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Πεξίιεςε 

 

 Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζνχλ ηα πιαίζηα θαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ θαη ραξάδνπλ κηα εζληθή ζηξαηεγηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Διιεληθήο φζν αλαθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ην θιάδν ηνπ 

biodiesel. Μέζα απφ κηα αξρηθή γλσξηκία κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη αλάιπζε 

ηνπ θιάδνπ ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη επξσπατθφ επίπεδν, επηρεηξνχκε λα 

αλαιχζνπκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα δηακνξθψζνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα 

γηα ηηο δξάζεηο – κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ θαη ησλ παξαγσγψλ ηνπ. Σέινο, νη πξνηάζεηο επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ην ζηίγκα 

ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο κε απψηεξν 

ζθνπφ – ζηφρν ηελ εχξσζηε θαη νκαιή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 4 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Αηζζαλφκελνο έληνλε θαη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή 

ηξαηεγηθή» πνπ κε ηελ άνθλε πξνζπάζεηα ηνπο , κνπ κεηαιακπάδεπζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, ελψ ζα  ήζεια 

λα κνπ επηηξαπεί λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ πξφεδξν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θ. Ησάλλε Πνιιάιε ,  γηα  ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία  θαη ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ  γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο θ. Φξαγθίζθν Μπαηδηά θαζψο θαη ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. ηδεξά 

Γεκήηξην, ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θ. Ησάλλε Γέκπην θαη ηνλ θ. 

Αζαλάζην Εαραξφπνπιν ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, γηα ηηο ρξήζηκεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο  πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

παξείραλ. 

Θεσξψ φκσο φηη ζα ήηαλ παξάιεςή κνπ θαη γηα απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηά κνπ, ζηάζεθε  δίπια κνπ θαη κε 

ζηήξημε ζε φιεο ηηο θάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο.  

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 5 

Πεξηερόκελα 

Κεθάιαην 1
ν
 : Πεξηγξαθή θαη Αλάιπζε Πξντόληνο 

1. Πξντόλ – Βηνληίδει        8 

1.1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή       11 

1.2. Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο Βηνληίδει     12 

1.3. Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο Βηνληίδει     13 

 

Κεθάιαην 2
ν
 : Παξαγσγή – Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

2. Παξαγσγή Βηνληίδει        14 

2.1. Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο      14 

2.2.Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Βηνληίδει     21 

2.3. Παξαπξντόληα ηεο Παξαγσγήο Βηνληίδει    25 

2.4. Πξώηεο ύιεο – Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο    26 

2.4.1. Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ    35 

2.4.2. Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ   37 

 

Κεθάιαην 3
ν
 : Αλάιπζε ρεηηθήο Αγνξάο 

 

3. Αγνξά          37 

3.1. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 37 

3.2. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζηελ Δπξώπε(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 39 

3.3. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζε Σξίηεο Υώξεο(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 42 

 

Κεθάιαην 4
ν
 : Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία 

 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάζηαζε      44 

4.1. Κόζηνο Παξαγσγήο       44 

4.1.1. Αξρηθό Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο     44 

4.1.2. Κόζηνο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο    45 

4.2. Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο      46 

4.3. Κίλεηξα/Δπηδνηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή Βηνληίδει   50 

4.3.1. Αλαπηπμηαθόο Νόκνο      50 

4.3.2. Γ’ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο    52 

 

Κεθάιαην 5
ν
 : Αλάιπζε Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ 

 

5. Ννκνζεηηθό Πιαίζην        53 

5.1. Δζληθό Δπίπεδν        54 

5.2. Δπξσπατθό Δπίπεδν       56 

 

Κεθάιαην 6
ν
 : Τθηζηάκελεο ηξαηεγηθέο 

 

6. ηξαηεγηθή γηα ην Βηνληίδει      58 

6.1. Διιεληθή ηξαηεγηθή       58 

6.2. Δπξσπατθή ηξαηεγηθή      64 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 6 

Κεθάιαην 7
ν
 : Υάξαμε Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

 

7. Πξόηαζε Γηα Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή    67 

7.1. Πεξίιεςε         67 

7.2. Πεξί Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο     68 

7.3. Κηλεηήξηεο Γπλάκεηο        69 

7.4. Όξακα Διιεληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο    71 

7.5. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε        73 

7.6. Αλαβάζκηζε πκβνπιίνπ Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο   73 

7.7. Γεκηνπξγία Σερλνινγηθήο Πιαηθόξκαο Βηνθαπζίκσλ  74 

 

Κεθάιαην 8
ν
 : πκπεξάζκαηα 

 

8. ύλνςε         76 

8.1. πκπεξάζκαηα        76 

 

Βηβιηνγξαθία         79 

 

Λίζηα Γξαθεκάησλ 

Δηθόλα 1: Γείγκα Biodiesel       9 

Δηθόλα 2: Rudolf  Diesel        11 

Δηθόλα 3: ρέδην εγθαηάζηαζεο RMEnergy-4000/DPA   15 

Δηθόλα 4: Γεμακελέο απνζήθεπζεο ειαίνπ      15 

Δηθόλα 5: Γεμακελέο απνζήθεπζεο γιπθεξίλεο     16 

Δηθόλα 6: Μπξνζηηλή όςε ηνπ θνληέηλεξ RMEnergy-4000/DPA  18 

Δηθόλα 7: Πίζσ όςε ηνπ θνληέηλεξ RMEnergy-4000/DPA   18 

Δηθόλα 8: Μνλάδα Παξαγσγήο Biodiesel     21 

Δηθόλα 9: Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Biodiesel      25 

Δηθόλα 10: Διαηνθξάκβε        28 

Δηθόλα 11: Ζιίαλζνο        30 

Δηθόλα 12: Βακβάθη        31 

Δηθόλα 13: όγηα         32 

Δηθόλα 14: Γεσξγηθή Παξαγσγή Αλά Ννκό     33 

Δηθόλα 15: Κύξηεο Διιεληθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο Biodiesel  39 

Δηθόλα 16: Μεξίδην Δπξσπατθήο Παξαγσγήο     41 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 7 

Δηθόλα 17: Γπλακηθόηεηα Μνλάδσλ  Παξαγσγήο    42 

Δηθόλα 18: Πνζνζηηαία Μεξίδηα Κξηηεξίσλ γηα ηε Πνζόζησζε  62 

 

Λίζηα Πηλάθσλ 

Πίλαθαο 1: Ηδηόηεηεο πκβαηηθνύ Diesel – Biodiesel    9 

Πίλαθαο 2: Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Biodiesel    10 

Πίλαθαο 3: Απνδόζεηο Biodiesel/ είδνο θαιιηέξγεηαο    28 

Πίλαθαο 4: Πεξηβαιινληηθά Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ  36 

Πίλαθαο 5: Κνηλσληθννηθνλνκηθά Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 36 

Πίλαθαο 6: Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ  37 

Πίλαθαο 7: Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ ζην Πεξηβάιινλ 37 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηώζεηο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ην 2009   38 

Πίλαθαο 9: Παξαγσγή Biodiesel ζηελ Δ.Δ.     40 

Πίνακας 10: Ανάλυση Κόστους Εγκατάστασης    44 

Πίλαθαο 11: Αλάιπζε Κόζηνπο Παξαγσγήο     45 

Πίλαθαο 12: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Διαηνθξάκβεο   48 

Πίλαθαο 13: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Ζιίαλζνπ    49 

Πίλαθαο 14: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2008    61 

Πίλαθαο 15: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2009    62 

Πίλαθαο 16: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2010    63 

    

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 8 

Κεθάιαην 1
ν
 : Πεξηγξαθή θαη Αλάιπζε Πξντόληνο 

  

 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα αλάιπζε θαη γλσξηκία κε ην πξντφλ πνπ είλαη 

ην βηνληίδει. Αλαθέξνληαη νη ρξήζεηο ηνπ, νη ηδηφηεηεο ηνπ ελψ γίλεηαη θαη κηα 

ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

1. Πξντόλ – Βηνληίδει 

 

Σν βηνληίδει είλαη θπηηθφο εζηέξαο, βηναπνηθνδνκήζηκνο ρσξίο ζείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν ηνπ ζπκβαηηθνχ ληίδει πξνο απνθπγή ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ρεκηθή 

δηεξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ θαιείηαη δηεζηεξνπνίεζε.  

Με ηνλ φξν βηνκάδα νλνκάδνπκε νπνηνδήπνηε πιηθφ παξάγεηαη απφ 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο (φπσο είλαη ην μχιν θαη άιια πξντφληα ηνπ δάζνπο, 

ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, θηελνηξνθηθά απφβιεηα, απφβιεηα βηνκεραληψλ 

ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη φηη είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαη φηη 

παξέρεη ελέξγεηα απνζεθεπκέλε κε ρεκηθή κνξθή.  

Υξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν ηνπ ζπκβαηηθνχ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο γηα φινπο ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, ρσξίο λα αθήλεη θαηάινηπα 

θαηά ηελ θαχζε ηνπ ζηνλ θηλεηήξα θαη ρσξίο λα πξνθαιεί θζνξέο ζηελ αληιία 

πεηξειαίνπ. Δίλαη επίζεκα πηζηνπνηεκέλν σο απνδεθηφ θαχζηκν απφ φιεο ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο  θαη εηαηξίεο θαηαζθεπήο  θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ 

κίμε 5% κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει είλαη αξθεηή ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εθπνκπή 

θαπλνχ απφ ηνλ θηλεηήξα. Σν βηνληίδει δελ πεξηέρεη θαλέλα θιάζκα πεηξειαίνπ, 

αιιά κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία µε ην ζπκβαηηθφ ληίδει 

θίλεζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη έλα κείγκα βηνληίδει/ληίδει. Σν κείγκα απηφ 
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νλνκάδεηαη Βxx, φπνπ xx είλαη ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ βηνληίδει κέζα ζην 

κείγκα. Έηζη Β20 είλαη ην κείγκα βηνληίδει/ληίδει πνπ πεξηέρεη 20% βηνληίδει θαη 

80% ληίδει, ελψ ην Β100 αλαθέξεηαη ζην θαζαξφ (100%) βηνληίδει. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ην βηνληίδει παξνπζηάδεη παξφκνηεο ηδηφηεηεο µε ην ζπκβαηηθφ ληίδει 

(φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πίλαθα 1). 

Ηδηόηεηεο Biodiesel πκβαηηθό Diesel 

Κατώτερη Θερμογόνοσ Δφναμη (kcal/kg) 9040  10200  

ημείο Ανάφλεξησ  (°C) 91 – 135  77  

Πυκνότητα (kg/l) ςτουσ 15 °C 0,88  0,84  

Μοριακό Βάροσ (kg/kmol) 296  170 – 200  

Αριθμόσ Κετανίων 54  50  

Περιεκτικότητα O2 (κ.β. %) 9,2 – 11,0  0-0,6  

 

Πίλαθαο 1: Ηδηόηεηεο Diesel - Biodiesel 

Ζ ιηπαληηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη, δηφηη πξνέξρεηαη απφ ηξηγιπθεξίδηα (έιαηα), 

ην θαζηζηνχλ θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πξφζζεην γηα ηελ ιηπαληηθή ελίζρπζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ληίδει, φηαλ απηφ είλαη ζε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν θάησ απφ 450 ppm.                     

    Δηθόλα 1 : Γείγκα Biodiesel 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 10 

 Ζ νδεγία πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ην βηνληίδει είλαη ε DIN EN 

14214 , (βιέπε παξαθάησ πίλαθα). 

 

 

 
 

Πίλαθαο 2: Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Biodiesel 
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1.1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

 Όηαλ ν Γξ Rudolf Diesel παξνπζίαζε ηελ 

θαηλνηφκν κεραλή ηνπ ζηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ 

1900ζην Παξίζη ε νπνία ιεηηνπξγνχζε κε θπηηθφ έιαην 

(θηζηηθηψλ), δήισζε φηη «ε κεραλή diesel κπνξεί λα 

θηλεζεί κε ηα θπηηθά έιαηα βνεζψληαο αξθεηά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ησλ ρσξψλ πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ» Απηή ε δήισζε είλαη ηφζν αιεζηλή 

ζήκεξα, φπσο ήηαλ ζηελ έλαξμε ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα. 

Αιιά θαη φηαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ «ν άμνλαο» αληηκεηψπηδε έιιεηςε πγξψλ θαπζίκσλ (θπξίσο 

πεηξειαίνπ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεγαιεπήβνισλ ζηφρσλ ηνπ, ζηξάθεθε ζε 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ θπηηθά έιαηα. 

 Σειηθά θαζηεξψζεθε ην πεηξέιαην (diesel) αθνχ πξνείρε ζε πνζνηηθή 

δηαζεζηκφηεηα πξψηεο χιεο αιιά θαη σο νηθνλνκηθφηεξε θαη επθνιφηεξε παξαγσγή 

απφ απηή ηνλ θπηηθψλ ειαίσλ. Δληνχηνηο, ν ζεκεξηλφο επηζθαιήο ελεξγεηαθφο ηνκέαο 

επηδεηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπνληαο ζηελ ελεξγεηαθή ηεο απεμάξηεζε αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνέβε ζηελ ππνρξεσηηθή θαηαλάισζε πνζνζηνχ 

βηνληίδει απφ φια ηα κέιε θξάηε ηεο. 

 Ση είλαη φκσο ην βηνληίδει; Οη κεζπιεζηέξεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θπηηθά έιαηα απνηεινχλ έλα αλαλεψζηκν ππνθαηάζηαην ηνπ ληίδει, 

γλσζηφ σο βηνληίδει. Απφ ρεκηθήο άπνςεο, ην βηνληίδει παξάγεηαη απφ 

κεηεζηεξνπνηήζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θπηηθψλ ειαίσλ κε κεζαλφιε (απνθαινχκελνη 

«κεζπιηθνί εζηέξεο ιηπαξνχ νμένο», FAME). 

Δηθόλα 2: Rudolf  Diesel 
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 Σν biodiesel, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

άξρηζε λα παξάγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Δάλ θαη νη πνζφηεηεο παξαγσγήο είλαη 

αξθεηά θάησ απφ εθείλεο ηεο αηζαλφιεο, ε παξαγσγή biodiesel έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαγσγήο ηνπ ζηελ ΔΔ. Ζ Γεξκαλία, ε 

Γαιιία θαη ε Ηηαιία παξήγαγαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

biodiesel ην 2002. 

 

1.2. Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο Βηνληίδει 

πλνπηηθά ην βηνληίδει παξνπζηάδεη ηα θάησζη πιενλεθηήκαηα: 

 Δίλαη πξντφλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (βηνκάδαο). 

 Ζ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ κπνξεί λα παξαρζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν 

δεκηνπξγψληαο λέεο επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, θαη λα ειαηηψζεη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

 Δίλαη θαζαξφ, κε ηνμηθφ, βηναπνθνδνκήζηκν θαχζηκν. 

 Γελ πεξηέρεη αξσκαηηθέο ελψζεηο. 

 Έρεη πνιχ ρακειέο εθπνκπέο SOx, CO, HC, αηζάιεο θαη PM. 

 Ζ θαχζε ηνπ δελ απμάλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε CO2. 

 Έρεη παξφκνηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην ή ζε κίγκαηα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

πεηξειαηνκεραλέο. 

 Έρεη κεγαιχηεξν ζεκείν αλάθιεμεο, κεγαιχηεξν αξηζκφ θεηαλίνπ θαη 

θαιχηεξεο ιηπαληηθέο ηθαλφηεηεο απφ ην ζπκβαηηθφ ληίδει. 

 Νέεο ή ήδε ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

ελεξγεηαθέο, ππνζηεξίδνληαο έηζη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 
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 Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο απαηηνχλ ρακειφηεξα επίπεδα ιίπαλζεο θαη 

κεησκέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, κε ζπλέπεηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Δπνκέλσο ην βηνληίδει απνηειεί θαιή πξννπηηθή ελαιιαθηηθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο 

γηα θαηλνχξγηεο θαιιηέξγεηεο πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο γηα ηνλ αγξφηε. 

 

1.3. Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο Βηνληίδει 

 

 Έλα ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ βηνληίδει είλαη ην πςειφ 

θφζηνο παξαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ απηή ηε ζηηγκή. Οη πεξηζζφηεξεο εθηηκήζεηο 

ηνπνζεηνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο ιίηξνπ βηνληίδει πεξίπνπ ζηα 83 ιεπηά (ρσξίο 

λα ππνινγηζηνχλ ινηπά έμνδα). χκθσλα µε ππνινγηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο εθηηκάηαη φηη γηα µία ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηα 74+ δνιάξηα ην βαξέιη, ε 

ηειηθή ηηκή ηνπ βηνληίδει κπνξεί λα είλαη αληαγσλίζηκε εθείλεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ληίδει, ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξεπλεο γηα ηελ αλαδήηεζε πην νηθνλνκηθψλ 

ηξφπσλ παξαγσγήο βηνληίδει (βηνθαχζηµα 2
εο 

γεληάο). Ζ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

βηνληίδει ζε νμπγφλν (11% θαηά βάξνο) ε νπνία νδεγεί θαη ζε πην πιήξεο θαχζε ηνπ 

θαπζίκνπ θαη ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ βιαβεξψλ ξχπσλ έρεη φκσο µία 

αξλεηηθή παξελέξγεηα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξήζε βηνληίδει (Β100) πξνθαιεί 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ NOx θαηά πεξίπνπ 10% ζε ζχγθξηζε µε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ληίδει. Δληνχηνηο, ε ρξήζε θάπνηνπ θαηαιχηε ζηε κεραλή Diesel ζα 

κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο Ννx. 

 Σαπηφρξνλα, ην βηνληίδει «παγψλεη»(δειαδή ράλεη ηελ απαηηνχκελε ηνπ 

ξεπζηφηεηα γηα λα θηλείηαη κέζα ζηε κεραλή) ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απ’ φηη ην 

ληίδει. Ωο απνηέιεζκα ην ρεηκψλα ζηηο πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (Βφξεηα Ακεξηθή θαη Δπξψπε) παξαηεξνχληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 14 

θαηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο. Σν πξφβιεκα βέβαηα κπνξεί λα επηιπζεί 

µε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ νπζηψλ πξνθεηκέλνπ ε πήμε ηνπ θαπζίκνπ ιφγσ θξχνπ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ Διιάδα 

ην ζέκα απηφ δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο ζηε ρψξα δελ «πέθηνπλ» ζρεδφλ πνηέ θάησ απφ ηα επίπεδα ησλ -30C 

πνπ είλαη ην φξην θάησ απφ ην νπνίν ε ρξήζε βηνληίδει. 

 

Κεθάιαην 2
ν
 : Παξαγσγή – Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Μεηά ηε γλσξηκία κε ην πξντφλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, επηρεηξνχκε λα 

αλαιχζνπκε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βηνληίδει. Ο ηξφπνο 

παξαγσγήο, νη χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα παξαπξντφληα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο αλαιχνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη 

θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. 

