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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ 

πζηεκάησλ» κε εμεηδίθεπζε «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Μεγάιν θνκκάηη  ηεο έξεπλαο εθπνλήζεθε ζην «Δξγαζηήξην Πξνζνκνίσζεο 

Βηνκεραληθψλ Γηεξγαζηψλ» θαη έγηλε πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηεο δηάρπζεο ηνπ 

βηνληίδει ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ην 2005-2011 κε ηε βνήζεηα ηνπ GIS (Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ). 

Πξψηα απφ φια, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Οκφηηκν 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο θ. Μπαηδηά 

Φξαγθίζθν, πνπ κε εκπηζηεχηεθε θαη κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζην  

«Δξγαζηήξην Πξνζνκνίσζεο Βηνκεραληθψλ Γηεξγαζηψλ» γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο θαη επηβιέπνληα 

απηήο ηεο εξγαζίαο, θ. ηδεξά Γεκήηξην, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε, ηηο ζπκβνπιέο 

αιιά θαη ηελ γλψζε πάλσ ζε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Γελ ζα 

κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηε Λέθηνξα θ. ηνληφξνπ Υξηζηίλα γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηεο θαη ηε γλψζε θαηά ηε θνίηεζή κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ. 

Δπίζεο, ζεξκέο επραξηζηίεο νθείισ λα εθθξάζσ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο 

«ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY» θ.Σπράια Ησάλλε θαη θ.Γαβξαλίδε 

Οδπζζέα θαζψο θαη ζην Γηεπζπληή Παξαγσγήο θ. νπληνπξιή Μηραήι, νη νπνίνη κνπ 

έδσζαλ ηελ επθαηξία κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία λα εθαξκφζσ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο ηε γλψζε πνπ απνθφκηζα απφ ηηο ζπνπδέο κνπ. Δπίζεο, 

επραξηζηψ ζεξκά ηνλ Γηεπζπληή Παξαγσγήο ηεο «MIL OIL HELLAS A.E.»  θ. Γήκν 

Γεκήηξην γηα φιε ηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή βηνληίδει ζε βηνκεραληθφ επίπεδν. 

Σέινο, επραξηζηψ πνιχ ηνπο νηθείνπο κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη φζνπο κε 

βνεζνχλ, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, λα εμειίζζνκαη.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ξαγδαία ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ε απμαλφκελε ελεξγεηαθή δήηεζε νδεγνχλ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πξνο 

εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, «θηιηθψλ» πξνο ην πεξηβάιινλ. Σελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ππάξρεη κηα έληνλε ηάζε ππνθαηάζηαζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε 

βηνθαχζηκα ηα νπνία δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.  

Ζ Διιάδα κφιηο ην 2005 μεθίλεζε ηελ παξαγσγή βηνληίδει, ελψ ε παξαγσγή 

βηναηζαλφιεο δελ πθίζηαηαη αθφκα ζηε ρψξα καο. Οη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο 

βηνληίδει παξνπζηάδνπλ κεγάιε εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα αζξνηζηηθά θαη 

ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, επεξεάδεη ηε δήηεζε 

ηνπ ληίδει θίλεζεο κεηψλνληάο ηε θαη απηφ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ εηήζηα 

θαηαλνκή βηνληίδει, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλζήθεο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε δηάρπζε ηνπ βηνληίδει ζηελ 

Διιάδα απφ ην 2005 σο ζήκεξα. 

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο θαη νη 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή βηνληίδει. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ βηνληίδει (κεραληζκφο κεηεζηεξνπνίεζεο, ηδηφηεηεο, πιενλεθηήκαηα, 

κεηνλεθηήκαηα) αιιά θαη κε δπν κειέηεο πεξηπηψζεσλ παξαγσγήο βηνληίδει ζε δπν 

ειιεληθέο κνλάδεο πνπ εδξεχνπλ ζην λνκφ εξξψλ θαη παξάγνπλ βηνληίδει κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ βηνληίδει ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν (ζηφρνη, θίλεηξα, ζηξεβιψζεηο) θαη αλάιπζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε πξνζνκνίσζε ηεο δηάρπζεο ηνπ βηνληίδει 

απφ ην 2005-2011 κε ηε βνήζεηα ηνπ GIS δεκηνπξγψληαο ράξηεο εηήζηαο 

δπλακηθφηεηαο, εηήζηαο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο θαη πξαγκαηηθήο παξαγσγήο 

βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη απνηηκνχληαη θαη εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

 

 

Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε βηνκάδαο 

 

1.1 Δηζαγωγή 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηάζε απεμάξηεζεο απφ ηε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη κηα έληνλε ζηξνθή πξνο ηελ ελεξγεηαθή 

αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

παξαηεξείηαη κέζσ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο φια ηα θξάηε κέιε ε 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

Γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ απαηηείηαη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο κε ηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο απνδφζεηο θαη 

ελδείθλπληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη θπηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ θαη πγξψλ βηνθαπζίκσλ. Σα ελεξγεηαθά θπηά κπνξεί λα είλαη 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δαραξφηεπηια θαη ην θαιακπφθη 

γηα παξαγσγή βηναηζαλφιεο, ν ειίαλζνο γηα παξαγσγή βηνληίδει θηι.  

Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη ε ζηαζεξή παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη κεγάιεο θιίκαθαο καθξνπξφζεζκε πξνκήζεηα πξψηεο χιεο, κε 

νκνηφκνξθα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κνλάδεο παξαγσγήο πγξψλ βηνθαπζίκσλ 

θαη ελέξγεηαο. Δηδηθά νη λέεο θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

απνδφζεηο αλά εδαθηθή κνλάδα απφ ηηο ζπκβαηηθέο. Απηέο νη πςειφηεξεο απνδφζεηο 

βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθφηεηά ηνπο θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζε έδαθνο, 

αγξνρεκηθά, κεηαθνξηθά θαζψο θαη ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

[ΚΑΠΔ, 2006]. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο 

βηνκάδαο αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα, νη θαιιηέξγεηεο 

απηέο απνηεινχλ κηα ειθπζηηθή ιχζε, ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πγξψλ 

βηνθαπζίκσλ, φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, 

ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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1.2 Βηνκάδα-Πεγέο πξνέιεπζεο 

Ο ζχλζεηνο φξνο βηνκάδα (βηνκάδα) αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία χιεο απφ ηελ 

νπνία απνηεινχληαη νη νξγαληζκνί θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία (Ν. 3423/2005) σο βηνκάδα νξίδεηαη: ‘‘ην 

βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα πξντόλησλ, απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ηηο γεσξγηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ νπζηώλ, ηηο δαζνθνκηθέο 

θαη ηηο ζπλαθείο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν 

θιάζκα βηνκεραληθώλ απνβιήησλ θαη αζηηθώλ ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ’’ [ΝΟΜΟ 

ΤΠ‘ΑΡΗΘ. 3423/2005, ΦΔΚ Α/304/13.12.2005]. 

Ζ βηνκάδα σο πξψηε χιε είηε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο είηε γηα παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο: ηε βηνκάδα ππνιεηκκαηηθήο 

κνξθήο θαη ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

 ηε βηνκάδα ππνιεηκκαηηθήο κνξθήο πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο θπηηθά 

ππνιείκκαηα, δσηθά απφβιεηα θαη αζηηθά απνξξίκκαηα [ΥΡΖΣΟΤ θ.ά., 2006]. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή βηνκάδα παξά ηελ κέρξη πξφηηλνο αξλεηηθή νηθνλνκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξντφλησλ, έρεη αξρίζεη λα 

θεξδίδεη έδαθνο σο αμηνπνηήζηκε χιε. Ο ιφγνο είλαη ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελφ ηεο 

θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζή ηεο, είηε γηα απεπζείαο παξαγσγή ελέξγεηαο, 

είηε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ηα βηνθαχζηκα 

δεχηεξεο γεληάο [ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ, 2006].  

ηελ θαηεγνξία ππνιεηκκαηηθήο βηνκάδαο αλήθνπλ ηα παξαθάησ είδε  

[ΒΟΤΛΟΤΒΟΤΣΖ θ.ά., 2008]: 

• Πνζφηεηεο βηνκάδαο αγξνηηθήο ή δαζηθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ σο 

ππνιείκκαηα θαηά ηε δηεμαγσγή αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ (ζπγθνκηδή αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, πινηφκεζε, θιπ). 

• Πνζφηεηεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ σο παξαπξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

αγξνηνβηνκεραληθψλ ή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

• Οξγαληθφ / βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα βηνηερληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ. 

Χο βαζηθέο πεγέο βηνκάδαο ζεσξνχληαη: 

 Τπνιείκκαηα πινηφκεζεο. 

 Γεσξγηθά ππνιείκκαηα. 

 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Εσηθά απφβιεηα. 
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 Αζηηθά απνξξίκκαηα. 

 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο είλαη: 

 Αμηνπνίεζε αλεθκεηάιιεπηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ. 

