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Θ Ελλθνικι Εταιρία (Σφνδεςμοσ) Ανάπτυξθσ Βιομάηασ (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι ο διάδοχοσ και θ
φυςικι ςυνζχεια τθσ ΕΛΛΕΒΙΟΜ, του αρχαιότερου Ελλθνικοφ Συνδζςμου ςτο χϊρο των
ΑΠΕ, που είχε ιδρυκεί το 1990 (26 χρόνια).
Θ ΕΛΕΑΒΙΟΜ ζχει ωσ ςκοποφσ:
• Τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, για τθν ανάπτυξθ, τθν

τεχνολογία και τισ εφαρμογζσ τθσ Βιομάηασ για τθν παραγωγι ενζργειασ ι ςχετικϊν
προϊόντων.

• Τθ διάδοςθ τθσ χριςεωσ τθσ Βιομάηασ ςε εκνικό επίπεδο.
• Τθν καταγραφι, μελζτθ και προβολι των επιςτθμονικϊν μελετϊν, τεχνολογιϊν και

εφαρμογϊν τθσ βιομάηασ (όπωσ βιοντίηελ, βιοαζριο, βιοαικανόλθ, κ.λπ.)
• Τθν εκπόνθςθ μελετϊν ςτατιςτικοφ και οικονομοτεχνικοφ χαρακτιρα είτε αυτόνομα είτε

ςε ςυνεργαςία με άλλουσ θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ φορείσ και οργανιςμοφσ που
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ αξιοποίθςθσ βιομάηασ, όπωσ π.χ. με τον ΑΕΒΙΟΜ όπου
εκπονιςαμε μελζτθ για τθ διακεςιμότθτα wood chips ςτον Ελλαδικό χϊρο

1. Θ ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλοσ τθσ

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Θ ΕΛΕΑΒΙΟΜ είναι επίςθσ μζλοσ τθσ επίςθμθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Βιομάηασ 
(AEBIOM) που εδρεφει ςτο Βζλγιο & ζχει ωσ ςτόχο τθν εκπροςϊπθςθ & διάδοςθ τθσ 

Βιοενζργειασ ςε επίπεδο Ε.Ε.

3



Τι είναι θ Βιομάηα;
Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 28/2009: 

Βιομάηα είναι 
«το βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα προϊόντων, αποβλιτων και καταλοίπων βιολογικισ 

προζλευςθσ από 
- τθ γεωργία (ςυμπεριλαμβανομζνων των φυτικϊν και των ηωικϊν ουςιϊν), 

- τθ δαςοκομία και τουσ ςυναφείσ κλάδουσ, τθν αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, 
-κακϊσ και το βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα των βιομθχανικϊν αποβλιτων και των οικιακϊν 

απορριμμάτων»

Θ βιϊςιμθ (sustainable) αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ ωσ καφςιμο δεν επιβαρφνει τθν 
ατμόςφαιρα με CO2, διότι θ Βιομάηα ςτθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τθσ ζχει ιδθ 

απορροφιςει περίπου τθν ίδια ι και μεγαλφτερθ ποςότθτα CO2 από αυτι που εκλφεται 
από τθν ενεργειακι αξιοποίθςι τθσ (Ευρωπαϊκι Οδθγία 28/2009)

Θ Ελλθνικι Πολιτεία, με τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ορίηει 
μθδενικοφσ εκλυόμενουσ ρφπουσ για τθ Βιομάηα ανά μονάδα ενζργειασ (0KgCO2/KWh)

2. ΒΙΟΜΑΗΑ – Θ αδικθμζνθ μορφι ΑΠΕ
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3. ΒΙΟΜΑΗΑ – Οι τάςεισ και τα 
δεδομζνα ςτθν Ευρϊπθ

-Θ βιοενζργεια παραμζνει θ ιςχυρότερθ ΑΠΕ ςτθν ΕΕ, καταλαμβάνοντασ μερίδιο περίπου 64% τθσ 
ςυνολικισ παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (για κζρμανςθ (ΣΗΘΥΑ, pellet, καυςόξυλα), 

θλεκτριςμό και μεταφορζσ (βιοντίηελ & βιοαικανόλθ)) το 2014.

-Θ κατανάλωςθ pellet ξφλου ανιλκε το 2015 ςτουσ 20,3 εκατ. τόνουσ. Εντόσ μόλισ 2 ετϊν (2014-2015)
θ κατανάλωςθ pellet ξφλου αυξικθκε κατά 8%

- Σχεδόν 21% αυξικθκε θ παραγωγι υγρϊν βιοκαυςίμων (ωσ προσ το ενεργειακό περιεχόμενο) 
μεταξφ 2012 και 2014. Για το βιοντίηελ θ αφξθςθ αυτι ιταν 23% ενϊ για τθ βιοαικανόλθ 13%.

