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 Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας 

(ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι ο διάδοχος φορέας και 

η φυσική συνέχεια της ΕΛΛΕΒΙΟΜ, του 

μακροβιότερου Ελληνικού Συνδέσμου 

στο χώρο των ΑΠΕ, που είχε ιδρυθεί το 

1990 (29 χρόνια ενεργός) 

 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει ως σκοπούς: 
 

• Την προώθηση και τον συντονισμό της 

επιστημονικής έρευνας, για την ανάπτυξη 

συνθηκών αειφόρου αξιοποίησης 

Βιομάζας. 
 

• Τη διάδοση της χρήσεως της Βιομάζας σε 

εθνικό επίπεδο. 
 

• Την καταγραφή και προβολή των 

επιστημονικών μελετών, εφαρμογών και 

βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης της 

βιομάζας 
 

• Την εκπόνηση μελετών στατιστικού και 

οικονομοτεχνικού χαρακτήρα, όπως π.χ. 

οι ετήσιες στατιστικές εκθέσεις σε 

συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Βιοενέργειας Bioenergy Europe, αλλά και 

ad-hoc μελέτες, όπως μελέτη που 

εκπονήθηκε για τη διαθεσιμότητα wood 

chips στον Ελλαδικό χώρο 
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Χρήση αγροτικών υπολειμμάτων 

για παραγωγή στερεών 

βιοκαυσίμων 

 Συνδυασμός ενέργειας με waste 

management 

 Αφθονία στην ελληνική ύπαιθρο 

 Ανταγωνιστικό εγχώριο καύσιμο 

σε σύγκριση με το φυσικό αέριο 

που προωθείται σε αγροτικές 

περιοχές 

 Επιπλέον έσοδα για αγρότες από 

αξιοποίηση υπολειμμάτων 
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Δασικές καλλιέργειες/SRC (Short 

Rotation Coppice) 

 Παραγωγή υψηλής ποιότητας 

πρώτης ύλης 

 Μείωση της λαθροϋλοτομίας 

 Αξιοποίηση λιγότερο 

παραγωγικών εδαφών 

 Ενίσχυση δραστηριοτήτων 

εμπορίας και κατασκευής 

δασικών μηχανημάτων 

 Δυνατότητες πιστοποίησης και 

εξαγωγής σε χώρες που ζητούν 

ανταγωνιστική βιομάζα 
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Τηλεθέρμανση με βιομάζα 

 Ιδανική επιλογή σε μικρή κλίμακα 

για οικισμούς/κωμοπόλεις χωρίς 

πρόσβαση σε ανταγωνιστικό 

καύσιμο 

 Ανταγωνιστικό εγχώριο καύσιμο 

σε σύγκριση με το φυσικό αέριο 

που κακώς προωθείται σε 

αγροτικές περιοχές 

 Μείωση της ενεργειακής φτώχειας 

 Δυνατότητες χρήσης τοπικής 

βιομάζας σε συνδυασμό με 

συμπαραγωγή και παραγωγή 

ηλεκτρισμού 
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Παραγωγή βιομεθανίου 

 Αντικατάσταση εισαγόμενου 

φυσικού αερίου από εγχώριες 

ανανεώσιμες πηγές 

 Αξιοποίηση ισοδυνάμου φυσικού 

αερίου σε περιοχές χωρίς 

πρόσβαση στο δίκτυο φ.α. 

 Χρήση υλικών χαμηλής 

αξίας/αποβλήτων για την 

παραγωγή υψηλής αξίας αερίου 

καυσίμου 

 Τροφοδοσία οχημάτων – χρήση 

ως καυσίμου κίνησης 
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Νέα γενιά υγρών βιοκαυσίμων και 

κυτταρινική βιοαιθανόλη 

 Παραγωγή ισοδύναμου καυσίμου 

κίνησης (βενζίνης) από 

φυτικές/ανανεώσιμες πρώτες 

ύλες 

 Σημαντικό πεδίο ερευνητικής 

δραστηριότητας και καινοτομίας 

 Εξαιρετική ευκαιρία οικονομικής 

ανάπτυξης για αγροτικές περιοχές 

με μεγάλη διαθεσιμότητα σε υλικά 

όπως άχυρα 
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 Αντικατάσταση εισαγόμενων ορυκτών 

καυσίμων με μία εγχώρια και 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

 Επιστροφή εισοδήματος (έως 60% των 

εσόδων) στον αγροτικό πληθυσμό  

 Ανάπτυξη εγχώριου εξοπλισμού και 

τεχνογνωσίας & ενίσχυση της 

οικονομικής δραστηριότητας 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

 Προσφορά φθηνής θερμότητας σε 

θερμοκήπια, τηλεθέρμανση, ξήρανση  
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 Στην ανάπτυξη της 

οικονομίας μέσω νέων 

επενδύσεων και θέσεων 

εργασίας 

  Στην ανασυγκρότηση του 

μοντέλου ανάπτυξης του 

αγροτικού τομέα 

  Στη μείωση του 

ενεργειακού κόστους στη 

βιομηχανία 

 Στην εξοικονόμηση 

ρυπογόνων συμβατικών 

καυσίμων  
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

www.hellabiom.gr 
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