 Δλίζρπζε εζληθήο νηθνλνκίαο (απεμάξηεζε απφ ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο). 

 Δμνηθνλφκεζε απνζεκάησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 

 Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε- δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε εξγαηηθφ θαη 

αγξνηηθφ επίπεδν. 

 πκβνιή ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ (εηδηθά CO2 θαη SO2). 

Χο βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο επηζεκαίλνληαη 

ηα εμήο: 

 Δπνρηθή παξαγσγή. 

 Μεγάιε δηαζπνξά. 

 Απμεκέλν θφζηνο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 

 Μεησκέλν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε κεγάισλ 

εθηάζεσλ [ΦΟΤΝΣΖ θ.ά., 2008]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.1: Σχπνη βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 

(Πεγή:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/BIBLIOTHIKH/PSHFIAKH_BIBLIOTHIKH/ME

LETES_08/oe_kausima.pdf) 

 

1.3 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δπλακηθνύ ηεο βηνκάδαο-θύξηεο εθαξκνγέο 

Γεδνκέλεο ηεο πνηθηιίαο πξνέιεπζεο ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ είλαη θαλεξφ φηη θάζε απφπεηξα απνηίκεζεο ηνπ δπλακηθνχ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε ιεπηνκεξείο ηνπηθέο αλαιχζεηο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

θάζε πεξηνρήο. 
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Χο ζεσξεηηθό δπλακηθό αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ, 

δαζηθψλ θαη άιιεο κνξθήο ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε κία πεξηνρή. Σν 

δπλακηθφ απηφ αληηζηνηρεί ζην κέγηζην πνζνζηφ ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

παξαιεθζεί απφ ηελ πεξηνρή απηή, επηηπγράλνληαο ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπ γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο [ΕΔΡΒΟ, 2008]. 

 

Πίλαθαο 1.1 : Γπλακηθφ βηνκάδαο γηα ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο γηα ην 2050 

Πεγή βηνκάδαο Πηζαλή παξνρή ελέξγεηαο ζε EJ 

Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 128 

Κνπξηά 25 

Γαζηθά ππνιείκκαηα 14 

Τπνιείκκαηα δεκεηξηαθψλ 13 

Τπνιείκκαηα ζαθραξνθάιακσλ 12 

Τπάξρνληα δάζε 10 

Αζηηθά απνξξίκκαηα 3 

ΤΝΟΛΟ 205 

                                                                                              [Πεγή: ΕΔΡΒΟ, 2008] 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζπλαληά πιήζνο εθαξκνγψλ. Ο βαζηθφηεξνο 

ζθνπφο είλαη ε ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε ηεο βηνκάδαο, κε ρξήζε ηεο σο θαχζηκε χιε 

είηε γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ ζε ιέβεηεο (πρ ιέβεηεο ππξελφμπινπ), είηε γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πιήζνο 

βηνκεραληψλ πνπ έρνπλ σο πξψηε χιε αγξνηηθά πξντφληα, ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ππνιείκκαηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο γηα θάιπςε ησλ ηδίσλ αλαγθψλ ζε 

ζεξκφηεηα ή ειεθηξηζκφ. Δθθνθθηζηήξηα, ππξελειαηνπξγεία, βηνκεραλίεο ξπδηνχ 

θαζψο θαη βηνηερλίεο θνλζεξβνπνίεζεο θαίλε ηα ππνιείκκαηά ηνπο (ππνιείκκαηα 

εθθνθθηζκνχ, ππξελφμπιν, θινηνί θαη θνπθνχηζηα, αληίζηνηρα) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεξκηθψλ ηνπο αλαγθψλ ή θαη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(ζπκπαξαγσγή). Σα ππνιείκκαηα βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο μχινπ (πξηνλίδη, 

πνχδξα, μαθξίδηα θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηεο 

δηεξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ [ΦΟΤΝΣΖ θ.ά., 2008]. 
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ρήκα 1.2: Βηνκάδα 

[Πεγή: http://www.enviport.cz/_app/Repository/yy2009/mm01/dd10/100553.jpg] 

Πξφζζεηε εθαξκνγή ηεο βηνκάδαο είλαη ε ρξήζε ηεο ζηελ ηειεζέξκαλζε σο 

θαχζηκε χιε. Απφ ηελ θαχζε ηνπ θαχζηκνπ πιηθνχ παξάγεηαη ζεξκφηεηα 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζέξκαλζε ρψξσλ θαζψο θαη ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο ζε έλα ζχλνιν 

θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ ή κηα πφιε, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο. Ζ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε πξν-κνλσκέλν δίθηπν αγσγψλ απφ ην 

ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα [ΘΔΟΦΤΛΑΚΣΟ, 2009].  

Παξαγσγή ελέξγεηαο πξνεξρφκελε απφ βηνκάδα ζπλαληάηαη ζε κνλάδεο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ). 

Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε 

κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, θαη ησλ απνξξηκκάησλ ζε ΥΤΣΑ θαίγεηαη ζε 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια 

κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

ησλ κεραλψλ γηα λα θαιπθζνχλ αλάγθεο ηηο δηεξγαζίαο ή/θαη άιιεο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο (πρ ζέξκαλζε θηηξίσλ) [ΚΑΠΔ, 2006].  

Πξφζζεηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο  σο 

πξνζξνθεηηθφ πιηθφ δηαθφξσλ ξππαληψλ (πρ απνκάθξπλζε ρξσζηηθψλ) κε 

θαηάιιειε πξνθαηεξγαζία, ιφγσ ησλ αληηξξππαληηθψλ ηδηνηήησλ πνπ 

εμαζθαιίδνληαη είηε κε άρπξν ζηηαξηνχ [BATZIAS θ.ά., 2009 (a)], είηε κε πξηνλίδη 

νμηάο [BATZIAS & SIDIRAS, 2007] είηε κε πξηνλίδη πεχθνπ [SIDIRAS θ.ά, 2011] 

θηι. 

Ζ δεκηνπξγία βηνθαπζίκσλ (βηναηζαλφιεο, βηνληίδει) απφ ρξήζε βηνκάδαο είλαη 

αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_biomass_biogas.htm
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Οη δηεξγαζίεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

o Θεξκηθέο δηεξγαζίεο  

o Βηνινγηθέο δηεξγαζίεο 

ηηο ζεξκηθέο δηεξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε θαχζε (κε ή ρσξίο πξνεπεμεξγαζία 

ηεο βηνκάδαο-ηεκαρηζκφο, ζπκπίεζε, μήξαλζε θ.α.), ε αεξηνπνίεζε (gasification) 

[DASAPPA θ.ά., 2003] θαη ε ππξφιπζε (pyrolysis) [VARHEGYI θ.ά., 1997] ελψ ν 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε παξαγσγή αμηνπνηήζηκεο ελέξγεηαο κε ην κέγηζην βαζκφ 

απφδνζεο. ηελ αεξηνπνίεζε επηηπγράλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζηεξενχ θαπζίκνπ ζε 

αέξην θνξέα ελέξγεηαο κε πξνζζήθε 30-50% ηνπ ζηνηρεηνκεηξηθνχ αέξα θαχζεο, ελψ 

ζηελ ππξφιπζε γίλεηαη ζεξκηθή απνζχλζεζε απνπζία νμεηδσηηθνχ. Οη ηερλνινγίεο 

πνπ ζπλαληψληαη ζηηο ηερληθέο ζεξκηθήο αμηνπνίεζεο είλαη ε θαχζε ζε εζράξα (grate 

firing) θαη ε θαχζε ζε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε (fluidized bed combustion) [ΦΟΤΝΣΖ 

θ.ά., 2008]. ηηο ζεξκηθέο δηεξγαζίεο, ε πνζφηεηα ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο ηεο 

βηνκάδαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε ρακειά πνζνζηά (θάησ απφ 30%) ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη νη ζπλζήθεο ηεο δηεξγαζίαο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πςειά πνζνζηά 

πγξαζίαο επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο ππξφιπζεο ηεο βηνκάδαο, ηελ πνηφηεηα ηεο 

θαχζεο, ελψ ηαπηφρξνλα απαηηνχληαη κεγαιχηεξα πνζά θαπζίκνπ θαη εμνπιηζκφο 

κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ γηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαπζαεξίσλ [ΚΖΑΝ θ.ά, 2009]. 

 

ρήκα 1.3: Καηεξγαζκέλα ξνθαλίδηα μχινπ πξηλ ηελ πειιεηνπνίεζε 

(pelletisation) (αξηζηεξά) θαη ζε κνξθή  pellets δεμηά  

[Πεγή: ROBBINS θ.ά., 2012] 

  ηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο πεξηιακβάλεηαη ε 

αεξφβηα δχκσζε (composting) θαη ε αλαεξφβηα ρψλεπζε (απνπζία αέξα πξνθαιείηαη 

απφ δξάζε βαθηεξηδίσλ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ) [QIAO θ.ά., 2011]. 
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1.4 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο  

Χο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο νξίδνληαη ηα θαιιηεξγνχκελα θαη ηα απηνθπή είδε, 

ηα νπνία παξάγνπλ βηνκάδα κε απψηεξν ζηφρν ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ή/θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο θαζίζηαηαη δπλαηή είηε κε ηελ 

απεπζείαο ρξήζε ηεο βηνκάδαο (ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 

φπσο θαχζε, αεξηνπνίεζε θιπ) είηε κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςεινχ ελεξγεηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία ελ ζπλερεία αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια (βηνθαχζηκα, έιαηα 

ππξφιπζεο θιπ).  

ηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ εληάζζνληαη [ΚΑΠΔ, 2006]: 

• είδε ηα νπνία παξαδνζηαθά θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ 

πξντφλησλ, φπσο είλαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ην θαιακπφθη, ηα δαραξφηεπηια θιπ., 

απφ ηα νπνία φκσο είλαη δπλαηή ε παξαγσγή θαη πγξψλ βηνθαπζίκσλ φπσο ην 

βηνληίδει θαη ε βηναηζαλφιε. 

• είδε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηα νπνία είλαη είηε δαζηθήο (ςεπδαθαθία, 

επθάιππηνο θιπ) είηε γεσξγηθήο (αγξηαγθηλάξα, κίζραλζνο θιπ) πξνέιεπζεο. 

Γεληθφηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο θαηάιιειεο ελεξγεηαθήο 

θαιιηέξγεηαο ζε κηα πεξηνρή είλαη:  

α) πξνζαξκνγή ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

β) επθνιία εηζαγσγήο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ  

γ) ζηαζεξέο απνδφζεηο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) πνπ λα πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ 

εηζφδεκα έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

δ) ζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην εηζξνψλ-εθξνψλ (θαζαξφ ελεξγεηαθφ θέξδνο) 

ε) θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν γεσξγία 

ζη) αλζεθηηθφηεηα ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο 

δ) ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ (θπξίσο γηα ηε ζπγθνκηδή) ή κε κηθξέο 

κεηαηξνπέο απηψλ  

ε) δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνη, ξηδψκαηα) 

 

1.4.1 Αλαζθόπεζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ θαη Διιεληθνύ ρώξνπ 

Ζ εηζαγσγή ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηε γεσξγηθή πξαθηηθή, ηφζν ζε 

Δπξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν είλαη πεξηνξηζκέλε, φζνλ αθνξά ηα λέα είδε, 

ιφγσ ηερληθψλ αιιά θαη κε-ηερληθψλ παξαγφλησλ. Παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ λέσλ 

εηδψλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο κειεηεζεί ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ θπξίσο 
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επξσπατθψλ έξγσλ (Πίλαθαο 1.2), κφλν νξηζκέλα απφ απηά έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

θαιιηέξγεηεο κεγάιεο θιίκαθαο. Σέηνηεο θαιιηέξγεηεο κεγάιεο θιίκαθαο έρνπλ 

αλαπηπρζεί ιφγσ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε νξηζκέλα θξάηε θαη 

απνηεινχλ πεγή πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε θη άιισλ ηέηνηαο 

θιίκαθαο εθαξκνγψλ ζηελ Δπξσπατθή γεσξγία [ΥΡΖΣΟΤ θ.ά., 2006]. 

 

Πίλαθαο 1.2: Καιιηεξγνχκελα ελεξγεηαθά θπηά ζηελ Δπξψπε  

ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΚΣΑΡΗΑ 

Brassica spp. Oilseed rape seed 800000 

Eucalyptus spp. Eucalyptus 500000 

Helianthus annuus  Sunflower 91000 

Salix spp. Willow 18000 

Triticum aestivum Winter wheat  

Secale cereale Winter rye  

Triticosecale  Triticale  

Hordeum vulgare Spring barley  

Beta vulgaris Sugar beet 9400 

Phalaris arundinacea  Reed Canary Grass 6250 

Populus spp. Poplar 4050 

Cannabis sativa  Hemp 550 

Miscanthus spp. Miscanthus 350 

Hibiscus cannabinus Kenaf 170 

Cynara cardunculus Cardoon 65 

Sorghum bicolor Sweet sorghum 55 

Alnus spp. Alder 22 

Arundo donax Giant reed  15 

Helianthus tuberosus Jerusalem artichoke 3 

Camelina sativa False flax 2 

Robinia pseudoacacia Black locust 2 

Bunias orientalis Buchina 2 

Reynoutria 

japonica/sascalinensis 

Knotweed <1 

Agrostemma githago Corn cockle <1 

Spartium junceum Broom <1 

Solanum tuberosum Potato <1 

Spartina spp. Spartina <1 

Panicum virgatum Switchgrass  

Acacia spp.; Betula spp.   
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Onopordum nervosum Birch  

Nicotinia glauca  Wild tobacco  

Opuntia fiscus-indica Prickly pear   

Sinapis alba White mustard  

 [Πεγή: VENENDAAL θ.ά., 1997] 

Κχξηα παξαδείγκαηα εκπνξηθψλ θαιιηεξγεηψλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζε κεγάιε 

θιίκαθα απνηεινχλ νη θαιιηέξγεηεο ειαηνχρσλ θπηψλ γηα παξαγσγή βηνληίδει ζηε 

Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία θαη Ηηαιία, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ηηηάο γηα παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ζηε νπεδία. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν απηψλ 

παξαδεηγκάησλ είλαη φηη ηα ειαηνχρα ελεξγεηαθά θπηά φπσο ε ειαηνθξάκβε θαη ν 

ειίαλζνο είλαη θπηά γλσζηά ζηε γεσξγία γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, 

ελψ ε θαιιηέξγεηα ηηηάο σο γεσξγηθφ είδνο ρξεηάδεηαη επηπιένλ έξεπλα ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο., απφ ηελ εμαζθάιηζε γελεηηθνχ πιηθνχ σο 

ηε ζπγθνκηδή [ΥΡΖΣΟΤ θ.ά., 2006]. 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε ζηελ Διιάδα είλαη ζηα 3,8 εθαηνκκχξηα 

εθηάξηα θαη αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 30% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο, ελψ 

νη δαζηθέο εθηάζεηο ππνινγίδνληαη ζην 20%. Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε γεο, ην 56% ηεο 

ζπλνιηθά θαιιηεξγήζηκεο  γεο θαιχπηεηαη απφ αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο, ην 26% απφ 

δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειηψλ), ην 11% απφ 

βακβαθνθαιιηέξγεηεο, ην 3% κε ιαραληθά θαη 3% απφ ακπέιηα [PANOUTSOU θ.ά., 

2008]. 

Απφ κειέηεο θαη γεσξγηθά πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαηά ηε 

ηειεπηαία 20εηία ζρεδφλ, θαηαγξάθεθαλ θπηά [VENENDAAL θ.ά., 1997], 

θαηάιιεια γηα ηηο δηάθνξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδεη ε Δπξψπε. 

Φπηά ζαλ ηελ αγξηαγθηλάξα, ηνλ επθάιππην, ην γιπθφ ζφξγν ή ην θελάθ 

θαιιηεξγνχληαη κφλν ζηε Μεζνγεηαθή δψλε, ελψ άιια φπσο ε ηηηά θαη ε 

ειαηνθξάκβε είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλα ζηηο ςπρξέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Φπηά φπσο ν κίζραλζνο κπνξνχλ, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, λα θαιιηεξγεζνχλ ζε φιν ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, απφ ηε ηθειία σο ηε 

Γαλία [ROBBINS θ.ά., 2012]. Έξεπλεο έρνπλ γίλεη θαη ζε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 

(Xanthoceras sorbifolia, Armeniaca sibirica, Pistacia chinensis θηι) απνδεηθλχνληαο 

πσο νη ηδηφηεηεο ηνπ παξαγφκελνπ βηνθαπζίκνπ επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ 

αθνξεζηφηεηαο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ ειαίσλ [WANG θ.ά., 2012]. 
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1.4.2 Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πνπ πξννξίδνληαη παξαγωγή βηνληίδει 

ζηελ Διιάδα 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη ζε εηήζηεο θαη πνιπεηείο αλάινγα κε 

ην θχθιν δσήο ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη εηήζηνο ή πνιπεηήο, αληίζηνηρα. ηελ 

Διιάδα έρεη εμεηαζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη σο νη πιένλ θαηάιιειεο θαη ππνζρφκελεο γηα ηηο κεζνγεηαθέο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο [ΚΑΠΔ, 2006].  

 

 

Πίλαθαο 1.3: Καηεγνξίεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

ΓΑΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

Δπθάιππηνο: Eucalyptus globulus Labill., 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh 

Φεπδναθαθία: Robinia pseudoacacia 

ΓΔΧΡΓΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

 

ΠΟΛΤΔΣΔΗ 

Καιάκη: Arundo donax L. 

Μίζραλζνο: Misconstrues x giganteus 

GREEF et DEU 

Αγξηαγθηλάξα:Cynara cardunculus L. 