 

2. Παξαγσγή Βηνληίδει 

 

2.1. Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 

 

 Γηα λα νινθιεξσζεί κηα κνλάδα παξαγσγήο biodiesel ζα απαηηεζνχλ θάπνηεο 

θηεξηαθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έηζη ινηπφλ, παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη απηά πνπ απαηηνχληαη καδί κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε κηαο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 13.000(ρηιηφιηηξσλ) biodiesel ζχκθσλα κε 

ηα γεξκαληθά πξφηππα εγθαηάζηαζεο θαη παξαγσγήο. 
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Δηθόλα 3: ρέδην εγθαηάζηαζεο RMEnergy-4000/DPA 

 

Δηθόλα 4: Γεμακελέο απνζήθεπζεο ειαίνπ 
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Γεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ 

Ζ δεμακελή ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 20tn. Θα είλαη νξηδφληηα θπιηλδξηθή 

δηακέηξνπ 2,30m θαη κήθνπο 5,00m κε ζνισηνχο ππζκέλεο. Σν πεξίβιεκα ηεο 

δεμακελήο θαηαζθεπάδεηαη απφ ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 5mm ελψ νη ππζκέλεο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 6mm. 

Ζ δεμακελή ζα θέξεη ζην πάλσ κέξνο ηεο αλζξσπνζπξίδα γηα πξφζβαζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, ζηφκην πιήξσζεο θαη ζηφκην εμαεξηζκνχ. ην θάησ κέξνο ηεο, ζην 

ρακειφηεξν ζεκείν, ππάξρεη ζηφκην αδεηάζκαηνο (drain) θαη ζηφκην πξνζαγσγήο 

λεξνχ ζηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο biodiesel. 

Ζ δεμακελή αθνχ νινθιεξσζεί ζα ακκνβνιεζεί θαη ζα βαθεί κε 

πξνζηαηεπηηθφ αζηάξη θαη ειαηφρξσκα ζε δχν ζηξψζεηο. 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο γιπθεξίλεο 

Δηθόλα 5: Γεμακελέο απνζήθεπζεο γιπθεξίλεο 
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Οη δεμακελέο ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 80tn. Ζ θάζε κία δεμακελή ζα είλαη νξηδφληηα 

θπιηλδξηθή δηακέηξνπ 2,85m θαη κήθνπο 8,00m κε ζνισηνχο ππζκέλεο. Σν πεξίβιεκα 

ηεο δεμακελήο θαηαζθεπάδεηαη απφ ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 5mm ελψ νη ππζκέλεο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 6mm. 

Ζ δεμακελή ζα είλαη κε δηπιά ηνηρψκαηα ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ηνηρσκάησλ 

(εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) ζα είλαη 50mm. 

Ζ δεμακελή ζα θέξεη ζην πάλσ κέξνο ηεο αλζξσπνζπξίδα γηα πξφζβαζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, ζηφκην γεκίζκαηνο γιπθεξίλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 

biodiesel θαη ζηφκην εμαεξηζκνχ. 

ην θάησ κέξνο ηεο, ζην ρακειφηεξν ζεκείν, ππάξρεη ζηφκην αδεηάζκαηνο (drain) κε 

ζηνηρείν πξνζέξκαλζεο κε ελαιιάθηε αηκνχ ψζηε θαηά ηελ κεηάγγηζε ηεο 

γιπθεξίλεο απφ ηε δεμακελή πξνο ην φρεκα παξαιαβήο λα ππνβνεζείηαη ε ξνή. 

Σν δηάθελν κεηαμχ ησλ δχν ηνηρσκάησλ αθήλεηαη θελφ ψζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο, 

ε γιπθεξίλε λα κελ δηαρπζεί ζην πεξηβάιινλ αιιά λα παξακείλεη εληφο ηεο 

δεμακελήο (εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο). 

Οη δεμακελέο αθνχ νινθιεξσζνχλ ζα ακκνβνιεζνχλ θαη ζα βαθνχλ κε 

πξνζηαηεπηηθφ αζηάξη θαη ειαηφρξσκα ζε δχν ζηξψζεηο. 
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Δγθαηάζηαζε παξαγσγήο BIODIESEL RMEnergy-4000/DPΑ 

 

 

 

Δηθόλα 6: Μπξνζηηλή όςε ηνπ θνληέηλεξ RMEnergy-4000/DPA 

 

Δηθόλα 7: Πίζσ όςε ηνπ θνληέηλεξ RMEnergy-4000/DPA 
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 Αληηδξαζηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 50001t, κε 

δπλαηφηεηα θελνχ, κε δηπιά ηνηρψκαηα, κφλσζε κε νξπθηνβάκβαθα 50mm 

θαη αλαδεπηήξα 

 Πιαθνεηδείο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο απφ αλνμείδσην ράιπβα 

 Μνλάδα θελνχ αληηεθξεθηηθoχ ηχπoπ 

 χζηεκα ειέγρνπ ππνπίεζεο 

 Αλνμείδσηε αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο 

 Αλαινγηθέο ελδείμεηο 

 πλερήο κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 

 Πεξηνξηζηέο (αζθαιείαο) ζεξκνθξαζίαο 

 χζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Σέζζεξηο (4) δεμακελέο θαζίδεζεο, απφ αλνμείδσην ράιπβα, θπιηλδξηθέο κε 

θσληθφ ππζκέλα, έθαζηε ρσξεηηθφηεηαο 15001t / 20001t 

 Μέηξεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ζε θάζε κία απφ ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο 

 Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηζρχνο πεξίπνπ 200kW / 300kW 

 Μνλάδα ζπλερνχο ζέξκαλζεο πξντφληνο ηζρχνο 50kW 

 Αληιία γηα ην biodiesel (θπγνθεληξηθή αληιία παξνρήο 8-12m3/h) 

 Πλεπκαηηθέο βάλεο κε αλάδξαζε 

 Μνλάδα ζπκπηεζηή 

 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, πξνζηαζίαο ΗΡ54 

 χζηεκα ζσιελνγξακκψλ θαη θαισδηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο θαηά WHG, VbF, VDE θαη ElexV θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο γηα κεραλήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Δγρεηξίδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ην ζχζηεκα RMEnergy-4000 ζηα Αγγιηθά 

ή Γαιιηθά ζε δχν αληίγξαθα 
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 χζηεκα ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο κε PLC θαη νζφλε αθήο 

 πλαξκνιφγεζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ζεκηλάξην γηα ην ζχζηεκα 

RMEnergy-4000 

 ηαζκφο αλάκημε ο ηνπ κίγκαηνο κεζαλφιεο θαη θαπζηηθήο ζφδαο 

 Κπιηλδξηθή δεμακελή απφ αλνμείδσην ράιπβα ρσξεηηθφηεηαο 2200 lt, κε 

ρνάλε θφξησζεο πεξίπνπ 1501t θαη αλαδεπηήξα 

 Αληρλεπηήο θιεηζίκαηνο θαπαθηνχ 

 Αληιία 

 Έιεγρν ηεο ζέζεο ησλ βαιβίδσλ 

 Γχν (2) αλνμείδσηεο πλεπκαηηθέο βάλεο ζχξηνπ, DN150 

 Πξνζηαζία ππεξπιήξσζεο 

 πλερή κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 

 Μέηξεζε ζηάζκεο 

 Αεξφςπθηνο ςχθηεο 30kW 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο Biodiesel - Αληιία θαπζίκνπ. 

Οη δεμακελέο ζα είλαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 300tn (3 ηεκ ρ 100 tn). Ζ 

θάζε κία δεμακελή ζα είλαη νξηδφληηα θπιηλδξηθή δηακέηξνπ 3,5m θαη κήθνπο 10,00m 

κε ζνισηνχο ππζκέλεο. Σν πεξίβιεκα ηεο δεμακελήο θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 5mm ελψ νη ππζκέλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 6mm. 

Ζ δεμακελή ζα είλαη κε δηπιά ηνηρψκαηα ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 

απφ ηνπο Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

ηνηρσκάησλ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) ζα είλαη 50mm. Ζ θάζε δεμακελή ζα θέξεη 

ζην πάλσ κέξνο ηεο αλζξσπνζπξίδα γηα πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζηφκην 

πξνζαγσγήο Biodiesel απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο θαη ζηφκην εμαεξηζκνχ. . 
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ην θάησ κέξνο ηεο, ζην ρακειφηεξν ζεκείν, ππάξρεη ζηφκην αδεηάζκαηνο 

(drain) θαζψο θαη ζηφκην παξνρήο θαπζίκνπ πξνο ην ζηαζκφ δηάζεζεο θαπζίκνπ 

(αληιία θαπζίκνπ). 

Σν δηάθελν κεηαμχ ησλ δχν ηνηρσκάησλ αθήλεηαη θελφ ψζηε ζε πεξίπησζε 

δηαξξνήο, ην biodiesel λα κελ δηαρπζεί ζην πεξηβάιινλ αιιά λα παξακείλεη εληφο ηεο 

δεμακελήο (εληφο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο). 

Οη δεμακελέο αθνχ νινθιεξσζνχλ ζα ακκνβνιεζνχλ θαη ζα βαθνχλ κε 

πξνζηαηεπηηθφ αζηάξη θαη ειαηφρξσκα ζε δχν ζηξψζεηο. 

 Ζ αληιία θαπζίκνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο biodiesel. Δίλαη 

αληίζηνηρεο κνξθήο απηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ, έρεη κεηξεηή 

παξνρήο ζε ιίηξα θαη ζηφκην κε ειαζηηθφ ζσιήλα (κάληθα). 

Δλψ ε ηειηθή κνξθή ηεο κνλάδαο απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

 

Δηθόλα 8: Μνλάδα Παξαγσγήο Biodiesel 

 

2.2.Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Βηνληίδει 

 Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο βηνληίδει πξνβιέπεη ηελ αληίδξαζε θπηηθψλ ή 
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δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ µε κεζαλφιε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη ην βηνληίδει 

(κεζπιεζηέξαο) θαη ε γιπθεξίλε. Μέζσ ηεο θαηάιιειεο δηεξγαζίαο γίλεηαη εθηθηφο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ βηνληίδει σο θαπζίκνπ. Ζ ακθίδξνκε 

απηή αληίδξαζε νλνκάδεηαη κεηεζηεξνπνίεζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία 

θαηαιχηε πνπ ζπλήζσο είλαη ην θαπζηηθφ λάηξην. 

 Σα ππφινηπα παξαπξντφληα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ βηνληίδει έρνπλ 

πνηθίιεο ρξήζεηο. Ζ µελ γιπθεξίλε έρεη θπξηνιεθηηθά εθαηνληάδεο εθαξκνγέο (ζηε 

θαξκαθεπηηθή, ζηε καγεηξηθή, ζηα θαιιπληηθά θιπ.), ε δε πίηα (ππνιείκκαηα ηεο 

έθζιηςεο ησλ ζπφξσλ απ’ φπνπ πξνέθπςε ε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει) 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο δσνηξνθή είηε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο µέζσ θαχζεο. 

 Ζ παξαγσγή ηνπ ιαδηνχ, πνπ είλαη ε θχξηα πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

βηνληίδει, γίλεηαη µέζσ ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ην ηειηθφ πξντφλ ησλ νπνίσλ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ. Σα δχν θπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει είλαη ε ειαηνθξάκβε απφ 

ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην 80% ηεο Δπξσπατθήο παξαγσγήο βηνληίδει θαη ν ειίαλζνο. 

Ζ κέζε απφδνζε ησλ δχν θπηψλ ζε βηνληίδει είλαη 92 θαη 79 ιίηξα αλά ζηξέκκα 

αληίζηνηρα. 

 Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο βηνληίδει είλαη απιή θαη βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή 

ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ (θπηηθψλ ή δσηθψλ) ζε βηνληίδει µέζσ ηεο πξνζζήθεο 

κεζαλφιεο ζχκθσλα µε ηελ αληίδξαζε µεηεζηεξνπνίεζεο. πλνπηηθά ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο:  

i. Οη πξψηεο χιεο ιίπε/έιαηα θαη µεζαλφιε μεξαίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο ζαπψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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ii. Ζ κεζαλφιε αλακηγλχεηαη ζηηο θαηάιιειεο αλαινγίεο µε ηνλ θαηαιχηε ηεο 

αληίδξαζεο µεηεζηεξνπνίεζεο ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη ην θαπζηηθφ λάηξην 

(NaOH). 

iii. ηε ζπλέρεηα νη πξψηεο χιεο δηνρεηεχνληαη ζε αληηδξαζηήξεο φπνπ µέζσ 

αλαδεπηήξσλ γίλεηαη αλάκημε ηεο µεζαλφιεο θαη ησλ ειαίσλ/ιηπψλ 

δηεπθνιχλνληαο ηελ αληίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

iv. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αληίδξαζεο ην κείγκα ζπλήζσο ζεξκαίλεηαη ζηνπο 70 

°C (ιίγν πάλσ απφ ην ζεκείν βξαζκνχ ηεο µεζαλφιεο), ελψ θαη ε κεζαλφιε 

ζην κείγκα βξίζθεηαη ζε πεξίζζεηα. 

v.  Μεηά ηελ πάξνδν ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (απφ 1 έσο 8 ψξεο 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη ε αληίδξαζε ηεο 

κεηεζηεξνπνίεζεο), ην αξρηθφ κείγκα ιηπψλ/ειαίσλ κεζαλφιεο, έρεη 

κεηαηξαπεί ζε κείγκα βηνληίδει – γιπθεξίλεο. 

vi. Γηα λα επηηξαπεί ν δηαρσξηζκφο ηνπ biodiesel θαη ηεο γιπθεξίλεο ην κείγκα 

κεηαγγίδεηαη ζε έλα δνρείν δηαρσξηζκνχ ζην νπνίν παξακέλεη ζε εξεκία, κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δπν ιφγσ δηαθνξάο βάξνπο. 

Σν biodiesel σο ειαθξχηεξν ζρεκαηίδεη έλα ζηξψκα ζηελ επηθάλεηα, ελψ ε 

γιπθεξίλε σο βαξχηεξε ζρεκαηίδεη έλα ζηξψκα πξνο ηνλ ππζκέλα. Σα 

ζηξψκαηα απνκαθξχλνληαη αθνινχζσο είηε κε άληιεζε είηα κε απφζηαμε. 

vii. Καη ζηα δπν ζηξψκαηα εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ θάπνηεο πνζφηεηεο 

κεζαλφιεο πνπ δελ αληέδξαζε θαη κέζσ απφζηαμεο αλαθηάηαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη. 

viii. ηε ζπλέρεηα πξνζθεηκέλνπ λα γίλεη θαζαξηζκφο ηνπ biodiesel απφ 

ζσκαηίδηα(ζάπσλεο, νμέα θιπ) πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο ζρεκαηηζηεί 

πξαγκαηνπνηείηαη πιχζε κε λεξφ είηε κε αλάκεημε θαη δηαβίβαζε θπζαιίδσλ 
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αέξα, είηε κε εθλέθσζε λεξνχ(mist) πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ biodiesel. Σν 

λεξφ, ην νπνίν δηαπεξλά ην biodiesel, εγθισβίδεηαη ηα ζσκαηίδηα θαη 

ζρεκαηίδεη έλα ζηξψκα πξνο ηνλ ππζκέλα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξχλεηαη κε άληιεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ην 

biodiesel είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

ix. Σν δηαρσξηδφκελν ζηξψκα γιπθεξίλεο πεξηέρεη θαη απηφ πξνζκείμεηο, φπσο 

ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, πνζφηεηα µεζαλφιεο πνπ δελ αληέδξαζε, ζάπσλεο, 

παξαζπξφκελν θαηαιχηε θιπ. Μάιηζηα εάλ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κείγκαηνο 

ζε ζάπσλεο είλαη πςειή, ηφηε πξνθεηκέλνπ ε πξνθχπηνπζα γιπθεξίλε λα είλαη 

αμηνπνηήζηκε απαηηείηαη λα γίλεη ξχζκηζε ηνπ pH ηεο µε ηελ πξνζζήθε ελφο 

νμένο, ζπλήζσο HCL. Πξηλ θαη κεηά ηε ξχζκηζε ηνπ pH πξαγκαηνπνηείηαη 

απφζηαμε ηεο γιπθεξίλεο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο µεζαλφιεο (φπσο θαη ζην 

βηνληίδει) θαη ζηε ζπλέρεηα θαζίδεζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηπαξψλ 

νμέσλ. Οη ζάπσλεο παξακέλνπλ ζπλήζσο ζηε κάδα ηεο γιπθεξίλεο. Δάλ 

σζηφζν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαη ζηάδην αλάθηεζήο ηνπο, 

ηφηε απηνί κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο πξψηε χιε ζε ζαπσλνπνηίεο. ε πην 

εμεδεηεκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηφλ ε πξνθχπηνπζα 

γιπθεξίλε λα είλαη θαζαξή ζε πνζνζηφ 99% θαη λα δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζε 

θαξκαθεπηηθέο ή θαιιπληηθέο ρξήζεηο. 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο γιπθεξίλεο φπσο θαη απηή ηνπ βηνληίδει θαίλνληαη θαη 

ζρεκαηηθά ζηελ Δηθφλα 9. 
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Δηθόλα 9: Γηαδηθαζία Παξαγσγήο Biodiesel 

 

2.3. Παξαπξντόληα ηεο Παξαγσγήο Βηνληίδει 

 

 Σν θπξηφηεξν παξαπξντφλ ηεο παξαγσγήο βηνληίδει είλαη ε γιπθεξίλε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ ην νπνίν έρεη πάξα πνιιέο ρξήζεηο φπσο ζηε γεληθφηεξε 

παξαζθεπή θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο (40%), ζηε καγεηξηθή (24%), 

ζηνλ θαπλφ (11%) αιιά θαη ζε άιιεο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο φπσο ζηελ 

παξαγσγή ληηξνγιπθεξίλεο (εθξεθηηθνχ), ζηελ παξαζθεπή κειαληνχ θαη ραξηηνχ θιπ. 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην είδνο ηεο ρξήζε ηεο γιπθεξίλεο είλαη ε θαζαξφηεηά 

ηεο, αιιά θαη ε επθνιία µε ηελ νπνία απηή κπνξεί λα εμεπγεληζηεί.  

 Οη ηηκέο ηεο γιπθεξίλεο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά κέζα ζηα ηειεπηαία 

10-15 ρξφληα, επεξεαδφκελεο ηφζν απφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο (κέζα ηεο 
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αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει), φζν θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο µέζσ 

ηεο αλάπηπμεο λέσλ πεδίσλ εθαξκνγψλ. Δθηηκάηαη φηη ε ηηκή ηεο γιπθεξίλεο 

(θαζαξφηεηαο 80%) ηα επφκελα 1-2 ρξφληα ζα θπκαίλεηαη πεξί ηα €100-150/t. Απηή 

φκσο είλαη µία αξθεηά ζεσξεηηθή ηηκή ε νπνία δελ ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα θαζφηη δελ 

ππάξρνπλ ζηε ρψξα µαο εθείλεο νη βηνκεραλίεο (π.ρ. ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θιπ.) νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο γιπθεξίλεο, 

ελψ εμαγσγέο εθηφο Διιάδαο δελ είλαη πηζαλέο δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

κεηαθνξάο. Μάιηζηα, απηή ηε ζηηγκή ζηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο 

biodiesel, ε γιπθεξίλε πσιείηαη ζε πνιχ ρακειή ηηκή €30-40/t θαη πάληα ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Έλα άιιν παξαπξντφλ ηεο παξαγσγήο βηνληίδει είλαη θαη ε ιεγφκελε «πίηα», 

ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο δσνηξνθή θαη ε νπνία απνηειεί παξαπξντφλ ηεο έθζιηςεο 

ζπφξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζεί ιάδη. Ζ ηηκή ηεο πίηαο έρεη δηακνξθσζεί δηεζλψο 

γχξσ ζηα  €80-€120/t, αλάινγα θαη µε ηελ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη (πνπ 

δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά θαη ηε ζεξκηδηθή ηεο αμία) αιιά θαη ην ηζνδχγην 

πξνζθνξάο/δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη. Δθηηκάηαη φηη ζηελ Διιάδα ε ληφπηα 

θηελνηξνθία κπνξεί λα απνξξνθήζεη µφλν πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πίηαο, ελψ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε πίηα απφ ειαηνθξάκβε δελ είλαη ηδηαίηεξα αξεζηή απφ ηα δψα, 

νπφηε ε ρξήζε ηεο πξνβιέπεηαη λα µελ είλαη απηνχζηα αιιά σο ζπκπιήξσκα άιισλ 

δσνηξνθψλ. 

