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Σε µερικές χώρες της Ευρώπης (π.χ. Γερµανία, ∆ανία, Αυστρία) η παραγωγή και 

χρήση του βιοαερίου είναι διαδεδοµένη και συνεχώς επεκτείνεται. Σε άλλες χώρες µε 

σηµαντικό δυναµικό, όπως η Ελλάδα, η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου είναι 

περιορισµένη. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει τα προσεχή χρόνια, καθώς η 

περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του βιοαερίου θα συνεισφέρει στο ενεργειακό 

σύστηµα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις ενεργειακές και 

περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της χώρας (στόχος «20-20-20»).   

 

Η υλοποίηση έργων βιοαερίου απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό, ενώ πρέπει να 

ληφθούν υπόψη  πολλοί τεχνολογικοί, οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες. Πάντως, σε πολλές των περιπτώσεων τα µη τεχνολογικά εµπόδια 

αναφέρονται και είναι στην πραγµατικότητα τα πιο σηµαντικά για την υλοποίηση 

τέτοιων έργων. 

 

Ακόµη και σήµερα, αν και έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα βιοαερίου στην Ελλάδα, 

υπάρχει περιορισµένη γνώση και πληροφόρηση όχι µόνο των γεωργών και των 

κτηνοτρόφων, αλλά και των βιοµηχανιών του χώρου και του κοινού γενικότερα 

σχετικά µε τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, των τελικών 

χρήσεων του βιοαερίου (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάλυψη θερµικών 

αναγκών, έγχυση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, χρήση ως καυσίµου στις 

µεταφορές, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού) και των συνεπαγόµενων πλεονεκτηµάτων.  

 

Αυτό που χρειάζεται είναι η µεταφορά τεχνογνωσίας από ειδικούς σε θέµατα 

βιοαερίου και η κατάρτιση και συνεχής ενηµέρωση συγκεκριµένων οµάδων-στόχου. 

Μεταξύ των οµάδων αυτών συγκαταλέγονται οι εκπρόσωποι των Βιοµηχανιών και 

Γεωργο-Κτηνοτροφικών µονάδων, στελέχη της Περιφερειακής ∆ιοίκησης & Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, οι Χρηµατοοικονοµικοί Οργανισµοί, Υποψήφιοι Επενδυτές. Τα 

εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αφορούν στην παραγωγή Εκπαιδευτικού 

Υλικού, στην οργάνωση Ηµερίδων, Τεχνικών Συναντήσεων, Σεµιναρίων και 

Εκστρατειών Ενηµέρωσης (όπως έγινε στην  περίπτωση του ευρωπαϊκού έργου 

BIG>East που αφορά στην προώθηση της παραγωγής και χρήσης του βιοαερίου σε 

επιλεγµένες χώρες της Ευρώπης).   

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναµένεται να είναι τα εξής: 



• συµβολή στην αύξηση του αριθµού των µονάδων βιοαερίου στις περιοχές µε 

αξιόλογο δυναµικό,  

• αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 

• περιφερειακή ανάπτυξη,  

• επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας και της Ε.Ε.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


