


Επικοινωνιακή Εκστρατεία «Ημερών Βιοενέργειας»

❑ Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Βιοενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
με έναν ουσιαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιοενέργειας 
(Bioenergy Europe) ξεκίνησε το 2017 μια εκστρατεία που μεταδίδεται  κάθε χρόνο σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα, χάρη στην υποστήριξη εθνικών και διεθνών ομοσπονδιών και 
φορέων Βιοενέργειας.

❑ Η εκστρατεία των «Ημερών 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 2020 καθιστά σαφές ότι η 
Ευρώπη εξακολουθεί να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και πυρηνικά για τις πρώτες 282 
ημέρες του έτους.

❑ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακολουθούν με καθαρή ενέργεια 84 ημερών, ξεκινώντας 
από τις 9 Οκτωβρίου. 

❑ Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει 49 ημέρες από αυτές, ξεκινώντας από 13 Νοεμβρίου 
(Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας – European Bioenergy Day) μέχρι το τέλος του έτους (8 
περισσότερες σε σχέση με το 2017!) 

❑ 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 στην ενέργεια από Βιομάζα.



Κατανομή ημερών βιοενέργειας ανά κράτος – μέλος ΕΕ
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❑ Αύξηση συνεισφοράς βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας την τελευταία 
15ετία, μετατοπίζοντας κατά 12 ημέρες νωρίτερα μέσα στο έτος την Ελληνική Ημέρα 
Βιοενέργειας (ΕΗΒ).

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

❑ Προσδοκώμενη περαιτέρω συνεισφορά σε όλους τους επιμέρους τομείς, όπως 
βιοηλεκτρισμός, βιοθερμότητα, στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, ανανεώσιμα αέρια 
(βιοαέριο, βιομεθάνιο, βιοϋδρογόνο). 

❑ Οι παρουσιάσεις της 1ης ενότητας δείχνουν την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές 
σε κάθε επμέρους τομέα!



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

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

❑ 2020 Success stories: ιστορίες βιοενέργειας (επιτυχημένα παραδείγματα 
εφαρμογής)

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

❑ 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;

http://www.europeanbioenergyday.eu/




Επιτυχημένη ιστορία βιοενέργειας
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Η αξία της βιομάζας στο πλαίσιο της Βιοοικονομίας

❑ Οι παρουσιάσεις της 2ης ενότητας δείχνουν τον ρόλο και 
τις προοπτικές της αναδυόμενης Βιοοικονομίας.



Προσεχείς 
διαδικτυακές 
εκδηλώσεις



Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας 
(ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

• www.hellabiom.gr

• info@hellabiom.gr

• T. +30 2109652031  

• #BiomassGreece

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

