
 

 
 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ,  

ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΜΕ ΘΕΜΑ  
«Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» 

 
Ο τοµέας του βιοαερίου εµφανίζει σήµερα σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες συνεχή εξέλιξη και η 
αγορά βιοαερίου στις χώρες αυτές συνεχώς επεκτείνεται (πχ. 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.  
 
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 του έργου το ΚΑΠΕ συνδιοργανώνει µε την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα 
«Αδειοδότηση έργων βιοαερίου». Το σεµινάριο θα υλοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, Περιφερειακό Μέγαρο, στις 15 Οκτωβρίου 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 εκµετάλλευση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί 
στην αξιοποίηση βιoαερίου σε µικρής κλίµακας αγροτο-
κτηνοτροφικές µονάδες, των πλεονεκτηµάτων που αυτή 
συνεπάγεται και στην αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου. 

 
Κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου θα παρουσιαστούν και θα 
συζητηθούν: 
• Η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
• Οι δυνατότητες & τα πλεονεκτήµατα από την αξιοποίηση και 

χρήση του βιοαερίου 
• ∆ιαδικασίες αδειοδότησης  
• Εµπόδια, προτάσεις και προοπτικές 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη της δηµόσιας διοίκησης που 

ασχολούνται µε την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και κυρίως έργων βιοαερίου. 

 

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 
 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
στις 15 Οκτωβρίου 2012.  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Περιφερειακό Μέγαρο 
Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου,  
Τ.Κ. 41110, ΛΑΡΙΣΑ 
 
2. Κόστος συµµετοχής 
 
Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι ελεύθερη.  
Το σεµινάριο θα έχει διάρκεια 6 διδακτικές ώρες. Στους συµµετέχοντες θα δοθεί σχετικό 
πληροφοριακό υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.  
 
3. ∆ηλώσεις συµµετοχής - Άλλες Πληροφορίες  
 
Για δηλώσεις συµµετοχής και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 

 


