
Πρωτοπόροι  

στην  Αγορά LNG  

στη ΝΑ Ευρώπη 

Προοπτικές Άμεσης Ανάπτυξης και Εμπορικής 

Αξιοποίησης του bio-LNG στην Ελλάδα, ως 

Εναλλακτικό Καύσιμο 

Μέλος Ομίλου  



Blue Grid – Ποιοι Είμαστε 

LNG για Κίνηση Οχημάτων 

LNG για τη Ναυτιλία 

LNG για τη Βιομηχανία 

Αναπτύσσει την αγορά 
των Καθαρών 

Καυσίμων στην Ελλάδα 
και τη ΝΑ Ευρώπη, 

εστιάζοντας στην αγορά 
Προμήθειας LNG 

(Downstream LNG) και 
Παραγωγής & Εμπορίας 

Ανανεώσιμων 
Καυσίμων Υδρογόνο 

Βιομεθάνιο & Υγροποιημένο Βιομεθάνιο 
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• Από το 2022 η Blue Grid έχει ενώσει τις δυνάμεις της 
με την Molgas Energy Holding, η οποία εισήλθε στο 
μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης 

 

• Από κοινού προσδίδουν στον ήδη μεγαλύτερο 
προμηθευτή LNG στην Ευρώπη τη μέγιστη 
γεωγραφική κάλυψη, η οποία φθάνει σήμερα τις 19 
χώρες 

 

• H Blue Grid ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο με 
υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό, επιπλέον 
τεχνογνωσία, απτή εμπειρία και διευρυμένη 
γεωγραφική εμβέλεια εξυπηρέτησης πελατών    

Μία Ισχυρή Σύμπραξη με Πανευρωπαϊκή Εμβέλεια 



Διαδικασία Παραγωγής bio-LNG 
 
 

Bio-LNG – Ένα 100% Ανανεώσιμο και Αειφόρο Καύσιμο 

ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ 

Logistics bio-LNG 

• Μεταφορά μέσω οδικών ή θαλάσσιων μέσων  
• Εικονική Υγροποίηση:  

1. Έγχυση βιομεθανίου στον αγωγό ΦΑ 
2. Φόρτωση ίσου ενεργειακού περιεχομένου LNG από 

σταθμό φόρτωσης 
3. Σύνδεση ποσότητας με εγγυήσεις προέλευσης 

βιομεθανίου που εισήλθε στον αγωγό 

Προώθηση bio-LNG 

• Βιομηχανία, Οδικές Μεταφορές, Ναυτιλία 
• Δυνατότητα δημιουργίας blend 0-100% με 

συμβατικό LNG, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
τελικού καταναλωτή 

• Έως και 100% μείωση εκπεμπόμενων ρύπων 
σε επίπεδο κύκλου ζωής καυσίμου 



Ανθρακική Ουδετερότητα 

Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το bio-LNG ανθρακικά ουδέτερο και υπό προϋποθέσεις ακόμα και ανθρακικά αρνητικό; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ανθρακικό αποτύπωμα του bio-LNG 
 
 
 

 
 

Source: https://www.ieabioenergy.com 

Bio-LNG 

• Όταν καίγεται, επιστρέφει στην ατμόσφαιρα άνθρακα που έχει ήδη απορροφηθεί από την πρώτη ύλη 
• Αποτροπή εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα, από την επεξεργασία της πρώτης ύλης 
• Περαιτέρω βελτίωση ανθρακικού αποτυπώματος καυσίμου με χρήση ΑΠΕ 
• Δέσμευση CO2 

Ανθρακικό 
Αποτύπωμα στον 

Κύκλο Ζωής 
Καυσίμου 

Μίγμα Πρώτης Ύλης 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Κατανάλωση & Προέλευση  Ενέργειας 
στην Παραγωγική Διαδικασία 

Τεχνολογίες Δέσμευσης CO2   

RED II 



Βio-LNG – Προκλήσεις, Προοπτικές & Ευκαιρίες 

Προκλήσεις στην Προσπάθεια 
Ανάπτυξης του bio-LNG 

• Κυκλική Οικονομία 
• «Πράσινα» καύσιμα και σε τελικούς καταναλωτές εκτός δικτύου ΦΑ 
• Ουσιαστική λύση άμεσης απανθρακοποίησης σε συγκεκριμένους κλάδους 
• Ενεργειακή Ανεξαρτησία της Ε.Ε. 
• Τόνωση εξωστρέφειας της χώρας μέσω εξαγωγών ενέργειας 
• Παραγωγή πολύτιμων παράλληλων προϊόντων 
 

 
bio-LNG 

 

• RePower EU - 35bcm βιομεθανίου έως το 2030 
• Θέσπιση Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου 
• Ανταγωνιστικότητα επενδύσεων & καυσίμου 
• Αξιοποίηση διαθέσιμου δυναμικού πρώτης ύλης 
 

Προοπτικές & Ευκαιρίες στην 
Ανάπτυξη του bio-LNG  



Διεύθυνση: Λ.Κηφισίας 227 
14561, Αθήνα 
      T: (+30) 2160702000  
E: info@bluegrid.gr 
W: www.bluegrid.gr 

Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 

mailto:info@bluegrid.gr

