
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ TΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
 

Πικέρµι, 3 Οκτωβρίου2011 
 

Η συνεχής αύξηση στις τιµές των καυσίµων και η ενεργειακή εξάρτηση 
της χώρας από εισαγωγές καθιστούν αναγκαία την παραγωγή και 
αξιοποίηση του βιοαερίου για ενεργειακούς σκοπούς, αλλά και τη χρήση 
του ως καύσιµο. Η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου µπορεί να 
αποτελέσει µία αξιόπιστη λύση, τόσο για την ενεργειακή αξιοποίηση 
αποβλήτων και παραπροϊόντων, όσο και για την επακόλουθη προστασία 
του περιβάλλοντος. Η οικονοµική του σηµασία έγκειται στο γεγονός ότι 
η πρώτη ύλη έχει µηδενική ή αρνητική αξία, ενώ τα προϊόντα της έχουν 
αδιαµφισβήτητα εµπορική αξία. Το βιοαέριο µπορεί να δώσει ηλεκτρική, 
θερµική και µηχανική (βιοκαύσιµα) ενέργεια και αν αναβαθµιστεί 
µπορεί, κάλλιστα, να υποκαταστήσει το φυσικό αέριο. Συνεπώς, η 
αξιοποίηση του θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα στην οικονοµία 
και το περιβάλλον. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι χρήση του βιοαερίου 
εµφανίζει ραγδαία εξέλιξη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (πχ. Γερµανία, 
Αυστρία κ.α.) στη χώρα µας η αξιοποίηση του είναι ακόµη 
περιορισµένη.  
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας – 
ΚΑΠΕ, υλοποιώντας το ευρωπαϊκό έργο BiogasnIN για την προώθηση 
της παραγωγής και χρήσης του βιοαερίου, διοργανώνει την 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011, ηµερίδα µε θέµα «Ανάπτυξη της 
Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και 
Προοπτικές».  
 
Κατά τη διάρκειά της ηµερίδας, που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Αµφιθέατρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, Αθήνα), θα 
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν: 
 

• Η παρούσα κατάσταση της αγοράς βιοαερίου σε Ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο. 

• Το Ευρωπαϊκό έργο BiοgasIN. 
• Η αδειοδοτική διαδικασία επενδύσεων βιοαερίου στην Ελλάδα 
• Οι τρόποι χρηµατοδότησης µονάδων βιοαερίου στην Ελλάδα. 

 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε µελετητές-ειδικούς σε θέµατα 
τεχνολογίας, πανεπιστηµιακούς, εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων, 
στελέχη βιοµηχανιών και γεωργο-κτηνοτροφικών µονάδων, σε 



 

υπαλλήλους δηµοτικών επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών, 
εκπροσώπους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  
Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, κ.α. Η είσοδος στην εκδήλωση θα 
είναι ελεύθερη. Στοιχεία για το έργο BiogasIΝ παρέχονται στην 
ιστοσελίδα www.biogasin.org. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου, τηλ. 210 6603321, φαξ 
210 6603302, e-mail: flora@cres.gr. 
 


