών (χημικές ουσίες, πρόσθετα), με δυνητικό κίνδυνο
απελευθέρωσης εκπομπών πολύ βλαβερών ουσιών στα
οικοσυστήματα.
Από όσο γνωρίζουν οι προτείνοντες, επί του παρόντος δεν
υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα όπως εκείνο που
προτείνεται στο LIFE + GREENJOIST το οποίο να αυξάνει το
ενδεχόμενο επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων ξύλου,
χρησιμοποιώντας το 100% του ανακυκλωμένου ξύλου για να δημιουργηθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και ευκολίας, δίνοντας μεγάλη αξία
σε αυτό το υλικό στο τέλος του κύκλου ζωής του. Δεδομένου ότι οι δοκοί που παράγονται από το LIFE + GREENJOIST θα είναι πλήρως
φιλικές προς το περιβάλλον, θα ανακυκλώνονται με τη σειρά τους, κλείνοντας αποτελεσματικά τον κύκλο των αποβλήτων.
2 Μείωση και αντικατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών
Η τεχνολογία του έργου LIFE + GREENJOIST, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο ξύλο (απορρίμματα ή θραύσματα που προέρχονται
από την παραγωγική διαδικασία) και μια διαδικασία έγχυσης ατμού υψηλής θερμοκρασίας, θα επιτρέψει την αποφυγή χρήσης
βλαβερών χημικών ουσιών και των σχετικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Επίσης, οι κόλλες που
χρησιμοποιούνται θα αντικαταστήσουν τουλάχιστον το 50% (συντηρητική εκτίμηση) των πετροχημικών πρώτων υλών με εκείνες
που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας δραστικά, με τον τρόπο αυτό, τις χημικές ουσίες στο μείγμα παραγωγής και
καθιστώντας τις δοκούς που παράγονται ευκολότερα ανακυκλώσιμες.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τρέχουσα παραγωγή παλετών και δοκών παρθένου ξύλου περιλαμβάνει τη διαδικασία υποκαπνισμού:
στη διαδικασία αυτή διάφορες χημικά τοξικές και επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον χρησιμοποιούνται για την καταστροφή όλων
των βακτηρίων που υπάρχουν στο ξύλο και καθιστούν το τελικό προϊόν σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς και της [ΕE] για την
υγεία και την ασφάλεια (ISPM15).
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Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον υποκαπνισμό και άλλες υπο-διεργασίες του παρθένου ξύλου είναι:
βρωμιούχο μεθύλιο, φωσφίνη, χλωροπικρίνη, 1,3-διχλωροπροπένιο, φορμαλδεΰδη, ισοκυανικό μεθύλιο, υδροκυάνιο, ιωδοφόρμια,
ρητίνες με βάση το ισοκυανικό άλας-(για την προστασία από την υγρασία) οι οποίες τείνουν να μολύνουν το οικοσύστημα του αέρα.
Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας σε υψηλή θερμοκρασία που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής της «πράσινης» δοκού
GREEN JOIST, θα αποτρέπεται πλήρως η χρήση αυτών των χημικών ουσιών, ενώ το προϊόν θα είναι ακόμα συμβατό με τους
κανονισμούς εξαγωγής.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για εξωτερική χρήση των δοκών, όπου καθίσταται αναγκαία μια προστασία από τους παράγοντες,
το σύστημα
GREENJOIST θα χρησιμοποιήσει έναν καινοτόμο τύπο κόλλας με βάση τις πρώτες ύλες από ανακυκλώσιμες πηγές, δηλαδή λιγνίνη,
ταννίνη ή άμυλο.
Αυτά τα φυσικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα των πετροχημικών πρώτων υλών όπως φαινόλη ή μελαμίνη στη σύνθεση
των PF [ρητίνες με βάση τη φαινόλη ή φορμαλδεΰδη] και ρητίνη MUF [ρητίνες με βάση την ουρία, μελαμίνη και φορμαλδεΰδη]. Θα
αξιολογούνται και θα ελέγχονται συστήματα συγκόλλησης που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά τα φυσικά υλικά και με σκληρυντικά σε
επίπεδα κατώτερα από 20%. Όλες οι δοκιμές έχουν αναπτυχθεί σε εργαστηριακή κλίμακα (2-5kg) και τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά
καθορίστηκαν με τυποποιημένες και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης.
