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«Η Αξιοποίηση της Βιομάζας στη Σύγχρονη 

Πραγματικότητα» 

Μέρος Ι : Bioenergy for Business, Στερεά 

Βιοκαύσιμα, Pellets» 

 

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, 10:30-15:00 

METROPOLITAN EXPO  
(BUILDING GREEN OPEN SPACE 2017, Χώρος Open Space) 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος 

 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), 

διοργανώνει ημερίδα με θέμα την αξιοποίηση της βιομάζας, την Παρασκευή 7 

Απριλίου 2017, (10:30 – 15:00), στο METROPOLITAN EXPO. Η ημερίδα αποτελεί 

παράλληλη δραστηριότητα της έκθεσης Building Green 

(http://buildinggreenexpo.gr/session/biomass-day/) και πραγματοποιείται  στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Bionergy4Business. 

 

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ και ο Επικεφαλής του 
Εμπορικού Τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας. Επίσης θα συμμετάσχουν ως 

εισηγητές ειδικοί επιστήμονες του ΚΑΠΕ και της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, επιστήμονες και 

επαγγελματίες του κλάδου. Οι παρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα 

του έργου Bionergy4Business, εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο, επιτυχημένα 

παραδείγματα κ.α. 

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε για τη αποστολή της 

δήλωσης συμμετοχής σας στο ΚΑΠΕ:  

κα Δήμητρα Μηναδάκη, e-mail: minadaki@cres.gr.  

 

 

 

Το Bioenergy4Business (B4B) είναι ένα 

έργο που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε, HORIZON 

2020. 

Η ομάδα έργου αποτελείται από ένα 

συνδυασμό κέντρων ενέργειας, εθνικών 

ενώσεων βιομάζας και ερευνητικών 

φορέων με εξειδικευμένες γνώσεις στον 

τομέα της βιομάζας από τη Βόρεια, Νότια, 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

(Φινλανδία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, 

Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ελλάδα, 

Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο και 

Ουκρανία). 

Το Bioenergy4Business υποστηρίζει και 

προωθεί την (μερική) υποκατάσταση των 

συμβατικών καυσίμων (όπως του 

άνθρακα, του πετρελαίου, του αερίου) που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση με τις 

διαθέσιμες πηγές βιοενέργειας (όπως 

υπολείμματα της βιομηχανίας ξύλου, 

δασική βιομάζα, pellets, άχυρο και άλλα 

προϊόντα αγροτικής βιομάζας) στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του έργου:  

http://www.bioenergy4business.eu/ 

 

ή επικοινωνήστε με το ΚΑΠΕ:  

 

Κική Παπαδοπούλου 

Υπεύθυνη Τμήματος Διάδοσης Εφαρμογών 

ΑΠΕ& ΕΞΕ   

e-mail: kpapad@cres.gr  

 

Γιάννης Ελευθεριάδης  

Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος 

Βιομάζας 

e-mail: joel@cres.gr   

 

Τηλ.: +30 210 66 03 300  
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