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 Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ / HellaBiom) είναι σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ένας από τους μακροβιότερους συνδέσμους ΑΠΕ στην Ελλάδα, 

δραστηριοποιούμενος ήδη από τη δεκαετία του 1990.  

 Μέλη: 25 % νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιστημονικά κέντρα + 75% φυσικά πρόσωπα (επιστήμονες, 

μηχανικοί, ερευνητές, κ.λ.π.) 

 Τομείς: Ηλεκτροπαραγωγή/συμπαραγωγή, τηλεθέρμανση, τυποποιημένα στερεά βιοκαύσιμα (πελλέτες - 

μπρικέτες), αεριοποίηση, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (BCCS, Biochar, κ.α.) 

 Διεθνείς Συνεργασίες:  

 Πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας  (Bioenergy Europe) 

 Αμοιβαία ιδιότητα μέλους στην Γερμανική Κοινότητα Βιοενέργειας & Βιοαερίου FnBB-GERBIO 
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Σκοποί 

 Η καταγραφή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην παραγωγή, εμπορία, 
ενεργειακή (και πάσης φύσεως βιομηχανική) εκμετάλλευση, καθώς και στις αγροτικές εφαρμογές της 
βιομάζας. 

 

 Η διάδοση και υποστήριξη των χρήσεων της βιομάζας σε εθνικό επίπεδο. 

 

 Η καλώς εννοούμενη προάσπιση και έκφραση των συμφερόντων του Ελληνικού κλάδου 
βιομάζας/βιοενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς. 

 

 Η διενέργεια ερευνών αγοράς και η συνεισφορά στην σύνταξη στατιστικών εκθέσεων.  

 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής για τη βιοενέργεια. 

 Προώθηση καλών πρακτικών ορθολογικής χρήσης βιομάζας βασισμένες στην ευρωπαϊκή και διεθνή 

εμπειρία. 

 Επικοινωνιακές δράσεις: συνέδρια, ημερίδες, workshops, webinars, αρθρογραφία, συνεντεύξεις, κ.λ.π. 

ΕΛΕΑΒΙΟΜ - Σκοποί & Δραστηριότητες 
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ΕΛΕΑΒΙΟΜ - Ημερίδες & Webinars 



Η θέση της Βιομάζας                                                                                    

στην σύγχρονη Βιοοικονομία - Η Πυραμίδα Αξίας 
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ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 



Τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων 
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 Θεωρητικό Δυναμικό: ~8.7  
Mton dm/year 

 Τεχνικά Διαθέσιμο: ~5.5 
Mton dm/year 

 Ενεργειακό περιεχόμενο: 
~99  PJ/year (~ 27.7 TWh) 

Πηγή: ΚΑΠΕ, ΕΛΕΑΒΙΟΜ 

Κατανομή υπολειμμάτων σε τόνους επί ξηρού: 



Περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις από την 

ελλιπή διαχείριση των υπολειμμάτων αγροτικής παραγωγής 
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 Ανεξέλεγκτη καύση σε ανοικτές εστίες στους αγρούς. 
 Αύξηση του κόστους παραγωγής. 
 Απώλεια εξαγωγικών ευκαιριών για μεταποιητικές                  

επιχειρήσεις του αγροβιοτεχνικού τομέα (π.χ. 
τυποποίηση βρώσιμων επιτραπέζιων ελιών) προς 
εταιρείες - πελάτες του εξωτερικού που ζητούν την 
ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων αειφορίας 
ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 



Τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό δασικής βιομάζας 
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Πηγή: ΚΑΠΕ-ΕΛΕΑΒΙΟΜ 

 Τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό:             
~410,000 τόνοι ξηρής ουσίας/έτος 

 Ενεργειακό δυναμικό:                                
~7.7 PJ/έτος (~ 2.1 TWh) 

 



Κοινωνικά - Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται 

με την ανεπαρκή διαχείριση δασών και περιαστικών αλσών 
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  Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών 
μεγάλης κλίμακας. 

  Έκλυση μεθανίου (αερίου του 
θερμοκηπίου) λόγω σήψης στην 
ατμόσφαιρα. 

 Απώλεια ευκαιριών υγιούς 
μετατροπής του δάσους σε ένα 
σύγχρονο βιο-διυλιστήριο για 
την κάλυψη των αναγκών όλων 
των βαθμίδων της κυκλικής βιο-
οικονομίας (πριστή ξυλεία 
κατασκευών, χαρτοπολτός, 
βιοενέργεια).  

