
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 
 
 
 
Πραγματοποιικθκε με επιτυχία τθν Πζμπτθ 30/06/22 ςτο Αμφικζατρο του ΣΕΕ/ΣΚΜ Ημερίδα με κζμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΑΕΡΙΟ». 
 
τον ςφντομο χαιρετιςμό του ο Πρόεδροσ του ΣΕΕ/ΣΚΜ Γιϊργοσ Σςακοφμθσ αναφζρκθκε ςτθν 
ςπουδαιότθτα του κζματοσ, ειδικϊσ ςτθν περίοδο τθν οποία διανφουμε, κατά τθν οποία ζχει τεκεί ςε 
αμφιβολία θ ενεργειακι επάρκεια τθσ Ευρϊπθσ και τθσ χϊρασ, με τισ γνωςτζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
κοινωνία. 
 
Ο Πρόεδροσ τθσ Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ του ΣΕΕ/ΣΚΜ Κουςκουρίδθσ Δθμιτρθσ, Διπλ. Πολ. Μθχ. & Ηλ. Μθχ., 
ςτθν ειςιγθςι του αναφζρκθκε ςτθν ςθμαςία τθσ μείωςθσ τθσ ςπατάλθσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ, 
θ οποία αφορά και ςτουσ τρεισ τομείσ τθσ οικονομίασ (πρωτογενι, δευτερογενι, τριτογενι).   
Παρουςίαςε, ακόμθ, τα εν εξελίξει και τα αναμενόμενα εκνικά προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 
ανζλυςε ζνα απλό παράδειγμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τισ κετικζσ του επιπτϊςεισ,  και κατζλθξε 
ότι θ Ενεργειακι Αυτονομία είναι προϊόν τριϊν παραμζτρων, ειδικϊσ τθσ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ, τθσ 
χριςθσ Α.Π.Ε. και, τζλοσ, τθσ Αποκικευςθσ Ενζργειασ. 
 
Ο κακθγθτισ τθσ Γεωπονικισ χολισ του Α.Π.Θ. κ. Κωτςόπουλοσ Θωμάσ ανζπτυξε τθν κζςθ ότι το 
Βιοαζριο είναι εναλλακτικι πθγι ενζργειασ για τθν υιοκζτθςθ του μοντζλου τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ.  
Παρουςίαςε τον τρόπο παραγωγισ Βιοαερίου, τθν ςθμαςία του για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, για το 
περιβάλλον και τθν οικονομία, ςθμείωςε το μειονζκτθμα τθσ διακφμανςθσ τθσ παραγωγισ ενζργειασ 
από Α.Π.Ε. και τόνιςε τθν ςθμαςία τθσ αποκικευςθσ του πλεονάςματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  Σζλοσ, 
ςθμείωςε με ζμφαςθ ότι το κζμα τθσ παραγωγισ και χριςθσ Βιοαερίου είναι διεπιςτθμονικό, για τον 
λόγο δε αυτό μεταξφ των υποψθφίων Διδακτόρων του Εργαςτθρίου Γεωργικϊν Καταςκευϊν και 
Εξοπλιςμοφ περιλαμβάνονται τόςο Γεωπόνοι όςο και Μθχανικοί διαφόρων ειδικοτιτων. 
 
Σζλοσ, ο κ. Σηιάκασ πφροσ, Διπλ. Ηλ. Μθχ., Αντιπρόεδροσ του Ελλθνικοφ υνδζςμου Παραγωγϊν 
Βιοαερίου και μζτοχοσ των εταιρειϊν ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. και ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΣΑ Α.Ε., ανζπτυξε 
το κζμα τθσ παραγωγισ βιοαερίου από τθν εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε., παρουςιάηοντασ 
αναλυτικά ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία, αναλφοντασ τθν παραγωγικι διαδικαςία, τα ςτοιχεία 
παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ, τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ του υπολείμματοσ, τα 
περιβαλλοντικά οφζλθ και τθν πραγματικά ςτοιχεία λειτουργίασ Κυκλικισ Οικονομίασ από τθν 
ςυγκεκριμζνθ Μονάδα.  
 
Ακολοφκθςαν ερωτιςεισ προσ τουσ ειςθγθτζσ και ςφντομθ δεξίωςθ. 
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