Έχει γίνει επομένως μια σύνοψη των πληροφοριών με σκοπό να συνεχιστούν οι δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η κανονική και ασφαλής μεταφορά της τεχνολογίας για την παραγωγή «πράσινων» δοκών σε μεγάλη κλίμακα.
Τα νέα υλικά είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και έχουν μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση καθώς έχει μειωθεί η χρήση των
πετροχημικών πόρων, ενώ από τα τεχνικά εργαστηριακά δεδομένα αναμένεται ότι οι δοκοί που παράγονται θα παρουσιάζουν
καλύτερες μηχανικές ιδιότητες χωρίς εκπομπές φορμαλδεΰδης.
3 ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ
Το σύστημα LIFE +, όταν τεθεί σε εφαρμογή, θα είναι σε θέση να παράγει 950,4 χλμ εξωθημένων τεμαχίων ή 633.600 τεμάχια με
μήκος 1,5 μέτρα.
Η πρώτη ύλη (ροκανίδια) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτή θα είναι 3.300 τόνοι/έτος ή 6.072 m3/έτος. Κάτι τέτοιο
σημαίνει ότι η διαδικασία επιτρέπει την αποφυγή μιας κατανάλωσης παρθένου ξύλου τουλάχιστον 3.960 τόνων/έτος, ή 7.286
m3/έτος.
Η συνολική ποσότητα ξύλινου υλικού που διασώζεται / ανακυκλώνεται θα είναι περίπου 13.400 m3/έτος, που ανέρχεται σε περίπου
13.400 δέντρα που έχουν διασωθεί, δεδομένου ότι κάθε δέντρο παράγει περίπου 1 m³ παρθένο ξύλο (0,24 * 0,24 * 3,14 * 6 - μέση
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διάμετρος 0,24 m μέσο ύψος 6 m).
Εκτιμώντας ότι η δύναμη κατάληψης ενός μεσαίου δέντρου είναι 22 kg CO2 eq/ ανά έτος [D. Geraldo, Correia PJ, Filipe J, L. Nunesάνθρακας που αποθηκεύεται στα δέντρα σύμφωνα με το περιοδικό CARBON MARKET], μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα LIFE
+ GREENJOIST θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση περίπου 295-300 τόνων CO2 eq/έτος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Τα κύρια πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το έργο LIFE + GREENJOIST αφορούν διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς
τομείς:
a. Εδραίωση της απορρόφησης των απορριμμάτων ανακυκλώσιμου ξύλου
b. Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις βιώσιμες διαδικασίες
c. Δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας
Εδραίωση της απορρόφησης των απορριμμάτων ανακυκλώσιμου ξύλου:
Η ανακύκλωση των απορριμμάτων ξύλου είναι μια προτεραιότητα για μια βιώσιμη Ευρώπη. Οι κύριες αγορές διάθεσης είναι εκείνες
σχετικά με τη βιομάζα, το υλικό για στάβλους ζώων ή τα τεχνολογικά επεξεργασμένα προϊόντα ξύλου (MDF / OSB).
Παρόλα αυτά περίπου 15 τόνοι ετησίως απορριμμάτων ξύλου παραμένουν ακόμη στους χώρους υγειονομικής ταφής ή καύσης
στην ΕΕ. Η υλοποίηση ενός νέου οικολογικά καινοτόμου προϊόντος όπως το LIFE + GREENJOIST θα εδραιώσει και θα διευρύνει
αυτή την «πράσινη» αγορά και θα δώσει νέα ζωή στα απορρίμματα ξύλου.
Η βασική αγορά, βραχυπρόθεσμα, για το σύστημα GREENJOIST είναι εκείνη της υλικοτεχνικής μέριμνας, εφόσον οι δοκοί είναι χρήσιμες
για την ανύψωση μηχανημάτων ή μεγάλων ποσοτήτων με περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα. Άλλοι τομείς που χρησιμοποιούν το
προϊόν έχουν μια μέση κατανάλωση περίπου 30 κυβικών μέτρων δοκών ξύλου ανά έτος. Κάτι τέτοιο οφείλεται στο γεγονός ότι οι δοκοί
καταναλώνονται εύκολα καθημερινά: συχνά κατεστραμμένες από τη χρήση των άκρων του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος,
καταστρέφονται λόγω υπερφόρτωσης ή χάνονται (για παράδειγμα, φορτώνονται και δεν επιστρέφονται ποτέ).