- Στο 35% υπολογίηεται θ αφξθςθ ςτθν παραγωγι ενζργειασ από ςτερει βιομάηα μεταξφ 2010 και 
2014.

- Περιςςότερεσ από 17.200 μονάδεσ βιοαερίου υπιρχαν εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ε.Ε. το 2014. Θ 
ςυνολικι θλεκτρικι ιςχφσ των μονάδων ανερχόταν ςτισ 8.300 MWe.

- Περιςςότερεσ από 494.000 άμεςεσ και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ ςυνδζονταν με τον τομζα τθσ 
βιοενζργειασ ςτθν ΕΕ το 2014.

- Η βιϊςιμθ αξιοποίθςθ τθσ δαςικισ βιομάηασ δεν καταςτρζφει τα δάςθ! Μεταξφ 2000 και 2010 οι 
κατάλλθλεσ για τθν παραγωγι ξυλείασ δαςικζσ εκτάςεισ ςτθν ΕΕ αυξικθκαν κατά περίπου 4,5 δις 

ςτρζμματα 
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4. ΒΙΟΜΑΗΑ – Θ ελλθνικι πραγματικότθτα

- Με δυναμικότθτα που ξεπερνά τουσ 130.000 τν/ζτοσ αλλά πραγματικι παραγωγι το 2014 ίςθ με 
περίπου 36.000 τν/ζτοσ, γίνεται φανερό πωσ υπάρχουν οι προχποκζςεισ για τθν περαιτζρω 

διείςδυςθ των pellets ςτο ενεργειακό μίγμα τθσ χϊρασ.

- Το 2016, 132.000 κ.μ. βιοντίηελ από 23 εταιρείεσ, οι 16 εκ των οποίων παράγουν βιοκαφςιμο από 
εγκαταςτάςεισ τουσ ςτθν Ελλάδα, κα διοχετευτοφν προσ τα ελλθνικά διυλιςτιρια για ανάμιξθ με 

ςυμβατικό καφςιμο ντίηελ, ςε ποςοςτό 7%. Οι πρϊτεσ φλεσ των ελλθνικϊν εργοςταςίων είναι 
θλίανκοσ, βαμβακόςποροσ, ελαιοκράμβθ, ςόγια και τθγανζλαια/ηωικά λίπθ

- Λιγότερο από το 2,5% τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ ςτθν Ελλάδα προζρχεται 
από τθ βιομάηα *23 από τα 28 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν μεγαλφτερθ διείςδυςθ τθσ βιομάηασ ςτθν 
θλεκτροπαραγωγι από ΑΠΕ+. Η εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ τθσ τον Σεπτζμβριο του 2016 είναι 54 MW

- Θ Ελλάδα  είναι από τισ ελάχιςτεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που δεν παράγεται βιοαικανόλθ.

- Εκτιμάται ότι μονάδεσ βιοαερίου περί των 50 MW ιςχφοσ, που ςχετίηονται κυρίωσ με τθ λειτουργία 
ΧΥΤΑ ι Κζντρων Επεξεργαςίασ Λυμάτων βρίςκονται ςε λειτουργία ςιμερα.

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Τα κατ’ ζτοσ διακζςιμα γεωργικά και δαςικά υπολείμματα κακϊσ και το δυναμικό των
ενεργειακϊν καλλιεργειϊν αντιςτοιχεί ςε ποςότθτα ενεργειακά ιςοδφναμθ με το 30-40% τθσ
ποςότθτασ του πετρελαίου που καταναλϊνεται ετθςίωσ ςτθ χϊρα μασ (περίπου 3-4 εκατ. ΤΙΠ)
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5. Διακζςιμο δυναμικό - προοπτικζσ

Σφμφωνα με το ΚΑΠΕ το κεωρθτικό δυναμικό τθσ χϊρασ για θλεκτροπαραγωγι
και παραγωγι κερμικισ ενζργειασ από αγροτικά υπολείμματα ανζρχεται ςε 27,7 TWh

Κατανομι τεχνικισ διακεςιμότθτασ βιομάηασ ανά κατθγορία αγροτικοφ υπολείμματοσ ςτθν Ελλάδα (ΚΑΠΕ, 2007)

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Το ςφνολο τθσ άμεςα διακζςιμθσ φυτικισ βιομάηασ ςτθν Ελλάδα ςυνίςταται από :

 7,5 εκατ. τόνουσ υπολειμμάτων γεωργικϊν καλλιεργειϊν (ςιτθρϊν, αραβόςιτου, 
βαμβακιοφ, καπνοφ, θλίανκου, κλαδοδεμάτων, κλθματίδων, πυρθνόξυλου κ.ά.)

