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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 

από βιοµάζα/βιοαέριο, εγκατεστηµένης ισχύος ≤0,5MW 

Σύµφωνα µε το ν. 3468/2006, άρθρ. 8, παρ. 13, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 

3851/2010, άρθρ. 3, παρ. 2, και ισχύει, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 

βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων, µε εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει το 0,5MW, 

εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ), υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- δεν εγκαθίστανται σε γήπεδα, που βρίσκονται σε οριοθετηµένες περιοχές του δικτύου 

Natura ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό µέτρα από την οριογραµµή 

του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, 

- δεν γειτνιάζουν, σε απόσταση µικρότερη των εκατόν πενήντα µέτρων, µε σταθµό ΑΠΕ της 

ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί για αυτόν 

άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική εγκατεστηµένη 

ισχύς του συνόλου των σταθµών δε υπερβαίνει το ανωτέρω όριο ισχύος. 

Η ως άνω, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, αφορά αποκλειστικά την αυτοτελώς λειτουργική µονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής µετά των διατάξεων τροφοδοσίας του καυσίµου και διάθεσης της 

παραγόµενης ηλεκτρικής και της συµπαραγόµενης θερµικής ενέργειας.  

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης  
Επενδυτών για έργα ΑΠΕ 
Τµήµα ΑΠΕ 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/24650 

 
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας : 101 92  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ν. Ντζούρας 
Τηλ. : 210-69.69.360 
Fax : 210-69.69.448 
Ε-mail : ntzourasn@eka.ypeka.gr 

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών 
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Έργα ή δραστηριότητες σχετιζόµενα µε τη µεταφορά, υποδοχή, συγκέντρωση, επεξεργασία 

και αποθήκευση πρώτων υλών, απαραίτητων για την τροφοδοσία της µονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµη πρώτη ύλη, καθώς και έργα ή δραστηριότητες σχετιζόµενα µε 

την µεταφορά, υποδοχή, αποθήκευση και επεξεργασία πρώτων υλών προς παραγωγή 

βιοαερίου, µεταφορά και διάθεση δευτερογενώς παραγόµενων αέριων, στερεών ή υγρών 

(υπό-/παρά-) προϊόντων ή αποβλήτων, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και 

εν γένει προετοιµασίας της καύσιµης ύλης της µονάδας, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Συνοψίζοντας, έργο ή δραστηριότητα που περιλαµβάνει επί µέρους έργα ή δραστηριότητες, 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί µέρους έργου ή δραστηριότητας µε τις 

σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη κατηγορία, 

σύµφωνα και µε τις διατάξεις του πρόσφατου ν. 4014/2011, άρθρο 1, παρ. 5. Εποµένως η 

κατάταξη του συνόλου του έργου, σε κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και η 

αρµόδια κατά περίπτωση αδειοδοτούσα υπηρεσία, καθορίζονται από εκείνο το τµήµα του 

έργου, του οποίου η αρµοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανήκει στο ανώτερο 

διοικητικά επίπεδο (κεντρικό ΥΠΕΚΑ, απόφαση Γενικού Γραµµατέα οικείας αποκεντρωµένης 

διοίκησης, υπηρεσία οικείας Περιφέρειας). 

Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί βεβαιώσεις απαλλαγής της υποχρέωσης 

έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση αυτή αφορά 

αποκλειστικά την αυτοτελώς λειτουργική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µετά των διατάξεων 

τροφοδοσίας του καυσίµου και διάθεσης της παραγόµενης ηλεκτρικής και της 

συµπαραγόµενης θερµικής ενέργειας.   
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Ιωάννης Μανιάτης 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  
4. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3) 
5. ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΥΠΕΚΑ, Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73  ΑΘΗΝΑ (3) 

 