 

2.4. Πξώηεο ύιεο – Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο 

 

 Ζ θχξηα πξψηε χιε γηα ην βηνληίδει είλαη ην θπηηθφ ιάδη ην νπνίν πξνέξρεηαη 

απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Πξφθεηηαη είηε γηα παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο π.ρ. 

βακβάθη, είηε θπηά φπσο ε ειαηνθξάκβε. 
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  ηελ ΔΔ ην πην δηαδεδνκέλν είδνο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο είλαη ε 

ειαηνθξάκβε (Brassica spp.)
 

ε νπνία ζεσξείηαη παγθνζκίσο σο ην ηξίην 

ζεκαληηθφηεξν ειαηνπαξαγσγφ θπηφ κεηά απφ ηε ζφγηα θαη ην θνίληθα θαη πξηλ απφ 

ηνλ ειίαλζν. Ο κηθξφο ζηξνγγπιφο ζπφξνο ηεο ειαηνθξάκβεο έρεη κεγάιε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη (30-50% πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη σο 60%), ελψ κεηά ηελ 

εμαγσγή ηνπ ειαίνπ, ηα ππνιείκκαηα ηνπ ζπφξνπ (ε ιεγφκελε πίηα), κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θηελνηξνθία θαζψο έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

πξσηεΐλε (έσο 45%). Σν 80% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ ΔΔ 

πξνέξρεηαη απφ ειαηνθξάκβε. 

  Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ειαηνθξάκβεο ζηελ ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007/08 

ππνινγίδεηαη ζε 15,3 εθ. ηφλνπο (73% ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ιαδηνχ), ελψ 

εθηηκάηαη φηη ην 40-50% απηήο ηεο πνζφηεηαο ζα απνξξνθεζεί γηα ηελ παξαγσγή 

βηνληίδει. Οη θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο ειαηνθξάκβεο είλαη ε Γεξκαλία µε 5 εθ. 

ηφλνπο, ε Γαιιία µε 4,7 εθ. ηφλνπο, ε Μεγάιε Βξεηαλία µε 1,9 εθ. ηφλνπο, ε 

Πνισλία µε 1,3 εθ ηφλνπο θαη ε Σζερία µε 0,8 εθ. ηφλνπο. Πέληε µφλν ρψξεο δειαδή 

παξάγνπλ ην 86% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ΔΔ. Ζ θαιιηέξγεηα πβξηδηθψλ 

ζπφξσλ αλακέλεηαη λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε ζε ιάδη ηεο 

ειαηνθξάκβεο ζηελ Δπξψπε, ελψ ήδε ζηε Γεξκαλία ππάξρνπλ εθηάζεηο πνπ 

απνδίδνπλ ζρεδφλ 450 kg/ζηξέκκα πνπ είλαη 50% πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξαγσγή 

κίαο ηππηθήο πνηθηιίαο ειαηνθξάκβεο. 

 Γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ειίαλζνο ην νπνίν είλαη 

εηήζην θπηφ θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Compositae. ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη 

σο πεγή θπηηθνχ ειαίνπ δηαηξνθήο, θπξίσο ζην βφξεην-αλαηνιηθφ κέξνο ηεο ρψξαο 

(Μαθεδνλία θαη Θξάθε). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειίαλζνπ ζε ιάδη θπκαίλεηαη 25-48% 

ζε πξσηεΐλε 15-20%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 15% ηεο Δπξσπατθήο παξαγσγήο 
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βηνληίδει πξνέξρεηαη απφ ηνλ ειίαλζν, ελψ ε Ηηαιία (3
ε 

παξαγσγφο ρψξα ζηελ ΔΔ) 

ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε θχξηα χιε ηνλ ειίαλζν. 

 ηνλ πίλαθα 3
 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο απνδφζεηο ζε βηνληίδει 

αλά είδνο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο. 

Πρώηε ύιε 
Απόδοζε (Κηιά/ 

ζηρέκκα) 
Απόδοζε ζε βηοληίδει 

(Λίηρα/ ζηρέκκα) 

Ειαηοθράκβε 150 – 300 58 – 125 

Ηιίαλζος 150 – 280 58 – 99 

Βακβάθη 120 – 160 20 – 27 

Σόγηα 160 – 240 32 – 48 

 

Πίλαθαο 3: Απνδόζεηο Biodiesel/ είδνο θαιιηέξγεηαο 

 

Οη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βηνληίδει 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

 

 Διαηνθξάκβε: είλαη εηήζην θπηφ, 

θη αλήθεη ζηε νηθνγέλεηα ησλ 

ηαπξαλζψλ ή Βξαζζηθίδσλ 

(Cruciferae or Brassicacae). 

Πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξν θαη 

θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζαλ πξψηε 

χιε γηα ηελ παξαγσγή ειαίνπ θαη 

ζε κηθξφηεξε έθηαζε γηα ηα θχιια 

ηεο (γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, δσνηξνθή θαη ιίπαλζε). Ο κηθξφο 

      Δηθόλα 10: Διαηνθξάκβε 
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ζηξνγγπιφο ζπφξνο ηεο έρεη θαηά κέζν φξν κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη 

(30–50%). Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ ειαίνπ, ηα ππνιείκκαηά ηεο (ε ιεγφκελε 

πίηα) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θηελνηξνθία θαζψο έρνπλ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε (10-45%). Ζ ειαηνθξάκβε ζεσξείηαη παγθνζκίσο 

σο ην ηξίην ζεκαληηθφηεξν ειαηνπαξαγσγφ θπηφ, κεηά ηε ζφγηα, θαη ην 

θνίληθα θαη πξηλ ηνλ ειίαλζν. Οη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο είλαη φκνηεο κε 

εθείλεο ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ. Ζ Brassica napus L. είλαη δηαδεδνκέλε ζηα 

εχθξαηα δξνζεξά θιίκαηα θαη ππάξρεη ζε δχν ηχπνπο θαιιηέξγεηαο, ηε 

ρεηκεξηλή θαη ηελ αλνημηάηηθε. Ζ Brassicxa carinata L.Braun είλαη θπηφ, 

αηζηνπηθήο πξνέιεπζεο, ςειφ, κε κεγάιε θπιιηθή επηθάλεηα ζπγγελέο ηεο 

ειαηνθξάκβεο (Brassica napus L.) θαη βάζε ησλ πεηξακάησλ παξνπζηάδεη 

πνιχ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγηθφηεηα ζηηο 

κεζνγεηαθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Καιιηεξγείηαη θαη ζαλ ρεηκεξηλή ζε 

πεξηνρέο κε ήπην ρεηκψλα, ελψ ζε απηέο κε βαξχ ρεηκψλα πξνηείλεηαη κφλν σο 

αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα. Απφ πεηξάκαηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο (Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ 

ειαηνθξάκβε: FAIR CT98 – 1946) πξνέθπςαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. 

πγθεθξηκέλα, νη απνδφζεηο ζε ζπφξν θαζψο θαη ζε μεξή βηνκάδα, αλάινγα 

κε ηελ πνηθηιία, ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη ηηο επηθξαηνχζεο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θπκάλζεθαλ απφ 150 έσο 300 θηιά/ζηξέκκα θαη 

300 σο 800 θηιά/ζηξέκκα, αληίζηνηρα. 

Ζ ειαηνθξάκβε θαηάγεηαη απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζηνηρείν πνπ 

απνηειεί έλδεημε θαιήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. Σν 

θξακβέιαην έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ε Κνηλνηηθή Πξνδηαγξαθή παξαγσγήο 
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βηνληίδει είλαη πξνζαξκνζκέλε ζε απηφ, επεηδή ε ειαηνθξάκβε κειεηήζεθε 

θαη θαιιηεξγείηαη επξέσο ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ. Σα ππνιείκκαηα ηεο 

κεηαπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή νξγαληθψλ 

ιηπαζκάησλ. Δπεηδή ε ειαηνθξάκβε δελ θαιιηεξγήζεθε ζηελ Διιάδα, ε 

επέθηαζή ηεο πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε επαξθή απνηειέζκαηα πεηξακαηηζκνχ 

ψζηε λα αμηνινγεζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκηθφηεηά ηεο αιιά 

θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ελδεδεηγκέλε θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε θάζε πεξηνρή. Ήδε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα 

εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

 Ζιίαλζνο: είλαη κνλνεηέο 

αλνημηάηηθν θπηφ θαηαγφκελν απφ 

ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή θαη αλήθεη 

ζηελ νηθνγέλεηα Compositae. 

Καιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηνπο 

ειαηνχρνπο ζπφξνπο πνπ 

πεξηέρνπλ εδψδηκν ιάδη ζε 

πεξηεθηηθφηεηα 20-45% θαη πξσηεΐλε πεξίπνπ 35%.Δπηπιένλ, ε ειαηφπηηα 

απνηειεί πνιχ θαιή δσνηξνθή θαη ην ππέξγεην ηκήκα πνπ ελαπνκέλεη κεηά ηε 

ζπγθνκηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαγσγή μπινθπηηαξίλεο. Δίλαη 

θπηφ δξνζεξψλ πεξηνρψλ, γηα απηφ θαη θαιιηεξγείηαη ζε ρψξεο βνξεηφηεξεο 

ηεο Διιάδνο. ηε ρψξα καο θαιιηεξγείηαη ζε κηθξή έθηαζε ζηηο βφξεηεο 

πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζηε Θξάθε ,παιαηφηεξα γηα "παζαηέκπν" θαη αξγφηεξα 

κε ηε δηάδνζε ησλ πβξηδίσλ, πνπ έρνπλ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη, γηα 

παξαγσγή ζπνξέιαηνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο ,θαιιηεξγείηαη σο μεξηθφο 

                Δηθόλα 11: Ζιίαλζνο 
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(απφδνζε 150kg/ζηξέκκα) γηαηί κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, ν πνηηζηηθφο 

(απφδνζε 300kg/ζηξέκκα) δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί άιιεο πνηηζηηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Αλ θαη δελ ζεσξείηαη φηη πξνζαξκφδεηαη ζηηο μεξνζεξκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο Θεζζαιίαο, ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ειαίνπ ηνπ γηα 

παξαγσγή βηνληίδει αλνίγεη ελδερνκέλσο, λέεο πξννπηηθέο κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο άξδεπζεο θαη ηεο πνιχ πξψηκεο ζπνξάο(ν ζπφξνο βιαζηάλεη 

ζηνπο 4βαζκνχο Κειζίνπ) ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ βξαρχ βηνινγηθφ ηνπ 

θχθιν(πεξίπνπ100 εκέξεο) λα απνθεχγεη ηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο.  

 

 Βακβάθη: θαιιηεξγείηαη θπξίσο σο 

ηλσδνηηθφ θπηφ ,αιιά παξάιιεια 

δίλεη ηνλ ζπφξν ηνπ πνπ απνηειεί 

πεξίπνπ ην 55% ηνπ ζπζπφξνπ θαη ν 

νπνίνο απνδίδεη, ιάδη ζε 

βηνκεραληθή θιίκαθα, πεξίπνπ 17%. 

Δπηπιένλ, ε βακβαθφπηηα ,πινχζηα 

ζε άκπιν θαη πξσηεΐλε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, θπξίσο 

ησλ κεξπθαζηηθψλ. Αθφκε, ηα βακβαθνζηειέρε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα παξαγσγή βηναηζαλφιεο θαη ιηγλίηεο. Σν βακβαθέιαην είλαη ην κφλν 

άκεζα δηαζέζηκν ζε κεγάιε πνζφηεηα ζπνξέιαην. Δμάιινπ, εηδηθφηεξα γηα ηε 

Θεζζαιία εθηηκάηαη φηη ε βακβαθνθαιιηέξγεηα ζα παξακείλεη σο ζεκαληηθή 

θαιιηέξγεηα, φρη σο κνλνθαιιηέξγεηα αιιά ζε ελαιιαγή κε άιιεο. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ζα εληζρχζεη 

ηελ θινληδφκελε ζήκεξα αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο 

ηξνθνδνζίαο ησλ Δξγνζηαζίσλ παξαγσγήο βηνληίδει κε ζπνξέιαηα 

          Δηθόλα 12: Βακβάθη 
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ρεηκεξηλψλ θαιιηεξγεηψλ (π.ρ ειαηνθξάκβεο) θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη κε 

βακβαθέιαην ηνπο ρεηκεξηλνχο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο βησζηκφηεηάο 

ηνπο.  

 

 όγηα: ηα ειαηνχρα θπηά πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα παξαγσγή βηνληίδει 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζφγηα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. ηελ 

Διιάδα δελ κπφξεζε λα ζηαζεί 

νηθνλνκηθψο, θπξίσο γηαηί ε ηηκή δηάζεζεο 

ηνπ ζπφξνπ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηνπ δελ είλαη αληαγσληζηηθή κε ηελ ηηκή πνπ δηαζέηνπλ νη 

ΖΠΑ ηα πιενλάζκαηά ηνπο. Δίλαη αλνημηάηηθν θπηφ, κε κεγάιεο απαηηήζεηο ζε 

αξδεπηηθφ λεξφ θαη νη μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή 

αλάπηπμε ηνπ θπηνχ κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ 

ζε ιάδη. 

           Δηθόλα 13: όγηα 
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 Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαιιηέξγεηεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εμαζθάιηζε εγρψξησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει έρνπλ θαη ηα θπηηθά 

ζπνξέιαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αltener πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηνχλην 

1999 έσο θαη ηνλ Ηνχλην 2000 κία αξρηθή δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξψησλ 

πιψλ γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει ζηελ Διιάδα. Ζ αλαδήηεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

ζηεξίρζεθε ζηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ παξαγσγήο κε αλάκεημε πνιχ θαιψλ θαη 

αθξηβψλ πξψησλ πιψλ (ειαίσλ) κε πξψηεο χιεο θαηψηεξεο πνηφηεηαο άξα θαη 

θηελφηεξεο, γηα ηελ παξαγσγή ελφο άξηζηνπ πνηνηηθά πξντφληνο ζε εθηθηή ηηκή 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά. Αλαδεηήζεθαλ πηζαλέο πξψηεο χιεο κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπηθή παξαγσγή βηνληίδει. Οη 

πνζφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο θαη πξψηεο χιεο θαη 

      Δηθόλα 14: Γεσξγηθή Παξαγσγή Αλά Ννκό 
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φρη πξφζζεηεο θαιιηέξγεηεο. Οη πξψηεο χιεο πνπ επειέγεζαλ γηα παξαπέξα 

δηεξεχλεζε είλαη: 

 Βακβαθέιαην: Σν ζχζπνξν βακβάθη, θαηά κέζν φξν, απνδίδεη πεξίπνπ 52% 

βακβαθφζπνξν, απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί α) 12% βακβαθέιαην 

κπξνχην, κε δηαδηθαζία πίεζεο ή β) 16% κπξνχην, κε ζπλδπαζκέλε 

δηαδηθαζία πξνπίεζεο-εθρχιηζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην πνζνζηφ ηνπ 

νπδέηεξνπ βακβαθέιαηνπ, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ, είλαη ην 90% ηνπ κπξνχηνπ. Σν βακβαθέιαην ππάξρεη ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο, πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ε ηηκή ηνπ  επηηξέπεη ζην 

παξαγφκελν βηνληίδει λα είλαη αληαγσληζηηθφ. Ζ πηζαλή παξαγσγή κπνξεί λα 

θηάζεη ζηνπο 80.000 ηφλνπο/έηνο κε θχξηνπο παξαγσγνχο ηα εθθνθθηζηήξηα 

θαη ζπνξνεινπξγεία ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Διιάδαο. 

 Ζιηέιαην: Σν ειηέιαην κπξνχην πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηνλ ειηφζπνξν, 

απνηειεί έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 35%, ελψ απφ απηή ηελ πνζφηεηα, 

πξνθχπηεη 95% νπδέηεξν. Σν ειηέιαην κπνξεί λα παξέρεη 9.000 ηφλνπο/έηνο 

κε εληνπηζκέλε παξαγσγή ζην λνκφ Έβξνπ. Δίλαη ιάδη πςειήο πνηφηεηαο θαη 

έρεη πξνο ην παξφλ πςειή ηηκή, πνπ ην θαζηζηά αζχκθνξν γηα απνθιεηζηηθή 

πξψηε χιε. 

 νγηέιαην: Αλ θαη ε εγρψξηα παξαγσγή ζφγηαο δελ είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξψηεο χιεο γηα παξαγσγή ζνγηέιαηνπ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη εηζαγφκελνη ζπφξνη δίλνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζε ζπνξέιαην 

 Καπλέιαην: απνηειεί ιάδη πνιχο θαιήο πνηφηεηαο κε πηζαλή παξαγσγή σο 

8.000 ηφλνπο/έηνο. Γελ παξάγεηαη πξνο ην παξφλ θαη ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί 

ην δίθηπν ζπιινγήο ηνπ 
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 Σεγαληζκέλα ιάδηα: κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο 

(μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ζηξαηφπεδα). Απφ ηηο κεγάιεο αιπζίδεο fast food 

κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ σο θαη 1.000 ηφλνη ιαδηνχ ζπγθεθξηκέλεο ζχζηαζεο 

θαη πνηφηεηαο 

 Νηνκαηέιαην: κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο 

θνλζεξβνπνηίαο ληνκάηαο κε θαηάινηπα θινηφ θαη ζπφξν ληνκάηαο, πνπ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ θαιήο πνηφηεηαο ιάδη 

 Απφ απηά ην βακβαθέιαην, ην ειηέιαην, θαη ην ζνγηέιαην ππάξρνπλ ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ελψ ην θαπλέιαην θαη ην ιάδη απφ ην ζπφξν ηεο βηνκεραληθήο 

ηνκάηαο έρνπλ πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο σο θαχζηκα αιιά δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εκπνξηθή θιίκαθα κέρξη ζήκεξα. 

 

2.4.1. Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 

 

Πεξηβαιινληηθά νθέιε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ: 

Πξνζηαζία έλαληη 

ηεο 

δηάβξσζεο ηνπ 

εδάθνπο 

Σν πινχζην ππέξγεην ηκήκα θαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ (εηδηθά ησλ πνιπεηψλ), ειαρηζηνπνηεί 

ηηο δπζκελέο επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη βειηηψλεη 

ηε δνκή ηνπ. 

