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∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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Περιεχόµενα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

� Κριτήρια χωροθέτησης σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου

� Αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� Περιεχόµενα Μ.Π.Ε. και γνωµοδοτήσεις

� Περιβαλλοντικά θέµατα λειτουργίας σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

• Που επιτρέπεται να εγκαταστήσω ένα σταθµό βιοαερίου; 

• Τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης σταθµών βιοαερίου καθορίζονται

στην Κ.Υ.Α. 49828/2008 (Φ.Ε.Κ. 2464/Β/03-12-2008), που αποτελεί

το ειδικό χωροταξικό για τα έργα Α.Π.Ε.  

• Άρθρο 18 →→→→ κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης
της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο

• Παρ. 2 →→→→ θεσπίζει ζώνες αποκλεισµού



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

α. Κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, µνηµεία
µείζονος σηµασίας, οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α.

β. Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης.

γ. Υγρότοποι διεθνούς σηµασίας (RAMSAR).

δ. Πυρήνες εθνικών δρυµών, κηρυγµένα µνηµεία της φύσης και αισθητικά δάση.

ε. Οικότοποι προτεραιότητας περιοχών NATURA SCI.

στ. Περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των
2.000 κατοίκων.

ζ. Θεµατικά πάρκα, τουριστικοί λιµένες, ακτές κολύµβησης.

η. Τµήµατα λατοµικών περιοχών και µεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που
λειτουργούν επιφανειακά.

θ. Άλλες περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΓΠΣ), 
βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιοαερίου.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Παρ. 3 →→→→ θεσπίζει ελάχιστες αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσεις
γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδοµής (Παράρτηµα VI). 







Περιεχόµενα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

� Κριτήρια χωροθέτησης σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου

� Αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� Περιεχόµενα Μ.Π.Ε. και γνωµοδοτήσεις

� Περιβαλλοντικά θέµατα λειτουργίας σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου



• Σε ποια περιβαλλοντική Υπηρεσία θα πρέπει να απευθυνθώ για την

περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός σταθµού βιοαερίου;

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

• Εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που θα

πραγµατοποιούνται στο σταθµό.  

• Η κατηγοριοποίηση καθορίζεται στην Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 

21/Β/13-01-2012).  

• Καθορίζονται τρεις κατηγορίες (Α1, Α2, Β). Ανάλογα µε την

κατηγορία αρµόδια είναι η περιβαλλοντική Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

(Α1), της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α2) ή της Περιφέρειας (Β).  



• Σε ένα σταθµό συµπαραγωγής µε καύση βιοαερίου

πραγµατοποιούνται οι εξής διακριτές, κύριες δραστηριότητες: 

� παραγωγή του βιοαερίου µέσω επεξεργασίας (αναερόβιας

χώνευσης) οργανικών αποβλήτων και προϊόντων ενεργειακών

καλλιεργειών

� ηλεκτροπαραγωγή µε καύση του βιοαερίου

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ





Α1             Α2                Β

• εργασία R3: ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν

χρησιµοποιούνται ως διαλύτες, συµπεριλαµβανοµένης της

κοµποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού

µετασχηµατισµού (π.χ. αναερόβια χώνευση) 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ





Α1                     Α2                       Β

• Στην κατηγορία Β κατατάσσονται οι σταθµοί µε ονοµαστική

ηλεκτρική ισχύ µικρότερη των 500 kW, υπό την προϋπόθεση ότι: 

� δεν εγκαθίστανται σε περιοχές Natura ή σε παράκτιες ζώνες που
απέχουν λιγότερο από 100 m από τον αιγιαλό και

� δεν γειτνιάζουν σε απόσταση µικρότερη των 150 m µε σταθµούς
της ίδιας τεχνολογίας, η ισχύς των οποίων αθροιστικά να υπερβαίνει
τα 500 kW.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ



• Όταν οι δύο κύριες δραστηριότητες κατατάσσονται σε

διαφορετικές κατηγορίες, τότε ο σταθµός συνολικά υπάγεται στην

ανώτερη κατηγορία.

• Για παράδειγµα, σταθµός µε Q=127.500 tn αποβλήτων/έτος και

ονοµαστική ηλεκτρική ισχύ P=2,75 MW. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ



• Ως προς την επεξεργασία αποβλήτων η δραστηριότητα είναι

κατηγορίας Α1, επειδή Q > 100.000 tn αποβλήτων/έτος. 

• Ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η δραστηριότητα είναι

κατηγορίας Α2, επειδή P < 3 MW. 

• Συνεπώς, το σύνολο του σταθµού θα υπαχθεί στην κατηγορία Α1 

και ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να

υποβληθεί στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ



• Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής σχεδόν πάντοτε απαιτούν και την

υλοποίηση συνοδών έργων. 