Οι δοκοί, που επί του παρόντος υλοποιούνται από παρθένο ξύλο, χρησιμοποιούνται στην υλικοτεχνική μέριμνα (π.χ. σε χώρους
αποθήκευσης), συγκεκριμένα όταν υπάρχει συχνή μετατόπιση φορτίου. Οι δοκοί του έργου LIFE+- GREENJOIST έχουν
χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των δοκών από παρθένο ξύλο: για παράδειγμα, δύο δοκοί διατομής 10x10 εκ. και μήκους 5m
μπορούν να υποστηρίξουν φορτίο πάνω από 8 τόνους.
Επίσης, σε σχέση με το παρθένο ξύλο, είναι λιγότερο επιρρεπείς στην απόσβεση, θρυμματισμούς και συμμορφώνονται με τα
πρότυπα ISPM 15, και επομένως είναι κατάλληλες για διεθνείς μεταφορές. Όσον αφορά τον όγκο της αγοράς, κάνοντας μια πολύ
συντηρητική αξιολόγηση, μπορούμε να εκτιμήσουμε περίπου 2,1 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρήστες – τιμές που εκτιμώνται για το
έτος 2015 - λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τη μεταποιητική βιομηχανία στην Ευρώπη (και επομένως όχι την υλικοτεχνική
μέριμνα, την κατασκευή κ.λπ. - έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές δοκών).
Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μόνο τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η αγορά αντιπροσωπεύεται από περίπου 85.000 εταιρείες
(ή το 4,5% του συνόλου) στην Ευρώπη. Αν μόνο το 50-60% αυτών των βιομηχανιών θα πρέπει να καταναλώνει δοκούς (εκτιμήσεις
πολύ συντηρητικές) με μια κατανάλωση που αξιολογείται στα 30 κυβικά μέτρα ανά έτος, θα υπάρξει μια κατανάλωση περίπου 1,21,5 εκατομμυρίων τόνων παρθένου ξύλου σε αυτόν τον τύπο των εταιρειών το οποίο θα μπορούσε υποθετικά να αντικατασταθεί
από τη νέα τεχνολογία χρησιμοποιώντας περίπου 8-10% των απορριμμάτων ξύλου που επί του παρόντος είναι αχρησιμοποίητο.
Πρέπει να προστεθεί ότι η τελική τιμή του GREENJOIST, σε σχέση με τις δοκούς από ξύλο, θα είναι χαμηλότερη κατά τουλάχιστον
35% (συντηρητική εκτίμηση της τελικής τιμής):
Πρέπει να προστεθεί ότι η τελική τιμή των δοκών GREENJOIST, σε σχέση με εκείνες από παρθένο ξύλο, θα είναι χαμηλότερη κατά
τουλάχιστον 35% (συντηρητική εκτίμηση τελικής τιμής), καθιστώντας την πολύ ανταγωνιστική, κυρίως σε έναν τομέα (μεταποιητική
βιομηχανία) όπου η ποιότητα του ξύλου δεν αποτελεί βασική πτυχή αλλά μάλλον ένα αναπόφευκτο έξοδο.
Εκτός από τα οικονομικά και πρακτικά κίνητρα, πολλές εταιρείες γνωρίζουν καλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συχνά λόγω της
αυξανόμενης πίεσης από τους πελάτες ), και η χρήση ενός προϊόντος όπως οι δοκοί GREENJOIST θα τους επιτρέψει να έχουν μια
κατά το πλείστον «πράσινη» παραγωγική διαδικασία.
Μια περαιτέρω σημαντική αγορά για τα προϊόντα GREENJOIST είναι εκείνη των κατασκευαστών παλετών και δοκών:
Οι παλέτες και οι συσκευασίες ξύλου αποτελούν σχεδόν το 6% της συνολικής κατανάλωσης συσκευασιών στον κόσμο.
Από αυτές, το 90-95% όλων των παλετών που κατασκευάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο υλοποιούνται από ξύλο. Είναι προφανές
ότι η αγορά προτιμάει τις παλέτες ξύλου λόγω των δομικών χαρακτηριστικών τους που μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: αντοχή,
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ακαμψία, διάρκεια, ευκολία χρήσης, ευκολία διαμόρφωσης [διαστάσεις] και σχετικά χαμηλό κόστος. Η δοκός GREENJOIST μπορεί
να καλύψει περίπου το 50-60% της παραγωγής σωμάτων για παλέτες (ούτως ή άλλως καλύπτονται ήδη από άλλες τεχνολογίες
που παράγουν άμεσα συμπιεσμένα σώματα, όπως αυτά που αναπτύσσονται από τους ίδιους τους εταίρους IMAL και EIRE).