Γηαρείξηζε λεξνύ 

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο γεσξγίαο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

επηιέγνπλ είδε πνπ αμηνπνηνχλ ην λεξφ απνδνηηθά, ή θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είδε πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη δελ απαηηνχλ επηπιένλ άξδεπζε, 

παξνπζηάδνληαο ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγηθφηεηα ζε 

βηνκάδα. Όιεο νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο έρνπλ κέηξηα έσο πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο λεξνχ. 

Υακειέο εηζξνέο ζε 

ιηπάζκαηα 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο απαηηνχλ ρακειφηεξα επίπεδα 

ιίπαλζεο ζε ζρέζε κε ηα εηήζηα θπηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηξνθή 

θαη κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

κε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ. 
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Μείσζε ηεο ρξήζεο 

θπηνθαξκάθσλ 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ πςειή θπηνθάιπςε θαη 

κε ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνλ αγξφ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

δηδαλίσλ. Δπηπξνζζέησο, δελ πξνζβάιινληαη απφ ζνβαξέο 

αζζέλεηεο θαη έληνκα, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε κπθεηνθηφλσλ 

θαη εληνκνθηφλσλ είλαη πνιχ κηθξή. 

Δθκεηάιιεπζε 

εδαθώλ ρακειήο 

γνληκόηεηαο 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηνρέο ρακειήο 

γνληκφηεηαο θαζψο πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη απνδίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε κεγάιν εχξνο εδαθψλ. 

 

Πίλαθαο 4: Πεξηβαιινληηθά Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 

Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ: 

 

Πξνζθνξά 

ελαιιαθηηθώλ 

θαιιηεξγεηηθώλ 

ιύζεσλ 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο αγξφηεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ππάξρνπλ θάπνηα είδε επηδνηήζεσλ. 

Δλδπλάκσζε ηνπ 

γεσξγηθνύ ρώξνπ 

Με ηελ αλάπηπμε θαιιηεξγεηψλ γηα ελέξγεηα, ζα δεκηνπξγεζεί 

αλάγθε γηα πξνκήζεηα λέσλ πνηθηιηψλ, βειηίσζε 

θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ησλ λέσλ θπηψλ. Απηφ ζα δψζεη 

ψζεζε ζηε θζίλνπζα γεσξγηθή νηθνλνκία θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο. 

Αύμεζε ηνπ αγξνηηθνύ 

εηζνδήκαηνο 

Ζ δηείζδπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθφ αγξνηηθφ εηζφδεκα 

ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη λα 

εληζρχζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ γεσξγψλ. 

Αλαδσνγόλεζε ησλ 

ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ 

γεσξγηθώλ 

νηθνλνκηώλ 

Ζ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

ζα ζπληειεζηεί ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ εηζξνή, επνκέλσο 

λέσλ εηζνδεκάησλ ζα βειηηψζεη ηε δσή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

θαη ζα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

Δμαζθάιηζε αεηθόξνπ 

Πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο 

Ζ δεκηνπξγία αγνξάο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, ζεξκφηεηαο 

θαη ειεθηξηζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα, ζα ζπκβάιεη ζηελ παξακνλή 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ εηζνδεκάησλ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Μείσζε ηεο εμάξηεζεο 

από ην πεηξέιαην 

Ζ ρξήζε θαιιηεξγεηψλ γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ εζληθψλ πξντφλησλ θαη ειαηηψλεη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ. 

 

Πίλαθαο 5: Κνηλσληθννηθνλνκηθά Οθέιε Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 
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2.4.2. Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 

Οη φπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα αξζνχλ 

σο αθνινχζσο: 

Αξλεηηθέο 

Δπηπηώζεηο 
Πξνηάζεηο 

Ρύπαλζε από ηε 

ιίπαλζε 
Αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο κε νηθνινγηθή γεσξγία. 

Μνλνθαιιηέξγεηεο 

 Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο  

 Δπηινγή αγξψλ  

 Καηάιιειε θιίκαθα 

Δπίδξαζε ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα 

Μηθξέο πεξηνρέο κε δέληξα κπνξνχλ λα αθεζνχλ 

ζηηο πεξηνρέο γηα θαιιηέξγεηα 

Γηάβξσζε εδαθώλ ζε 

ελδερόκελε εληαηηθή 

παξαγσγή 

Καιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

Θόξπβνο Καηάιιειε ρσξνζέηεζε  

 

Πίλαθαο 6: Αξλεηηθέο Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ 

 

 

Παξαθάησ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζην 

πεξηβάιινλ. 

 

Καλλιζργεια Μζγεθοσ 
παραγωγήσ 

Χρήςη 
νεροφ 

Χρήςη 
λιπαςμάτων 

Χρήςη 
φυτοφαρμάκων 

Χρήςη 
ενζργειασ 

Επίδραςη 
ςτη 

διάβρωςη 

Κίνδυνοι 
από 

ςυμπίεςη 
εδάφουσ 

Βαμβάκι + +++ ++ ++++ +++ ++++ +++ 

Καλαμπόκι ++++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Ζαχαρότευτλα ++++ ++++ +++ ++++ +++ ++ +++ 

Ηλίανθοσ ++ ++ ++ + ++ ++ + 

Ελαιοκράμβη +  + ++ + + + 

 

Πίλαθαο 7: Δπηπηώζεηο Δλεξγεηαθώλ Καιιηεξγεηώλ ζην Πεξηβάιινλ 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Αλάιπζε ρεηηθήο Αγνξάο 

 

 ην ζεκείν απηφ αλαιχνπκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη επξσπατθή αγνξά ζηνλ θιάδν ηνπ βηνληίδει. Αλαθέξνληαη, νη 

θχξηεο ειιεληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο αιιά θαη ε γεληθφηεξε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαζψο θαη ηα κεξίδηα ηνπο ζηελ αγνξά. 

 

3. Αγνξά 

 

3.1. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 

 Με ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  8  ηνπ ηδίνπ λφκνπ  ηέζεθε ν ζηφρνο γηα ην 

έηνο 2009 γηα πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζην 5,75%-182.000 ηφλνπο. Θα 

πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κεηά ην πέξαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010 ην πνζνζηφ 

κεηαηξέπεηαη ζην 7%. Απηή είλαη κηα θίλεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε ζπλελλφεζε πάληα 

κε ηηο αξκφδηεο Δπξσπατθέο Αξρέο νη νπνίεο έδσζαλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή, θαζψο κε απηφ ην λέν δεδνκέλν 

θαλεξψλεηαη ε βνχιεζε ηεο Δπξψπεο γηα πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ biodiesel. 

 Έσο ζήκεξα πθίζηαηαη νη παξαθάησ επηρεηξήζεηο ελψ αλαγξάθνληαη θαη 

πνζνζηψζεηο – ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα παξαγσγή βηνληίδει:   

 

Γηθαηνύρνο Δηαηξεία 

Πνζόηεηα biodiesel 

(ρηιηόιηηξα) 

2009 

ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΑ ΑΒΔΔ 38.513 

ΑGROINVEST AEBE 26.165 

GF ENERGY Α.Β.Δ.Δ. 20.269 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 19.744 

ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 14.095 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 11.706 

BIODIESEL A.E. 7.270 

ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 6.835 

ΚΛΩΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 5.892 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ Α.Δ. 5.874 
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STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. 5.284 

MANO A.E. 4.465 

ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ Α.Δ. 3.801 

DP LUBRIFICANTI SRL 3.789 

MIL OIL HELLAS A.E. 2.655 

ΒΔΡΣ ΟΗΛ Α.Δ. 2.230 

ΟΗL.B S.R.L. 2.117 

BIODIESEL VIENNA GmbH 1.075 

ΚΑΣΟΗΛ Α.Δ.Β.Δ 221 

ύλνιν 182.000 

 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηώζεηο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ην 2009 

 

Δηθόλα 15: Κύξηεο Διιεληθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο Biodiesel 

 

 

3.2. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζηελ Δπξώπε(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή biodiesel ζηελ 

Δπξψπε γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 θαζψο θαη ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά ηνπο. Ζ 

Γεξκαλία ην έηνο 2008 είρε παξαγσγή ζρεδφλ ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο Δπξσπατθήο 

παξαγσγήο ελψ παξακέλεη κε δηαθνξά ε 1 ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή ζηνπο 

θχθινπο ηεο Δπξψπεο. Ζ Γαιιία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγφο κε 
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ζεκαληηθή αχμεζε γηα ην έηνο 2008 θαη ζπκβάιιεη θαη απηή ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ζηελ επξσπατθή παξαγσγή. Σέινο, φζν αθνξά ηε ρψξα καο, βξίζθεηαη ζηελ 12
ε
 ζέζε 

θαη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο ζεκείσζε κηα κηθξή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο. 

Παραγωγή Biodiesel Στην Ε.Ε. 

Χώρα 2007 2008 Διαφορά 

Γερμανία 2.890 2.819 -2,5% 
Γαλλία 872 1.815 108,1% 
Ιταλία 363 595 63,9% 
Βζλγιο 166 277 66,9% 
Πολωνία 
Πορτογαλία 
Δανία/ουηδία 
Αυςτρία 
Ιςπανία 
Ηνωμζνο Βαςίλειο 
λοβακία 
Ελλάδα 
Ουγγαρία 
Σςεχία 
Οι Κάτω Χώρεσ 
Φινλανδία 
Λιθουανία 
Ρουμανία 
Λετονία 
Ιρλανδία 
Βουλγαρία 
Κφπροσ 
λοβενία 
Μάλτα 
Λουξεμβούργο 
Εσθονία 
Σύνολο 

80 
175 
85 

267 
168 
150 
46 

100 
7 

61 
0 

39 
26 
36 
9 
3 
9 
1 

11 
1 
0 
0 

5.713 

275 
268 
231 
213 
207 
192 
146 
107 
105 
104 
101 
85 
66 
65 
30 
24 
11 
9 
9 
1 
0 
0 

7.755 

243,8% 
53,1% 

171,8% 
-20,2% 
23,2% 
28% 

217,4% 
7,0% 

1400% 
70,5% 

- 
117,9% 
153,8% 
80,6% 

233,3% 
700% 
22,2% 
800% 

-18,2% 
- 
- 
- 

35,7% 

 

Πίλαθαο 9: Παξαγσγή Biodiesel ζηελ Δ.Δ. 

 Όζν αθνξά ην κεξίδην ηεο Δπξσπατθήο παξαγσγήο biodiesel πνπ αλαινγεί ζε 

θάζε ρψξα παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 
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Δηθόλα 16: Μεξίδην Δπξσπατθήο Παξαγσγήο 

Ζ εθηηκψκελε δπλακηθφηεηα ησλ Δπξσπατθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 

2008 ήηαλ 16 εθ. ηφλνη  ελψ είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξά θαη ε εμέιημε ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε φπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηψλνπκε ζην παξαθάησ γξάθεκα: 

 

Δηθόλα 17: Γπλακηθόηεηα Μνλάδσλ  Παξαγσγήο 

 

 

 

37% 

12% 6% 

45% 

Μερίδιο Ευρωπαϊκήσ Παραγωγήσ 

Γερμανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Λοιπζσ Χώρεσ 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2048,0 2246,0 4228,0 6069,0 10289,0 16000,0

Δυναμικότητα Μονάδων Παραγωγήσ 
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3.3. Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζε Σξίηεο Υώξεο(ηαηηζηηθά ζηνηρεία) 

 ηηο ΖΠΑ πνπ είλαη ε δεχηεξε παξαγσγφο  biodiesel ζε παγθφζκην επίπεδν, ε 

παξαγσγή απφ 25 εθαηνκκχξηα γαιφληα ην 2004  δεθανρηαπιαζηάζηηθε ζηα 450 

εθαηνκκχξηα γαιφληα ην 2008. ρεηηθά, κε ηε βηνκεραλία ζηηο ΖΠΑ, ιεηηνπξγνχζαλ 

ην 2004,45 κνλάδεο ελψ άιιεο 54 βξίζθνληαλ ππφ θαηαζθεπή. Ζ δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο biodiesel ζήκεξα ππνινγίδεηαη ζηα 1,85 δηο γαιφληα. Μάιηζηα, κεγάιεο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο, ζηξέθνληαη πιένλ 

θαη ζηελ παξαγσγή biodiesel. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 30% ησλ ακεξηθαλψλ 

αγξνηψλ ρξεζηκνπνηεί ήδε πνζνζηφ biodiesel ζηα θαχζηκα ησλ αγξνηηθψλ νρεκάησλ 

ηνπο. 

 Απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Proalcool ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε 

Βξαδηιία παξακέλεη ε ρψξα µε ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο ρξήζεο 

βηναηζαλφιεο µε παξαγσγή πνπ πξνζέγγηζε ηνπο 16 εθ. ηφλνπο ην 2005. χκθσλα µε 

εθηηκήζεηο νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνµέα θαη ηηο κεηαθνξέο ζηε 

Βξαδηιία ιφγσ ηεο ρξήζεο βηναηζαλφιεο ηελ πεξίνδν 1975-1989 αλέξρνληαη ζε $5 

δηο, δεκηνπξγψληαο νθέιε µε αμία κεγαιχηεξε ησλ $52 δηο ζηελ πεξίνδν 1975-2002. 

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 πεξηφξηζε ηα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν φκσο έρεη έξζεη θαη πάιη ζην πξνζθήλην µε αθνξκή ηελ 

αικαηψδε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

βηναηζαλφιεο σο θαπζίκνπ κεηαθνξψλ θαη ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο γηα εμαγσγέο 

εθηφο Βξαδηιίαο. 

 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππάξρεη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγή 

βηναηζαλφιεο ζηνλ θφζκν µε παξαγσγή ιίγν ιηγφηεξε απφ 16 εθ. ηφλνπο γηα ην 2005 

ιφγσ θαη ησλ ζεκαληηθψλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ Δηδηθφ 

Φφξν Καηαλάισζεο ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ φζν θαη ζε πνιηηεηαθφ επίπεδν. Ζ πξψηε 
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χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ είλαη ε ζφγηα γηα ην βηνληίδει θαη ην θαιακπφθη 

γηα ηε βηναηζαλφιε γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν µε πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο θαη ιηγφηεξν µε απηήλ θαζ’ απηή ηελ απφδνζε ησλ θπηψλ απηψλ. 

Αθφκα ε παξαγσγή βηνληίδει ησλ ΖΠΑ γηα ην 2005 έθηαζε ηηο 285.000 ηφλνπο. 

 Δπίζεο ζηνλ Καλαδά ήδε απφ ην 1980 έρεη αξρίζεη έζησ θαη πεξηνξηζκέλα ε 

ρξήζε βηναηζαλφιεο ελψ ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη κέρξη ην 2010 ην 35% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλαισκέλεο βελδίλεο λα πεξηέρεη 10% βηναηζαλφιε. Δπίζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα κεξηθή απαιιαγή ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο γηα κείγκαηα 

βηναηζαλφιεο/βελδίλεο. Άιιεο ρψξεο φπνπ ηα βηνθαχζηµα έρνπλ γλσξίζεη άλζεζε 

είλαη ε Ηλδία µε ζηφρν 20% ηεο θαηαλάισζεο λα θαιχπηεηαη απφ βηνθαχζηµα ην 2020 

(γεγνλφο πνπ ζα απαηηήζεη ηελ είζνδν ζηελ Ηλδηθή αγνξά θαπζίκσλ πεξηζζνηέξσλ 

ησλ 15 εθ. ηφλσλ βηνληίδει), ε Κίλα ηεο νπνία ην πξφγξακκα βηναηζαλφιεο μεθίλεζε 

πξηλ απφ 5 κφιηο ρξφληα θαη ε παξαγσγή ηεο ζήκεξα μεπεξλά ην 1 εθ. ηφλνπο θαη ην 

Παθηζηάλ µε εηήζηα παξαγσγή πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο 400.000 ηφλνπο βηναηζαλφιε. 

 

Κεθάιαην 4
ν
 : Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία 

 ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε κηα εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο βηνληίδει. Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε θαη ην 

θφζηνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξντφληνο. Αλαθνξά 

φκσο γίλεηαη θαη ζηηο θχξηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κε 

φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηέο ελψ θιείλνληαο 

επηζεκαίλνληαη νη θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο γηα απηέο. 
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4. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάζηαζε 

 

4.1. Κόζηνο Παξαγσγήο 

 

 Δμεηάδνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει, κπνξνχκε λα ην 

θαηακεξίζνπκε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Αξρηθφ Κφζηνο Δγθαηάζηαζεο 

 Κφζηνο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο 

4.1.1. Αξρηθό Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο 

 

 Παίξλνληαο σο δεδνκέλν ηε δεκηνπξγία κίαο κνλάδαο παξαγσγήο βηνληίδει 

δπλακηθφηεηαο 50.000 ρηιηφιηηξσλ/έηνο ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ €7,8 εθ. Σν θφζηνο απηφ θαηακεξίδεηαη ζχκθσλα µε ηηο 

παξαδνρέο ηνπ πίλαθα 10. 

  
Κόζηνο ζε Δπξώ 

Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 4.500.000 

Υσκαηνπξγηθά/Οηθνδνκηθά 1.500.000 

Μεραλνινγηθά/Ζιεθηξνινγηθά 900.000 

Πνηνηηθόο Έιεγρνο/Υεκείν 300.000 

Αγνξά Γεο 300.000 

Μειέηεο/Αδεηεο 150.000 

Γηάθνξα Έμνδα 150.000 

ύλνιν 7.800.000 
 

Πίνακας 10: Ανάλυση Κόστους Εγκατάστασης 

 

Ο ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ην 

ρψξν παξαγσγήο, ην ρψξν απνζήθεπζεο/δεμαµελψλ θαη ην ρψξν θφξησζεο πξέπεη λα 

είλαη πεξίπνπ 40 ζηξέκκαηα. Σν θηίξην κέζα ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην εξγνζηάζην 

πξέπεη λα έρεη µία επηθάλεηα 500 m
2 

θαη χςνο 20m. ην θηίξην ηεο παξαγσγήο ζα 

βξίζθεηαη φινο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο γηα ηε κεηεζηεξνπνίεζε ησλ ειαίσλ, 
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θαζψο θαη ην ρεκείν θαη ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο. Οη δεμακελέο πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 2.500 ηφλσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηφζν ησλ πξψησλ πιψλ φζν θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (θαη ελδερφκελα ησλ 

παξαπξντφλησλ). Σν εξγνζηάζην ζα κπνξεί λα δνπιεχεη ζπλερψο µε δηαθνπέο µφλν 

γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ. Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη 8-12 

άηνκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη άιινη 6 ζηε δηνίθεζε θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. 

