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ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοσ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
είναι μια δημόςια υπηρεςία που ζχει ςκοπό  
τη διεφρυνςη και προώθηςη τησ επιςτημονικήσ γνώςησ  
ςτουσ τομείσ τησ γεωργίασ, κτηνοτροφίασ, δαςολογίασ, αλιείασ  
και τησ διαχείριςησ των ορυκτών και υδατικών πόρων 
 
Αποτελεί τον νομοθετημζνο ςφμβουλο τησ πολιτείασ  
ςε θζματα οικονομικήσ και κοινωνικήσ ανάπτυξησ τησ υπαίθρου 



ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικήσ Μακεδονίασ 

Αποτελείται από 1500 μζλη περίπου 
πζντε επιςτημονικών κλάδων  

Γεωπόνοι 

Δαςολόγοι 

Κτηνίατροι 

Γεωλόγοι 

Ιχθυολόγοι 

καλφπτει Γεωγραφικά 3 Νομοφσ 



Ανανεώσιμες Πηγζς Ενζργειας 
(ΑΠΕ) Είδη 

• Αιολικι Ενζργεια 
• Ηλιακι Ενζργεια 
• Γεωκερμικι Ενζργεια 
• Ενζργεια από παλίρροιεσ , κφματα και 

ωκεανοφσ 
• Ενζργεια από υδατοπτϊςεισ (υδροθλεκτρικά 

ζργα) 
• Ενεργειακι αξιοποίθςθ Βιομάηασ 

 



Με το Νόμο 3851/2010, ορίηονται Εκνικοί Δεςμευτικοί Στόχοι 
για τθ ςυμμετοχι των ΑΠΕ ςτθν καταναλιςκόμενθ ενζργεια 



Βιομάηα 

Είναι η φλη που ζχει βιολογική (οργανική) προζλευςη.  
Πρακτικά περιλαμβάνεται ςε αυτήν οποιοδήποτε υλικό 
προζρχεται άμεςα ή ζμμεςα από το φυτικό κόςμο και 
αποτελεί μια δεςμευμζνη και αποθηκευμζνη μορφή 

ηλιακήσ ενζργειασ καθώσ είναι αποτζλεςμα τησ 
φωτοςυνθετικήσ ικανότητασ των φυτών. 



Πιο ςυγκεκριμζνα, με τον όρο βιομάηα εννοοφμε  
1. Τισ ενεργειακζσ καλλιζργειεσ (ζτςι ονομάηονται τα φυτά που 

καλλιεργοφνται ειδικά με ςκοπό τθν παραγωγι βιομάηασ για 
παραγωγι ενζργειασ) 

2. τα φυτικά υπολείμματα των καλλιεργειϊν (ςιτθρϊν, 
καλαμποκιοφ, βαμβακιοφ, θλίανκου, καπνοφ, κλαδοδζματα, 
κλθματίδεσ, ελαιοπυρινεσ, κουκοφτςια) 7,5 εκατ. τόνοι για τθν 
Ελλάδα. 

3. τα δαςικά υπολείμματα (καυςόξυλα, φλοιοί, πριονίδια) 2,7 
εκατ. τόνοι για τθν Ελλάδα. 

4. τα ηωικά απόβλθτα (κοπριά, άχρθςτα αλιεφματα),  
5. κακϊσ επίςθσ και τα αςτικά απορρίμματα και τα υπολείμματα 

τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, τθσ αγροτικισ βιομθχανίασ και το 
βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα των αςτικϊν απορριμμάτων 

Βιομάηα 



Χριςεισ Βιομάηασ 

Η βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο: 

 

• γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ή ηελ ζπκπαξαγσγή ηνπο.  

 

•γηα ηελ θάιπςε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ (ζέξκαλζεο, 

ςύμεο, ειεθηξηζκνύ θ.ιπ.)  

 

•θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ παξαγσγή πγξώλ 

βηνθαπζίκσλ (βηναηζαλόιε, βηνληήδει θ.ιπ.). 



Παγκόσμια  
και Ελληνικά Δεδομζνα 

1. Η βιομάηα που παράγεται κάκε χρόνο ςτον 
πλανιτθ μασ υπολογίηεται ότι ανζρχεται ςε 172 
δισ τόνουσ ξθροφ υλικοφ και μπορεί να δϊςει τθν 
10πλάςια ενζργεια που καταναλίςκεται 
παγκοςμίωσ ςτο ίδιο διάςτθμα!!! 

 

2. Δυςτυχϊσ το τεράςτιο αυτό ενεργειακό δυναμικό 
παραμζνει ανεκμετάλλευτο και μόνο το 1/7 τθσ 
παγκόςμιασ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ 
καλφπτεται από τθ βιομάηα. 



Παγκόσμια  
και Ελληνικά Δεδομζνα 

3. Στθν Ελλάδα τα κατ’ ζτοσ διακζςιμα γεωργικά 
και δαςικά υπολείμματα ιςοδυναμοφν 
ενεργειακά με 3 - 4 εκατ. τόνουσ πετρελαίου, 
ενϊ το δυναμικό των ενεργειακϊν φυτϊν, 
μπορεί με τα ςθμερινά δεδομζνα να ξεπεράςει 
άνετα εκείνο των γεωργικϊν και δαςικϊν 
υπολειμμάτων.  Σιμερα μόλισ το 6% περίπου 
των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ ΕΕ (3% για τθν 
χϊρα μασ) καλφπτεται με τθ χριςθ τθσ 
βιομάηασ, ενϊ το ποςοςτό αυτό μπορεί να 
αγγίξει το 40%. 

 



Παγκόςμια και Ελληνικά Δεδομζνα 

Συμμετοχι τθσ βιομάηασ (%) ςτθν παγκόςμια κατανάλωςθ ενζργειασ 



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Ελληνικά Δεδομζνα 
  



Συμπεράςματα 

Η αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ για τθν παραγωγι ενζργειασ 
ςυμβάλλει: 
 

1. Στθν εξοικονόμθςθ ςυμβατικϊν καυςίμων, με αντίςτοιχθ 
εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ. 

2. Στθν επίτευξθ του ςτόχου που ζχει κζςει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
για τισ ΑΠΕ το 2010: “να καλφψουν ποςοςτό 12% τησ 
ακαιάριςτησ ενεργειακθσ ζθτηςησ”. 

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

4. Στθν εξαςφάλιςθ εργαςίασ και τθ ςυγκράτθςθ των πλθκυςμϊν 
ςτθν περιφζρεια. 

5. Στθν προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ θ 
βιομάηα ωσ  καφςιμο πλεονεκτεί και από περιβαλλοντικισ 
απόψεωσ ζναντι των ςυμβατικϊν καυςίμων 



Ευχαριςτϊ πολφ για τθν 
προςοχι ςασ 

Παράρτθμα Ανατολικισ 
Μακεδονίασ 

Παράρτθμα Ανατολικισ 
Μακεδονίασ 