 2,7 εκατ. τόνουσ δαςικϊν υπολειμμάτων υλοτομίασ (κλάδοι, φλοιοί κ.ά.). 

 Ενεργειακζσ καλλιζργειεσ: Παραγωγι υγρϊν βιοκαυςίμων – Βιοαζριο κλπ
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α/α Είδοσ Βιομάηασ Ποςότθτα (τν)

1 Κλαδζματα Ελιάσ 995.324

2 Πυρινεσ Ελιάσ 300.480

3 Άχυρο 1.179.555

4 Υπολλείμματα Αραβόςιτου 525.246

5 Υπολλείμματα Βαμβακιοφ 1.352.675

6 Κλαδζματα Αμπελιϊν 320.348

7 Αποψίλωςθ Δαςϊν 705.889



Βιομάηα

Γεωργία
(φυτικζσ & ηωικζσ ουςίεσ)

Φυτικά υπολείμματα (κλαδοδζματα, 
άχυρα, ελαιοπυρινεσ, κουκοφτςια)

Ηωικά απόβλθτα (κοπριά, 
υπολείμματα ςφαγείων, άχρθςτα 

αλιεφματα)

Ενεργειακά φυτά

Δαςοκομία
& ςυναφείσ βιομθχανίεσ

Δαςικά υπολείμματα

(Καυςόξυλα, πριονίδι, 
κλαδοδζματα κλπ)

Βιομθχανικά & αςτικά 
απόβλθτα

Υπολείμματα βιομθχανίασ τροφίμων 
(τυρόγαλα, κατςίγαροσ κ.λπ)

Βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα αςτικϊν 
απορριμμάτων

6. Εφαρμογζσ βιομάηασ – τομείσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ

Κάλυψθ ενεργειακϊν αναγκϊν

• Αγροτικόσ τομζασ

• Βιομθχανία

• Οικιακόσ τομζασ

• ΣΘΘΥΑ-Τθλεκζρμανςθ: Μζγιςτθ ενεργειακι 
αποδοτικότθτα

Παραγωγι Βιοκαυςίμων

• Μεταφορζσ (βιοαικανόλθ, βιοντίηελ 
κλπ)
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7. Οφζλθ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία

Περιβαλλοντικά 

Κοινωνικά

• Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου

• Περιβαλλοντικά ορκι και βιϊςιμθ διαχείριςθ των δαςϊν, προςταςία από πυρκαγιζσ

• Αποτροπι περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ μζςω ορκισ διαχείριςθσ υπολειμμάτων φυτικισ ι
ηωικισ παραγωγισ (κλαδοδζματα, απόβλθτα ελαιοτριβείων, τυροκομείων κλπ).

• Δθμιουργία χιλιάδων κζςεων εργαςίασ (θ βιομάηα ζρχεται πάντα πρϊτθ από όλεσ τισ ΑΠΕ ςτον
αρικμό νζων άμεςων και ζμμεςων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται)

• Συγκράτθςθ αγροτικϊν πλθκυςμϊν ςτισ παραμεκόριεσ και τισ άλλεσ γεωργικζσ περιοχζσ

• Αποκεντρωμζνθ παραγωγι θλεκτριςμοφ και μάλιςτα ωσ μονάδεσ βάςθσ με τθ δθμιουργία μικρϊν
διεςπαρμζνων μονάδων θλεκτροπαραγωγισ (αποςυμφόρθςθ του Εκνικοφ Δικτφου μεταφοράσ Θ.Ε,
μείωςθ απωλειϊν ενζργειασ κλπ)

Οικονομικά

• Μζχρι και το 60% των εςόδων επιςτρζφει ωσ ειςόδθμα ςτον αγροτικό πλθκυςμό

• Αντικατάςταςθ ειςαγόμενων ορυκτϊν καυςίμων με μία εγχϊρια και ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ

• Σθμαντικό περικϊριο περαιτζρω ανάπτυξθσ εγχϊριου εξοπλιςμοφ και τεχνογνωςίασ.

