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 Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα 
Κατάσταση και Προοπτικές 

 
Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα των σηµερινών κοινωνιών είναι 
η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή αποβλήτων. Σε πολλές χώρες, η πρόληψη, 
η µείωση παραγωγής αποβλήτων και η διαχείρισή τους µε αειφορικούς 
τρόπους έχουν καταστεί σηµαντικές πολιτικές προτεραιότητες και συνιστούν 
ένα σηµαντικό µέρος των προσπαθειών για τη µείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, του περιορισµού των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου και των προσπαθειών κατά της κλιµατικής 
αλλαγής.  
Σήµερα, ο τοµέας του βιοαερίου σε µερικές Ευρωπαϊκές χώρες εµφανίζει 
ραγδαία εξέλιξη και η αγορά βιοαερίου στις χώρες αυτές συνεχώς επεκτείνεται 
(π.χ. Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία). Την ίδια στιγµή σε άλλες χώρες, όπως η 
Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι ακόµη περιορισµένη. Το 
βιοαέριο είναι ένας ευέλικτος φορέας ενέργειας που µπορεί να δώσει όλες τις 
χρήσιµες µορφές: ηλεκτρική, θερµική και µηχανική (βιοκαύσιµα). Αν 
αναβαθµιστεί µπορεί, κάλλιστα, να υποκαταστήσει το φυσικό αέριο. 
Το έργο BiogasnIN- Πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, αποτελεί 
µια πρωτοβουλία για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης του βιοαερίου 
και την ανάπτυξη της αγοράς του σε επτά επιλεγµένες χώρες της Ευρώπης: 
Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία, Ρουµανία, Σλοβενία, Τσεχία και Ελλάδα. Το 
έργο ξεκίνησε το 2010, µε την συµµετοχή 10 φορέων από 9 ευρωπαϊκές 
χώρες µεταξύ των οποίων και το ΚΑΠΕ και στόχος του είναι η περαιτέρω 
απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και χρηµατοδότησης επενδύσεων 
βιοαερίου και η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον τοµέα αυτό. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης µικρής 
κλίµακας αγροτο-κτηνοτροφικών µονάδων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, την Πέµπτη 2 
Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 15:30, στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
«Νικόλαος Γερµανός» της HELEXPO (αίθουσα Β), ηµερίδα µε θέµα 
«Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση 
και Προοπτικές». Η Ηµερίδα διοργανώνεται µε την ευκαιρία της 24ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης AGROTICA 2012. Κατά τη διάρκειά της 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, σε 
πανεπιστηµιακούς και εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων, στελέχη 
βιοµηχανιών και γεωργο-κτηνοτροφικών µονάδων, εκπροσώπους δηµοτικών 
επιχειρήσεων, κρατικών υπηρεσιών και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
στελέχη Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, κ.α. Η είσοδος στην εκδήλωση 
θα είναι ελεύθερη. Περισσότερα 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. 

 