4.1.2. Κόζηνο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο 

 

Αλάιπζε Κόζηνπο 

Παξαγσγήο 
 

Κόζηνο Μεζαλόιεο 280/tn 

Κόζηνο Καπζηηθήο όδαο 710/tn 

Κόζηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 0,1/kWh 

Κόζηνο Λαδηνύ  760/tn 

Σηκή Δξγαηνώξαο 20/tn 

Σηκή Γιπθεξίλεο 22/tn 

 

   Πίλαθαο 11: Αλάιπζε Κόζηνπο Παξαγσγήο 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη πεξίπνπ νη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

αγνξά ηνπ biodiesel. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην θφζηνο 

παξαγσγήο αλά ιίηξν γηα κηα κνλάδα παξαγσγήο είλαη πεξίπνπ ζηα 0,894€. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνο είλαη ελδεηθηηθφ θαζψο απηφ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 

πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε επηρείξεζε παξαγσγήο biodiesel αιιά θαη 

ζε ηη πνζνζηφ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Δπηπιένλ, νη ηηκέο πνπ επηηπγράλνληαη δηαθέξνπλ αλά 

εηαηξεία θαζψο θάζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πεηχρεη θαη δηαθνξεηηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 
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4.2. Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο 

 Ζ ζπλνιηθή θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ζηελ 

Διιάδα είλαη 40.000.000 ζηξέκκαηα απφ ηα 

νπνία αμηνπνηνχληαη πεξίπνπ ηα 30.000.000 

ζηξέκκαηα. Ο Αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 

απαζρνιεί ην 20% πεξίπνπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ελψ ιακβάλεη 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο είηε απφ 

εζληθνχο είηε απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δληνχηνηο, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνµέα ιφγσ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ θιήξσλ 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε (µέζσ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο) 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. 

 Ζ λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) θαη νη αιιαγέο πνπ απηή έρεη 

επηθέξεη ζηηο παξαδνζηαθά αγξνηηθά πξντφληα (π.ρ. βακβάθη θαη θαπλφ) έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο σο µία ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

ηνπο αγξφηεο. χκθσλα µε ην λέν θαζεζηψο ην νπνίν ηζρχ κέρξη θαη ην 2013 (αλ θαη 

πάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αλαζεψξεζεο λσξίηεξα) πξνβιέπεηαη ε απνζχλδεζε ησλ 

επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε 

ζχλδεζε ηνπο µε ηελ ελ δπλάκεη θαιιηεξγνχκελε έθηαζε. Υξεηάδεηαη δε λα ηνληζηεί 

φηη νη αγξφηεο εηζπξάηηνπλ ηηο απνζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο αλεμαξηήησο ηνπ ηη αιιά 

θαη αλ αθφκα θαιιηεξγνχλ. 

 Γηα παξάδεηγκα έλαο αγξφηεο ν νπνίνο θαιιηεξγνχζε βακβάθη ζα ιάβεη 

ελίζρπζε πεξίπνπ €97/ζηξέµµα αθφκα θαη αλ δελ θαιιηεξγήζεη ηίπνηα ζηελ έθηαζε 

ηνπ (πξφθεηηαη γηα ηελ «απνζπλδεδεκέλε» µε ηελ παξαγσγή επηδφηεζε), ελψ αλ 
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απνθαζίζεη λα θαιιηεξγήζεη βακβάθη ηφηε ζα ιάβεη µία επηπιένλ επηδφηεζε ηεο 

ηάμεσο ησλ €59/ζηξέµµα αλεμαξηήησο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο (πξφθεηηαη γηα ηε 

«ζπλδεδεκέλε» µε ηελ παξαγσγή επηδφηεζε). 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν θάζε αγξφηεο θαιείηαη λα δπγίζεη φια ηα δεδνκέλα 

θαη λα απνθαζίζεη πιένλ ν ίδηνο γηα ην αλ θαη ηη πξντφληα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκά ηνπ, πέξα ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ιακβάλεη. 

Δθηηκάηαη ζπλεπψο φηη εθφζνλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο παξαγσγήο ελεξγεηαθψλ 

θπηψλ θαηαζηνχλ ειθπζηηθά, αξθεηνί αγξφηεο ζα επηιέμνπλ ηηο ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ζα εηζπξάμνπλ ηελ «απνζπλδεδεκέλε» επηδφηεζε, αιιά θαη ηα επηπιένλ έζνδα απφ 

ηελ πψιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ. Παξάιιεια, ε ΔΔ έρεη ζεζκνζεηήζεη θαη µία 

επηπιένλ επηδφηεζε €4/ζηξέµµα γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο αγξφηεο. 

 Σαπηφρξνλα, νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινχλ θαη µία ελαιιαθηηθή 

ιχζε θαη γηα ηηο εθηάζεηο εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

αγξαλάπαπζεο. Με ηνλ φξν αγξαλάπαπζε νλνκάδεηαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο 

θαιιηέξγεηαο ελφο αγξνχ γηα λα απνθηήζεη μαλά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ. Ζ 

αγξαλάπαπζε είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία ζηνπο αγξνχο πνπ εθαξκφδεηαη εληαηηθή 

κνλνθαιιηέξγεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο. πλήζσο δηαξθεί έλα ρξφλν θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

 Οη αγξφηεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην θαζεζηψο ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ 

ΔΔ είλαη ππνρξεσκέλνη (εθφζνλ ε παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο 

μεπεξλά ηνπο 92 ηφλνπο) λα ζέζνπλ ζε αγξαλάπαπζε ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Ζ ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε είλαη δπλαηφ λα 
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εθαξκφδεηαη ζηελ ίδηα ή ελαιιαζζφκελε θαηά έηνο έθηαζε, ελψ ε επηδφηεζε πνπ 

ιακβάλνπλ νη αγξφηεο σο αληηζηάζκηζκα ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κπνξεί 

θαη λα πξνζεγγίζεη ή θαη λα μεπεξάζεη ηα €50/ζηξέµµα αλάινγα µε ην είδνο ηνπ 

θαιιηεξγνχκελνπ πξντφληνο, ην αλ ε έθηαζε είλαη αξδεπφκελε θιπ. Δλψ 

απαγνξεχεηαη ξεηά λα θαιιηεξγείηαη ε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη ζε αγξαλάπαπζε, ε ΔΔ 

έρεη δψζεη θαη’ εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γεσξγνχο λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην φθεινο ησλ αγξνηψλ είλαη δηπιφ αθνχ 

πέξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε επηδφηεζε αγξαλάπαπζεο ζα εηζπξάηηνπλ ηφζν ηελ 

επηδφηεζε ησλ €4/ζηξέµµα γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, φζν θαη ηα έζνδα απφ 

ηελ πψιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαζέζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα φζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ηα γεληθά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειαηνθξάκβε θαη ηνλ ειίαλζν: 

 Διαηνθξάκβε 

 Αξδεπόκελνο Ξεξόο 

Απόδνζε(Kg/1000 m
2
) 300 180 

Κόζηνο(€/tone) 400 400 

Αθαζάξηζην εηζόδεκα(€/1000 m
2
) 120 72 

Δλνίθην 28.50 12 

Όξγσκα 9 9 

Πξνεηνηκαζία 10 10 

Λίπαλζε 29.32 19.32 

πνξά 13.20 13.20 

Εηδαληνθηνλία 9.20 9.20 

θάιηζκα 6.20 6.20 

Άξδεπζε 10  

πγθνκηδή 9 9 

Κόζηνο Παξαγσγήο (€/1000 m
2
) 124.42 97.92 
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Κέξδε ρσξίο Δπηδνηήζεηο(€/1000 m
2
) -4.42 -25.92 

Δπηδνηήζεηο(€/1000 m
2
) 29.39 29.39 

Κέξδε Πξν Φόξσλ θαη Σόθσλ 24.97 3.47 

 

  Πίλαθαο 12: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Διαηνθξάκβεο 

 Ζιίαλζνο 

 Αξδεπόκελνο Ξεξόο 

Απόδνζε(Kg/1000 m
2
) 300 175 

Κόζηνο(€/tone) 250 250 

Αθαζάξηζην εηζόδεκα(€/1000 m
2
) 75 43.75 

Δλνίθην 28.50 12 

Όξγσκα 9 9 

Πξνεηνηκαζία 5 5 

Λίπαλζε 4 4 

πνξά 8.40 8.40 

Εηδαληνθηνλία 4.60 4.60 

θάιηζκα 6.20 6.20 

Άξδεπζε 10  

πγθνκηδή 9 9 

Κόζηνο Παξαγσγήο (€/1000 m
2
) 84.69 58.19 

Κέξδε ρσξίο Δπηδνηήζεηο(€/1000 m
2
) -9.69 -14.44 

Δπηδνηήζεηο(€/1000 m
2
) 29.39 29.39 

Κέξδε Πξν Φόξσλ θαη Σόθσλ 19.70 14.95 

 

Πίλαθαο 13: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Ζιίαλζνπ 

Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε πσο ζηηο κέξεο καο, ε ηηκή ηνπ 

ειίαλζνπ(θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ησλ ζπφξσλ) παξνπζηάδεη κηα κείσζε. ηε 

Γεξκαληθή αγνξά ε ηηκή θπκαίλεηαη κεηαμχ 160-185€/tone, ελψ ζηελ Διιάδα 180-

200€/tone. 
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4.3. Κίλεηξα/Δπηδνηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή Βηνληίδει 

 

Σα δχν βαζηθά εξγαιεία µε ηα νπνία ην Κξάηνο επηδνηεί ηελ παξαγσγή ηνπ βηνληίδει 

είλαη ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/2004 θαη ην Γ’ ΚΠ θαη εηδηθφηεξα ην Μέηξν 

6.5 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

4.3.1. Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 

 

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

λφκνπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε 

επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο. 

Γηα ηηο εληαζζφκελεο ζηνλ λέν Αλαπηπμηαθφ λφκν επελδχζεηο πξνβιέπνληαη 

ελαιιαθηηθά, µία απφ ηηο αθφινπζεο δηεπθνιχλζεηο: 

 Δπηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην Γεκφζην 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα θηάζεη 

θαη ην 40%, αλάινγα µε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. 

 Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην 

Γεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

πνπ ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα 
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θηάζεη θαη ην 40%, αλάινγα µε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή κέρξη ελφο πνζνζηνχ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο 

εληζρπκέλεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε. Ζ ελίζρπζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ 

απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο µε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, µε ην ζρεκαηηζκφ 

ηζφπνζνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. Γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ην 

πνζνζηφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 100%, αλάινγα 

µε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. 

 Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απαζρφιεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην, γηα µηα δηεηία, 

ηκήκαηνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο 

ηξηεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ε επηδφηεζε ηνπο θφζηνπο ηεο 

δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 48%, αλάινγα µε ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. 

 Δπίζεο πξνβιέπεηαη επηπιένλ ελίζρπζε 5% ή 15% γηα επελδχζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο ηεο ρψξαο φπνπ ην θαηά 

θεθαιή Α.Δ.Π είλαη πνιχ ρακειφ. ε θάζε πεξίπησζε ηα παξερφκελα 

πνζνζηά επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο, δελ δχλαηαη λα ππεξβνχλ ην 55% ηνπ 

χςνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ην 50% 

ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 50% ηεο 
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επέλδπζεο, ελψ ην ππφινηπν 50% ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θαηαβάιιεηαη 

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

Σέινο, πέξα φισλ ησλ άιισλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ ην πνζνζηφ ηεο 

ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή ζηηο επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην θαζεζηψο 

ελίζρπζεο ηεο επηρνξήγεζεο ή θαη επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί 

λα είλαη θαηψηεξν ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ εληζρπκέλσλ δαπαλψλ. 

 

4.3.2. Γ’ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο 

 

 Σν Μέηξν 6.5 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα 

(ΔΠΑΝ) ηνπ ΤΠΑΝ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

(Γ’ ΚΠ). Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ζπζηήκαηα 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, γηα ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ µε πγξαέξην ή θπζηθφ αέξην θαη γηα εθαξκνγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή επελδπηηθήο 

πξφηαζεο θαη εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ παξαγσγήο 

βηνθαπζίκσλ απνηειεί ε πξνζθφκηζε ηεο 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ 

επέλδπζε. Ζ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 

εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηε βηνκάδαο θαη πξνβιέπεη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο ζε πνζνζηφ 40% αλεμαξηήησο ηεο 
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γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φπνπ ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, µε ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ 

επελδπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15%. 

 

Κεθάιαην 5
ν
 : Αλάιπζε Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαιχνπκε ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα βηνθαχζηµα ζηελ Διιεληθή φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά. Δπηπιένλ, 

αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ θαηαλνκή πνπ 

φξηζε ην πξψελ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

 

5. Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 Ο βαζηθφο λφκνο γηα ηα βηνθαχζηµα ζηελ Διιάδα είλαη ν 3423/05 µέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζεζκνζεηήζεθε ε απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο νξηζκέλσλ 

πνζνηήησλ βηνληίδει θάζε ρξφλν κέρξη θαη ζήκεξα(ελψ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί), 

ελψ θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

παξαγσγνί βηνληίδει έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαζέηνπλ ην βηνληίδει είηε απηνχζην ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά είηε ζε κείγκα µε ληίδει ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 5%, µέζσ φκσο ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ηα νπνία είλαη θαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάκεημε ηνπο. 

 ε Δπξσπατθφ επίπεδν ε βαζηθή νδεγία γηα ηα βηνθαχζηµα είλαη ε 

2003/30/ΔΚ µέζσ ηεο νπνία ηα θξάηε µέιε θαινχληαη λα νξίζνπλ ελδεηθηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηε ρξήζε βηνθαπζίκσλ έηζη ψζηε κέρξη θαη ην 2010 λα έρεη γίλεη δπλαηή 

ε αληηθαηάζηαζε ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ληίδει απφ βηνθαχζηµα ζε πνζνζηφ 5,75%. 

Δπίζεο, ε ΔΔ έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ µε 

µία επηδφηεζε €4,5/ζηξέµµα, ελψ επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα εθηάζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε εθφζνλ ηα αγξνηηθά πξντφληα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. 
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 Σέινο, ηα βηνθαχζηµα θαη θπξίσο ε βηναηζαλφιε γλσξίδνπλ αλάπηπμε θαη ζε 

ρψξεο εθηφο ΔΔ, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Βξαδηιία, φπνπ θαη παξάγεηαη ην 90% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο βηναηζαλφιεο. 

 

5.1. Δζληθό Δπίπεδν 

 Ο βαζηθφο λφκνο ν νπνίνο δηέπεη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ Βηνθαπζίκσλ 

ζηελ Διιάδα είλαη ν λ. 3423/05 («Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Αγνξά ησλ Βηνθαπζίκσλ 

θαη ησλ άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ»). Ο λ.3423/05 ελζσκαηψλεη ηελ νδεγία 

2003/30/ΔΚ ηεο ΔΔ ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία (ηε βαζηθή Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηα 

βηνθαχζηµα φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ) µέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ λ.2773/99 θαη 

θπξίσο ηνπ λ. 3054/02 πεξί «Οξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ». Βαζηθά ζεκεία ηνπ λ. 3423/05 είλαη:  

 Οη νξηζκνί δηαθφξσλ ελλνηψλ ζρεηηθψλ µε ηα Βηνθαχζηµα φπσο Βηνκάδα, 

Βηνληίδει θαη Βηναηζαλφιε. 

 Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε δηάζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ απηή πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο Μνλάδαο Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ ή ελαιιαθηηθά ηελ 

χπαξμε ζπκβάζεσλ γηα ηελ αγνξά βηνθαπζίκσλ είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε 

απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Ζ δηάζεζε ησλ απηνχζησλ βηνθαπζίκσλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε θαηφρνπο Άδεηαο 

Γηχιηζεο, Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Ά θαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σα 

πγξά βηνθαχζηµα φκσο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλάκεημε µε πξντφληα δηχιηζεο 

ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ δηαηίζεληαη µφλν ζε θαηφρνπο Άδεηαο Γηχιηζεο ή 

Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Ά θαη φρη απεπζείαο ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. 
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 Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Αθνξνινγήησλ Πνζνηήησλ 

ζχκθσλα µε ην νπνίν θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ε 

κεζνδνινγία θαηαλνκήο ησλ απηνχζησλ βηνθαπζίκσλ πνπ ζα απαιιάζζνληαη 

θάζε έηνο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο κέρξη ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 2010. 

Οη πνζφηεηεο (βηνληίδει µφλν) πνπ απνθνξνινγνχληαη έρνπλ θαζνξηζηεί θαη 

είλαη γηα ην 2005 - 51.000 ηφλνη, γηα ην 2006 - 91.000 ηφλνη θαη γηα ην 2007 - 

114.000 ηφλνη. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ε απνθνξνινγεκέλε πνζφηεηα ηνπ 

βηνληίδει λα δηαηεζεί είηε απηνχζηα ζηελ αγνξά είηε κεηά απφ αλάκημε µε 

ζπκβαηηθά βηνθαχζηµα ζε πνζνζηφ κέρξη 5% µέζσ ησλ δηπιηζηεξίσλ. 

Δπίζεο, ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα βηνθαχζηµα πεξηιακβάλεη ην λ. 3336/05 

ν νπνίνο αθνξά ζηελ απνθνξνιφγεζε ησλ θαπζίκσλ. Μάιηζηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2006 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξνρψξεζε ζε πξφζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

θαηαλνκή πνζφηεηαο 91.000 ηφλσλ απηνχζηνπ βηνληίδει, ελψ ηνλ Απξίιην εθδφζεθε 

ε Τπνπξγηθή Απφθαζε µε ηε ιίζηα ησλ 14 ζπλνιηθά δηθαηνχρσλ. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ βηνληίδει ζχκθσλα µε ην λ. 

3423/05 ήηαλ: 

I. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο ή ελαιιαθηηθά φπνπ γίλεηαη 

εηζαγσγή βηνληίδει νη πνζφηεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ (απνδεηθλπφκελεο απφ ηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο). 

II. Ζ ρξήζε πξψησλ πιψλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ εγρψξηεο θαιιηέξγεηεο. 

III. Οη πνζφηεηεο απνθνξνινγεκέλνπ βηνληίδει πνπ δηαθηλήζεθαλ απφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζην Πξφγξακκα θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

απηφ (εηδηθά γηα ην 2006 πξψηε νπζηαζηηθά ρξνληά εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην θξηηήξην απηφ δελ εθαξκφζηεθε). 
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Σαπηφρξνλα, ν λ. 3423/05 θαζνξίδεη θαη µία ζεηξά απφ άιια ζηνηρεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Απνθνξνιφγεζεο θαπζίκσλ φπσο ν θαζνξηζκφο εγγπήζεσλ (µέζσ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα, ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε 

πεξίπησζε µε παξαγσγήο/δηάζεζεο εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ηνπ ζπλφινπ 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ απνθνξνινγήζεθε θαη ε πξφβιεςε γηα 

δηάζεζε ηνπ βηνληίδει είηε απηνχζηνπ ζηελ αγνξά, είηε κεηά απφ αλάκημε µε 

ζπκβαηηθφ ληίδει ζε πνζνζηφ κέρξη 5% µέζσ ησλ δηπιηζηεξίσλ. 

 Με ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 334/04 θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη 

νη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ βηνληίδει απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ελψ θαη ε ρψξα 

µαο έρεη πηνζεηήζεη ην πξφηππν ΔΝ 14214:2004 γηα ην βηνληίδει. Δπίζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2003/30/ΔΚ ε Διιάδα ππέβαιιε ην 2004 ηελ 1
ε 

έθζεζε γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα ζηελ νπνία αλαιχνληαλ ηα 

δεδνκέλα ζην ρψξν ησλ Βηνθαπζίκσλ θαη νη µκειινληηθέο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηνπο. 

