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Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ)

❑ Ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στις Βρυξέλλες

❑ Ένωση μελών που προέρχονται από 30 εθνικούς συνδέσμους και 90 εταιρείες, ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά ιδρύματα και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς

❑ Συνολική απήχηση σε πάνω από 4000 έμμεσα μέλη και ενδιαφερόμενους

❑ Επικοινωνεί στα νομοθετικά σώματα της ΕΕ τις ευκαιρίες και τους προβληματισμούς σχετικά με 
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κλάδου βιοενέργειας 

❑ Συμβάλλει στην εμπέδωση και διασπορά της γνώσης που σχετίζεται με την ενεργειακή 
αξιοποίηση της βιομάζας

❑ Αναπτύσσει,  προωθεί και στηρίζει την ποιοτική, βιώσιμη και ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά 
βιοενέργειας και αλληλεπιδρά με τους εθνικούς συνδέσμους βιομάζας και τις επιχειρήσεις



Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

❑ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - ο μακροβιότερος                                                                           
ελληνικός σύνδεσμος στο χώρο των ΑΠΕ από τη δεκαετία 1990                                                                  
(διάδοχος και φυσική συνέχεια της ΕΛΛΕΒΙΟΜ)

❑ Πλήρες μέλος και εθνικός σύνδεσμος που εκπροσωπεί την                                                                        
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ)

❑ Πανελλαδική εμβέλεια και απήχηση σε 140 μέλη (επιχειρήσεις,                                                                  
επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες που μοιράζονται ένα                                                                         
κοινό ενδιαφέρον και όραμα στην ανάπτυξη του κλάδου της αξιοποίησης βιομάζας στην Ελλάδα)

❑ Συμμετοχή στό δημόσιο διάλογο και γνωμοδότηση σε θεσμικά όργανα και επιτροπές επί θεμάτων 
ορθολογικής και βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας

❑ Στήριξη και συμπαράσταση σε επιχειρήσεις-μέλη με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την 
εκμετάλλευση της βιομάζας και διεκδίκηση της επίλυσης κλαδικών προβλημάτων 

❑ Συνδιοργάνωση με επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα συνεδρίων, εκθέσεων, 
ημερίδων, σεμιναρίων που αποσκοπούν στην πληρέστερη πληροφόρηση, εκπαίδευση και 
ενημέρωση κοινού και ενδιαφερομένων του κλάδου βιομάζας και βιοενέργειας



Επικοινωνιακή Εκστρατεία «Ημερών Βιοενέργειας»

❑ Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της βιοενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
έναν ουσιαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομάζας (AEBIOM) ξεκίνησε μια 
νέα εκστρατεία που μεταδίδεται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, χάρη στην υποστήριξη εθνικών και 
διεθνών ομοσπονδιών βιοενέργειας

❑ Η εκστρατεία "Ημέρα Βιοενέργειας" χρησιμοποιεί πρωτότυπους τρόπους για να εξηγήσει την 
θέση της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδίως της 
βιοενέργειας

❑ Η εκτιμώμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη για το έτος 2017 καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη 
εξακολουθεί να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και πυρηνικά για τις πρώτες 299 ημέρες του έτους

❑ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακολουθούν με καθαρή ενέργεια 66 ημερών, ξεκινώντας από   
27 Οκτωβρίου 

❑ Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει 41 ημέρες από αυτές, ξεκινώντας από 21 Νοεμβρίου (Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Βιοενέργειας – European Bioenergy Day) μέχρι το τέλος του έτους 

❑ Οι «Ημέρες Βιοενέργειας» (Bioenergy Days) αποτελούν επομένως μία συμβολική απεικόνιση της 
διάρκειας σε ημέρες (διαφορετική ανά περιοχή), κατά την οποία θα μπορούσε μία χώρα ή η 
ευρωπαϊκή επικράτεια να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών αποκλειστικά 
βασιζόμενη στη βιοενέργεια 



Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας – 21 Νοε 2017



Κατανομή ημερών βιοενέργειας ανά τύπο καυσίμου



Κατανομή ημερών βιοενέργειας ανά εθνικό μέλος AEBIOM



Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας – 4 Δεκ 2017

❑ Αύξηση συνεισφοράς βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας από 4,5% το 2005 σε 7,5% 
το 2017, με το 80% της βιοενέργειας να καταναλώνεται στον οικιακό τομέα

❑ Μετατόπιση Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας (ΕΗΒ) κατά 10 ημέρες νωρίτερα μέσα σε μία 12ετία

❑ Στόχος η περαιτέρω μεταφορά της ημερομηνίας ΕΗΒ εντός Νοεμβρίου μέχρι το 2030 



Εκδηλώσεις Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας – 4/12

Ημερίδα ΓΠΑ σε 3 ενότητες:

❑ Ενότητα 1η : Δυναμικό Βιομάζας

❑ Ενότητα 2η : Οικιακή Θέρμανση

❑ Ενότητα 3η : Βιοενέργεια στη Βιομηχανία

Ευρωπαϊκά Έργα:

❑ ΒΙΟmasudplus - ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά 
βιοκαύσιμα

❑ uP_running - προώθηση της χρήσης βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες

Παράλληλη εκδήλωση (Εσπερίδα 4/12, Κοζάνη): 

❑ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών 

❑ Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ



Περισσότερες Πληροφορίες Εκστρατείας

Επίσημη ιστοσελίδα European Bioenergy Day: http://www.europeanbioenergyday.eu/

❑ Key facts: Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη βιοενέργεια στην Ευρώπη

❑ 41 stories: ιστορίες βιοενέργειας (επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής)

❑ Scrolling bioenergy: Ξεφυλλίζοντας τα υλικά, τις τεχνολογίες και τα προϊόντα βιοενέργειας

❑ 41 figures: γραφήματα για καλύτερη κατανόηση της προόδου που επιτελείται πανευρωπαϊκά

❑ Newsroom: Δελτία τύπου και επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας

❑ Take the quiz: Πόσο καλά γνωρίζετε τη βιοενέργεια;



ΕΛΕΑΒΙΟΜ Επικοινωνία – Εγγραφή Μελών

Α. Παπανδρέου 150, Τ.Κ. 165 61 Γλυφάδα Αττικής, Τ. 210.9652.031

❑ Ιστότοπος ΕΛΕΑΒΙΟΜ: http://www.hellabiom.gr

❑ Ιστότοπος ΑΕΒΙΟΜ: http://www.aebiom.org

❑ Ετήσια Συνδρομή Μελών ΕΛΕΑΒΙΟΜ:

❑ 60 € νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις
❑ 30 € φυσικά πρόσωπα
❑ 15 € φοιτητές

❑ Οφέλη Μελών ΕΛΕΑΒΙΟΜ:

❑ Ενημέρωση επί νομοθετικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο
❑ Ειδική πρόσβαση σε προνομιακό υλικό της ΑΕΒΙΟΜ λόγω της ιδιότητας μέλους της ΕΛΕΑΒΙΟΜ
❑ Πρόσβαση σε διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες από την ελληνική επικράτεια
❑ Δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης με επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου
❑ Παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων 
❑ Ενίσχυση της φωνής και απήχησης της ελληνικής βιοενέργειας σε κέντρα λήψης αποφάσεων 

και αγορές



Καλώς ορίσατε στα καλά νέα που μπορεί να φέρει   

η βιοενέργεια αλλάζοντας το τοπίο!

Ευχαριστώ !

Νίκος Δαμάτης
secretary@hellabiom.gr