• Έργα διασύνδεσης του σταθµού µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς

και/ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ., εναέριες ή υπόγειες

γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθµοί ανύψωσης

τάσης, κ.α.). 

• Έργα οδικής προσβασιµότητας στη θέση εγκατάστασης του

σταθµού (π.χ., βελτίωση υφιστάµενων οδών, νέα οδοποιία, κ.α.). 

• Τα συνοδά έργα ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ



Περιεχόµενα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

� Κριτήρια χωροθέτησης σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου

� Αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� Περιεχόµενα Μ.Π.Ε. και γνωµοδοτήσεις

� Περιβαλλοντικά θέµατα λειτουργίας σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

• Ποια είναι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός

σταθµού βιοαερίου;

• Η σχετική διαδικασία βασικά καθορίζεται από: 

� το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011), 

� την Κ.Υ.Α. 104247/2006 «∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. έργων

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κ.λ.π.»(Φ.Ε.Κ. 663/Β/26-05-2006). 



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Βασικά σηµεία του Ν. 4014/2011

• Για σταθµούς κατηγορίας Α (Α1 και Α2), άρθρα 2, 3 και 4:

� υποβάλλεται φάκελος µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.)  στην αρµόδια περιβαλλοντική Υπηρεσία (Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση)  

� ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου (αν δεν είναι πλήρης, 

επιστρέφεται µε παρατηρήσεις για συµπλήρωση) 

� αποστέλλεται ο φάκελος για γνωµοδοτήσεις (Υπηρεσίες) και

δηµοσιοποιείται για διαβούλευση (Περιφερειακό Συµβούλιο)



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

� συλλέγονται οι γνωµοδοτήσεις και τυχόν διατυπωθείσες απόψεις

του κοινού

� αξιολογούνται και σταθµίζονται οι γνωµοδοτήσεις και οι

διατυπωθείσες απόψεις του κοινού

� εκδίδεται Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή

Απόφαση απόρριψης



Βασικά σηµεία του Ν. 4014/2011

• Για σταθµούς κατηγορίας Β, άρθρο 8:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

�Να θυµίσουµε ότι ένας σταθµός βιοαερίου υπάγεται στην

κατηγορία Β εφόσον:

Q ≤≤≤≤ 10.000  tn αποβλήτων/έτος (πολύ µικρή ποσότητα)

και

P < 500 kW (εκτός NATURA, κ.τ.λ.)

� δεν απαιτείται Μ.Π.Ε., δεν εκδίδεται ΑΕΠΟ, αλλά χορηγούνται

πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις (ΠΠ∆) 



Περιεχόµενα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

� Κριτήρια χωροθέτησης σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου

� Αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� Περιεχόµενα Μ.Π.Ε. και γνωµοδοτήσεις

� Περιβαλλοντικά θέµατα λειτουργίας σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης που

θα υποβάλω;

• Ο φάκελος αποτελείται ουσιαστικά από δύο διακριτά µέρη:

� τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των κύριων και

των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων και

� τις απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις για το έργο. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Τα περιεχόµενα της Μ.Π.Ε. 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).

• Οι Μ.Π.Ε. διακρίνονται σε τύπου Ι και τύπου ΙΙ, για έργα Α1 και Α2, 

αντίστοιχα. Ωστόσο, τα περιεχόµενά τους είναι ακριβώς τα ίδια.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Εάν ο σταθµός πρόκειται να εγκατασταθεί εντός περιοχής NATURA, 

τότε συνυποβάλλεται σαν παράρτηµα της Μ.Π.Ε. και ειδική

οικολογική αξιολόγηση (άρθρα 10 και 11 του Ν. 4014/2011). 

• Στην ειδική οικολογική αξιολόγηση πρέπει να καταγράφονται

αναλυτικά τα προστατευτέα στοιχεία της περιοχής NATURA. 

• Επιπλέον, πρέπει να γίνεται ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των

επιπτώσεων που θα έχει η δραστηριότητα στους τύπους των

οικοτόπων, στα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, κ.α. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε το Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 

85/Α/04-06-2010), η χορήγηση άδειας παραγωγής (από τη Ρ.Α.Ε.) 

αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτήµατος περιβαλλοντικής

αδειοδότησης.

• Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, άδεια παραγωγής υποχρεούνται να

λάβουν σταθµοί βιοαερίου µε ισχύ > 1 MW.

• Συνεπώς, οι φάκελοι σταθµών µε ισχύ > 1 MW πρέπει απαραιτήτως

να περιέχουν αντίγραφο της άδειας παραγωγής, διαφορετικά δεν

εξετάζονται καθόλου.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Οι απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις βασικά καθορίζονται: 

� στο Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011), 

� στην Κ.Υ.Α. 104247/2006 «∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. έργων

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κ.λ.π.»(Φ.Ε.Κ. 663/Β/26-05-2006). 