Από μια προκαταρκτική μελέτη αγοράς που διεξήχθη από την IMAL, εκτιμάται ότι υπάρχουν 5.000 περίπου εταιρείες που
ασχολούνται με την κατασκευή παλετών και δοκών στην Ευρώπη. Αυτές ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν ιδιαιτέρως για την
απόκτηση της οικολογικής καινοτόμου τεχνολογίας, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διεύρυνση της αγοράς
τους, τουλάχιστον για τους ακόλουθους λόγους:
- Η τεχνολογία GREENJOIST προσαρμόζεται άριστα στην υπάρχουσα διαδικασία. Η εισαγωγή στην αγορά θα δώσει τη δυνατότητα
στις εταιρείες αυτές να χρησιμοποιήσουν τα ίδια παραδοσιακά μηχανήματα κοπής με τις νέες ανακυκλωμένες δοκούς, χωρίς να
πρέπει να ανανεώσουν πλήρως τη διαδικασία παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εξοικονόμηση κόστους (το τελικό κόστος
της δοκού GREENJOIST που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σωμάτων είναι τουλάχιστον 35% χαμηλότερο σε σχέση με τις
παραδοσιακές τιμές της αγοράς).
- Η τιμή του παρθένου ξύλου (που καθορίζεται στην αγορά των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο) υπόκειται σε σημαντικές
διακυμάνσεις παγκοσμίως.
Η εισαγωγή της τεχνολογίας GREENJOIST σκοπό έχει να εισάγει μια μεταβλητή μεταξύ της παραγωγής των παλετών και της τιμής
του παρθένου ξύλου, εφόσον καθιστά δυνατή τη χρήση των απορριμμάτων ξύλου, που διατίθενται ευρέως στην αγορά, κυρίως σε
τοπικό επίπεδο.
Το έργο GREENJOIST είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και έχει μεγάλη οικονομική δυνητική αξία για πολλούς υποτομείς στη
βιομηχανία ξύλου, που θα είναι σε θέση να μεταμορφώσουν τα απορρίμματα από τη διαδικασία τους (σκόνη από ξύλο και ξύλινα
υλικά) σε ένα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο προϊόν. Κατά κύριο λόγο οι τομείς αυτοί είναι:
- Βιομηχανία των πριονιστηρίων: εκτιμάται σε περισσότερες από 2.500 εταιρείες που λειτουργούν επί του παρόντος στην ΕΕ.
- Κατασκευαστές πάνελ που δεν χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά: περίπου 200-250 εταιρείες στην ΕΕ.
- Κατασκευαστές επίπλων: μια ευρεία αγορά που υπόσχεται πολλά, αφορά περίπου 50.000 εταιρείες στην ΕE.
Εκτιμάται ότι το 30% της παρούσας αγοράς μπορεί να ενδιαφέρεται για τη νέα τεχνολογία, διότι θα χρησιμοποιήσει τη νέα δοκό
GREENJOIST τόσο στην υλικοτεχνική μέριμνα όσο και στην παραγωγή κάποιων τμημάτων επίπλων (πόδια τραπεζιού, γύψινα
κουζίνας, κ.λπ).
Τέλος σε αυτούς τους υποτομείς μπορεί να προστεθούν άλλοι τελικοί χρήστες των προϊόντων GREENJOIST, όπως για παράδειγμα:
- Συσκευασία και υλικοτεχνική μέριμνα, γενικά: αυτός είναι ένας πολύ ευρύς και διευρυμένος τομέας. Αν λάβουμε υπόψη μας
εκείνους που χρησιμοποιούν παλέτες και δοκούς ξύλου για τη συσκευασία και την υλικοτεχνική μέριμνα μπορούμε να εκτιμήσουμε
τουλάχιστον
20.000
δυνητικούς
τελικούς
χρήστες
(συντηρητική
εκτίμηση).
