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Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ κ. Αντώνη Γερασίμου
Διαδικτυακή Ημερίδα “BIOMASS DAY 2020 | Bioeconomy & Bioenergy Forum”
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020
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 Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι ο διάδοχος φορέας
και η φυσική συνέχεια της ΕΛΛΕΒΙΟΜ, του μακροβιότερου Ελληνικού Συνδέσμου στο χώρο των
ΑΠΕ, που είχε ιδρυθεί το 1990, συμπληρώνοντας δηλαδή φέτος 30 χρόνια δραστηριότητας.
Βάσει του καταστατικού της, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει ως σκοπούς:
•

Την προώθηση και τον συντονισμό 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 ad-hoc μελέτες.
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Η σημερινή εκδήλωση συμπίπτει με τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας για το 2020,
καθώς στο «ενεργειακό ημερολόγιο» του έτους σημειώνονται για τη χώρα μας 30 ημέρες καθαρής
ενέργειας από Βιομάζα 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.
Από πλευράς του Συνδέσμου και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών - μελών μας, εντοπίζουμε
5 βασικούς αναπτυξιακούς άξονες, οι οποίοι είναι σε θέση με πλήρη συμμόρφωση σε συγκεριμένα
ισχύοντα κριτήρια αειφορίας να δείξουν τον δρόμο:
1. Χρήση Αγροτικών Υπολειμμάτων για Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίμων προς χρήση ως εγχώριου
ανανεώσιμου καυσίμου σε θερμοκήπια, αγροκτηνοτροφικές μονάδες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες.
2. Ανάπτυξη των Δασικών Καλλιεργειών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (Short Rotation Coppice - SRC).
3. Δημιουργία τοπικών δικτύων Τηλεθέρμανσης και Συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
με Βιομάζα.
4. Παραγωγή Βιομεθανίου και Ανανεώσιμων Αερίων προς έγχυση σε δίκτυα ορυκτού αερίου και προς
χρήση ως καύσιμο μεταφορών.
5. Ανάπτυξη νέας γενιάς υγρών βιοκαυσίμων από λιγνοκυτταρινική βιοαιθανόλη.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συνδιαλλέγεται σε διαρκή βάση με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς συνδέσμους,
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
κοινωνιών, 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

