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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, αλιεία, 
προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων

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

• 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



Υφιστάμενη Κατάσταση 
Εγκατεστημένη Ισχύς (kW)

Επωνυμία Δήμος
Εγκ. Ισχύς 

(kW)

ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αλεξάνδρειας 250

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φιλιππιάδας 1000

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριπόλεως 500

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 250

ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 500

ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 260

ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1000

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 250

ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΤΖΙΑΚΑΣ Ο.Ε. Βισαλτίας 1000

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 500

ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΜΑΚΗ - ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SIVISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 300

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 500

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 1000

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1000

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1000

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 245

ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 500

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5000

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 1000

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΡΟΥ 810

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 844

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 100

17809



Βιοενέργεια Σοχού – Σοχός Θεσσαλονίκης 



ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ – ΚΟΖΑΝΗ 



MegaBiogas , Μέγαρα

bioΚρεκας, Καβάλα

Γκασνάνης Α.Ε. - Βέροια



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)
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Προτάσεις και Λύσεις (i)

Eνσωμάτωση βιοαερίου στα 
μεγάλα αστικά κέντρα Κερατέα 3



Προτάσεις και Λύσεις (i)

• Αλλαγή των κριτηρίων χωροθέτησης των σταθμών βιοαερίου
✓Η κάλυψη των μονάδων να αυξηθεί κατά παρέκκλιση όλων των ανωτέρω 

όρων της νομοθεσίας.
✓Στην κάλυψη των μονάδων βιοαερίου να μην προσμετρούνται τα σιρό 

αποθήκευσης των φυτικών, καθώς και τα Lagoon αποθήκευσης του 
χωνεμένου υπολείμματος.

✓Μέγιστο ύψος να θεωρείται το ύψος των δεξαμενών και ειδικότερα το ύψος 
των τοιχίων  και όχι το ύψος των αεροφυλακίων όπου αποθηκεύεται το 
βιοαέριο.

✓Συμβούλιο αρχιτεκτονικής να απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που 
εγκαθίστανται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους προστατευόμενες ως 
προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα.

✓Η κατηγορία πυροπροστασίας να είναι χαμηλού κινδύνου και όχι μέσου ή 
υψηλού, λόγω της φύσης του έργου.



Προτάσεις και Λύσεις (ii)
• Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.

✓Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς σε μονάδες μικρότερες των 1ΜW, δηλαδή να 
απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική διαδικασία μέσω ΠΠΔ.

✓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 μην απαιτείται παστερίωση ούτε κατά την είσοδο, ούτε κατά την έξοδο της πρώτη ύλης –

χωνεμένου υπολείμματος σε μονάδες που επεξεργάζονται ΖΥΠ της κατηγορίας 2 υπό 
προυποθέσεις & 3.

✓Να επιτρέπονται μονάδες Βιοαερίου εντός ΖΟΕ.
✓Προτεραιότητα πληρωμής στο ΛΑΓΗΕ λόγω του μεγάλου κόστους 

λειτουργίας.



Προτάσεις και Λύσεις (iii)
Άμεση απόσυρση της οδηγίας με Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15 (ΦΕΚ 3924/7-12-

2016)

Ε3-2 Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από

προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία,

διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m3 ανά

στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργειών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής

τα 8 m3 ανά στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος II.».

• Η εποχική παραγωγή των υγρών (χειμερινοί μήνες) δεν επιτρέπει τη διάθεσή τους.
• Η προσωρινή αποθήκευση (10 ημέρες) δεν αρκεί να εξουδετερώσει το υψηλό 

οργανικό/ρυπαντικό  τους φορτίο 
• Τα περισσότερα ελαιουργεία της χώρα δεν έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης σύμφωνα με 

τα ορθά πρότυπα διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. 
• Υπάρχει δυσκολία στην αποδόμηση του υψηλού οργανικού φορτίου στο φυσικό περιβάλλον
• Η εδαφική διάθεση των ΥΑΕ ακόμα και σε δενδρώδεις καλλιέργειες μπορεί να επιφέρει 

αποτελέσματα φυτοτοξικών δράσεων αν δεν προηγηθεί σωστή διαχείριση τους.
• Μονόδρομος η προώθησή τους στην αναερόβια διαχείριση (παραγωγή βιοαερίου) που μειώνει 

σημαντικά το οργανικό τους φορτίο και τα καθιστά ιδανικά για εδαφική διάθεση σε 
καλλιέργειες. Σύνδεση μητρώου αποβλήτων με τα βιοαέρια.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
info@spebio.gr

Νάξου 12 Χαλάνδρι, 15235
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