• Μπορεί να προςφζρει μζςω εφαρμογϊν κερμότθτασ και ςτθν ανάπτυξθ παράπλευρων
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (κερμοκιπια, τθλεκζρμανςθ, ξθραντιρια, ιχκυοκαλλιζργειεσ κλπ)

• Ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μικρομεςαίων επιχειριςεων (εφοδιαςτικισ αλυςίδασ,
εγχϊριασ βιομθχανίασ, αλλά και λαμπρό πεδίο δραςτθριοτιτων για τουσ Γεωργικοφσ και Δαςικοφσ
Συνεταιριςμοφσ

• Τόνωςθ οικονομίασ με νζεσ επενδφςεισ (Μόνο για θλεκτροπαραγωγι απαιτοφνται επενδφςεισ
1δισ € ζωσ το 2020 για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου-20% ΑΠΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι
κατανάλωςθ ενζργειασ)
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8. Θ κατάςταςθ πριν το 2014

Τι πετφχαμε ωσ Σφνδεςμοσ πριν το 2014

• Αφξθςθ τθσ τιμισ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από βιομάηα (ζωσ και 230 
€/MWh) και ορκολογικοποίθςθ διαδικαςίασ 
αδειοδότθςθσ ζργων μζςω Ν.3851/2010

• Εξαςφάλιςθ ςθμαντικοφ μεριδίου τθσ 
βιομάηασ ςτο εκνικό μίγμα 
θλεκτροπαραγωγισ (Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ 
για τισ ΑΠΕ). Το όριο εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 
για τθ βιομάηα ζχει οριςτεί ςτα 200 MW
ζωσ το 2014 και 350MW ζωσ το 2020

• Απελευκζρωςθ αγορϊν Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ για χριςθ ςτερεϊν 
βιοκαυςίμων για κζρμανςθ, μία ςθμαντικι 
προχπόκεςθ για να «πιάςουμε» τουσ 
εκνικοφσ μασ ςτόχουσ ςε κζρμανςθ

Τι ζγινε ςτθν Αγορά

• Αφξθςθ των αιτιςεων και των αδειϊν 
παραγωγισ για νζουσ ςτακμοφσ 
θλεκτροπαραγωγισ από βιομάηα (~450 
MW ζργων με άδεια παραγωγισ)

• Αφξθςθ των επενδφςεων και ςτον 
πρωτογενι τομζα (ενεργειακζσ 
καλλιζργειεσ, μονάδεσ παραγωγισ ςτερεϊν 
βιοκαυςίμων / pellets). 

• Κατακόρυφθ αφξθςθ ηιτθςθσ εξοπλιςμοφ 
κζρμανςθσ από βιομάηα/pellets. Η 
Ελλθνικι αγορά ςτον κλάδο αυτό ιταν 
από τισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ ςε όλθ 
τθν Ευρϊπθ

• Δραςτθριοποίθςθ πολλϊν εταιρειϊν ςτο 
χϊρο τθσ καταςκευισ, εμπορίασ, 
εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ 
ςυςτθμάτων κζρμανςθσ από βιομάηα
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9. Ενζργειεσ & κζςεισ τθσ ΕΛΕΑΒΙΟΜ
τα 3 τελευταία χρόνια

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

New Deal

Θζςθ ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Θ βιομάηα δεν 
ευκφνεται για το ζλλειμμα του 

ΛΑΓΘΕ

* Επαναφορά του ορίου-ςτόχου 
των 350 MW μζχρι το 2020

* Καμία μείωςθ ςτο FiT για ζργα 
βιομάηασ-βιοαερίου

* Απαραίτθτθ θ τιμαρικμικι 
αναπροςαρμογι του FiT

Διακοψιμότθτα

Θζςθ ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Οι μονάδεσ 
βιομάηασ είναι ιςχφοσ βάςθσ, όχι 

διακοπτόμενου φορτίου

* Δεν δικαιολογείται θ επιβολι 
Τζλουσ Αςφάλειασ Εφοδιαςμοφ 

ςτισ μονάδεσ βιομάηασ. 
Απαραίτθτθ θ εξαίρεςθ τουσ.

Ν. 4014/16

Θζςθ ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Επιτακτικι 
ανάγκθ για τθν οικονομία και το 
περιβάλλον να μθ ςυρρικνωκεί ο 

κλάδοσ τθσ βιομάηασ

* Δεν πρζπει να εφαρμοςτεί ο 
ςτόχοσ του 9-10% IRR για τθ 

βιομάηα κακϊσ θ βιομάηα ζχει 
κόςτοσ α’ φλθσ & πιο 

πολφπλοκο business plan από 
άλλεσ ΑΠΕ

* Διαχωριςμόσ των ζργων ςτο 
όριο ιςχφοσ του 1 Mwe

* Μζγιςτθ μείωςθ του Fit ζωσ 
2%

 Συμμετοχι ςτθ Δθμόςια 
Διαβοφλευςθ

 Συνάντθςθ με ΓΓ Ενζργειασ 
κ. Παπαγεωργίου (20.11.14)

 Ανοιχτι επιςτολι ςτο 
ΥΠΑΠΕΝ

 Συνάντθςθ με ΓΓ 
Βιομθχανίασ κ. Τόλιο 

(15.05.15)

 Συμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ
 Συνάντθςθ με ΓΓ Ενζργειασ κ. 