Switchgrass: Panicum 

virgatum 

ΓΔΧΡΓΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

 

ΔΣΖΗΔ 

Γιπθό θαη θπηηαξηλνύρν ζόξγν: 

Sorghum bicolor L. 

Κελάθ: Hibiscus cannabinus L. 

Διαηνθξάκβε: Brassica napus. 

Brassica carinata 

ηηάξη: Triticum aestivum L. 

Εαραξόηεπηια: Beta vulgaris L. 

Κξηζάξη: Hordeum sativum/ Vulgare L. 

Αξαβόζηηνο: Zea mays L. 

Ζιίαλζνο: Helianthus anuus L. 

Βξαζζηθή ή αηζηνπία:Brassica 

carinata L. braun 

[Πεγή: ΚΑΠΔ, 2006] 
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Πίλαθαο 1.4: ηνηρεία απνδφζεσλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα 

Δίδνο Πξνϊόλ 

Θεξκνγόλνο 

Γύλακε 

(ΜJ/kg) 

Μέζε Απόδνζε 

ζε Ξεξή 

Βηνκάδα 

(ηόλνη/ζηξέκκα/έ

ηνο) 

Μέζε Απόδνζε ζε 

Ξεξή Βηνκάδα 

(ηόλνη/ζηξέκκα/έηνο) 

ζηελ ΔΛΛΑΓΑ 

Απόδνζε 

ζε 

Δλέξγεηα 

(GJ/ζηξέκ

κα/έηνο) 

Πνιπεηείο 

θαιιηέξγεη

εο 

Καιάκη 18,0 1,0-2,0 2-3 18,0-36,0 

Αγξηαγθηλάξα 18,0 1,0-1,5 1-2 18,0-27,0 

Switchgrass 18,0 1,0-2,0 1,4-2,5 18,0-36,0 

Μίζραλζνο 18,0 1,0-1,5 1-3 18,0-27,0 

Δηήζηεο 

θαιιηέξγεη

εο 

Κελάθ 18,6 0,8-1,8 1,5 14,9-33,4 

Κπηηαξηλνχρν 

ζφξγν 
18,0 2,0-3,5 1-4 36,0-63,0 

Γαζηθέο 

θαιιηέξγεη

εο 

Δπθάιππηνο 19,4 1,8-3,0 <3,5 34,8-58,0 

Φεπδαθαθία 17,8 0,8-1,3 0,6-1,7 14,3-23,2 

      [Πεγή: ΚΑΠΔ, 2006 & ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ,2012] 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο  [ΚΑΠΔ, 2006, CHRISTOU θ.ά., 

1998, PANOUTSOU θ.ά., 2008] ζρεηηθά κε ηηο απνδφζεηο δηαθφξσλ θπηψλ ζε έιαην 

θαη ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ζην ειιεληθφ έδαθνο απνδεηθλχνληαο ηηο ζεκαληηθέο 

απνδφζεηο δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ.  

 

Ηλίανθορ 

Ο ειίαλζνο είλαη εηήζην θπηφ ην νπνίν αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα compositae. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ είλαη ε ζχληνκε θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδνο. Σν χςνο ησλ ειίαλζσλ πνηθίιεη, κε κέζν χςνο κεηαμχ ησλ 1,54-2,1 κέηξα, 

ελψ ε δηάκεηξνο ησλ ειηνηξφπησλ είλαη κεηαμχ 7,62-15,24 εθαηνζηά [FAO, 2010]. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), γηα ην έηνο 2002 ζε παγθφζκηα θιίκαθα ε θαιιηεξγνχκελε 

έθηαζε αλήιζε ζηα 195 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, ελψ ζπλνιηθά παξήρζεζαλ 24,2 

εθαηνκκχξηα ηφλνη [FAOSTAT, 2002]. 

Νεφηεξα ζηνηρεία ηνπ 2010 δείρλνπλ πσο ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

θαιιηεξγήζεθαλ ζπλνιηθά 231 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ειίαλζνπ, ελψ ζπλνιηθά 

παξήρζεζαλ 30,5 εθαη. ηφλνη ειηφζπνξνπ. Ζ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε κφλν 

γηα ηελ Δπξψπε ην 2010 ήηαλ 142 εθαη. ζηξέκκαηα κε παξαγσγή 19,8 εθαη. ηφλνπο 

ειηφζπνξνπ, εθπξνζσπψληαο δειαδή ζρεδφλ ην 65% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ελψ 

ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Διιάδα θαιιηεξγήζεθαλ 235000 ζηξέκκαηα ειίαλζνπ 

[FAOSTAT,2010].  
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ρήκα 1.4: Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή ειίαλζνπ παγθνζκίσο  

[Πεγή: FAOSTAT, 2010] 

 

Ζ πξψηε παξαγσγφο ρψξα ζε ειηφζπνξνπο ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ 2010 (ρήκα 1.4) είλαη ε Οπθξαλία κε παξαγσγή 6771500 ΜΣ ην έηνο 2010 , 2
ε
 

ε Ρσζία κε παξαγσγή 5344820 ΜΣ , 3
ε
 είλαη ε Αξγεληηλή κε παξαγσγή 2220710 ΜΣ 

ελψ ε Γαιιία είλαη ζηελ 4
ε
 ζέζε κε παξαγσγή 1633110 ΜΣ ειηφζπνξνπ γηα ην 2010 

[FAOSTAT, 2010]. 

 

ρήκα 1.5:Ζιίαλζνη 

[Πεγή: http://www.fabiovisentin.com/photography/photo/4/sun-

flower_3314.jpg] 

 

ηελ Διιάδα ν ειίαλζνο απνηειεί ζεκαληηθφ είδνο, θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ 

ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζην βφξεην-αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Παξαδνζηαθά ν ειίαλζνο θαιιηεξγείηαη σο πεγή 
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θπηηθνχ ειαίνπ δηαηξνθήο. Δθηφο απφ πεγή βξψζηκσλ ειαίσλ, ν ειίαλζνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει.  

 

ρήκα 1.6: πφξνη ειίαλζνπ 

[Πεγή:http://ua.all.biz/img/ua/catalog/861202.jpeg] 

 

Σν 2003 παξήρζεζαλ ζηελ ΔΔ, ε νπνία είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

βηνληίδει ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 1.504.000 ηφλνη βηνληίδει, απφ ην νπνίν 

πεξηζζφηεξν απφ 10% πξνήιζε απφ ειίαλζν [ΒΟΤΛΟΤΒΟΤΣΖ θ.ά., 2009,  

ΚΑΠΔ, 2006].  

Όζνλ αθνξά ζηηο ελεξγεηαθέο εθηηκήζεηο, απφ έλα ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο 

ειίαλζνπ παξάγνληαη 150-300 θηιά ειηφζπνξνο ηα νπνία απνδίδνπλ 60-115 ιίηξα 

βηνληίδει [ΚΑΠΔ, 2006]. 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα έρνπλ δείμεη πσο ζε κηα ηππηθή 

θαιιηέξγεηα 1800 kg/ha ειίαλζνπ, ε εηζξνή ελέξγεηαο (energy input) πνπ απαηηείηαη 

είλαη 10,49 GJ/ha ελψ ε εθξνή ελέξγεηαο είλαη 47,4 GJ/ha [KALLIVROUSSIS θ.ά., 

2002]. Ζ εηζξνή ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειίαλζνπ (ζπνξά, ςεθαζκφο, εξγαηηθά, 

ζπγθνκηδή, κεηαθνξηθά, κεραλνινγηθά, θαχζηκα θηι) πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο αμία. Ζ εθξνή ελέξγεηαο (energy output) ζην ηζνδχγην είλαη ε 

απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζπφξνπο πνιιαπιαζηαδφκελα κε ηελ ηηκή. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο απαηηείηαη γηα ηα θπηνθάξκαθα. Άιιεο έξεπλεο 

ζηελ Διιάδα έρνπλ δείμεη πσο γηα κηα θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 3245 kg/ha ειίαλζνπ 

ην 48,2% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο πξννξίδεηαη γηα άξδεπζε ελψ ην 20,12% 

γηα ιηπάζκαηα [PANOUTSOU θ.ά., 2008]. 

Ζ αλαινγία  εμεξρφκελεο πξνο ηελ εηζεξρφκελε ελέξγεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ειίαλζνπ πξνθχπηεη 4,5 πξνο 1 [KALLIVROUSSIS θ.ά., 2002], γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ηελ θαιιηέξγεηα ειίαλζνπ ζε ειιεληθά εδάθε. Παξφκνηεο έξεπλεο γηα θαιιηέξγεηα 

ειίαλζνπ ζηελ Ηηαιία έρνπλ δείμεη αλαινγία εμεξρφκελεο πξνο εηζεξρφκελε ελέξγεηα 

5 πξνο 1 [ΒΟΝΑ θ.ά., 1999] απνδεηθλχνληαο φηη νη κεζνγεηαθέο ρψξεο ελδείθλπληαη 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειίαλζνπ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή βηνληίδει. 

http://ua.all.biz/img/ua/catalog/861202.jpeg
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Eλαιοκπάμβη 

 

Ζ ειαηνθξάκβε (Brassica spp..) 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 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%) [ΚΑΠΔ, 2006].  

