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Βιοαέριο
• Παράγεται σε χωνευτήρες (digesters) με την τεχνολογία της Αναερόβιας 
Χώνευσης (Α.Χ.) χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη:
• Ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 2 και 3 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.23 και το 
άρθρο 32 παρ.1 του κανονισμού 1096/2009/ΕΚ

• Ενσιρώματα και υπολείμματα ενεργειακών φυτών
• Υποπροϊόντα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, προετοιμασία και 
επεξεργασία τροφίμων

• Αποτελείται από CH4 (55-70%), CO2 (5-35%), λοιπά αέρια (H2, CO, O2, N2) και 
υδρατμούς 

• CO2 4% και απόδοση 92% μετά την καύση πολύ λίγους ρύπους
• Το CO2 θα χρησιμοποιηθεί στην υδροπονία για βελτιστοποίηση παραγωγής 
• Το CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα είναι μηδαμινό λιγότερο από ένα τζάκι 
• Πυκνότητα CH4 (υπό Κ.Σ.) 0,72 kg/m3 

• Πυκνότητα βιοαερίου (υπό Κ.Σ.) 1,15 kg/m3

• Ενεργειακό Περιεχόμενο CH4: LHV=10kWh/Nm3 - HHV=14kWh/kg
• Συντελεστής δυναμικού Ηλεκτροπαραγωγής: 41%
• Συντελεστής δυναμικού Θερμοπαραγωγής: 43%



Περιβαλλοντικά Οφέλη μιας μονάδας 
βιοαερίου

• Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
• Μείωση οσμών και οπτικής ρύπανσης
• Αξιοποίηση αποβλήτων πτηνο – κτηνοτροφικών μονάδων, 
ελαιοτριβείων, τυροκομείων, σφαγείων  μειώνοντας το 
ρυπαντικό τους φορτίο και την αλόγιστη διάθεση τους σε 
εδαφικούς και υδάτινους αποδέκτες. 
• Ένα σύστημα παραγωγής βιοαερίου παρεμβάλλεται στο 
σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων της κτηνοτροφικής 
μονάδας ενισχύοντάς το, αλλά σε καμιά περίπτωση, δεν 
το υποκαθιστά.

• Παραγωγή υγρών και στερεών λιπασμάτων που διατίθενται 
ως εδαφοβελτιωτικά.



Οικονομικά Οφέλη μιας μονάδας 
βιοαερίου

• Κοινωνικό –οικονομικά οφέλη στη μικροοικονομία 
της περιοχής εγκατάστασης

• Τοπική ανάπτυξη 
• Δημιουργία θέσεων εργασίας
• Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
• Μεγάλο ποσοστό της κατασκευής γίνεται από 
ελληνικές τεχνικές εταιρείες άρα η επένδυση 
επιστρέφει στη χώρα.



Χάρτης Κατανομής Ζωικών Αποβλήτων

Πηγή Μονάδες Απόβλητα (tn/έτος)

Βουστάσια 26.295 13.601.970

Χοιροτροφεία 3.299 2.277.072

Πτηνοτροφεία 1.972 813.000

Πηγή:http://enermed.cres.gr



ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Φορέας του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η επιχείρηση «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η εταιρεία συστήθηκε την 21/01/2014 ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η:

- Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και θερμικής ενέργειες από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Παραγωγή και εμπορία οργανικών λιπασμάτων

- Διαχείριση – αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων ΚΑΤ. ΙΙ & ΙΙΙ.

- Ανάπτυξη βιοαερίων στην Αμφιλογχία – Κοζάνη – Ιωάννινα

- Ανάπτυξη Υδροπονικών Θερμοκηπίων σε συνδυασμό με σταθμούς Βιοαερίου



ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ –BGP Καρδίτσα
Η θέση της εγκατάστασης του βιοαερίου βρίσκεται στη θέση “ΕΡΡΙΚΟΣ”, Κτηματικής Περιφέρειας Αγίου

Βησσαρίου, Δ.Ε. Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων, Π.Ε Καρδίτσας.



ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ –BGP Καρδίτσα



ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ –BGP Καρδίτσα



Βιοενέργεια Σοχού – Σοχός Θεσσαλονίκης 





ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ

ΦΑΡΜΑ»η οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών

και ειδικότερα στην καλλιέργεια τομάτας, δηλαδή στην καλλιέργεια σε τεχνητά

υποστρώματα σε συνδυασμό με την θέρμανση από την μονάδα βιοαερίου.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της υδροπονίας αναφέρονται τα εξής:

 Αποτελεσματικότερη ανάπτυξη φυτών με μικρότερη χρήση νερού έως και 95% σε

σχέση με συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας.

 Καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου

 Εκμετάλλευση περιοχών με μη καλλιεργήσιμη γη

 Ωρίμανση φυτών σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

 Μείωση παρασίτων και ασθενειών.

 Μικρότερο κόστος συντήρησης.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
Με την δημιουργία συγκροτήματος θερμοκηπίων παραγωγής τομάτας, η επιχείρηση

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα επιδιώξει :

 Είσοδο σε μια νέα, ανερχόμενη αγορά, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των

παραδοσιακών μεθόδων, σε διεθνές επίπεδο με οικολογικό χαρακτήρα.

 Καλλιέργεια προϊόντων τομάτας με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους, με τη χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού.

 Αύξηση της απασχόλησης και τόνωση της τοπικής οικονομίας καθώς δημιουργούνται νέες

θέσεις εργασίας.

 Πρότυπες υδροπονίκες μονάδες σε συνδυασμό πολλών τεχνολογιών

χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο πρωτογενή τομέα.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
Η εταιρεία συστήθηκε την 21/01/2014 ως μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »,

Κύριος σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της είναι:

Η παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, τοποθέτηση και εμπορία

κηπευτικών και εν γένει αγροτικών προϊόντων και φυτών που καλλιεργούνται εντός

θερμοκηπίου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο πρωτογενή τομέα.

Επιπρόσθετα η παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων,

όπως επίσης η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους αγροτικών προϊόντων.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
Η θέση της εγκατάστασης του θερμοκηπίου βρίσκεται στη θέση «Eρρίκος» της κτηματικής

περιφέρειας του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου εγκατάστασης



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ

Θέση γηπέδου εγκατάστασης



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ

Διάγραμμα κάλυψης



ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ

Πρότυπη μονάδα
συνδυασμού βιοαερίου με
υδροπονικό θερμοκήπιο.
• Αδρανοποιεί απόβλητα
κτηνοτροφικών μονάδων

• Ισχυροποίηση
Πρωτογενούς τομέα
μέσω παραγωγής.

• Αύξηση θέσεων εργασίας
στην γύρω περιοχή.



Σας ευχαριστoύμε για την προσοχή σας


