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Σχετ. : Η Εγκύκλιος 4/2012 (Α.Π. οικ. 1604.81/3.4.2012 – Α∆Α: Β4ΩΡ0-ΦΟΚ) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και 
θερµικής ενέργειας µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται από 
αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας».       

 
 
 
 
Σε συνέχεια της σχετικής Εγκυκλίου 4/2012, και για την ορθή εφαρµογή αυτής, 
διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας µη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου 
µε τελικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας θα πρέπει: 
 
1. Να παρατίθενται τα ισοζύγια αζώτου και φωσφόρου αναλυτικά, τα οποία 

εξαρτώνται αποκλειστικά  από τη σύνθεση των πρώτων υλών, προκειµένου να 
υπολογίζεται η απαιτούµενη έκταση για τη διάθεση του υγρού (ελαιώδες 
κατάλοιπο)/ στερεού χωνεµένου υπολείµµατος.     

2. Να εξασφαλίζονται και να υποδεικνύονται οι χώροι διάθεσης του οργανικού υγρού 
(ελαιώδες κατάλοιπο)/ στερεού λιπάσµατος και βελτιωτικού εδάφους. Απαραίτητη 
είναι η προσκόµιση υπεύθυνων δηλώσεων, ή ιδιωτικών συµφωνητικών στα οποία 
ο ιδιοκτήτης ή ο µισθωτής του αγροτεµαχίου δηλώνει υπευθύνως ή συµφωνεί: 

 
α) την έκταση του αγροτεµαχίου σε τετραγωνικά µέτρα, διάθεσης του ελαιώδους  

κατάλοιπου 
β) την θέση, το τοπωνύµιο, το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και τον ∆ήµο της θέσης του 

αγροτεµαχίου και  
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γ) ότι θα χρησιµοποιεί  (όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά που έχει το ελαιώδες 
κατάλοιπο) ως µέσο λίπανσης του αγροτεµαχίου το οργανικό υγρό (ελαιώδες 
κατάλοιπο) της βιοµηχανίας παραγωγής βιοαερίου µε την επωνυµία 
«..........................» σε ποσότητες θρεπτικών συστατικών ανά στρέµµα που 
επιβάλει η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

3. Ο φορέας υλοποίησης του έργου, στην ΜΠΕ που θα υποβάλλει για αξιολόγηση 
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, θα πρέπει σε παράρτηµα αυτής να 
παρουσιάζει χάρτη εντοπισµού µε αριθµηµένα τα αγροτεµάχια διάθεσης του 
ελαιώδους κατάλοιπου και σε αντιστοιχία µε τις υπεύθυνες δηλώσεις ή τα ιδιωτικά 
συµφωνητικά της παραγράφου 2 ανωτέρω. 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης (αλλαγής) αγροτεµαχίων διάθεσης του ελαιώδους 
κατάλοιπου, µε άλλα ίσης ή µεγαλύτερης έκτασης, κατά την φάση λειτουργίας του 
έργου τότε ο φορέας του έργου υποβάλλει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή 
προς ενηµέρωση, τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις ή ιδιωτικά συµφωνητικά 
καθώς και το σχετικό χάρτη που προαναφέρθηκαν στα εδάφια 2 και 3. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου.   

Τα παραπάνω δεν είναι απαιτητά στην περίπτωση του στερεού υπολείµµατος που 
διατίθεται ενσακισµένο για εµπορική χρήση ως λίπασµα ή εδαφοβελτιωτικό σε όλη 
την χώρα.   

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΚΑ 

 

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1.  Γραφείο Υπουργού 

2.  Γραφείο Γεν. Γρ. Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

3.  Γραφείο Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος 

4.  ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού  

5.  ∆/νση ΕΑΡΘ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ     

1. ΕΥΠΕ   
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα  Β΄        
4. Μ. Γκιόκα 
5. Α. Καϊτατζή 
6. Β. Πάτση 
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