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 [FAO, 2010].  

Ζ Brassica napus L. είλαη δηαδεδνκέλε ζηα εχθξαηα δξνζεξά θιίκαηα θαη 

ππάξρεη ζε δχν ηχπνπο θαιιηέξγεηαο, ηε ρεηκεξηλή θαη ηελ αλνημηάηηθε. 

Ζ Brassica carinata L.Braun είλαη θπηφ, αηζηνπηθήο πξνέιεπζεο, ςειφ, κε 

κεγάιε θπιιηθή επηθάλεηα ζπγγελέο ηεο ειαηνθξάκβεο (Brassica napus L.) θαη βάζεη 

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. 

 

 

ρήκα 1.7: Διαηνθξάκβε 

[Πεγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus] 

 

ρήκα 1.8: πφξνη ειαηνθξάκβεο 
[Πεγή: 

http://www.brinvale.com/pimages/U938E4

E_10-05-2012_0074-black-rape-seed.gif] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2010, ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ειαηνθξάκβεο 

παγθνζκίσο έθηαζε ηα 31,7 εθαηνκκχξηα εθηάξηα απνδίδνληαο ζπλνιηθά 60 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ειαηνθξάκβεο. 

ηελ Δπξψπε, to 2010 θαιιηεξγήζεθαλ 8,8 εθαηνκκχξηα  εθηάξηα, κε παξαγσγή 

23 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ θξακβφζπνξνπ [FAOSTAT, 2010].  

Με βάζε ην ρήκα 1.9, ηελ  κεγαιχηεξε παξαγσγή ειαηνθξάκβεο παγθνζκίσο 

ην 2010 ηελ είρε ε Κίλα (13082000 ΜΣ), έπεηαη ν Καλαδάο (11866200 ΜΣ), ζηελ 

ηξίηε ζέζε είλαη ε Ηλδία (6410000 ΜΣ) ελψ ηέηαξηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα 

ειαηνθξάκβεο (θαη πξψηε ζηελ Δπξψπε) είλαη ε Γεξκαλία (5697600 ΜΣ) 

[FAOSTAT, 2010]. 

 

 

ρήκα 1.9: Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή ειαηνθξάκβεο παγθνζκίσο ην 2010 

[Πεγή: FAOSTAT, 2010] 

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 [ΚΑΠΔ, 2006]. 

ηελ Διιάδα ε ειαηνθξάκβε κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειαηνθξάκβεο λα 

αλαπηχζζεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ θάλεη λα δηαθέξεη ζε ζρέζε κε άιιεο 
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ειαηνχρεο θαιιηέξγεηεο πνπ επδνθηκνχλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν [PANOUTSOU θ.ά., 

2008]. 

Απφ 1 ζηξέκκα ειαηνθξάκβε παξάγνληαη  θαηά κέζν φξν 150-300 θηιά ζπφξνο 

κε αληίζηνηρε παξαγσγή 60-115 ιίηξα βηνληίδει αληίζηνηρα [ΥΡΖΣΟΤ θ.ά., 2006]. 

Ο θχξηνο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ειαηνθξάκβεο ζηελ Διιάδα είλαη νη 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ άλζηζε σο ην γέκηζκα ηνπ ζπφξνπ. Θεξκνθξαζίεο 27 

βαζκψλ Κειζίνπ πξνθαινχλ αλζφξξνηα θαη θαθφ γέκηζκα ηνπ ζπφξνπ, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ (-40 θηιά/ ζηξέκκα γηα άλνδν απφ ηνπο 21 

ζηνπο 24 βαζκνχο) θαη ηεο ειαηνπεξηεθηηθφηεηαο (-1,7% γηα θάζε έλαλ βαζκφ 

αλφδνπ). Γηεηή πεηξακαηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

ειαίνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο (Φιψξηλα: 41,4%, έξξεο: 42,6%), 

ελψ ε δηεζλψο απνδεθηή ζπγθέληξσζε ειαίνπ γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία είλαη 

40%. εκεηψλεηαη φηη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο ειαηνθξάκβεο ζηελ 

Διιάδα θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο, ιφγσ δηάξξεμεο ησλ θαξπψλ 

(θεξάησλ), αιιά θαη ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο ζπγθνκηδήο θαη ηεο ρξήζεο 

αθαηάιιεισλ κεραλψλ ζπγθνκηδήο (θνηλά καραίξηα ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξψλ) 

[ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2012].  

Πίλαθαο 1.5: Καιιηέξγεηεο ειαηνθξάκβεο ην 2007 ζηελ Διιάδα 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΚΣΑΖ (ζηξέκκαηα) 

Έβξνο – Οξεζηηάδα 622 

Έβξνο- Φέξξεο 160 

Γξάκα 811 

έξξεο – Ρνδνιίβνο 192 

έξξεο- Παξαιίκλην 500 

Πηεξία (Κνξηλφο) 317 

Κηιθίο 300 

Κνδάλε 125 

Φιψξηλα (Ακχληαην) 60 

Μαγλεζία (Αικπξφο) 1000 

Λάξηζα 30 

Φζηψηηδα (Διάηεηα) 250 

ΤΝΟΛΟ 4367 

[Πεγή: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ, 2012] 
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  Σν θξακβέιαην απνηειεί ην 16% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θπηηθνχ ειαίνπ 

(ηξίην κεηά ην ζνγηέιαην θαη ην θνηληθέιαην), έρεη ηε ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε ζε 

θνξεζκέλα ιηπαξά, ελψ ε θξακβφπηηα ζπλεηζθέξεη παγθνζκίσο ην 12% ηεο 

πξσηεΐλεο γηα δηαηξνθή ησλ δψσλ [ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2012]. 

ηνλ Πίλαθα 1.6, έξεπλεο ηνπ ΚΑΠΔ (κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2006) έρνπλ δείμεη 

φηη ην κεγαιχηεξν θφζηνο παξαγσγήο ην έρεη ε αξδεπφκελε θαιιηέξγεηα 

ειαηνθξάκβεο (107,8 €/ζηξέκκα) ελψ ε κε αξδεπφκελε έρεη θφζηνο παξαγσγήο 76,80 

€/ζηξέκκα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006. Ζ αξδεπφκελε θαιιηέξγεηα ειίαλζνπ έρεη 

θφζηνο παξαγσγήο 55,95 €/ζηξέκκα ελψ ε κε αξδεπφκελε 55,95 €/ζηξέκκα. Ζ 

αλάγθε άξδεπζεο επεξεάδεη ηελ ηηκή ελνηθίνπ ηνπ εδάθνπο. Οη αξδεπφκελεο 

θαιιηέξγεηεο σζηφζν δίλνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ζπφξν θαη έηζη 

ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο αξδεπφκελεο γεο θαη ην ίδην ην θφζηνο ηεο άξδεπζεο 

θαηαιήγνληαο ηειηθά ζε κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο αλά ηφλν παξαγφκελεο 

βηνκάδαο. 

Πίλαθαο 1.6: Κφζηνο παξαγσγήο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα παξαγσγή βηνληίδει 

(ηνηρεία έηνπο 2006) 

 
Διαηνθξάκβε 

(αξδεπ.) 

Διαηνθξάκβε 

(μεξ.) 

Ζιίαλζνο 

(αξδεπ.) 

Ζιίαλζνο 

 (μεξ.) 

Απνδόζεηο 

(θηιά/ζηξ.) 
350 180 350 175 

Δλνίθην εδάθνπο 30,00 9,00 30,00 9,00 

Πξνεηνηκαζία 

εδάθνπο 
16,00 16,00 16,00 16,00 

Καηαπνιέκεζε 

ερζξώλ 
11,00 11,00 8,25 8,25 

Λίπαλζε 17,30 17,30 4,00 4,00 

πνξά 14,50 14,50 9,70 9,70 

Άξδεπζε 10,00 - 10,00 - 

πγθνκηδή 9,00 9,00 9,00 9,00 

Κόζηνο 

παξαγωγήο 

(€/ζηξ.) 