- Κατασκευαστικές επιχειρήσεις: οι δοκοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους για μη δομικές λειτουργίες στον
τομέα των οικολογικών κατασκευών. Αν λάβουμε υπόψη μας τους δυνητικούς τελικούς χρήστες των δοκών ξύλου ως ποσοστό του
συνόλου της βιομηχανίας των οικοδομικών κατασκευών (για παράδειγμα 1%, πολύ συντηρητική εκτίμηση), μπορούμε να μιλάμε για
ακόμη 24,000-25,000 δυνητικούς χρήστες, κατά προσέγγιση.
B ) Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις διαδικασίες ανακύκλωσης:
Παρότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη επένδυσε και σημείωσε σημαντική πρόοδο στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης, παραμένει πάντα
το πρόβλημα της μείωσης των αποβλήτων ή της επαναχρησιμοποίησής τους για την παραγωγή άλλων προϊόντων, εφόσον εκτιμάται ότι
το 60% των αποβλήτων διατίθεται ακόμα στους χώρους υγειονομικής ταφής (με αρκετά μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών).
Οι στατιστικές και οι τάσεις υπόσχονται πολλά, αλλά δεδομένης της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με
τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καλύτερα αποτελέσματα μπορούν και πρέπει να επιτευχθούν.
Πράγματι, η Ευρώπη στοχεύει στην ανακύκλωση πάνω από 50% του συνόλου των οικιακών αποβλήτων εντός του 2020.
Μολονότι οι πολιτικές και οι κανόνες είναι σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων, ένας βασικός παράγοντας είναι η συνειδητοποίηση. Το
έργο LIFE + GREENJOIST θα αποδείξει στα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα ξύλου και θα διαβεβαιώσει το ευρύ κοινό γενικά ότι, όχι μόνο
είναι δυνατή η ανακύκλωση, αλλά αποδεικνύεται και επωφελής, καταδεικνύοντας μια διαδικασία όπου ένα προϊόν υψηλής ποιότητας
ανακυκλώσιμο κατά 100% είναι οικονομικότερο και καθαρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο που δεν ανακυκλώνεται.
Μέσω της ευρείας δραστηριότητας διάδοσης, το έργο θα συμβάλλει στο να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει προς μια πιο
«πράσινη» και βιώσιμη κοινωνία, όπου «μια δοκιμή θα μας πείσει».

C) Δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας:
Η δοκός LIFE + GREENJOIST θα είναι μια «πράσινη» δοκός, ένα βιώσιμο προϊόν που εδραιώνει και διευρύνει τον κόσμο του
ανακυκλώσιμου ξύλου: αυτή η πτυχή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αύξηση της ζήτησης που, με τη σειρά
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της, θα αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως στον τομέα της οικολογικής παραγωγής και της
διαχείρισης των αποβλήτων.
Επίσης, το νέο «πράσινο» προϊόν θα ευνοήσει τη δημιουργία αυτών των νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μια
βιώσιμης, κυκλικής και αποτελεσματικής οικονομίας. Η στρατηγική της Ευρώπης του 2020 προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω
μιας αποτελεσματικής και υγιούς οικονομίας με βιώσιμες πηγές, ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ, παρέχοντας επίσης υποστήριξη στους καταναλωτές για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί αφενός την ανάγκη για κίνητρα και πολιτικές και αφετέρου αλλαγή της επιχειρηματικής νοοτροπίας και
την επιθυμία για επανεξέταση των παραγωγικών διαδικασιών στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, πρόσφατες
μελέτες δείχνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιμόρφωση για ορισμένες «πράσινες» θέσεις εργασίας ενδέχεται να είναι
κατώτερη από την προβλεπόμενη. Για τον σκοπό αυτό, το έργο LIFE + GREENJOIST θα βελτιώσει αυτές τις συνθήκες, εφόσον οι
συνεργαζόμενες εταιρείες ειδικεύονται στον τομέα αυτό και επενδύουν στη συνεχή εκπαίδευση που αφορά τις νέες οικολογικά
βιώσιμες τεχνολογίες.
Το έργο θα συμβάλλει στην εδραίωση αυτής της πρακτικής και στην προαγωγή νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας στο πλαίσιο
της βιομηχανίας ξύλου και της παραγωγής γενικότερα.