 

5.2. Δπξσπατθό Δπίπεδν 

 Ήδε απφ ην 1997 ε ΔΔ είρε δεκνζηεχζεη ην White Paper “Energy for the 

Future Renewable Sources of Energy” ζην νπνίν επηζεκαίλνληαλ ε απμαλφκελε 

ρξήζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ Δπξψπε, θαη φηη πάξα ηηο ηφηε ρακειέο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ επηβαιιφηαλ ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ιφγσ ησλ 

απξφβιεπησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηηκήο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηεο δεδνκέλεο 

εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε κεξηθέο δεθαεηίεο. ε έλα λέν θείκελν πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 2002 αλαθεξφηαλ φηη έλαο απφ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ 

ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε µε ελαιιαθηηθά θαχζηκα ηνπ 20% ηεο 

πνζφηεηαο βελδίλεο θαη ληίδει πνπ απαηηείηαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζηελ Δπξψπε 

κέρξη ην 2020. 
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 Έλα ρξφλν αξγφηεξα εθδφζεθε ε βαζηθή Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηα 

Βηνθαχζηµα, ε 2003/30/ΔΚ, ε νπνία έρεη ηα εμήο βαζηθά ζεκεία: 

 Γίλνληαη νη νξηζκνί ησλ φξσλ «βηνθαχζηµα», «βηναηζαλφιε» θαη «βηνληίδει» 

 Δλζαξξχλνληαη ηα θξάηε-µέιε λα νξίζνπλ ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ 

ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ, ψζηε κέρξη ην 2010 λα έρεη γίλεη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ληίδει ζε πνζνζηφ 5.75% 

(ππνινγηδφκελν βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βελδίλεο θαη ηνπ ληίδει πνπ δηαηίζεηαη γηα κεηαθνξέο ζηηο αγνξέο ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ) 

 Εεηείηαη απφ ηα Κξάηε Μέιε λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν έθζεζε ζηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά µε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ. 

 Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε νδεγία 2003/96/EK πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα θξάηε-µέιε λα κεηψζνπλ ή αθφκα θαη λα απαιιάμνπλ ηα βηνθαχζηµα 

απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο, πξνθεηκέλνπ ε ηειηθή ηηκή ηνπο ηηκή λα είλαη 

αληαγσληζηηθή ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ ηνπο θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

 Δπίζεο, ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο (ΔΚ) 1782/03 επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε 

€4,5/ζηξέµµα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Ζ ρνξεγνχκελε επηδφηεζε δίλεηαη γηα κέγηζηε 

εγγπεκέλε έθηαζε 15 εθ. ζηξεκκάησλ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ θαη δίλεηαη µφλν γηα ηηο 

εθηάζεηο ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή θαιχπηεηαη µε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ γεσξγνχ θαη 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηνληίδει, µε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν γεσξγφο 

αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγνκέλνπ ειαίνπ. Αμίδεη λα 
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αλαθέξνπκε φηη ην 2005 δφζεθε ελίζρπζε γηα ηελ αμηνπνίεζε 5 εθ. ζηξεκκάησλ ζην 

ζχλνιν ηεο ΔΔ. 

 Ο θαλνληζκφο 1782/03/ΔΚ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αγξφηεο µέζσ ηεο 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο
 

λα απνθηήζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα (πέξα ησλ 

φπνησλ εληζρχζεσλ ιακβάλνπλ µέζσ ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ) θαιιηεξγψληαο 

ελεξγεηαθά θπηά αθελφο απφ ηελ πψιεζε ηεο πξψηεο χιεο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ 

επηδφηεζε ησλ €4,5/ζηξέµµα. Σαπηφρξνλα, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ ηδξχνληαο π.ρ. µία 

κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει θαη εμαζθαιίδνληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα 

απνθνξνιφγεζε ιφγσ ηεο εγρψξηαο θαιιηέξγεηαο ησλ πξψησλ πιψλ. Αθφκα ε νδεγία 

98/70/ΔΚ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ κεηγκάησλ βηνθαπζίκσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θπθινθνξνχλ θαη ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ βηνθαπζίκσλ. 

 

Κεθάιαην 6
ν
 : Τθηζηάκελεο ηξαηεγηθέο 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξνζεγγίδνπκε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Διιεληθνχ 

θξάηνπο φζν αθνξά ηνλ θιάδν ηνπ βηνληίδει. Αλαθέξνπκε αλαιπηηθά, ηνλ ηξφπν, ηα 

θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ 

πνπ είλαη πξνο παξαγσγή ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ζπγθξίλνληαο ηα 3 ηειεπηαία έηε. 

Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρεη απηή 

ζεζπίζεη γηα ηα θξάηε κέιε ηεο. 

 

6. ηξαηεγηθή γηα ην Βηνληίδει 

 

6.1. Διιεληθή ηξαηεγηθή 
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 πγθξίλνληαο ηηο θηλήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Διιεληθψλ 

Κπβεξλήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 

Διιεληθφ Κξάηνο δελ έρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην θιάδν ηνπ 

biodiesel. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε, είλαη φηη νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζπκβαδίδνπλ απφιπηα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην ηη 

απηή δεηάεη απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο.  

 Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ζε έλα ηέηνην θιάδν, φπσο είλαη ν θιάδνο ηνπ 

biodiesel πνπ βνεζάεη ζηελ απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο-πξνκεζεπηέο, ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη απφ κφλα 

ηνπο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο καο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 2 έηε ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε εγρψξησλ πξψησλ πιψλ θαη πξνζπαζεί λα βάιεη 

θξέλν ζηηο αλεμέιεγθηεο πνζφηεηεο πνπ εηζάγνληαλ θάζε ρξφλν γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ biodiesel. 

 Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία ηεο θαηαλνκήο ησλ πνζνζηψζεσλ γηα ηηο 

εηαηξείεο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο biodiesel πξνθχπηεη κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα – 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

Τπνπξγεία Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Σα θξηηήξηα – 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα παξαθάησ: 

1) πκβάζεηο ειιεληθψλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ζε ζηξέκκαηα, γηα ειίαλζν, 

ειαηνθξάκβε θαη ινηπά ζπκβαηά είδε γηα ηελ παξαγσγή biodiesel εθφζνλ ν 
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αηηψλ παξάγεη ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο biodiesel ζε κνλάδα παξαγσγήο 

εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Οη ζπκβάζεηο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ππνβιεζεί μαλά ζε πξνεγνχκελεο θαηαλνκέο. 

2) Σηκνιφγηα αγνξάο βακβαθφζπνξνπ ή/θαη βακβαθέιαηνπ ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο, ζε θηιά ή κεηξηθνχο ηφλνπο ζπλνδεπφκελα απφ ηα ζρεηηθά δειηία 

απνζηνιήο. Ζ ειιεληθή πξνέιεπζε ηνπ βακβαθφζπνξνπ θαη ηνπ 

βακβαθέιαηνπ πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή αλαγξαθή επί ηνπ ηηκνινγίνπ, ή απφ 

ηα ζρεηηθά δειηία απνζηνιήο. Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή 

βακβαθφζπνξνπ ή/θαη βακβαθέιαηνπ, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ηηκνινγίσλ σο πξνο ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ. ε πεξίπησζε ηδηνπαξαγσγήο 

ησλ αλσηέξσ πξψησλ πιψλ, απαηηείηαη αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ 

απνζήθεο πνπ λα απνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηελ χπαξμε θαη ηελ επάξθεηα ησλ 

αηηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηε ρξήζε γηα παξαγσγή 

biodiesel. 

3) Σηκνιφγηα πξνκήζεηαο, ζε θηιά ή κεηξηθνχο ηφλνπο, ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, ειιεληθήο πξνέιεπζεο, 

θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή biodiesel, ζπλνδεπφκελα απφ αληίζηνηρα δειηία 

απνζηνιήο. Ζ ειιεληθή πξνέιεπζε ησλ αλσηέξσ πξψησλ πιψλ πηζηνπνηείηαη 

κε ζρεηηθή αλαγξαθή επί ηνπ ηηκνινγίνπ, ή απφ ηα ζρεηηθά δειηία απνζηνιήο. 

Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε πξνκεζεπηή ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, 

ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα αξρή, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ηηκνινγίσλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ. 
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4) Πηζηνπνηεηηθφ ή ζχκβαζε αλάζεζεο γηα ηελ ιήςε ISO ζεηξάο 9000 γηα ηελ 

αηηνχζα εηαηξεία, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ή θαη δηάζεζε biodiesel. 

5) πκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

θνξείο ή ζπκβάζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εληφο ηεο ΔΔ, 

γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα βηνθαχζηµα ηνπιάρηζηνλ 6κελεο δηάξθεηαο. 

Μάιηζηα, φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ απφθαζε πνπ ππνγξάθεη ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε κε ππνβνιή θάπνηνπ απφ ηα 

θαζνξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο(αλ θαη απηφ είλαη ιίγν δχζθνιν λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε αθξηβήο 

πνζφηεηα biodiesel πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη θάζε εηαηξεία πξνθχπηεη κε βάζε έλαλ 

ηχπν πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ Τπνπξγείσλ. 

 πλνπηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θαζνξίδεη πνζνζηά βαξχηεηαο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη  ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, γηα θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα 

ζπλππνινγίδνληαο κεξηθά επηπιένλ θαη κε βάζε απηά πξνθχπηεη θαη ε θαηαλεκεκέλε 

πνζφηεηα ηνπ έηνπο. 

Έηνο 2008 

Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο -  Βακβαθόζπνξνο 40% 

Σεγαλέιαηα – Εσηθά Λίπε 5% 

Γπλακηθόηεηα Παξαγσγήο 20% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο (2 έηε) 15% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο 

 (πξνεγνύκελν έηνο) 
10% 

Έξεπλα – Πξνγξάκκαηα 5% 

ΗSO 9000 5% 

ύλνιν 100% 
 

Πίλαθαο 14: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2008 
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Δηθόλα 18: Πνζνζηηαία Μεξίδηα Κξηηεξίσλ γηα ηε Πνζόζησζε 

 

Έηνο 2009 

Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο  35% 

Σεγαλέιαηα – Εσηθά Λίπε 7,5% 

Βακβαθόζπνξνο 5% 

Γπλακηθόηεηα Παξαγσγήο 20% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο (2 έηε) 15% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο 

 (πξνεγνύκελν έηνο) 
7,5% 

Έξεπλα – Πξνγξάκκαηα 5% 

ΗSO 9000 5% 

ύλνιν 100% 

 

  Πίλαθαο 15: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2009 
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Έηνο 2010 

Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο  25% 

Σεγαλέιαηα – Εσηθά Λίπε 7,5% 

Βακβαθόζπνξνο 5% 

Γπλακηθόηεηα Παξαγσγήο 20% 

Τπεξηίκεκα  10% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο (2 έηε) 15% 

Γείθηεο πλέπεηαο Παξάδνζεο 

 (πξνεγνύκελν έηνο) 
7,5% 

Έξεπλα – Πξνγξάκκαηα 5% 

ΗSO 9000 5% 

ύλνιν 100% 

 

  Πίλαθαο 16: Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο γηα ην έηνο 2010 

 Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηελ Πξφζθιεζε γηα ην έηνο 2010 

πξνζηέζεθε θαη ην θξηηήξην «ππεξηίκεκα» ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει θαη ζην πεξηζψξην θέξδνπο, θαζνξηδφκελν σο 

€/ρηιηφιηηξν επηπιένλ ηεο ηηκήο βάζεο, ελψ σο ηηκή βάζεο ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο 

ζε €/ρηιηφιηηξν, ηεο ηηκήο “Reuters Biodiesel ex Works” (υπό την στηλη FAME2 

GERMANY) θαη ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπ “Biodiesel” γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ή ηνπ 

“FAME0” γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (υπό την στήλη Barges FOB Rotterdam) ηνπ 

PLATT’s European Marketscan. 

 Γειαδή, νη εηαηξείεο ζα πξνηείλνπλ ζε πνηα ηηκή επηζπκνχλ λα πσινχλ ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα ηνπο θαη θπζηθά ε ρακειφηεξε θεξδίδεη πφληνπο. Σν εξψηεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη φκσο εδψ είλαη πσο νη ππάξρνπζεο εγρψξηεο εηαηξείεο παξαγσγήο 

δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα θαη σο απνηέιεζκα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο δηάζεζεο ηνπ biodiesel. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, πσο αλ ηα θξηηήξηα 
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παξακείλνπλ κε ηελ ππάξρνπζα κνξθή ζε 2-3 ρξφληα ε εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ζα 

απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ αθφκα θαη κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηνπο εγρψξηνπο 

παξαγσγνχο biodiesel. 

 Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία ππάξρεη είλαη φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηαηεζνχλ γηα ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ  απφ 

ηηο πξνβιεπφκελεο ηφηε ην πνζνζηφ πνπ έρεη νξηνζεηεζεί ζην 25% ζα απμεζεί 

κεηψλνληαο αλάινγα φια ηα ππφινηπα θξηηήξηα. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο  ε πνζφηεηα πνπ ζα θαηαλεκεζεί γηα ην 

έηνο 2010 ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο θαζψο θαη ζηηο εηαηξείεο  εηζαγσγήο 

είλαη 162.000 ρηιηφιηηξα. Απηή ε κείσζε πξνήιζε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

εγρψξηα αγνξά ηεο ρψξαο πνπ είρε σο αληίθηππν ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο diesel 

θαη σο επέθηαζε απηήο ηε πηψζε ηεο αλάγθεο γηα biodiesel.  

 

6.2. Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2006, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην ηειηθφ θείκελν γηα  

ηεο ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηα βηνθαχζηµα ηα 

θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ είλαη: 

 

 

 πεξαηηέξσ πξναγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Δ.Δ θαη ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, δηαζθάιηζε φηη ε παξαγσγή ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπο ζα είλαη ζπλνιηθά 

ζεηηθή γηα ην πεξηβάιινλ θαη φηη ζα ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 
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 πξνεηνηκαζία γηα ηελ επξείαο θιίκαθαο ρξήζε βηνθαπζίκσλ κε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο απφ άπνςε θφζηνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνηεκέλεο 

θαιιηέξγεηαο απνθιεηζηηθψλ πξψησλ πιψλ, έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

βηνθαπζίκσλ «δεχηεξεο γελεάο» θαη ζηήξημεο γηα δηείζδπζε ζηελ αγνξά κε 

θιηκαθνχκελα έξγα επίδεημεο θαη άξζε ησλ φρη ηερληθνχ ραξαθηήξα 

εκπνδίσλ. 

 εμεξεχλεζε ησλ επθαηξηψλ γηα αλαπηπζζφκελεο ρψξεο – πεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ΔΔ γηα 

ηε δάραξε – γηα ηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ βηνθαπζίκσλ θαη βηνθαπζίκσλ 

θαη πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ε ΔΔ ζηε ζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο αεηθφξνπ παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ. 

 

Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη νη 7 άμνλεο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα βηνθαχζηµα πνπ 

είλαη: 

1) Σφλσζε ηεο δήηεζεο µε ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ θηλήηξσλ (θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ). 

2) Απνθφκηζε πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ µε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 

3) Αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο βηνθαπζίκσλ µέζσ ησλ εληζρχζεσλ 

ηφζν ζηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο φζν θαη γηα επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ. 

4) Δπέθηαζε ηνπ εθνδηαζκνχ µε πξψηεο χιεο µε ηελ επθαηξία ηεο λέαο ΚΑΠ θαη 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

5) Δλίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ µε ηελ ελδεδεηγκέλε αλάπηπμε ηφζν 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηελ ΔΔ φζν θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ 

εηζαγσγήο βηνθαπζίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο. 
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6) Τπνζηήξημε ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο αλάπηπμεο ησλ βηνθαπζίκσλ σο 

µέζν γηα ηελ αεηθφξν κείσζε ηεο θηψρεηαο. 

7) Τπνζηήξημε ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε µε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ βηνθαπζίκσλ. 

 Δπνκέλσο, ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ (θπξίσο βηναηζαλφιε, 

βηνληίδει θαη δεπηεξεπφλησο βηνκεζαλφιε θαη βηναέξην) απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

βήκα ηεο Δ.Δ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ πνπ 

δελ πξνέξρνληαη απφ νξπθηνχο πφξνπο. Σα πγξά βηνθαχζηµα είλαη θηιηθφηεξα πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαζψο βηναπνηθνδνκνχληαη εχθνια θαη παξνπζηάδνπλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παξφκνηεο ή θαη θαιχηεξεο ηδηφηεηεο θαχζεο ζηνπο θηλεηήξεο ζε ζρέζε 

κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Σα βηνθαχζηµα παξάγνληαη απφ βηνκάδα θαη εηδηθφηεξα απφ 

γεσξγηθά θαη δαζηθά πξντφληα, απφ απφβιεηα θαη θαηάινηπα ηεο δαζνθνκίαο, ηεο 

δαζνθνκηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ πνπ ζπλαληψληαη 

ζε αθζνλία ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πλεζέζηεξεο πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη 

ηα πγξά βηνθαχζηµα απνηεινχλ ηα θπηηθά θαη πξνηεγαληζκέλα έιαηα, ηα ηεχηια θιπ. 

Ήδε ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία θιπ.) ππάξρνπλ 

πεηπρεκέλεο εθαξκνγέο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο βηνθαπζίκσλ ζε εκπνξηθή 

θιίκαθα. Ζ ηερλνινγία ρξήζεο βηνθαπζίκσλ σο θαχζηκν ζε κεραλέο εζσηεξηθήο 

θαχζεο είλαη γλσζηή θαη εθαξκνζκέλε απφ παιηά ζε αξθεηέο ρψξεο κε πινχζην 

δπλακηθφ βηνκάδαο. ήκεξα ηα πεξηζζφηεξα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο πξφβιεκα ή ηερληθέο 

ηξνπνπνηήζεηο κείγκαηα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο βηνθαπζίκσλ, ζπλήζσο έσο 5% κε 

βάζε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Δπηπξφζζεηα, νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε κεγαιχηεξσλ πνζνζηψλ βηνθαπζίκσλ 

(πεξηεθηηθφηεηαο 10 % θαη άλσ) ζην θαχζηκν κείγκα ελψ ήδε ππάξρνπλ ζε 
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θπθινθνξία ζχγρξνλα απνδνηηθά νρήκαηα πνπ θηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε 

βηνθαχζηµα. Πξνο ην παξφλ ζε θάζε πεξίπησζε ε επξσπατθή λνκνζεζία φπσο ε 

νδεγία 2003/30/ΔΚ , ε 2003/17/ΔΚ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 98/70/CE θαη ηα επξσπατθφ 

ηερληθφ πξφηππν CEN 14314 θ.α. πηζηνπνηνχλ θαη θαζνξίδνπλ πιήξσο ηα 

απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξαγσγήο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη θαχζεο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ζε ζχγρξνλνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 

 

Κεθάιαην 7
ν
 : Υάξαμε Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

 Μεηά ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

πξνζπαζνχκε ζε απηφ ην θεθάιαην λα παξνπζηάζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη λα αλαιπζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ 

βηνληίδει. Σέινο, ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξνχκε κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ θιάδν. 