107,80 76,80 86,95 55,95 

Κόζηνο 

παξαγωγήο 

(€/ηόλν) 

308 427 248 320 

[Πεγή: ΥΡΖΣΟΤ θ.ά., 2006] 
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Βαμβάκι 

Σν βακβάθη απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ην θπξηφηεξν θπηφ κε κεγάιε θαιιηέξγεηα 

ζηελ Διιάδα κε ην ζπλνιηθφ εηήζην φγθν παξαγσγήο ζχζπνξνπ βακβαθηνχ (ίλεο θαη ζπφξνο 

καδί) λα θπκαίλεηαη ζηνπο 1.000.000 ηφλνπο. Σν 1981 θαιιηεξγνχληαλ 126300 εθηάξηα 

βακβαθηνχ θαη ην 2004 έθηαζαλ ηα 370000 εθηάξηα [PANOUTSOU θ.ά., 2008]. Απνηειεί ηελ 

πξψηε χιε κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ, φπσο εθθνθθηζηήξηα, θισζηήξηα, πθαληνπξγεία, 

κνλάδεο παξαγσγήο θπηηθψλ ειαίσλ θαη δσνηξνθψλ. Σα παξάγσγα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην ζχζπνξν βακβάθη θαηά ηελ εθθφθθηζή ηνπ είλαη εθθνθθηζκέλν βακβάθη ζε πνζνζηφ 

34% θ.β., βακβαθφζπνξνο 52% θ.β. θαη απνξξίκκαηα εθθνθθηζκνχ 10% θ.β. (ην ππφινηπν 

4% θ.β. είλαη θχξα). Όπσο θαίλεηαη ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ 

εθθφθθηζε ηνπ βάκβαθνο απφ άπνςε παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, είλαη ν βακβαθφζπνξνο απφ 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαρζεί βακβαθέιαην ζε πνζνζηφ 12% θ.β. θαη βακβαθφπηηα 76% θ.β. 

(ην 12% θ.β. είλαη θχξα). Σν βακβάθη θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο απνδίδνληαο ζπφξν 

θαηά κέζν φξν 260 kg/ha. Ζ βαζηθή γεσγξαθηθή ηνπ θαηαλνκή αξρίδεη λφηηα απφ ην λνκφ 

Βνησηίαο θαη θηάλεη βφξεηα κέρξη ηε Θξάθε. Πξψηνη λνκνί ζηε ρψξα ζε επίπεδν 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ είλαη νη λνκνί Λάξηζαο θαη Καξδίηζαο, θαη αθνινπζνχλ πνιινί 

άιινη κεηαμχ ησλ νπνίσλ εμέρνπζεο ζέζεηο θαηέρνπλ νη λνκνί Ρνδφπεο, Βνησηίαο, Φζηψηηδαο, 

Θεζζαινλίθεο θαη εξξψλ [ΒΟΤΛΟΤΒΟΤΣΖ θ.ά., 2008]. 

χκθσλα κε έξεπλεο, ζε κηα ηππηθή θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ην 48% θαη ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο πξννξίδνληαη γηα άξδεπζε θαη ιίπαζκα αληίζηνηρα 

[PANOUTSOU θ.ά., 2008]. 

 

ρήκα 1.10: Βακβάθη 

[Πεγή: http://2.imimg.com/data2/TA/MF/MY-2984131/cotton-seeds-250x250.jpg] 

http://2.imimg.com/data2/TA/MF/MY-2984131/cotton-seeds-250x250.jpg
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ρήκα 1.11: Δζληθφ επίπεδν παξαγσγήο βακβαθηνχ γηα ην έηνο 2010 [Πεγή: FAOSTAT, 2010] 

 

Καπνοκαλλιέπγεια 

Σν 2010 θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα 156000 ζηξέκκαηα θαπλνχ ελψ ε 

παξαγσγή ζε ζπφξν αλήιζε ζηνπο 22000 ηφλνπο [FAOSTAT, 2010]. 

Ζ θαιιηέξγεηα θαπλνχ είλαη ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο ζπφξνο θαπλνχ 

έρεη 36-41% έιαην ζε μεξφ φγθν. Σν έιαην πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ ζπφξν δελ είλαη 

βξψζηκν. Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο σο θαχζηκν [GIANNELOS θ.ά., 2002]. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ην 27% ηεο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κηα ηππηθή 

θαπλνθαιιηέξγεηα πξννξίδεηαη γηα άξδεπζε ελψ ην 52% γηα μήξαλζε [PANOUTSOU 

θ.ά., 2008]. 

 

Νηομαηοκαλλιέπγεια  

Αληηθείκελν έξεπλαο γηα παξαγσγή βηνληίδει ζηελ Διιάδα έρεη απνηειέζεη θαη ε 

ληνκαηνθαιιηέξγεηα. Οη ζπφξνη ηεο ληνκάηαο έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε έιαην 32-37% 

θαηά μ.ν.  Σν 85% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα κηα ηππηθή 

ληνκαηνθαιιηέξγεηα πξννξίδεηαη γηα άξδεπζε.  

Ζ ληνκαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγή κεηά 

ηελ παξαγσγή ιαδηνχ/ειηάο θαη ζηαθπιηψλ. Σν 2010 ζεκεηψζεθε παξαγσγή 1406200 

ΜΣ ληνκάηαο. 
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Πίλαθαο 1.7: Απνδφζεηο ζε βηνληίδει απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα 

(ζηνηρεία έηνπο 2004) 

Δλεξγεηαθή 

θαιιηέξγεηα 

Απόδνζε 

θαιιηέξγεηαο ζε 

ζπόξνπο (kg/ha) 

Πνζνζηό 

πεξηερόκελνπ 

ειαίνπ 

(%) 

Απόδνζε ζε 

βηνθαύζηκν (kg/ha) 

Ζιίαλζνο 1200-3000 42 504-1260 

Διαηνθξάκβε 1200-2500 42 504-1050 

Βακβάθη 1200-1600 16 170-230 

Νηνκάηα 5500 34 1870 

Καπλόο 617 38 267 

[Πεγή: PANOUTSOU θ.ά., 2008] 

 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 1.7 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εμεηαδφκελεο 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ θαιέο απνδφζεηο ζε βηνθαχζηκν 

θαιιηεξγνχκελεο ζε ειιεληθφ έδαθνο. Ο ειίαλζνο θαη ε ειαηνθξάκβε παξνπζηάδνπλ 

παξαπιήζηεο απνδφζεηο ζε βηνθαχζηκν θαη ν ζπφξνο ηνπο δηαζέηεη ηελ ίδηα 

πεξηεθηηθφηεηα ζε έιαην (42%). Ζ ληνκάηα παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε απφδνζε ζε 

βηνθαχζηκν απφ φια ηα παξαπάλσ είδε θαιιηεξγεηψλ θαη παξφηη δηαζέηεη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε έιαην απφ ηα ππφινηπα είδε παξνπζηάδεη σζηφζν ηε 

κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ζε ζπφξν αλά εθηάξην. 

Απφ άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαιιηέξγεηα ειαηνθξάκβεο, ειίαλζνπ θαη ζφγηαο κπνξεί λα θέξεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο απνδφζεηο θπξίσο ππφ ζπγθεθξηκέλεο θιηκαηνινγηθέο θαη 

εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο εηδηθά γηα θαιιηέξγεηα ζηε βφξεηα Διιάδα (Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε) ιφγσ ρακειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ, απνηειψληαο γηα ηνπο αγξφηεο ειθπζηηθή 

ιχζε. Σν βακβάθη παξφηη παξνπζηάδεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε έιαην (πάλσ απφ 18 

% θ.β.) απαηηεί πςειφ θεθάιαην θαιιηέξγεηαο ην νπνίν είλαη απνηξεπηηθφ γηα 

πνιινχο αγξφηεο [SΚOULOU θ.ά., 2011]. 

Χο ελαιιαθηηθή πξφηαζε έρεη κειεηεζεί ζηελ Διιάδα ε θαιιηέξγεηα 

θνινθπζηάο. Οη ζπφξνη θνινθπζηάο βξέζεθαλ πινχζηνη ζε έιαην κε πεξηεθηηθφηεηα 

ζρεδφλ 45%. Οη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαίνπ θνινθπζηάο θαζηζηνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα ειθπζηηθή ιχζε γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει δίλνληαο 

πςειέο απνδφζεηο [SCHINAS θ.ά., 2009]. 
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ηνλ Πίλαθα 1.8 παξνπζηάδεηαη ε δηαθίλεζε (εηζαγσγέο – εμαγσγέο) ησλ 

πξψησλ πιψλ γηα παξαγσγή βηνληίδει ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2001-2004 θαη 

δηαπηζηψλεηαη πσο Διιάδα είρε ηηο κεγαιχηεξεο εηζαγσγέο ηεο ζε ζπφξνπο ζφγηαο θαη 

θνηληθέιαηνπ, ελψ νη κεγαιχηεξεο εμαγσγέο ήηαλ ζηνλ βακβαθφζπνξν. Σν 2004, κηα 

ρξνληά πξηλ μεθηλήζεη ε παξαγσγή βηνληίδει ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ζε ειηέιαην θαη ζε ζπφξνπο ειίαλζνπ πνπ είλαη πξψηεο γηα παξαγσγή 

βηνληίδει.  