 Γήρανση υλοτομικών 
πληθυσμών και εγκατάλειψη 
υπαίθρου. 
 
 



Pellets 

10 



Pellets 
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Pellets 
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Εναλλακτικά καύσιμα βιομάζας 

& ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
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Πυρηνόξυλο Κουκούτσι ελιάς 

Πελλέτες ηλίανθου 

Πελλέτες από 

ελαιοκλαδέματα 

Θρυμματισμένο ξύλο 

ελαιοκλαδεμάτων & wood chips 

από εκριζώσεις και κλαδέματα 

οπωρώνων 



Βιοηλεκτρισμός 
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Alfa Wood: μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1 MWe με 

βιομάζα στα Γρεβενά 

Καύσιμο: Ξυλουργικά υπολείμματα  



Βιοηλεκτρισμός 
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ΒΙΟΠΑΡ: μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 5 MWe στον Βόλο 

Καύσιμο: Πυρηνόξυλο 



Βιοηλεκτρισμός 
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Βιοενεργειακή Πατρίδας: μονάδα αεριοποίησης 1 MWe βιομάζας στην 
Ημαθία 
Καύσιμο: Chips από κλαδέματα και εκριζώσεις δενδροκαλλιεργειών 



Βιοθερμότητα / Τηλεθέρμανση 
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ΔΕΤΕΠΑ: Τηλεθέρμανση 30 MWth στο Αμύνταιο 

Καύσιμο: Βιομάζα (wood chips, agropellets, υπολείμματα 

καλλιέργειας αραβόσιτου), λιγνίτης 



Βιοθερμότητα / Βιομηχανία 
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Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Grecian Magnesite) 

Αντικατάσταση petcoke από pellets ηλίανθου / σύγκαυση με wood 

chips σε περιστρεφόμενο κλίβανο 



Βιοθερμότητα / Βιομηχανία 
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Όμιλος Ηρακλής / Lafarge – Εργοστάσιο Τσιμεντοποιίας Μηλακίου 

Υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από κλαδέματα και υπολείμματα 

αγροβιομάζας 
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Πρόταση ΕΛΕΑΒΙΟΜ:  
ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
Δημιουργία «Πράσινων Σημείων Βιομάζας», δηλαδή χωροθετημένων 

θέσεων στις οποίες συγκεντρώνονται, μέσω κινητοποίησης από 

εκπαιδευμένο προσωπικό κατάλληλου εξοπλισμού περισυλλογής, 

ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας σε μία ολοκληρωμένη 

εφοδιαστική αλυσίδα.  

Τα «Πράσινα Σημεία Βιομάζας» που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε 

περιφερειακό επίπεδο, ως «Περιφερειακά Πράσινα Σημεία Βιομάζας» 

όταν αφορούν σε μία Περιφέρεια της χώρας, αλλά και σε τοπικό-

υπερτοπικό, ως «Διαδημοτικά Πράσινα Σημεία Βιομάζας» όταν 

αφορούν σε υπολειμματική βιομάζα που συγκεντρώνεται από όμορους 

Δήμους οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο δυναμικό. 
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Πρόταση ΕΛΕΑΒΙΟΜ:  
ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Πηγές τροφοδοσίας «πράσινων σημείων βιομάζας»: 

- από τους καθαρισμούς δασικών εκτάσεων κατά την προληπτική δασοπροστασία, 

σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων υπηρεσιών 

- από τα ξυλώδη υπολείμματα δενδροκαλλιεργειών (αγροτικά κλαδέματα) και 

υπολειμματική αγροβιομάζα καλλιεργειών (άχυρα, καλάμια, κ.λ.π.) 

- από τα «πράσινα απόβλητα», δηλαδή τα αστικά κλαδέματα, παρακείμενων δήμων. 

- από την ξυλώδη βιομάζα που προέρχεται από δασώσεις εκτάσεων, οι οποίες είτε 

έχουν πάψει να καλλιεργούνται είτε βρίσκονται σε οριακές, απομακρυσμένες ή άγονες 

γαίες.  
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Πολιτική Αξιοποίησης Βιομάζας 

ΥΠΕΝ 
Γ.Γ. 

Ενέργειας 

ΥΠΕΝ 
Γ.Γ. 

Δασών 

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΕΝ 
Γ.Γ. 

Διαχ/σης 

Αποβλήτων 



BIOMASS DAY  

27 Ιανουαρίου 2023 
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www.hellabiom.gr 

info@hellabiom.gr 

T. +30 2109652031  #BiomassGreece 
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Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας ! 

 

http://www.hellabiom.gr/
mailto:info@hellabiom.gr