 

7. Πξόηαζε Γηα Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή 

 

7.1. Πεξίιεςε  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ κηα 

ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηακφξθσζε κηαο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ιακβάλνληαο ππφςε φινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

ελέξγεηαο. 
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7.2. Πεξί Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

 Όπσο θάζε ζηξαηεγηθή, έηζη θαη 

ε ελεξγεηαθή απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θαη επηινγέο 

ζπλδπαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνηεινχλ 

έλα εληαίν ζχλνιν. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

πεξάζεη απφ ηξία ζηάδηα, ηα νπνία είλαη 

ε δηακφξθσζε, ε πινπνίεζε θαη ε 

αμηνιφγεζε. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ζηε δηακφξθσζε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ηα θξάηνο 

ζα πξέπεη: 

 Να έρεη κηα ζαθή εηθφλα γηα ην ηη ζέιεη λα επηηχρεη (μεθάζαξν φξακα - 

απνζηνιή). 

 Να αμηνινγήζεη ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(επθαηξίεο – απεηιέο, δπλάκεηο – αδπλακίεο). 

 Να μεθαζαξίζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ζπλδπάζεη ηφζν ηα κέζα φζν θαη ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

 Να νξίζεη ηηο πνιηηηθέο (βξαρππξφζεζκεο θηλήζεηο ηαθηηθήο) κε ηηο νπνίεο ζα 

δηακνξθψζεη ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηιερζείζαο 

ζηξαηεγηθήο. 

Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο επηιερζείζαο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην θξάηνο. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη: 

 Να αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζεί ην ζρέδην δξάζεο 

πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ νξίζηεθαλ. 
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 Να αλαπηπρζνχλ πξνυπνινγηζκνί, δειαδή λα ππνινγηζηεί ε ρξεκαηηθή αμία 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Να νξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πξαγκάησζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ πινπνηήζεθε. Με ηε ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε 

ηα επηζπκεηά, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπο θαη πνιχ πηζαλφλ θαη ηελ 

αλακφξθσζε ηεο αξρηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

7.3. Κηλεηήξηεο Γπλάκεηο  

 Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ην ζρεδηαζκφ νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ φινη εθείλνη νη παξάγνληεο 

(θηλεηήξηεο δπλάκεηο - drivers) πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε δπλακηθή ησλ κειινληηθψλ 

εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη 

νη αθφινπζνη: 

 

 Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα ζε παγθφζκην επίπεδν 

 

Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα ηφζν απφ ηα αλεπηπγκέλα θξάηε φζν θαη απφ ηα 

αλαπηπζζφκελα, πξνθαιεί έληνλε πίεζε ζην παγθφζκην ζχζηεκα παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, ην νπνίν κπνξεί θαη αληεπεμέξρεηαη ζρεδφλ νξηαθά. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

δεκηνπξγεί εθξεθηηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε εθηεηακέλεο αλά ηελ πθήιην 

γεσπνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο κε απψηεξν ζηφρν ησλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ. Οη εληάζεηο απηέο θαζνξίδνπλ θαη ην επξχηεξν πιαίζην άζθεζεο ηεο 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 70 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θάζε θξάηνπο θαη γη’ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο. 

 

 Ζ ζπγθξφηεζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

 

Ζ ζπγθξφηεζε κηαο θνηλήο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, βξίζθεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ζε εμέιημε, φπσο θαίλεηαη θαη κε ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο πξάζηλεο βίβινπ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα είλαη ε 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ε ζπλέξγεηα κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηεο 

ΔΔ. Έηζη ινηπφλ αλακέλεηαη φηη νη νδεγίεο ηεο ΔΔ ζα απνηεινχλ ζην κέιινλ 

παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φρη απινχο 

ζηφρνπο. 

 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο δπλακηθήο αιιεινζπζρέηηζεο. 

Οη ελεξγεηαθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα φξηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

εάλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα έλα βηψζηκν κέιινλ. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ 

γλσξίδνπλ ζχλνξα, ελψ αθφκα θαη ηα ηζρπξφηεξα θξάηε αδπλαηνχλ λα ηα 

δηαρεηξηζηνχλ απφ κφλα ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλακέλεηαη λα είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ. ε επξσπατθφ επίπεδν, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ήδε ηνλ ηξίην άμνλα ηεο ήδε εθαξκνδφκελεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, ελψ δηεζλείο δεζκεχζεηο φπσο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην αλακέλεηαη λα 

έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

 

 

 Ζ αλάπηπμε ησλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ 
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Ζ αλάπηπμε ησλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ αζθαιείαο αιιά θαη ηζνξξνπίαο φζνλ αθνξά ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο. 

Παξφιν πνπ απηή ε ελεξγεηαθή αιιειεμάξηεζε ησλ κέζσ ησλ δηθηχσλ δείρλεη λα 

πξνάγεη αξρηθψο ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνδεηρηεί δίθνπν καραίξη δεδνκέλνπ φηη πνιιά θξάηε 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα ζαλ κέζν άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Έηζη, ηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ ελεξγεηαθέο πεγέο θαη φζα θαζίζηαληαη ρψξεο 

δηακεηαθφκηζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθβηάζνπλ θαη λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ηα επφκελα ρξφληα ζεσξείηαη δεδνκέλε, κε 

θίλδπλν φκσο λα απμεζεί ε αζηάζεηα θαη νη δηαθξαηηθέο αληηπαιφηεηεο. 

 

 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ εηαηξεηψλ 

 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο νδεγεί ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ εηαηξεηψλ, επεηδή επηηξέπεη ζηνπο ελεξγεηαθνχο 

θνινζζνχο λα πξνβνχλ ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο αιιά θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Οη 

κηθξφηεξεο δε εζληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ακθίβνιν αλ ζα θαηνξζψζνπλ λα 

επηβηψζνπλ. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ, ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο ζηελ ΔΔ βξίζθεηαη ζε 

πιήξε αλαδηάξζξσζε ε νπνία δελ απνθιείεηαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο 

νιηγνπσιίνπ κε φιεο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 

7.4. Όξακα Διιεληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

 

 Ζ Διιάδα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζην άκεζν κέιινλ ηξεηο πνιχ κεγάιεο 

πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ ελεξγεηαθφ ηεο ηνκέα. Οη ηξεηο απηέο πξνθιήζεηο είλαη 

ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο νδεγίεο ηεο θνηλνηηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 
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θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηεο κείγκαηνο θαη ηέινο ε αλαζεψξεζε ηνπ γεσπνιηηηθνχ ηεο ξφινπ θαη 

ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Με βάζε ινηπφλ 

φζα έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ηψξα, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε δηακφξθσζε κηαο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ Διιάδα. 

 Πξηλ απφ ηε δηακφξθσζε νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπκε ην φξακά ηεο, δειαδή ηελ αηηία ηεο χπαξμήο ηεο. Όπσο είλαη ινγηθφ κηα 

ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη γεληθά λα ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο (επάξθεηα) θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα απφ ηηο 

δηεζλείο θξίζεηο. Όκσο, ε ίδηα ε θχζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα (ζεκαληηθφ θνηλσληθφ 

αγαζφ θαη νηθνλνκηθφο πφξνο), θαζηζηά θαλεξφ φηη κηα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζα 

πξέπεη λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ. Έηζη 

ινηπφλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο ζσζηήο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη θξηηήξηα φπσο ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ζχκθσλα κε έξεπλα( 

Ζιέθηξα αββίδνπ, Δπζχκηνο Εέξβαο, Κσλζηαληίλνο Σζαγθαξάθεο, 8 Φεβξνπαξίνπ 

2010) ζε 571 άηνκα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 90,7% 

πηζηεχεη φηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη απνηέιεζκα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Δπηπιένλ, ην 76,1% πηζηεχεη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη 

κέζσ απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 27,3 πηζηεχνπλ φηη ζα 

πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαγσγή biodiesel. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη φηη ην 80,9% ησλ ηδηνθηεηψλ απηνθηλήησλ 

ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ βηνθαχζηµα θαη 44,8 ζθνπεχνπλ λα πιεξψζνπλ έσο θαη 

0,06€/L παξαπάλσ . 
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7.5. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε  

 

 Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαζφηη κε ηα επξήκαηα θαη απνηειέζκαηά ηεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο επηινγέο θαη ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο. Όζνλ 

αθνξά ζηελ Διιάδα, νη πνιηηηθέο γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ ΑΠΔ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θαη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία ζηελ έξεπλα ζηα 

πιαίζηα ηεο ΔΔ, ζεσξνχληαη επηβεβιεκέλεο. 

 

7.6. Αλαβάζκηζε πκβνπιίνπ Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

 

 Με βάζε φζα αλαπηχρζεθαλ 

κέρξη ζηηγκήο, γίλεηαη εκθαλέο φηη 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ππεξεζία 

ε νπνία λα αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ράξαμε ζε 

καθξνρξφληα βάζε ηεο ειιεληθήο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηνπο άμνλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

παξαπάλσ. Ζ θπβέξλεζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή, 

πξνρψξεζε ζχκθσλα κε ην Ν. 3438/2005 ζηε ζχζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εζληθήο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν φκσο δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 

2009 ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ θνλδπιίσλ. 

 Θα ήηαλ αλαγθαία ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ θαη κάιηζηα, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

είλαη λα κελ πεξηνξηζηεί ην φξγαλν απηφ ζηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν, αιιά λα 

ζπληνλίζεη θαη λα ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ φινπο ηνπ θνξείο ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ 
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(ξπζκηζηηθέο αξρέο, παξαγσγνχο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπηθνχο παξάγνληεο θηι.) ζε 

κηα πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ αδηέμνδνπ κνληέινπ φζνλ αθνξά ζηελ 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηε δηάξζξσζε ησλ αγνξψλ θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ινηπφλ πξέπεη ην ζπκβνχιην απηφ λα 

ζπγθεληξψζεη πάλσ ηνπ πνιιέο αξκνδηφηεηεο πνπ ηψξα αλήθνπλ ζε άιιεο ππεξεζίεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα αζθήζεη ηνλ επηηειηθφ ηνπ ξφιν.  

 Ο ζρεδηαζκφο κηαο νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία λα 

θαζνξίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ζε 

βξαρππξφζεζκε – κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βάζε, λα αλαπηχζζεη 

πνιηηηθέο, λα πξνζειθχεη επελδχζεηο, λα δίλεη θίλεηξα, λα δεκηνπξγεί ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη λα νξίδεη ηνπο θαλφλεο, απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. 

Δληνχηνηο, είλαη απηφ ην νπνίν πάληα έιεηπε θαη εμαθνινπζεί λα ιείπεη απφ ηελ 

Διιάδα. 

7.7. Γεκηνπξγία Σερλνινγηθήο Πιαηθόξκαο Βηνθαπζίκσλ 

 Θα πξέπεη νη εζληθνί Αθαδεκατθνί, Δξεπλεηηθνί θαη Βηνκεραληθνί θνξείο ηεο 

Διιάδαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάδεημε ησλ βηνθαπζίκσλ σο ελαιιαθηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ θνξέα, λα αλαιάβνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε κηαο 

Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο Βηνθαπζίκσλ. 

 Ο θχξηνο ξφινο ηεο ηερλνινγηθήο απηήο πιαηθφξκαο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 

απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη απφ αγξνηηθά θαη αζηηθά απφβιεηα. 

πγθεθξηκέλα, ε ηερλνινγηθή απηή πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (επηρεηξεζηαθνχο, θπβεξλεηηθνχο θηι) γηα ην 

ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη επελδχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθείκελσλ 

νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Ζ Πιαηθφξκα έρεη ηε δνκή 
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ελφο δηθηχνπ ην νπνίν είλαη αλνηθηφ ζε φινπο φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, 

πνπ ζπκκεξίδνληαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, θαη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηεο Πιαηθφξκαο. 

Οη ζηφρνη ηεο Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο Βηνθαπζίκσλ είλαη νη εμήο: 

 Δπηηάρπλζε ηεο εηζαγσγήο ησλ βηνθαπζίκσλ ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε ηνπ ηφπνπ θαη 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ, κέζα απφ έλα θνηλφ φξακα θαη 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Σν θνηλφ φξακα θαη ζηξαηεγηθή ζα 

ζπγθεληξψζνπλ ηφζν ηηο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη πφξνπο ζπληειψληαο ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ ρψξα καο. 

 Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο λέαο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, βειηηψλνληαο 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. 

 Τπνζηήξημε ηεο δηακφξθσζεο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο γηα 

ηε παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

 Δλεκέξσζε ησλ λνκνζεηηθψλ αξρψλ γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο, ηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζηελ θνηλσλία. 

 Γηαζθάιηζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε θαηλνηνκηθή έξεπλα θαη ζε έξεπλα πνπ 

σζείηαη απφ ηελ εζληθή θαη Δπξσπατθή πνιηηηθή. 

 Δπίθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ, θαζψο θαη ησλ ηξερφλησλ 
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πνιηηηθψλ απνθάζεσλ γχξσ απφ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ 

ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν. 

Ζ γεληθή δνκή ηεο πιαηθφξκαο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
 

Κεθάιαην 8
ν
 : πκπεξάζκαηα 

 

 Αλαιχνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

8. ύλνςε 

 

8.1. πκπεξάζκαηα 

 Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηελ αλάιπζε ηνπο ζηηο 

ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

I. Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε βηνληίδει πέξα απφ πεξηβαιινληηθά (π.ρ. κείσζε 

εθπνκπψλ CO2) είλαη θαη νηθνλνκηθά µέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ χπαηζξν (µέζσ 
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ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ), ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο ζπλαιιάγκαηνο. 

II. Οη επηδνηήζεηο µέζσ ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη ηνπ Γ ΚΠ, αιιά 

θαη ε γεληθφηεξε ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο έρνπλ κεηψζεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα γηα ηελ αξρηθή είζνδν 

επελδπηψλ ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο βηνληίδει, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία πνιιψλ κνλάδσλ παξαγσγήο.  

III. Ζ πιενλάδνπζα δπλακηθφηεηα δελ ζπλεπάγεηαη θαη πιενλάδνπζα παξαγσγή, 

αθνχ ζε αληηδηαζηνιή µε ηελ πςειή δπλακηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ 

βηνληίδει, ε παξαγφκελε πνζφηεηα ηνπ βηνληίδει ζηε ρψξα µαο είλαη 

πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο (€0,6/ιίηξν) πνπ 

θαζηζηά ηελ ηειηθή ηνπ ηηκή αληαγσλίζηκε έλαληη εθείλεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ληίδει, µφλν ζηελ πεξίπησζε κείσζεο ηεο θνξνινγίαο π.ρ. µε ελζσκάησζεο 

ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ). Ωο απνηέιεζκα, ε παξαγσγή 

βηνληίδει ζηελ Διιάδα πεξηνξίδεηαη µφλν ζηηο πνζφηεηεο εθείλεο πνπ 

απαιιάζζνληαη ηνπ ΔΦΚ (γηα ην 2009 182.000 ηφλνη, γηα ην 2010 162.000 

ηφλνη). 

IV. Μνριφο (πεξαηηέξσ) αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ Διιάδα, φπσο 

θαη ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ απνηειεί ε ελδερφκελε κνληκνπνίεζε ηεο κεξηθήο ή 

νιηθήο απαιιαγήο ηνπ βηνληίδει απφ ηνλ ΔΦΚ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

ρψξεο φπνπ ν ΔΦΚ είλαη πςειφο (π.ρ. Γεξκαλία) ε απαιιαγή ηνπ βηνληίδει 

απφ απηφλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο παξαγσγήο βηνληίδει. 

V. Δλαιιαθηηθά έλα άιιν κέηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ βηνληίδει ζα κπνξνχζε λα 

ήηαλ ε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηηο Δηαηξίεο Πεηξειαηνεηδψλ γηα 

αλάκεημε βηνληίδει µε ληίδει ζε πνζνζηφ π.ρ. ηνπιάρηζηνλ 7% δεκηνπξγψληαο 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΤ BIODIESEL 78 

έηζη µία «ηερλεηή» δήηεζε γηα ην βηνληίδει θαη αθήλνληαο πιένλ ηελ εμέιημε 

ησλ πξαγκάησλ ζηνπο λφκνπο ηεο Αγνξάο. ε µία ηέηνηα πεξίπησζε 

αλακέλεηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ ρψξα µαο 

θαη ε πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ ζην ρψξν. Γηαθνξεηηθά είλαη ζαθέο φηη ε 

αγνξά βηνληίδει ζηελ Διιάδα δελ έρεη πνιιά πεξηζψξηα αλάπηπμεο, θαζψο 

αθφκα θαη ε εμαγσγή βηνληίδει πξνο ην εμσηεξηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο πιενλάδνπζαο παξαγσγήο θαίλεηαη πξνο ην 

παξφλ δχζθνιε. 

VI. Γηα ηνπο παξαγσγνχο βηνληίδει πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή ε αλαδήηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε φηη αθνξά: 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο µε ηελ αλαδήηεζε θζελψλ πξψησλ πιψλ, ηελ 

θαζεηνπνίεζε θαη ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη 

Logistics. 

 Σε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ µε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

αγνξψλ γηα ηε δηάζεζε φισλ ησλ παξαπξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (π.ρ. πίηηα, γιπθεξίλε θιπ.) ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο. 

VII. Ζ ρψξα καο δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ην biodiesel θαη φπσο 

είδακε θαη παξαπάλσ, αθνινπζεί ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

VIII. Γελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε – ζρέδην γηα ηα επφκελα ρξφληα 

γηα ηα πνζνζηά ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ biodiesel ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηφζν θαη απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο. 

IX. Ζ κε χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ην νπνίν λα είλαη 

γλσζηφ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα λέεο επελδχζεηο απφ ηνπο παξαγσγνχο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 

Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Αγνξά ησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ 

Άξζξν 1 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ Α’ 230), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Πεηξειαηνεηδή Πξντφληα: Σα πάζεο θχζεσο πξντφληα ηεο δηχιηζεο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα, φπσο απηά 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Καηεγνξία Η (Διαθξά θιάζκαηα): 

Βελδίλεο Απηνθηλήησλ, Καχζηκα Αεξνπιάλσλ (βελδίλε αεξνπιάλσλ, θαχζηκν 

αεξησζνχκελσλ ηχπνπ βελδίλεο). 

Καηεγνξία ΗΗ (Μεζαία θιάζκαηα): 

Πεηξέιαην Δζσηεξηθήο Καχζεο Νηίδει (gas-oil, diesel-oil), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 

Κηλεηήξσλ (πεηξέιαην θίλεζεο), Πεηξέιαην Δζσηεξηθήο Καχζεο Νηίδει (gas-oil, diesel-oil), 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν Θέξκαλζεο (πεηξέιαην ζέξκαλζεο) θαη δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν θηλεηήξσλ, Πεηξέιαην Δζσηεξηθήο Καχζεο Νηίδει (gas-oil, 

diesel-oil), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ θαχζηκν θηλεηήξσλ ή 

ζέξκαλζεο, Φσηηζηηθφ Πεηξέιαην, Καχζηκν Αεξησζνχκελσλ ηχπνπ θεξνδίλεο. 

Καηεγνξία ΗΗΗ (Βαξέα θιάζκαηα): 

Πεηξέιαην Δμσηεξηθήο Καχζεο Μαδνχη (fuel-oil), Απαζθαιησκέλν Μαδνχη (vacuum gas-

oil). 

Καηεγνξία ΗV: 

Άζθαιηνο. 

Καηεγνξία V (Τγξαέξηα - LPG): 

Βνπηάλην, Πξνπάλην θαη µίγµα ησλ δχν. 

