
 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΕ,  

ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΜΕ ΘΕΜΑ  
«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» 

 
Ο τοµέας του βιοαερίου εµφανίζει σήµερα σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες συνεχή εξέλιξη και η 
αγορά βιοαερίου στις χώρες αυτές συνεχώς επεκτείνεται (π.χ. Γερµανία, Αυστρία). Την ίδια στιγµή 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι ακόµη 
περιορισµένη, αν και το δυναµικό είναι σηµαντικό. Παρ΄ όλα αυτά το τελευταίο διάστηµα το 
επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται. 
 
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συµµετέχει στο 
ευρωπαϊκό έργο BiogasIN, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος της ΕΕ «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη» και αποτελεί µία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του αδειοδοτικού και 
χρηµατοδοτικού πλαισίου και των συνθηκών για την εγκατάσταση νέων µονάδων βιοαερίου σε 
επιλεγµένες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας 
στον τοµέα αυτό µε ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση µικρής κλίµακας αγροτο-κτηνοτροφικών 
µονάδων. 
 
Στο πλαίσιο των δράσεων ενηµέρωσης του έργου το ΚΑΠΕ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεµινάριο 
µε θέµα «Χρηµατοδότηση Έργων Βιοαερίου». Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου του ΚΑΠΕ, στις 24 Ιουλίου 2012. 
 
Σκοπός του σεµιναρίου: 
Η ενηµέρωση και κατάρτιση των ενδιαφεροµένων σε θέµατα που σχετίζονται µε το βιοαέριο και 
τις δυνατότητες που δηµιουργούνται από την ενεργειακή του αξιοποίηση και τη χρηµατοδότηση 
τέτοιων έργων. 
 
Κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου θα παρουσιαστούν:  

• Τρόποι αξιοποίησης του βιοαερίου 
• Οικονοµικά ζητήµατα, έσοδα µονάδων βιοαερίου  
• Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 
• Εµπόδια χρηµατοδότησης και προτάσεις   

 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Το σεµινάριο απευθύνεται σε εκπροσώπους χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που ασχολούνται µε 
τη χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ και κυρίως έργων βιοαερίου. 
 
1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου του ΚΑΠΕ, 
στις 24 Ιουλίου 2012.  
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)  
19Ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 
19009 Πικέρµι Αττικής 
τηλ. 210 6603300 
 
 
 

 



 

 
 

2. ∆ιάρκεια Σεµιναρίου  
Το σεµινάριο θα έχει διάρκεια 6 διδακτικές ώρες. Στους συµµετέχοντες θα δοθεί σχετικό 
πληροφοριακό υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι 
ελεύθερη. Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 25 άτοµα.  
  
3. ∆ηλώσεις συµµετοχής - Άλλες Πληροφορίες  
Για δηλώσεις συµµετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Χ. Σπυροπούλου, τηλ. 210 6603291, φαξ 210 6603305, e-mail: 
xristina@cres.gr. 
 
Στοιχεία για το έργο BiogasΙΝ παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.biogasin.org 
 

             
 
 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012  
 
09:30 - 10:00  Εγγραφές  
 
1η θεµατική ενότητα: Βασικά στοιχεία για τα έργα βιοαερίου 
 
10:00 – 10:30 Εισαγωγή στο Σεµινάριο – Το έργο BiogasIN 
 Μαρία Ζαρκαδούλα, Κωνσταντίνος Σιούλας, ΚΑΠΕ   
 
10:30 – 11:30 Τεχνολογίες παραγωγής και αξιοποίησης του βιοαερίου 

Χαράλαµπος Μαλαµατένιος, ΚΑΠΕ 
 
11:30 – 12:00 ∆ιάλειµµα  
 
2η θεµατική ενότητα: Χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου 
 
12:00 – 12:30 Αξιολόγηση έργων βιοαερίου κατά την αδειοδοτική διαδικασία 
 ∆ιονύσης Παπαβασιλείου, ΚΑΠΕ 
 
12:30 – 13:00 Κριτήρια βιωσιµότητας έργων βιοαερίου 
 Εµπόδια στη χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου - προτάσεις 
 Κωνσταντίνος Σιούλας, ΚΑΠΕ   
 
13:00 – 14:30 Συζήτηση 
 

 

 

 

 

 

 

 


