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Αγρίνιο, 17 Φεβρουαρίου 2010 
 

Ο τοµέας του βιοαερίου εµφανίζει σήµερα ραγδαία εξέλιξη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και η 
σχετική αγορά συνεχώς επεκτείνεται. Την ίδια στιγµή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι περιορισµένη.  
 
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συµµετέχει στο 
ευρωπαϊκό έργο BiG>East, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος της ΕΕ «Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη», και αποτελεί µια πρωτοβουλία για την προώθηση της παραγωγής και 
χρήσης του βιοαερίου ως µία ασφαλή και αειφόρο ενεργειακή πηγή σε έξι επιλεγµένες χώρες της 
Ευρώπης: Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία, Ρουµανία, Σλοβενία και Ελλάδα.  
 
Στο πλαίσιο του δράσεων ενηµέρωσης του έργου το ΚΑΠΕ συνδιοργανώνει µε την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου και την υποστήριξη της Πανελλήνιας 
Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) εκπαιδευτικό σεµινάριο 
µε θέµα ««Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου». Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο 
Ξενοδοχείο Agrinio Imperial.  
 
Σκοπός του σεµιναρίου: Η ενηµέρωση και κατάρτιση των ενδιαφεροµένων σε θέµατα που 

σχετίζονται µε το βιοαέριο για τις δυνατότητες που δηµιουργούνται 
από την ενεργειακή του εκµετάλλευση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί 
στην αξιοποίηση βιoαερίου σε µικρής κλίµακας γεωργο-
κτηνοτροφικές µονάδες και στην κατάδειξη των ενεργειακών, 
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών της 
αξιοποίησης του βιοαερίου, σε τοπικό επίπεδο. 

 
Κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου θα παρουσιαστούν και θα 
συζητηθούν: 
• Οι δυνατότητες & τα πλεονεκτήµατα από την αξιοποίηση και 

χρήση του βιοαερίου 
• Η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα 
• Οι κύριες εφαρµογές του βιοαερίου σήµερα 
• Σχεδιαστικές παράµετροι µονάδων βιοαερίου 
• Χρηµατοοικονοµικά θέµατα 
• ∆ιαδικασίες αδειοδότησης 
• Εµπόδια και προοπτικές 
• Mονάδες βιοαερίου από την Ελλάδα και την Ευρώπη 

 
 
 

                    



 

 
 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεµινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους βιοµηχανιών και 
γεωργο-κτηνοτροφικών µονάδων, µελετητές-ειδικούς σε θέµατα 
τεχνολογίας, στελέχη Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, όσους ενδιαφέρονται να 
ασχοληθούν µε την υλοποίηση έργων βιοαερίου, και ελεύθερους 
επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα θέµατα ενέργειας και 
τεχνολογίας περιβάλλοντος. 

 

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 
 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2010 στο Ξενοδοχείο Agrinio 
Imperial.  
1 xλµ Ε.Ο. Αγρινίου Αµφιλοχίας 
Τηλ.:26410 - 30024, 30034, 30044 
Fax: 26410 - 30009 
www.agrinioimperial.gr 
 
2. Κόστος συµµετοχής 
 
Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι ελεύθερη. Στους συµµετέχοντες θα δοθεί σχετικό εκπαιδευτικό 
υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.  
 
3. ∆ηλώσεις συµµετοχής 
 
Το σεµινάριο θα έχει διάρκεια 12 διδακτικές ώρες. Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων θα 
τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων 20 άτοµα.  
 
4. Άλλες Πληροφορίες  
 
Για δηλώσεις συµµετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου, τηλ. 210 6603321, φαξ 210 6603302, e-mail: 
flora@cres.gr καθώς και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου, κο Ιωάννη Πολίτη τηλ. 
6978337726. 
 
 
Στοιχεία για το έργο BiG>East παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.big-east.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 

 
 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010  

 
 
08:30 - 09:00  Εγγραφές  
 
09:00 – 09:30 Εισαγωγή στο Σεµινάριο 
 
09:30 – 10:15 Πλεονεκτήµατα του βιοαερίου  
 
10:15 – 11:00 Παρούσα κατάσταση και δυναµικό βιοαερίου 
 
11:00 – 11.15 ∆ιάλειµµα  
 
11:15 – 12:00 Σχεδιασµός µιας µονάδας βιοαερίου (Κατασκευή – λειτουργία – θέµατα 

ασφάλειας) 
 
12:00 – 12:45 Συνιστώσες µιας µονάδας βιοαερίου 
 
12:45 – 13:45 Ελαφρύ Γεύµα 
 
13:45 – 14:30 Εφαρµογές βιοαερίου 
 
14:30 – 15:15 Χρήση του βιοαερίου και του χωνεµένου υπολείµµατος 
 
15:15 – 15:30 ∆ιάλειµµα  
 
15:30 – 16:15 Οικονοµικά ζητήµατα – Χρηµατοδότηση 
 
16:15 – 17:00 ∆ιαδικασία Αδειοδότησης, Νοµοθεσία   
 
17:00 – 17:15 ∆ιάλειµµα  
 
17:15 – 18:15 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού  
 
18:15 – 18:30 Αξιολόγηση του σεµιναρίου – Παρατηρήσεις / προτάσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 