Καηεγνξία VI: 

Νάθζα, πεηξειατθφ θσθ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ ζεσξνχληαη επίζεο πεηξειαηνεηδή πξντφληα θαη ηα πγξά 

θαη αέξηα Βηνθαχζηµα θαη ηα Άιια Αλαλεψζηκα Καχζηκα πνπ ππνθαζηζηνχλ πξντφληα 

δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο θαη ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ είηε απηνχζηα είηε ζε κίγκα µε πξντφληα δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. » 

2. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«6. Γηαθίλεζε: Ζ κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ έλα Γηπιηζηήξην ζε άιιν, απφ 

έλα δηπιηζηήξην πξνο εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο, απφ έλα Γηπιηζηήξην πξνο εγθαηαζηάζεηο 

Μεγάινπ Σειηθνχ Καηαλαισηή, απφ µία κνλάδα Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ πξνο δηπιηζηήξην 

ή εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο ή κνλάδα Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ, απφ εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο 

ζε άιιεο φκνηεο εγθαηαζηάζεηο, απφ ζεκείν εγθαηάζηαζεο Δηζαγσγήο πξνο Γηπιηζηήξην ή 

εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο ή κνλάδα Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ, απφ εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο ή 

Γηπιηζηεξίνπ ή κνλάδεο Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ πξνο ζεκεία εγθαηάζηαζεο Δμαγσγήο, 

απφ εγθαηαζηάζεηο Δκπνξίαο ή δηπιηζηεξίνπ ζε εγθαηαζηάζεηο θαηφρνπ Άδεηαο Ληαληθήο 

Δκπνξίαο ή Σειηθνχ Καηαλαισηή πνπ έρεη ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη απφ 

εγθαηαζηάζεηο θαηφρσλ Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο θαη δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ πξνο 

Σειηθνχο Καηαλαισηέο. Ζ κεηαθνξά δηαθξίλεηαη ζε: α) κεηαθνξά µέζσ αγσγνχ, β) 

κεηαθνξά µε πισηφ µέζν, γ) νδηθή κεηαθνξά µε βπηηνθφξν θαη δ) ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά.» 

3. Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«9. Δκπνξία: Ζ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε, µε ζθνπφ ην θέξδνο, αξγνχ πεηξειαίνπ ή 

Πεηξειαηνεηδψλ Πξντφλησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ Γηπιηζηήξην ή κνλάδα Παξαγσγήο 

Βηνθαπζίκσλ ή ζεκείν Δηζαγσγήο θαη πξννξίδνληαη γηα ζεκείν Δμαγσγήο ή άιιν 

Γηπιηζηήξην, άιιε εγθαηάζηαζε Δκπνξίαο ή εγθαηάζηαζε Ληαληθήο Δκπνξίαο ή 

εγθαηάζηαζε Σειηθνχ Καηαλαισηή µε ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.» 

4. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 15–21 σο αθνινχζσο: 

«15. Βηνκάδα: Σν βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο γεσξγηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νπζηψλ, ηηο 

δαζνθνκηθέο θαη ηηο ζπλαθείο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ην 

βηναπνηθνδνµήζηµν θιάζκα βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη αζηηθψλ ιπκάησλ θαη 

απνξξηκκάησλ. 

16. Βηνθαχζηκν: Σν πγξφ ή αέξην θαχζηκν πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα, θαη εηδηθφηεξα: 

α) Βηνληίδει (πεηξέιαην βηνινγηθήο πξνέιεπζεο): Οη κεζπιεζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ (ΜΛΟ - 

FAME) πνπ παξάγνληαη απφ θπηηθά ή θαη δσηθά έιαηα θαη ιίπε θαη είλαη πνηφηεηαο 

πεηξειαίνπ ληίδει, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. 

β) Βηναηζαλφιε: Ζ αηζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα ή απφ ην βηναπνηθνδνκήζηκν 

θιάζκα απνβιήησλ, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. 

γ) Βηναέξην: Σν θαχζηκν αέξην πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα ή απφ ην βηναπνηθνδνκήζηκν 

θιάζκα βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, ην νπνίν κπνξεί λα θαζαξηζηεί θαη 

αλαβαζκηζηεί ζε πνηφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν, ή ην μπιαέξην. 

δ) Βηνκεζαλφιε: Ζ µεζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. 

ε) Βηνδηµεζπιαηζέξαο: Ο δηκεζπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα, γηα ρξήζε σο 

Βηνθαχζηκν. 

ζη) Βην-ΔΣΒΔ: Ο αηζπιν-ηξηηνηαγήο-βνπηπιαηζέξαο (ΔΣΒΔ) πνπ παξάγεηαη απφ 

βηναηζαλφιε, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. Σν θαη' φγθν πνζνζηφ ηνπ βην-ΔΣΒΔ πνπ 

ππνινγίδεηαη σο Βηνθαχζηµν είλαη 47% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ. 

δ) Βην-ΜΣΒΔ: Ο µεζπιν-ηξηηνηαγήο-βνπηπιαηζέξαο (ΜΣΒΔ) πνπ παξάγεηαη απφ 

βηνµεζαλφιε, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. Σν θαη' φγθν πνζνζηφ ηνπ βην-ΜΣΒΔ πνπ 

ππνινγίδεηαη σο Βηνθαχζηκν είλαη 36% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ. 

ε) πλζεηηθά Βηνθαχζηκα: Οη ζπλζεηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο ή ηα κίγκαηα ζπλζεηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγνληαη απφ Βηνκάδα. 

ζ) Βηνυδξνγφλν: Σν πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα ή βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα 

βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. 

2 

η) Καζαξά Φπηηθά Έιαηα: Σα έιαηα πνπ παξάγνληαη απφ ειαηνχρα θπηά µέζσ ζπκπίεζεο, 

έθζιηςεο ή αλάινγσλ κεζφδσλ, θπζηθά ή εμεπγεληζκέλα αιιά κε ρεκηθψο ηξνπνπνηεκέλα, 

φηαλ είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θηλεηήξα ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ, ζχκθσλα µε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

17. Άιια Αλαλεψζηκα Καχζηκα: Σα Αλαλεψζηκα Καχζηκα, εθηφο ησλ Βηνθαπζίκσλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

επηεκβξίνπ 2001 γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΔΔΔΚ L. 283). 

18. Παξαγσγή Βηνθαπζίκσλ: Ζ θαηεξγαζία θαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, γηα ηελ 

παξαγσγή απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ. 

19. Μνλάδα Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ: Οη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ 
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Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

θαη ζπζηεκάησλ δηαθίλεζεο. 

20. δηάζεζε Βηνθαπζίκσλ: Ζ παξαγσγή ή εηζαγσγή ή ε εκπνξία εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο, απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ ζχκθσλα µε ην 

άξζξν 5Α. 

21. Δλεξγεηαθή θαιιηέξγεηα: Ζ θαιιηέξγεηα θπηηθψλ εηδψλ εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, 

γηα ηελ παξαγσγή θπξίσο πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη Βηνθαχζηµα ή πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή Βηνθαπζίκσλ.» 

Άξζξν 2 

1. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Ζ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Γηχιηζεο, Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, Δκπνξίαο, Ληαληθήο 

Δκπνξίαο, Μεηαθνξάο µε Αγσγφ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη Δκθηάισζεο πγξαεξίσλ, 

επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ε αληίζηνηρε άδεηα. 

2. Οη Άδεηεο Γηχιηζεο, Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, Δκπνξίαο θαη Μεηαθνξάο µε αγσγφ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, ρνξεγνχληαη µε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο.» 

2. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«7. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηχιηζεο, δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, 

Δκπνξίαο, Ληαληθήο Δκπνξίαο, Μεηαθνξάο µε Αγσγφ θαη Δκθηάισζεο πγξαεξίσλ, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.» 

Άξζξν 3 

Μεηά ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3054/2002, πξνζηίζεηαη άξζξν 5Α, σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 5A 

Άδεηα Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ 

1. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ απαηηείηαη Άδεηα 

Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζε αλψλπκεο εηαηξείεο ή εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο-µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη 

ζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ελψζεηο απηψλ, θαηά ην λ. 2810/2000 

(ΦΔΚ Α’ 61). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο είλαη ε θαηνρή άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο Μνλάδαο Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3325/2005 (ΦΔΚ Α’ 68), ή ε χπαξμε ελεξγψλ ζπκβάζεσλ αγνξάο απηνχζησλ 

Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ απφ κνλάδεο παξαγσγήο ηνπο, εληφο ή εθηφο 

ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

2. Ο θάηνρνο Άδεηαο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ µκπνξεί λα παξάγεη ή λα εηζάγεη απηνχζηα 

Βηνθαχζηµα θαη Άιια Αλαλεψζηκα Καχζηκα θαη λα δηαζέηεη απηά εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο, ζε θαηφρνπο Άδεηαο δηχιηζεο, Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α’ θαη ζε Σειηθνχο 

Καηαλαισηέο. Σα πγξά Βηνθαχζηµα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλάκημε µε πξντφληα δηχιηζεο ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ, δηαηίζεληαη µφλν ζε θαηφρνπο Άδεηαο δηχιηζεο ή Άδεηαο Δκπνξίαο 

θαηεγνξίαο Α’. 

3. Ο θάηνρνο Άδεηαο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεινπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο µε φγθν ηνπιάρηζηνλ 100 θπβηθά µκεηξά γηα ηελ απνζήθεπζε 

απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ.» 

Άξζξν 4 

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054/2002, πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ε’, σο 

αθνινχζσο: 
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«ε) ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ ζε κίγκα µε ην αληίζηνηρν 

ζπκβαηφ Βηνθαχζηκν ή Άιιν Αλαλεψζηκν Καχζηκν, θαζψο θαη ηα απηνχζηα Βηνθαχζηµα ή 

Άιια Αλαλεψζηκα Καχζηκα.» 

Άξζξν 5 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4. Οη θάηνρνη Άδεηαο δηχιηζεο, δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, Δκπνξίαο, Ληαληθήο Δκπνξίαο, 

Μεηαθνξάο µε Αγσγφ θαη νη Μεγάινη Σειηθνί Καηαλαισηέο, ησλ νπνίσλ νη απνζεθεπηηθνί 

ρψξνη κπνξεί λα πξνζκεηξνχληαη ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο απνζεκάησλ αζθαιείαο, 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεινχκελσλ ζηνηρείσλ. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’ 286), 

εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ.» 

Άξζξν 6 

Μεηά ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3054/2002, πξνζηίζεηαη άξζξν 15Α, σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 15Α Βηνθαχζηµα θαη Άιια Αλαλεψζηκα Καχζηκα. Σα Βηνθαχζηµα θαη ηα Άιια 

Αλαλεψζηκα Καχζηκα µκπνξνχλ λα δηαηίζεληαη είηε απηνχζηα είηε ζε κίγκα µε πξντφληα 

δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

θαζνξίδνληαη µε 3 απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα µε ην εδάθην δ’ 

ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4328/1929 (ΦΔΚ Α’ 272). 

2. Ζ αλάκημε ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ µε ηα 

αληίζηνηρα ζπκβαηά πξντφληα δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη µε επζχλε 

ησλ θαηφρσλ Άδεηαο δηχιηζεο ή Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

ηα ζρεηηθά ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά θαη ζπλνδεπηηθά δηνηθεηηθά έγγξαθα δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην πνζνζηφ 

απηνχζηνπ Βηνθαπζίκνπ ή Άιινπ Αλαλεψζηκνπ Καπζίκνπ ζην κίγκα µε ην αληίζηνηρν 

πξντφλ δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Σν πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην µκπνξεί λα θαζνξίδεηαη µε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, αλάινγα µε ηηο πνζφηεηεο Βηνθαπζίκσλ πνπ θαηαλέκνληαη, 

ζχκθσλα µε ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 5 θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο. 

3. Οη θάηνρνη Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο θαη Άδεηαο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα 

αλαξηνχλ εηδηθή ζήκαλζε ζηα ζεκεία πψιεζεο ησλ: α) απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ 

Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ, β) Βηνληίδει αλακεκηγκέλνπ µε πεηξέιαην θίλεζεο ζε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 5% θαη’ φγθν, γ) Βηναηζαλφιεο αλακεκηγκέλεο µε βελδίλε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 5% 

θαη’ φγθν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηδηθήο ζήκαλζεο θαζνξίδνληαη µε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαηαξηίδεηαη «Πξφγξακκα Καηαλνκήο Πνζνηήησλ 

Βηνθαπζίκσλ» (ζην εμήο «Πξφγξακκα»). Ζ δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ νξίδεηαη 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. ην Πξφγξακκα µκπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα πξφζσπα 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 5. ην 

ίδην Πξφγξακκα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία θαη ε µκεζνδνινγία θαηαλνκήο ησλ 

πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ 

ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001 

(ΦΔΚ Α’ 265), ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

πξφζσπα πνπ µκπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα θαη ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν 

ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ 
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Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην, ιακβάλνληαη απαξαηηήησο ππφςε ηα αθφινπζα: 

α) ε δπλακηθφηεηα ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ ή νη πνζφηεηεο Βηνθαπζίκσλ ή 

Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ εηζάγνληαη απφ µκνλάδεο παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ 

εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηνο-µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απνδεηθλχνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, 

β) νη πνζφηεηεο Βηνθαπζίκσλ θαη Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001 θαη δηαθηλήζεθαλ απφ 

θάζε ζπκκεηέρνληα ζην Πξφγξακκα, θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ, 

γ) θαηά πξνηεξαηφηεηα, επηθπξσκέλεο απφ ηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (Ν.Α.) ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ 

πιψλ γηα Μνλάδα Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 8 ηνπ Καλνληζκνχ 

1973/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2004 (ΔΔΔΚ L. 345 ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 

2004) θαη νη πνζφηεηεο Βηνθαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη ζην ρψξν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην Πξφγξακκα, ζχκθσλα µε ην άξζξν 25 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα, αλά θαηεγνξία ζπκκεηέρνληνο, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα, αλ δελ δηαζέηνπλ, εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο, ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη Άιισλ Αλαλεψζηκσλ 

Καπζίκσλ πνπ ππνρξενχληαη λα δηαζέζνπλ ζχκθσλα µε ην Πξφγξακκα. 

Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο δελ επηβάιινληαη, αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ απνδεηθλχνληαη απφ απηφλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηελ 

θαηαλνκή, γηα ηα επφκελα έηε, ησλ πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή ησλ Άιισλ 

Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001, ιακβάλνληαη ππφςε νη πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ 

πνπ έρνπλ δηαθηλεζεί απφ ην πξφζσπν απηφ, πξνζαπμεκέλεο θαηά ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα 

δηαθηλνχζε εάλ δελ ζπλέηξεραλ νη ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο πξηλ απφ ηελ 31ε Απξηιίνπ, 

εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Πξφγξακκα θαη θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή, 

αλά ζπκκεηέρνληα, γηα ην επφκελν έηνο, ησλ πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη 

Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 2960/2001, ζχκθσλα µε ην Πξφγξακκα. 

Γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα απαηηνχληαη: 

α) Ζ θαηνρή, θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα Μνλάδα 

Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3325/2005 

ή απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, φπνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζε πεξίπησζε εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή ε 

πξνζθφκηζε ζπκβάζεσλ αγνξάο απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ ή Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ, 

γηα ην επφκελν έηνο, απφ µκνλάδεο παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηνο 

µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

β) ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγπήζεσλ, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 4. Δηδηθά γηα ηα έηε 2005 θαη 2006, ε θαηαλνκή ησλ 

πνζνηήησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ 

ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001, 

θαζνξίδεηαη µε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4. Καηά ηελ 
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έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη γ’ 

ηεο παξαγξάθνπ 4. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη εγγπήζεηο πνπ νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία έγηλε ε θαηαλνκή θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπο, αλ ηα πξφζσπα απηά δελ δηαζέηνπλ εληφο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ 

Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ηνπο έρνπλ θαηαλεκεζεί. Οη θπξψζεηο δελ επηβάιινληαη αλ ηα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, επηθαινχληαη θαη απνδεηθλχνπλ ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο είλαη δπλαηή 

ε ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζην Πξφγξακκα απφ ηξίην πξφζσπν, µφλν γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ γηα ην πξφζσπν απηφ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 4 θαη ηελ παξνχζα. 

6. Όπνηνο έρεη ιάβεη έγθξηζε θαηαλνκήο πνζνηήησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη Άιισλ 

Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη απηέο εληφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

7. Οη πνζφηεηεο απηνχζησλ πγξψλ Βηνθαπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2960/2001, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ 

Μνλάδεο Παξαγσγήο Βηνθαπζίκσλ θαη πξννξίδνληαη γηα αλάκημε µε πξντφληα δηχιηζεο 

αξγνχ πεηξειαίνπ, παξαιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη δηαηίζεληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα 

απφ: α) θαηφρνπο Άδεηαο Γηχιηζεο, β) θαηφρνπο Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄, εθφζνλ 

απηνί πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο έηνηκσλ πξντφλησλ δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ. Ζ 

ππνρξέσζε απηή ηζρχεη µκέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

Με ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 5, θαζνξίδεηαη ε πνζφηεηα ησλ 

απηνχζησλ πγξψλ Βηνθαπζίκσλ πνπ ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ νη θάηνρνη άδεηαο 

δηχιηζεο θαη νη θάηνρνη Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄ θαη ξπζκίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν ζέµα 

θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηηο 

πνζφηεηεο πγξψλ Βηνθαπζίκσλ πνπ παξαιακβάλνπλ, θαηά ηα αλσηέξσ, ζε θαηφρνπο άδεηαο 

Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α θαη άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3α' 

ηνπ άξζξνπ 7 θαη ζε Πξνκεζεπηηθνχο πλεηαηξηζκνχο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 7, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ 

θαη λα δηαζέηνπλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο ηηο πνζφηεηεο απηέο, εθφζνλ ηνπο 

παξαδίδνληαη ζε κίγκα κέρξη 5% θαη΄φγθν µε πξντφληα δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Οη 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δηάζεζεο θαη παξαιαβήο ηζρχνπλ µκέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.». 

Άξζξν 7 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3054/2002, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, νη θάηνρνη άδεηαο δηχιηζεο θαη άδεηαο δηάζεζεο 

Βηνθαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηε Ρ.Α.Δ. ηνλ 

ηξφπν µε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη  νη εξγνζηαζηαθέο (ex factory) ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ 

πξντφλησλ.» 

2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3054/2002, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο αθνινχζσο: 

«6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κεηά 

απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα µε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απηνχζησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ 

Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ. 2960/2001 θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη, απφ ηνπο θαηφρνπο 
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Άδεηαο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, ζηνπο θαηφρνπο Άδεηαο δηχιηζεο θαη Άδεηαο Δκπνξίαο 

θαηεγνξίαο Α .́» 

Άξζξν 8 

Μεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5,75%, ην νπνίν ππνινγίδεηαη 

επί ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο 

θαχζεο ληίδει πνπ δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε ζηηο µκεηαθνξέο. Μέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3054/2002, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ µκπνξεί λα αζθείηαη απφ πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ ρνξήγεζεο Άδεηαο δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Α, 

ρσξίο ηελ θαηνρή ηεο άδεηαο απηήο, χζηεξα απφ έγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Άξζξν 9 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

Αζήλα………………………………………2005 

 

  


