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«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
- ΒΙΟΜΑΖΑ - ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Προοπτικές αξιοποίησης του βιοαερίου στο 
πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης 



Παραγωγή Βιοαερίου στην Ελλάδα 

 

62 Μονάδες παραγωγής βιοαερίου 

 

Συνολική Ισχύς: 96.85 ΜW 

 

Εκ των οποίων: 

 

ΕΕΛ/ΧΥΤΑ: 53.39 MW 

 

Αγροτοκτηνοτροφικά: 43.46 MW 

* Πηγή ΔΕΔΔΗΕ, Μάιος 22 



Hellenic Association Biogas Producers (HABio) 

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) 

 

• 41 Ενεργά Μέλη – 13 Συνδεδεμένα Μέλη 

• Total Installed Capacity _ Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 48,5 MW 

• Έτος Ίδρυσης: 2018 

 

Μέλη ΔΣ: 

• Α. Υφαντής – Πρόεδρος 

• Σ. Τζιάκας - Αντιπρόεδρος 

• Γ. Τσελεπής – Γ. Γραμματέας 

• Α. Δοντάς – Ταμίας 

• Σ. Ιωάννου - Μέλος 

• Κ. Νικάκης - Μέλος 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ 

* Πηγή ΕΒΑ 

Το δυναμικό βιομεθανίου και ισοδυνάμου βιοαερίου στο σύνολο της Ευρώπης για τα έτη 

 – ορόσημα 2030, 2040 και 2050 σύμφωνα με έγκυρες μελέτες, εκφρασμένο σε δισ. Νm3 

 και TWh (καυσίμου). 



* Πηγή ΕΒΑ 

Εξέλιξη της παραγωγής βιομεθανίου και ισοδυνάμου βιοαερίου στο σύνολο της Ευρώπης  

για τα έτη 2011-2020, εκφρασμένο σε  TWh (καυσίμου). Η ετήσια αύξηση το 2020 

ήταν διπλάσια αυτής του 2019. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ 



* Πηγή ΕΒΑ 

Κατανάλωση βιομεθανίου και ισοδυνάμου βιοαερίου σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης  

για το έτος2020, εκφρασμένο ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης μεθανίου  

(φυσικού αερίου + βιομεθανίου). Στην Δανία αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2021  

το ποσοστό αυτό έφθασε το 25%. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ 



ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΒΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

Η παραγωγή υγροποιημένου βιομεθανίου  βάσει των υπό υλοποίηση μονάδων εκτιμάται ότι το 2024 θα 

προσθέσει 10,6 TWh το χρόνο, ποσότητα που μπορεί να τροφοδοτήσει καύσιμο μηδενικών εκπομπών 

25.000 βαρέα οχήματα το χρόνο. Ο σύνδεσμος οχημάτων φυσικού αερίου (NGVA) υπολογίζει ότι τα 

βαρέα οχήματα ΥΦΑ θα αυξηθούν μέχρι το 2030 από 12.000 σε 280.000.  

* Πηγή ΕΒΑ 



ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

* Πηγή ΕΒΑ 

Αρκετές χώρες ενισχύουν την χρήση βιομεθανίου  στις μεταφορές. 



ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

• Άμεσες ποσότητες βιομεθανίου από αναβάθμιση  βιοαερίου, από 
αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων 
 

• Πρόσθετες ποσότητες βιομεθανίου από αναβάθμιση μίγματος που 
προκύπτει από την θερμική αεριοποίηση βιομάζας 
 

• Επιπλέον βιομεθάνιο από την βιολογική ή θερμοχημική μεθανοποίηση 
με πράσινο υδρογόνο του διοξειδίου του άνθρακα 
 

• Η περιορισμένη παραγωγή βιοαέριου στην Ελλάδα ενισχύεται 
οικονομικά μέσα από την ηλεκτροπαραγωγή (λειτουργική ενίσχυση) 
 

• Πρόθεση να υπάρχει μια ενιαία αγορά βιομεθανίου μέσα από τα δίκτυα 
φυσικού αέριου σε πλήρη αντιστοιχία με την ηλεκτροπαραγωγή 



ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

• Ενίσχυση ενεργειακά αντίστοιχη με αυτήν που δίνεται τώρα για την 
ηλεκτροπαραγωγή 
 

• Κλιμάκωση ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας 
 

• Όχι διάκριση της ενίσχυσης ανάλογα με την προέλευση των πρώτων 
υλών για την παραγωγή του βιοαερίου (πλην της εξαίρεσης των 
εγκαταστάσεων εντός ΧΥΤΑ και ΕΕΛ) 

 
• Το ίδιο νομικό πλαίσιο για ενίσχυση με ΑΠΕ (ΔΑΠΕΠ, ΕΛΑΠΕ), με 

εξαίρεση τον διαχειριστή (ΕΔΑ, ΔΕΔΑ κτλ αντί ΔΕΔΔΗΕ) 



ΕΣΠΑΒ-Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου 

 

Habio.gr 
 


