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  Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ κ. Αντώνη Γερασίμου                             

Διαδικτυακή Ημερίδα “BIOMASS DAY 2021 | Bioeconomy & Bioenergy Forum” 

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021  

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, 

Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να απευθύνω Χαιρετισμό στην σημερινή 

εκδήλωση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας 

(ΕΛΕΑΒΙΟΜ). 

Όπως θα γνωρίζετε, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ είναι ο διάδοχος φορέας και η φυσική συνέχεια της ΕΛΛΕΒΙΟΜ, του 

μακροβιότερου Ελληνικού Συνδέσμου στο χώρο των ΑΠΕ, που είχε ιδρυθεί το 1990. 

Βάσει του καταστατικού της, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει ως σκοπούς: 

• Την προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, για την ανάπτυξη 

συνθηκών αειφόρου αξιοποίησης Βιομάζας. 

• Τη διάδοση της χρήσεως της Βιομάζας σε εθνικό επίπεδο. 

• Την καλώς εννοούμενη προάσπιση και έκφραση των συμφερόντων του Ελληνικού κλάδου 

βιομάζας / βιοενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς. 

• 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 Βιοενέργειας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας 

“Bioenergy Europe”, αλλά και εξειδικευμένες κατά περίσταση μελέτες. 

Η σημερινή εκδήλωση αφιερώνεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η σύγχρονη Βιοενέργεια 

καθ’ οδόν προς την κλιματική ουδετερότητα. Μία σχηματική απεικόνιση αυτού του ρόλου 

πραγματοποιείται στο «ενεργειακό ημερολόγιο» του έτους, όπου  σημειώνονται για τη χώρα μας 30 
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ημέρες καθαρής ενέργειας από Βιομάζα και ειδικότερα στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, θερμότητας-

ψύξης και μεταφορών. Με δεδομένο ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος «Ημερών Βιοενέργειας» σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 49 ημέρες για φέτος, γίνεται αντιληπτό ότι η Βιοενέργεια, ως 

πρωτεύων και σημαντικός κλάδος της Βιοοικονομίας, έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει, 

προκειμένου να αυξήσει την συνεισφορά της στο συνολικό εγχώριο ενεργειακό μίγμα. 

Παράλληλα, η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Fit for Fifty Five”, την οποία ακολουθεί και η 

Ελλάδα, υιοθετεί μια σειρά προτάσεων που επηρεάζουν όλα τα μέρη της ευρωπαϊκής οικονομίας και 

στοχεύουν στην προώθηση της ατζέντας της ΕΕ για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 55% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η αποστολή της Βιοενέργειας στην ενεργειακή 

μετάβαση και την απανθρακοποίηση διαφαίνεται επομένως ως ιδιαίτερα σημαντική και απαιτητική. 

Αναμένεται να επιτευχθεί, τόσο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών «πρασινίσματος» των καυσίμων 

μεταφορών και των δικτύων ορυκτού αερίου που εξυπηρετούν εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης, όσο 

και μέσω τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture and Storage) που 

απευθύνονται στην ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Ο βηματισμός και η στόχευση αυτή δεν θα πρέπει να επισκιαστεί και να ανακοπεί από την παρούσα 

δύσκολη συγκυρία της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βιοενέργειας και παραγωγής καυσίμων από 

βιομάζα, αλλά και τις μελλοντικές επενδύσεις στον κλάδο.  

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συνδιαλλέγεται σε διαρκή βάση με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς συνδέσμους, αλλά και 

ιθύνοντες από την Ελλάδα, παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται στο πλευρό της επιστημονικής και 

ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και όλων των αρμόδιων εγχώριων φορέων για 

την συνδιαμόρφωση ενός κατάλληλου πλαισίου εφαρμογής της Βιοενέργειας ως μίας αξιόπιστης, 

ανθρακικά ουδέτερης, οικονομικής και βιώσιμης πηγής ενέργειας, προς όφελος των τοπικών 

κοινοτήτων, της ελληνικής οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι καλή επιτυχία για την σημερινή τηλε-ημερίδα, αλλά και 

για τις μελλοντικές αντίστοιχες εκδηλώσεις των κλάδων Βιοενέργειας και Βιοοικονομίας! 

Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ 
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