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ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 
 

Ο τοµέας του βιοαερίου εµφανίζει σήµερα σηµαντική 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 ακόµη 
περιορισµένη, παρουσιάζοντας τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερη κινητικότητα.  
 
Το έργο BiogasIN, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια 
για την Ευρώπη», αποτελεί µία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του αδειοδοτικού και 
χρηµατοδοτικού πλαισίου και των συνθηκών για την εγκατάσταση νέων µονάδων 
βιοαερίου σε 7 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Λετονία, 
Ρουµανία και Σλοβενία. Στόχος του είναι, η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας 
στον τοµέα αυτό, µε ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση µικρής κλίµακας γεωργο-
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, 
πανεπιστηµιακούς, εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων, εκπροσώπους βιοµηχανιών 
και γεωργο-κτηνοτροφικών µονάδων, σε υπαλλήλους δηµοτικών επιχειρήσεων και 
κρατικών υπηρεσιών, εκπροσώπους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
εκπροσώπους Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, διαµορφωτές πολιτικής και άλλους 
σχετικούς επαγγελµατίες. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Στοιχεία για το 
έργο BiogasIΝ παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.biogasin.org 
  

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την εκδήλωση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου, τηλ. 210 6603321, φαξ 210 6603302, 
e-mail: flora@cres.gr. 
 

 


