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COP26: Η μείωση των εκπομπών μεθανίου, ο ταχύτερος 

τρόπος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο στις 20/10/21, η έκθεση «Η Στρατηγική της ΕΕ για τη 
μείωση των ρύπων του μεθανίου»,

 Την στρατηγική, ανέλυσε από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης των 
Ηνωμένων  Εθνών για το κλίμα COP26, στη Γλασκώβη, η 
ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, ως αρμόδια εισηγήτρια 
του ΕΚ στις 12/11/2021. 

 Παροχή στοχευμένης στήριξης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της 
αγοράς βιοαερίου από βιoμάζα, συμπεριλαμβανομένων του 
μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ΦΑ, της επικείμενης 
αναθεώρησης της οδηγίας για τις ΑΠΕ και ενός πιλοτικού έργου για 
τη στήριξη των αγροτικών περιοχών και των γεωργικών κοινοτήτων 
για την κατασκευή έργων βιοαερίου και την πρόσβαση σε κεφάλαια 
για την παραγωγή βιοαερίου από γεωργικά απόβλητα.



Εκπομπές μεθανίου από βοοειδή 

Πηγή: epaResearche



Παραγωγή βιοαερίου- βιομεθανίου

Πηγή: GRDF



ΤWh

Αμειψισπορές (εναλλαγή καλλιεργειών

459

Aγροτικά υπολείμματα

295

Κοπριά

246

Υπολείμματα τροφών

119

Ιλύς από αγροτο-βιομηχανίες

142

Ιλύς από ΕΕΛ

30

Αεριοποίηση

383

Σύνολο

1,673

Παραγωγή Βιομεθανίου ανά πρώτη ύλη (TWh)

Πηγή: ΕΒΑ 2021



Πηγή: ΕΒΑ –GAS FOR CLIMATE



Βιοαέριο-Βιομεθάνιο στην ΕΕ

 18.943 μονάδες βιοαερίου στην ΕE το 2020

 Η συνολική παραγωγή βιοαερίου   εκτιμήθηκε  σε 
167 TWh η 15.8 bcm

 Η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς 
εκτιμήθηκε  σε 11.100MW και παραγωγή 64 ΤWh
ηλεκτρικής ενέργειας

 725 μονάδες αναβάθμισης βιοαερίου (Βιομεθάνιο) 
στην ΕΕ το 2020

 Η εκτιμωμένη ισχύς από βιομεθάνιο είναι 3,71 GW 
και αντίστοιχα η ετήσια παραγόμενη ενέργεια 
εκτιμήθηκε σε 26 TWh/έτος η 2,43 bcm

Πηγή: ΕΒΑ – European Biogas association 2020



Mονάδες Βιομεθανίου στην ΕΕ 

Πηγή: ΕΒΑ 2020



Τεχνικές αναβάθμισης βιοαερίου

Πηγή: EBA & GAS FOR CLIMATE 



Τεχνικές αναβάθμισης βιοαερίου

Πηγή: EBA & GAS FOR CLIMATE 



Τεχνικές αναβάθμισης βιοαερίου



Πηγή: GRDF



Πηγή: GAS FOR CLIMATE

Βιομεθάνιο 2020-2050  



Πηγή: GAS FOR CLIMATE



Συμπεράσματα 

Υπάρχει έντονη πολιτική βούληση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση αερίων καυσίμων 
από βιομάζα. Οι υποστηρικτές επισημαίνουν τα 
οφέλη της ενεργειακής επάρκειας από την 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού την βιώσιμη 
αειφορική διαχείριση για την ενεργειακή αξιοποίηση 
αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος 

 Η  Αναερόβια χώνευση  είναι η περισσότερο 
γνωστή και  εμπορική τεχνολογία  παραγωγής 
βιοαερίου  που με κατάλληλες τεχνικές 
αναβάθμισης   παράγει  βιομεθάνιο

 Η κατάλληλη επιλογή πρώτης ύλης βιομάζας είναι 
βασικός παράγων στην βελτιστοποίηση 
παραγωγής βιοαερίου/βιομεθανίου



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

czafir@cres.gr

210-6603261
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