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Imal SRL - Via Rosalba Carriera, 63 - 41126 San Damaso - MO - Ιταλία κος Lauro Zoffoli (Συντονιστής έργου Life-HPRS)
Τηλ.: +39 059 465568 - Fax: +39 059 468410
Mailto: Lauro.Zoffoli@imal.com / Ιστότοπος: www.imalpal.com
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΈΡΓΟΥ:
Από την ίδρυσή της το 1970, η IMAL αναπτύσσεται διαρκώς στο πέρασμα των δεκαετιών έτσι ώστε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και προμήθεια
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για προϊόντα με βάση το ξύλο. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα οργάνων και εξοπλισμών υψηλής τεχνολογίας. Ο
τομέας παραγωγής της IMAL περιλαμβάνει όλη την κατηγορία των μηχανημάτων για την επεξεργασία των πάνελ ξύλου, με έμφαση στο βιομηχανοποιημένο
ξύλο [πάνελ από PB, OSB, MDF και σώματα για παλέτες].
Η IMAL είναι παγκόσμιος ηγέτης ακόμη και στα συστήματα συγκόλλησης, στην παραγωγή μηχανημάτων ελέγχου ποιότητας και στην αποκατάσταση των
μεταχειρισμένων μηχανημάτων.

Cepra S.p.A. - Milanoﬁori, 1a strada Palazzo F3 - 20090 ASSAGO
(Μιλάνο) - ΙΤΑΛΊΑ Τηλ: +39 02-89210200 - Fax: +39 02-8259009 Mailto: info@acimall.com / Ιστότοπος: www.acimall.com
Η Acimall είναι η ιταλική ένωση των μεταποιητικών βιομηχανιών της αλυσίδας ξύλου. Η κύρια αποστολή της είναι να προάγει την ιταλική βιομηχανία στο
εξωτερικό. Ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1966 και αποτελείται από περίπου 180 εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85% των ατόμων που
απασχολούνται στην αλυσίδα ξύλου [10.000 άτομα] με έσοδα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το 80% των οποίων προέρχεται από εξαγωγές. Η CEPRA, το
κέντρο προώθησης της Acimall, λειτουργεί ως λειτουργικό όργανο της ένωσης: οργανώνει την Xylexpo, μια διεθνή διετή έκθεση που αντιπροσωπεύει την πιο
σημαντική έκθεση του τομέα στον κόσμο και δημοσιεύει τα διμηνιαία περιοδικά Xylon (στα Ιταλικά) και ItalianWoodTech (στα Αγγλικά).
EIREBLOC
Dunisky - Lissarda
Co Cork – Cork - IRL
Τηλ.: 00353 21 7336752
Fax: 00353 21 7336753
Email: info@eirebloc.com / Ιστότοπος: www.eirebloc.com
Η ElR είναι νεοεισερχόμενη στην κατασκευή μπλοκ από σύνθετα υλικά στην Ευρώπη.
Η εγκατάσταση εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής και η πρώτη στον τομέα της που παράγει εξωθημένων σωμάτων παλετών από ανακυκλωμένο ξύλο.

J.M. Colomer S.A.- Camí d’Aldaia, 24- 46940 Manises - Βαλένθια - Ισπανία
T. (+34) 93 240 26 00 - T. (+34) 96 153 13 21 - F. (+34) 96 154 24 55 Mailto: jmcsa@jmcsa.com / Ιστότοπος: www.jmcsa.com

Από την ίδρυσή της το 1968, η εταιρεία ασχολήθηκε αποκλειστικά με την πώληση μηχανημάτων για συναφείς τομείς, όπως π.χ. τον τομέα των μηχανημάτων και
εγκαταστάσεων για την παραγωγή μοριοσανίδων, MDF, OSB.
Η εταιρεία ενεργεί ως διανομέας/σύμβουλος για διάφορους κατασκευαστές μηχανημάτων στην Ευρώπη (για παράδειγμα στην Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, κ.λπ).
Η COLOMER ανέκαθεν επενδύει στην τεχνογνωσία και την καινοτομία.
Chimar Hellas S:A.
Θεμ. Σοφούλη 88
551 31 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΆΔΑ
Mailto: info@ari.gr / Ιστότοπος: www.chimarhellas.com
Η Chimar Hellas S.A. αναπτύσσει και προάγει τεχνολογίες και υπηρεσίες Ε&Α στις βιομηχανίες ρητίνης και πάνελ με βάση το ξύλο, συγκεκριμένα στην
τεχνολογία για τη βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ρητινών, την παραγωγή πρόσθετων ρητίνης, καθώς και στην τεχνολογία για την εφαρμογή των εν
λόγω προϊόντων στη μεταποιητική βιομηχανία των πάνελ ξύλου.
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