Βερροιόπουλο
 Συνεχισ επικοινωνία με 

ΥΠΕΝ (16.03.16)
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10. Το νζο ςχιμα ενίςχυςθσ των ΑΠΕ – Θ 
ΕΛΕΑΒΙΟΜ παρεμβαίνει με νζεσ προτάςεισ

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Το νζο μοντζλο ενίςχυςθσ των ΑΠΕ για τθ βιομάηα, κα πρζπει 
να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε να ευνοοφνται 

λιγότερο οι μεγαλφτερεσ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ και πολφ 
περιςςότερο οι μικρότερεσ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ, που 

κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν από ςυνεταιριςτικζσ 
οργανϊςεισ, ομάδεσ αγροτϊν, μικρότερουσ επενδυτζσ, 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κ.λπ, οι οποίοι, κα μποροφςαν  με 
νζεσ βιϊςιμεσ επενδφςεισ να δϊςουν νζα αναπτυξιακι 

προοπτικι ςτθν ελλθνικι φπαικρο και να ενιςχφςουν τθν 
κυκλικι οικονομία
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Ν. 4254/14 

(New Deal)

ΥΑ 
ΑΠΕΘΛ/Γ/Φ1/οικ.184898/

2015

(Διακοψιμότθτα)

Ν. 4414/16

(Νζο Σχιμα ενίςχυςθσ 
ΑΠΕ)

11. Οι ςθμαντικζσ εξελίξεισ τθσ τελευταίασ τριετίασ 
(2014-2016)

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Θζςπιςθ ανϊτατων ορίων ιςχφοσ (40 MWe για 
βιομάηα, 50 MWe για βιοαζριο) ςε ςχζςθ με το ςτόχο 

των 350MW ζωσ το 2020
Μείωςθ τθσ τάξεωσ του 20% ςτθν τιμι του FiT

Κατάργθςθ τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ του FiT

Επιβολι Μεταβατικοφ Τζλουσ Αςφάλειασ 
Εφοδιαςμοφ (ΜΤΑΕ) ίςο με 0,6% επί του ετιςιου τηίρου

? Εξαίρεςθ μικρϊν ζργων από διαγωνιςμοφσ

? Τεχνολογικά ουδζτεροι ι μθ οι διαγωνιςμοί

? Γεωγραφικά κατανεμθμζνοι ι μθ οι διαγωνιςμοί

? Δθμοπρατοφμενθ ιςχφσ ΑΠΕ ετθςίωσ

 Γενικι παρατιρθςθ: Το Υπουργείο εξετάηει με 
ςοβαρότθτα το κζμα των διαγωνιςμϊν και 

αφουγκράηεται τισ ςκζψεισ και προτάςεισ τθσ 
Αγοράσ
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Θ αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ είναι μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, κακϊσ ςυμβάλλει:

• Στθν προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ

• Στθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ μζςω νζων επενδφςεων 

• Στθν αναςυγκρότθςθ του μοντζλου ανάπτυξθσ του αγροτικοφ τομζα

• Στθ μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ ςτθ βιομθχανία – βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ

• Στθν ενίςχυςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων 

• Στθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθ ςυγκράτθςθ πλθκυςμοφ ςτθν περιφζρεια.

• Στθν εξοικονόμθςθ ςυμβατικϊν καυςίμων, με αντίςτοιχθ εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ.        

• Στθ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ χϊρασ από ξζνεσ ενεργειακζσ πθγζσ.

Η ανάπτυξθ και εξάπλωςθ τθσ χριςθσ τθσ βιομάηασ χρειάηεται τθ ςυμβολι όλων. 

Τα οφζλθ που μποροφν να αποκομιςκοφν είναι ςθμαντικά, τόςο από ενεργειακισ-
οικονομικισ πλευράσ, όςο και από τθν πλευρά τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,

αρκεί να γίνει ςυςτθματικι εκμετάλλευςθ και ςτθ χϊρα μασ του 
πλοφςιου δυναμικοφ αγροτικισ βιομάηασ που αυτι διακζτει.

12. Θ βιομάηα ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ 
οικονομίασ

Εν κατακλείδι:

Αθήνα, Οκτώβριος 2016 14



Σασ ευχαριςτϊ για 
τθν προςοχι ςασ 

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

www.hellabiom.gr

21ο Συνζδριο ΙΕΝΕ 
«Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2016»
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