












ΑΠΕ
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

επαναφέρουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της περιβαλλοντικής καταστροφής





ΒΙΟΑΕΡΙΟ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ





Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

Μείωση οσμών και οπτικής ρύπανσης

Αξιοποίηση αποβλήτων 

Παραγωγή υγρών και στερεών λιπασμάτων

ENVIRONMENTAL IMPACT



Κοινωνικό –οικονομικά οφέλη στη περιοχή εγκατάσταση

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Kατασκευή μονάδων από ελληνικές τεχνικές εταιρείες

Αδιάκοπη παραγωγής ενέργειας

ECONOMICAL IMPACT



THANK YOU!



Βιοαέριο: Υφιστάμενη 
κατάσταση

Χρήστος Πετρόχειλος
Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου (Σ.Π.Ε.Β.)



Νομοθεσία και Διαδικασία

➢Περιεχόμενα Μ.Π.Ε. και γνωμοδοτήσεις

o Καθορίζονται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 104248/2006

«Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε., Π.Ε. και

λοιπών φακέλων έργων Α.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 663/Β/26-05-2006)

▪ Για εντός NATURA περιοχή συνυποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που

καταγράφονται τα προστατευόμενα στοιχεία της περιοχής. Ποιοτική και ποσοτική

εκτίμηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας στο οικοσύστημα.

o Οι φάκελοι σταθμών µε ισχύ > 1 MW πρέπει να περιέχουν αντίγραφο της

άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ.

85/Α/04-06-2010)



Γνωμοδοτήσεις / Βεβαιώσεις 

▪ Εφορείες αρχαιοτήτων, νεοτέρων

▪ Δασική Υπηρεσία

▪ Γ.Ε.ΕΘ.Α.

▪ Υ.Π.Α.

▪ Ε.Ο.Τ.

▪ Πολεοδομική Υπηρεσία (βεβαίωση χρήσεων
γης)

▪ Υπηρεσία υδάτων (για ανόρυξη/χρήση νερού
από γεώτρηση)

▪ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ.ΧΩ.

▪ Περιφερειακό Συμβούλιο

▪ Περιφερειακή επιτροπή

▪ Δημοτικό Συμβούλιο

▪ Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας

▪ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

▪ Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου

▪ Εκάστοτε Φορέας

▪ Δήμος (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων,
οδική προσβασιμότητα, υδροδότηση)

▪ Διαδικασία δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. η
οποία καθορίζεται στην Κ.Υ.Α.
37111/2021/2003 «Καθορισµός τρόπου
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων των έργων και δραστηριοτήτων, κ.λ.π.»
(Φ.Ε.Κ. 1391/Β/29-09-2003)



Προβλήματα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης

1

Πλήθος 

γνωμοδοτήσεων 

από Υπηρεσίες & 

φορείς που δεν 

σχετίζονται με τον 

κλάδο (π.χ. ΕΟΤ)

2

Μη τήρηση των 

προθεσμιών του 

νόμου 4014/2011, 

για την 

ολοκλήρωση της 

διαδικασίας 

αδειοδότησης

3 4 5
Ενσωμάτωση δύο (2) 

επιπλέον διοικητικών 

πράξεων (βεβαίωση 

χωροθέτησης & 

έγκριση λειτουργίας), 

που πλέον 

απαιτούνται για τη 

νομότυπη λειτουργία 

μονάδων βιοαερίου 

(ΚΥΑ11936/836/2019)

Μέσος όρος 

ολοκλήρωσης 

διαδικασίας 

περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης: 10 μήνες

Μέσος όρος 

διαδικασίας 

ολοκλήρωσης 

κατασκευής: 6 μήνες

Έλλειψη 

κατευθυντήριων 

γραμμών από το 

ΥΠΑΑΤ, για την 

απαίτηση ή μη της 

παστερίωσης

Χαμηλός συντελεστής 

κάλυψης που δεν 

ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες 

των μονάδων
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Οριστικοί όροι 

σύνδεσης 

(ΔΕΔΔΗΕ)

Έγκριση 

Περιβαλλοντικών 

Όρων

Προσωρινοί όροι σύνδεσης 

(ΔΕΔΔΗΕ)

Χρονικό διάστημα αδειοδότησης (μήνες)

ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
(ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ)

ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕ

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ 
(100kW)

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ 
(500kW)

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ 
ΟΕ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΠΥΛΗΣ ΙΚΕ

ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑ 
ΙΚΕ

FARM TEK ΕΠΕ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 
ΜΥΛΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ 
ΙΚΕ

KIEFER TEK ΕΠΕ

BIOENERGY PLANTS 
IKE

BIOCOMPOST 
ENERGY IKE

BIOMETHANE IKE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
ΙΚΕ

TEN SIMBLINGS IKE



Προτεινόμενες λύσεις για την απλούστευση της αδειοδότησης και τη 
χωροθέτηση των μονάδων (i)

Απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων, ως εξής:
✓Υπαγωγή των μονάδων βιοαερίου, με δυναμικότητα μικρότερη των
500kW, στη διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
✓Θεσμοθέτηση διευκρινιστικής εγκυκλίου περί μη απαίτησης παστερίωσης
της πρώτη ύλης – χωνεμένου υπολείμματος, σε μονάδες που επεξεργάζονται
ΖΥΠ της κατηγορίας 2 & 3.
✓Αύξηση της κάλυψης κατά παρέκκλιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
έως και το 50%, είτε εναλλακτικά να μην προσμετρούνται στη κάλυψη οι
χώροι υπαίθριας αποθήκευσης πρώτων υλών και χωνεμένου υπολείμματος.



Προτεινόμενες λύσεις για την απλούστευση της αδειοδότησης και τη 
χωροθέτηση των μονάδων (ii)

• Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση Περιβαλλοντικών
Όρων.
✓Σε περίπτωση εγκατάστασης βιοαερίων εντός κτηνοτροφικών μονάδων,
σφαγείων και ΒΙ.ΠΕ. να απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική διαδικασία
ανεξαρτήτως ισχύος αφού ουσιαστικά απορρυπαίνουν το περιβάλλον.
• Επίσης εντός αυτών των περιοχών, κατά παρέκκλιση όλων των ανωτέρω όρων, η
κάλυψη να φτάνει έως και το 50% λόγω της μη διαθέσιμης επιφάνειας καθώς και την
σημαντικότητα αυτών των μονάδων.

✓Τα αιτήματα σύνδεσης των βιοαερίων να εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε
σχέση με τους άλλους σταθμούς.

✓Θέσπιση κινήτρων για έργα μέχρι 250kW
✓Να επιτρέπονται μονάδες Βιοαερίου εντός ΖΟΕ.

✓Προτεραιότητα πληρωμής στο ΛΑΓΗΕ λόγω του μεγάλου
κόστους λειτουργίας.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
info@spebio.gr

Νάξου 12 Χαλάνδρι, 15235

mailto:Info@spebio.gr