 

     Πίλαθαο 1.8: Δηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζπφξσλ θαη ειαίσλ ηελ πεξίνδν 2001-2004 

 ΔΗΑΓΧΓΔ (ηόλνη) ΔΞΑΓΧΓΔ (ηόλνη) 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

ΠΟΡΟΗ   

όγηα 375635 334912 391337 344634 1630 1148 19 1529 

Διαηνθξάκβε 21 24 91 73 - - - - 

Ζιίαλζνο 58407 28250 42890 47639 774 788 2274 7 

Βακβάθη 8896 12263 7869 42 191394 193273 164468 173887 

ΔΛΑΗΑ   

νγηέιαην 1048 1262 2252 505 17266 21659 22875 5494 

Φνηληθέιαην 44496 41186 50330 47281 746 1695 1347 2192 

Ζιηέιαην 27532 36066 56778 59817 2951 3396 7077 5156 

Βακβαθέιαην 454 5985 487 - 8651 9087 7749 4660 

Κξακβέιαην 99 48 82 - 1391 559 - - 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΔΛΑΗΑ 

73629 84547 109929 107603 31005 36396 39048 17502 

[Πεγή: PANOUTSOU θ.ά., 2008] 

 

Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αιιαγή ζηελ αγξνηηθή θνπιηνχξα κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ δξφκσλ αλάπηπμεο 

ψζηε λα βειηησζνχλ νη γεσξγηθέο ηερληθέο ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ηα 

βαζηθά θξηηήξηα αεηθνξίαο θαζηζηψληαο ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 

αληαγσληζηηθέο. 
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1.4.3 Οθέιε αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Σα βαζηθφηεξα νθέιε 

είλαη ηα εμήο:  

Πεπιβαλλονηικά οθέλη ζσεηικά με ηην ανάπηςξη ενεπγειακών καλλιεπγειών: 

 Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Ζ αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ κε βηνκάδα πνπ είλαη νπδέηεξε ζε εθπνκπέο 

CO2 θαζψο ε πνζφηεηα ηνπ CO2 πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα κεηά ηελ 

θαχζε ηεο αθνκνηψλεηαη απφ ην θπηφ θαηά ηε θσηνζχλζεζε. 

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξωζεο ηνπ εδάθνπο 

Σν πινχζην ππέξγεην ηκήκα θαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

(εηδηθά ησλ πνιπεηψλ) ειαρηζηνπνηεί ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη βειηηψλεη ηε δνκή ηνπ. 

 Γηαρείξηζε λεξνύ 

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο γεσξγίαο δίλεηαη ε επθαηξία λα επηιεγνχλ είδε πνπ 

αμηνπνηνχλ ην λεξφ απνδνηηθά ή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είδε πνπ αμηνπνηνχλ ηηο 

ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη δελ απαηηνχλ επηπιένλ άξδεπζε, 

παξνπζηάδνληαο ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγηθφηεηα ζε βηνκάδα. 

 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. 

 Μείωζε ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθωλ 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ  πςειή θπηνθάιπςε θαη κε ηελ 

εγθαηάζηαζή 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. 
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Κοινωνικο-οικονομικά οθέλη ενεπγειακών καλλιεπγειών: [PANOUTSOU, 2007] 

 Πξνζθνξά ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηηθώλ ιύζεωλ 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο 

αγξφηεο δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα είδε επηδνηήζεσλ. 

 Δλδπλάκωζε ηνπ γεωξγηθνύ 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. 

 Μείωζε ηωλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήηωλ θαη αλαδωνγόλεζε ηωλ ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλωλ γεωξγηθώλ νηθνλνκηώλ 

Ζ παξαγσγή θαη ε 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 ηεο 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. 

 Μείωζε 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  [ΒΟΤΛΟΤΒΟΤΣΖ θ.ά., 2008, ΚΑΠΔ 2006]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

 

2.1 Γεληθά γηα ηα βηνθαύζηκα 

Μνινλφηη ε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ είλαη γλσζηή 

εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ε παξαγσγή θαη ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη κφλν ηα ηειεπηαία 5-10 ρξφληα. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε γεληθφηεξε Δπξσπατθή αιιά θαη δηεζλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

πνπ ζηνρεχεη αθελφο ζηελ ειάηησζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη αθεηέξνπ ζηελ 

εμαζθάιηζε ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην. ηα πιαίζηα ηεο 

ελεξγεηαθήο απηήο ζηξαηεγηθήο ε ΔΚ έθδσζε ηε Λεπθή (1997) θαη Πξάζηλε (2000) 

βίβιν πεξηγξάθνληαο ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ελέξγεηαο αληίζηνηρα. Με βάζε 

ηελ επξχηεξε Δπξσπατθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ε ΔΚ δεκηνχξγεζε ηελ Κνηλνηηθή 

Οδεγία 2003/30/ΔΚ ζχκθσλα κε ηελ νπνία κέρξη ην 2010 ην 5,75% ησλ θαπζίκσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη απφ βηνθαχζηκα, θαη θπξίσο 

βηναηζαλφιε θαη βηνληίδει. χκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή απηή νδεγία, αξθεηέο ρψξεο 

κέιε ηεο ΔΚ ζεζκνζέηεζαλ ηε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ, φπσο θαη έθαλε θαη ε ρψξα 

καο κε ηνλ πξφζθαην λφκν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

λ.3423/2005 [ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ θ.ά., 2012].  

Πέξαλ ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο, ε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη επηηαθηηθή ηφζν 

γηα ηελ ειάηησζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην θαη ηηο ρψξεο πνπ ην παξάγνπλ, 

φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ε ρξήζε βηνθαπζίκσλ έρεη 

απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνπο ξχπνπο. Παξάιιεια ε ρξήζε ησλ 

βηνθαπζίκσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα 

αλακέλεηαη ε ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ πξνζζήθε ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε χιε (βηνκάδα) γηα παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ, αλεβάδνληαο ηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο πνπ είλαη κία θαη‘ 

εμνρήλ αγξνηηθή ρψξα. Θα αλαπηπρζνχλ επίζεο κνλάδεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ 

(βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο) ζε ηνπηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Παξάιιεια ε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ζα εληζρχζεη θαη νξηζκέλεο ππάξρνπζεο 

βηνκεραλίεο αλ ζπκπεξηιεθζνχλ κνλάδεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ ζηηο δηεξγαζίεο 

ηνπο φπσο πεηξειατθή βηνκεραλία, βηνκεραλία δαράξεσο, ραξηνβηνκεραλία θηι. 
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2.2 Δίδε βηνθαπζίκωλ  
 

Χο βηνθαύζηκα νξίδνληαη φια ηα θαχζηκα αέξηαο ή πγξήο κνξθήο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ βηνκάδα. 

ηελ θαηεγνξία ησλ βηνθαπζίκσλ εληάζζνληαη ηα εμήο: 

 Βηνληίδει: νη κεζπιεζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ πνπ παξάγνληαη απφ θπηηθά ή 

δσηθά έιαηα θαη ιίπε 

 Βηναηζαλφιε: ε αηζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα ή απφ 

βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν 

 Βηναέξην: ην θαχζηκν αέξην πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα ή 

βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, ην 

νπνίν κπνξεί λα θαζαξηζηεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ζε πνηφηεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν, ή ην μπιαέξην. 

 Βηνκεζαλφιε: ε κεζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ Βηνκάδα, γηα ρξήζε σο 

Βηνθαχζηκν. 

 Βην-ΔΣΒΔ: είλαη ν αηζπιν-ηξηηνηαγήο-βνπηπιαηζέξαο (ΔΣΒΔ) πνπ 

παξάγεηαη απφ βηναηζαλφιε, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν. 

 Βην-ΜΣΒΔ: είλαη ν κεζπιν-ηξηηνηαγήο-βνπηπιαηζέξαο (ΜΣΒΔ) πνπ 

παξάγεηαη απφ κεζαλφιε, γηα ρξήζε σο Βηνθαχζηκν [Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 

2011] 

Σα βηνθαχζηκα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πεγή 

πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο ηνπο. 

 

Βηνθαύζηκα 1
εο

 γεληάο (ή ηππηθά βηνθαχζηκα): Ολνκάδνληαη ηα βηνθαχζηκα ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε χιε πξνέξρεηαη απφ ελεξγεηαθέο αιιά θαη ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Σα θπξηφηεξα βηνθαχζηκα πξψηεο γεληάο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. Χζηφζν ηα 

πην δηαδεδνκέλα είλαη ηα πγξά βηνθαχζηκα βηνληίδει θαη βηναηζαλφιε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κίγκα κε ηα αληίζηνηρα νξπθηά θαχζηκα θίλεζεο ληίδει θαη 

βελδίλε. 

Ζ δνθηκαζκέλε ηερλνινγία, νη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο θαχζεο ζηνλ θηλεηήξα θαη ε 

ζπκβνιή ζηελ ειάηησζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζεσξνχληαη σο ηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ βηνθαπζίκσλ 1
εο

 γεληάο.  

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ βηνθαπζίκσλ 1
εο

 γεληάο είλαη ην πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο (πεξηνξηζκέλνο ηχπνο πξψησλ πιψλ), ν αληαγσληζκφο κε ηε δηαηξνθηθά 
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αιπζίδα θαη ε εμάξηεζε απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην [ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ, 2011, IEA 

2008]. 