• Υπάρχει, επίσης, µία σειρά γνωµοδοτήσεων και βεβαιώσεων, που

χρειάζονται λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του τρόπου λειτουργίας

των σταθµών βιοαερίου.  



• Για την πληρότητα του φακέλου χρειάζονται

γνωµοδοτήσεις/βεβαιώσεις από τους εξής φορείς: 

� Εφορείες αρχαιοτήτων (κλασσικών, βυζαντινών, 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)

�∆ήµος (αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων, οδική προσβασιµότητα, 

ίσως υδροδότηση)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Η περιβαλλοντική Υπηρεσία διαβιβάζει τη Μ.Π.Ε. στις

γνωµοδοτούσες Υπηρεσίες και αναµένει τις γνωµοδοτήσεις τους, 

προκειµένου να συµπληρωθεί ο φάκελος. 

• Ο κύριος του έργου µπορεί να προσκοµίσει ο ίδιος κάποιες από, ή

και όλες, τις απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις και βεβαιώσεις. 

•Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνυποβάλει και τους αντίστοιχους

θεωρηµένους χάρτες ή τοπογραφικά, που συνοδεύουν την κάθε

γνωµοδότηση.   



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Σηµαντική είναι η διαδικασία δηµοσιοποίησης της Μ.Π.Ε., 

διατύπωσης απόψεων του κοινού και συζήτησης/γνωµοδότησης του

Περιφερειακού Συµβουλίου. 

• Η σχετική διαδικασία καθορίζεται αναλυτικά 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). 

• Άρθρο 4 →→→→ διαδικασία δηµοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. και συµµετοχής

του κοινού. 



• Η περιβαλλοντική Υπηρεσία διαβιβάζει τον φάκελο Μ.Π.Ε. στο

Περιφερειακό Συµβούλιο (και ένα αντίγραφο στην περιβαλλοντική

Υπηρεσία της Περιφέρειας). 

• Εντός 5 ηµερών το Περιφερειακό Συµβούλιο δηµοσιεύει σε µία

τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα σχετική ανακοίνωση. 

• Για το διάστηµα των επόµενων 30 ηµερών το κοινό (άτοµα, φορείς, 

οργανώσεις) µπορούν να εξετάσουν τον φάκελο και να υποβάλουν

γραπτώς τις απόψεις τους, ενστάσεις, κ.τ.λ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ



• Μετά την παρέλευση των 35 ηµερών (όχι νωρίτερα!) το

Περιφερειακό Συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει (θετικά ή

αρνητικά) επί του έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. & ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

• Για να γνωµοδοτήσει, το Περιφερειακό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη

τις απόψεις του κοινού (αν έχουν διατυπωθεί) και κυρίως την

εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.



Περιεχόµενα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

� Κριτήρια χωροθέτησης σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου

� Αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

� Περιεχόµενα Μ.Π.Ε. και γνωµοδοτήσεις

� Περιβαλλοντικά θέµατα λειτουργίας σταθµών ΣΗΘ βιοαερίου



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

• Ποιά είναι τα περιβαλλοντικά θέµατα και οι επιπτώσεις από τη

λειτουργία ενός σταθµού βιοαερίου;

• Η λειτουργία ενός σταθµού ΣΗΘ βιοαερίου περιλαµβάνει συνοπτικά

τα εξής στάδια:

� µεταφορά και αποθήκευση των πρώτων υλών (οργανικά απόβλητα και

προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών)

� προεπεξεργασία (προϋδρόλυση, εξυγίανση) των οργανικών αποβλήτων

� ανάµειξη των αποβλήτων µε τα προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών

� αναερόβια χώνευση του µείγµατος και παραγωγή βιοαερίου

� επεξεργασία/καθαρισµός του βιοαερίου (αποθείωση)

� καύση του βιοαερίου σε ΜΕΚ και συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής

ενέργειας

� επεξεργασία και διαχείριση χωνευµένης ιλύος



• Μεταφορά και αποθήκευση των οργανικών αποβλήτων →→→→ οσµές

� µεταφορά υδαρών αποβλήτων αποκλειστικά µε βυτιοφόρα οχήµατα

� αποθήκευση σε υπόγεια στεγανή δεξαµενή, εντός κτιρίου

� εγκατάσταση συστήµατος απόσµησης συνεχούς λειτουργίας

(αναρρόφηση απαερίων, πλυντρίδα H2SO4, φίλτρα ενεργού άνθρακα)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Αποθείωση του βιοαερίου →→→→ απελευθέρωση H2S στην ατµόσφαιρα

� πρωτοβάθµια δέσµευση H2S µε εισαγωγή αέρα στο πάνω µέρος των

αντιδραστήρων, οξείδωση του H2S προς στοιχειακό S

� δευτεροβάθµια δέσµευση H2S και κατακράτηση αιωρούµενης

σωµατιδιακής ύλης σε βιολογική πλυντρίδα, µετατροπή του H2S σε H2SO4

� τριτοβάθµια δέσµευση του H2S σε συστοιχία φίλτρων ενεργού άνθρακα, 

προσρόφηση του εναποµένοντος H2S και επίτευξη επιθυµητής ποιότητας

του βιοαερίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Απαέρια καύσης του βιοαερίου

� Για τα καυσαέρια τίθενται τα εξής όρια εκποµπών: 

CO: < 650 mgr/Nm3

NOx: < 500 mgr/Nm3

SO2: < 350 mgr/Nm3

H2S: <    5 mgr/Nm3

άκαυστοι υδρογονάνθρακες: < 150 mgr/Nm3

σωµατιδιακή ύλη (PM): <   50 mgr/Nm3

Τα προαναφερόµενα ανά ρύπο όρια εκποµπών ισχύουν επί ξηρού
καυσαερίου, σε κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) θερµοκρασίας και πιέσεως (0oC, 1 
bar) και για περιεκτικότητα αναφοράς σε µοριακό οξυγόνο (O2) ίση µε 5% 
κ.ο.

(TA Lüft, 2002)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Επεξεργασία και διαχείριση της χωνευµένης ιλύος

� Σαν κατάλοιπο της διεργασίας αναερόβιας χώνευσης προκύπτει
µία ιλύς (digestate), πλούσια σε άζωτο, φωσφόρο, κάλιο (NPK), 
καθώς και σε οργανικό υπόστρωµα. 

� Η ιλύς αυτή µπορεί - υπό προϋποθέσεις - να χρησιµοποιηθεί σαν
οργανικό λίπασµα/βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία.  

� Ο Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-02-2012) εισαγάγει την έννοια
του υποπροϊόντος (by-product) µίας παραγωγικής διαδικασίας, 
διαχωρίζοντάς την από την έννοια του αποβλήτου (άρθρο 12, παρ. 
1).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Πριν µερικές µόλις ηµέρες το Υ.ΠΕ.Κ.Α. εξέδωσε την Εγκύκλιο

1604.81/03-04-2012, µε οδηγίες προς τις περιβαλλοντικές

Υπηρεσίες σχετικά µε τη διαχείριση της χωνευµένης ιλύος, που θα

προκύπτει από σταθµούς βιοαερίου.

• Το υπουργείο αναγνωρίζει µε τον τρόπο αυτό ότι το συγκεκριµένο

θέµα αποτελεί πάρα πολύ βασική περιβαλλοντική παράµετρο, για τη

λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου.

(Ειδικά αν λάβει υπόψη κανείς το πόσο συχνά και το πόσο…έγκαιρα

αποφασίζει να δώσει διευκρινίσεις το υπουργείο!!!)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ





• Συνηθέστερα εµφανίζονται δύο τρόποι διαχείρισης της χωνευµένης

ιλύος, µέχρι την τελική διάθεσή της σαν λίπασµα: 

� Εναπόθεση της ιλύος σε ανοιχτές, στεγανοποιηµένες
χωµατοδεξαµενές (lagoons) 

� Μηχανική επεξεργασία της ιλύος για το διαχωρισµό του υγρού
κλάσµατος και του στερεού κλάσµατος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Εναπόθεση της ιλύος σε ανοιχτές, στεγανοποιηµένες

χωµατοδεξαµενές (lagoons): 

� Επιτυγχάνεται µείωση του περιεχόµενου νερού στην ιλύ µέσω
φυσικής εξάτµισης →→→→ συµπύκνωση της ιλύος

� Επιτυγχάνεται περαιτέρω αερόβια χώνευση (κοµποστοποίηση) της
ιλύος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ



• Μηχανικός διαχωρισµός του υγρού κλάσµατος (liquor) και του

στερεού κλάσµατος (fibre) της χωνευµένης ιλύος:



• Σε επίπεδο ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, κεντρικό ρόλο παίζει ο

Κανονισµός (EE) 142/2011











• Επίσης, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 1604.81/03-04-2012, θα πρέπει:     



• Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση των υποπροϊόντων της

αναερόβιας χώνευσης για χρήση στη γεωργία τίθενται και στην

Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 (Φ.Ε.Κ. 641/Β/07-08-1991), η οποία

βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης από νέα Κ.Υ.Α.   

� Καθορίζονται επιτρεπόµενες οριακές τιµές συγκέντρωσης βαρέων

µετάλλων και οργανικών ουσιών, τόσο για τα ίδια τα υποπροϊόντα, 

όσο και για τα εδάφη που πρόκειται να τα δεχθούν.  

� Καθορίζεται η συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων των

υποπροϊόντων και των εδαφών.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ









Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