 

Πίλαθαο 2.1: Σππηθά βηνθαχζηκα ή βηνθαχζηκα πξψηεο γεληάο 

Σφποσ 
Βιοκαυςίμου 

Ονομαςία Διεργαςία 

Φυτικό ζλαιο Φυτικό ζλαιο Πίεςθ, εκχφλιςθ, διφλιςθ 

Βιοντίηελ 
Βιοντίηελ από ςπόρουσ Μετεςτεροποίθςθ ελαίων 

Βιοντίηελ από απόβλθτα ι χρθςιμοποιθμζνα 
ζλαια 

Διφλιςθ, μετεςτεροποίθςθ 

Βιοαιθανόλθ 
Αικανόλθ από ηαχαρώδθ φυτά Ζφμωςθ, απόςταξθ 

Αικανόλθ από αμυλώδθ φυτά 
Τδρόλυςθ, ηφμωςθ, 

απόςταξθ 

Βίο-ETBE ΕΣΒΕ Ζφμωςθ, ςφνθεςθ 

Βιοαζριο υνκετικό φυςικό αζριο από βιοαζριο 
Χϊνεψθ, απομάκρυνςθ CO2-

H2O 

Βιοχδρογόνο Τδρογόνο από βιοαζριο 
Χϊνεψθ, wgs, απομάκρυνςθ 

CO2-H2O 

 [Πεγή: ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ θ.ά., 2012] 

 

Βηνθαύζηκα 2
εο

 γεληάο: Σα βηνθαχζηκα δεχηεξεο γεληάο είλαη ηα βηνθαχζηκα 

πνπ παξάγνληαη κε πξσηνπνξηαθέο δηεξγαζίεο θαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο 

βηνκάδαο απφ φηη ηα βηνθαχζηκα πξψηεο γεληάο. ηα βηνθαχζηκα δεχηεξεο γεληάο 

αλήθνπλ ηα ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ ζεξκνρεκηθέο θαη 

θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο φπσο ππξφιπζε, εμαεξίσζε, θαη Fischer-Tropsch [THUIJL 

θ.ά., 2003, ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ, 2006]. Δπίζεο ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε 

βηναηζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ ιηγλνθπηηαξηληθφ πιηθφ. Σν πδξνγφλν απφ αέξην 

ζχλζεζεο θαζψο θαη ην βηναέξην απνηεινχλ ηα θχξηα αέξηα βηνθαχζηκα δεχηεξεο 

γεληάο. Σα δεχηεξεο γεληάο βηνθαχζηκα παξάγνληαη θπξίσο απφ βηνκάδα 

ιηγλνθπηηαξηλνχραο θχζεσο [ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ, 2007]. 

 Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πσο ε παξαγσγή ηνπο είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη νη 

πξψηεο χιεο είλαη κε εδψδηκεο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ βηνθαπζίκσλ 

θαη ηξνθήο. Σα δεχηεξεο γεληάο βηνθαχζηκα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο 

αλάινγα ηε κέζνδν κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο ζε θαχζηκν: ηε βηνρεκηθή θαη ηε 

ζεξκνρεκηθή [UNITED NATIONS, 2008]. Σα θπξηφηεξα βηνθαχζηκα δεχηεξεο γεληάο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.2. 
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Πίλαθαο 2.2: Πξσηνπνξηαθά βηνθαχζηκα ή βηνθαχζηκα δεχηεξεο γεληάο  

Σύπνο 

Βηνθαπζίκνπ 

Ολνκαζία Γηεξγαζία 

πλζεηηθά 

βηνθαύζηκα 

Fischer-Tropsch Βηνληίδει Δμαέξσζε, wgs, ζχλζεζε, HDC
 

Αιθνφιε απφ αέξην 

ζχλζεζεο 

Δμαέξσζε, ζχλζεζε 

HTU ληίδει HTU, HDO, δηχιηζε 

Νηίδει ππξφιπζεο Ππξφιπζε, HDO, δηχιηζε 

Βηνκεζαλόιε Μεζαλφιε Δμαέξσζε, wgs, ζχλζεζε 

Βηναηζαλόιε Αηζαλφιε απφ θπηηαξίλε Τδξφιπζε, Εχκσζε, απφζηαμε 

Βην-ΜΣΒΔ MTBE χλζεζε 

Βηνδηκεζπιαηζέξαο DME Δμαέξσζε, wgs, ζχλζεζε 

Βηνπδξνγόλν Τδξνγφλν απφ αέξην 

ζχλζεζεο 

Δμαέξσζε, wgs, απνκάθξπλζε CO2 

Βηναέξην Φπζηθφ αέξην απφ αέξην 

ζχλζεζεο 

Δμαέξσζε, wgs, ζχλζεζε, απνκάθξπλζε 

CO2-H2O 

πλζεηηθφ θπζηθφ αέξην Δμαέξσζε 

[Πεγή: ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ θ.ά. , 2012] 

 

Βηνθαύζηκα 3
εο

 γεληάο: Σα βηνθαχζηκα, νη πξψηεο χιεο ησλ νπνίσλ είλαη νη 

άιγεο (θχθηα). 

 

ρήκα 2.1: Καιιηέξγεηα άιγεσλ πξνο παξαζθεπή βηνθαπζίκσλ 3
εο

 γεληάο  

[Πεγή: http://www.odec.ca/projects/2008/krol8a2/images/biofuels3.jpg] 

 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαιιηέξγεηεο απφ άιγε δίλνπλ πνιχ πςειέο 

απνδφζεηο (50 – 150 θνξέο ηε κέζε απφδνζε ζνγηειαίνπ αλά ζηξέκκα θαη 30 θνξέο 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα αλά ζηξέκκα απφ βηνθαχζηκα 2
εο

 γεληάο). Σα βηνθαχζηκα 3
εο

 

γεληάο πξνζθέξνπλ εχξνο βηνθαπζίκσλ (βηνληίδει, βηνβελδίλε, βηνυδξνγφλν, 

βηνθεξνδίλε) θαη δηαζέηνπλ πςειφ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα δηφηη δελ απαηηνχλ 

θπηνθάξκαθα ή θξέζθν λεξφ (αλαπηχζζνληαη θαη κε ζαιαζζηλφ αιιά θαη κε λεξφ 

πξνεξρφκελν απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ) [ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ, 2011]. 

 

 

http://www.odec.ca/projects/2008/krol8a2/images/biofuels3.jpg
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2.3 Παγθόζκηα παξαγωγή βηνθαπζίκωλ 

Ζ Οδεγία 2003/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

8εο Μαΐνπ 2003 ζηφρεπε ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ή άιισλ 

αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ή ηεο βελδίλεο 

ζηηο κεηαθνξέο ζε θάζε Κξάηνο Μέινο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηε 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αξρήο, ηα Κξάηε Μέιε ζα 

έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ φηη κηα ειάρηζηε αλαινγία βηνθαπζίκσλ θαη άιισλ 

αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ δηαηίζεηαη ζηηο αγνξέο ηνπο θαη θαζνξίδνπλ εζληθνχο 

ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο. 

Ζ Οδεγία 2003/30/ΔΚ θαζνξίδεη ηηκή αλαθνξάο έσο ηηο 31-12-2005 ην 2% βάζεη 

ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο πνπ δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο. Έσο ηηο 31-12-2010 ην πνζνζηφ 

απηφ ζα πξέπεη λα έρεη αλέιζεη ζε 5,75%. 

Σν 2009, ε Δ.Δ. πηνζέηεζε ηελ Οδεγία (2009/23/EΚ) πεξί αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαη ην ζηφρν ηνπ 10% ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο κέρξη ην 2020. Δπίζεο 

θαζηεξψζεθαλ πεξηβαιινληηθά βηψζηκα θξηηήξηα ζηα νπνία ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε 

ησλ βηνθαπζίκσλ ζα έπξεπε λα ζπκκνξθσζνχλ. 

Ζ αλαζεσξεκέλε νδεγία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ πηνζεηήζεθε 

ηελ ίδηα ρξνληά κε ηελ Οδεγία 2009/30/EΚ ζπκπεξηιακβάλεη παξφκνηα θξηηήξηα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ θαχζηκα πνπ 

θαηαλαιψλνληαη ζηελ Δ.Δ. θαηά 6% κέρξη ην 2020 [ΗΟΒΔ, 2010]. 

ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο, πξψηεο ζηελ θαηάηαμε γηα ην 2010 έξρνληαη νη 

Ζ.Π.Α. κε πνζνζηφ ζρεδφλ 58% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο βηναηζαλφιεο ζηνλ θφζκν 

θαη αθνινπζεί ε Βξαδηιία κε πνζνζηφ 28%. Μφλν νη Ζ.Π.Α. θαη ε Βξαδηιία 

αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 86% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο βηναηζαλφιεο γηα ην 2010 , 

ελψ ε Δ.Δ. θηάλεη κφιηο ζην 4,5 % ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο βηναηζαλφιεο [Renewable 

Fuels Association, 2010]. 

Ο Πίλαθαο 2.3 δείρλεη ηνπο παγθφζκηνπο παξαγσγνχο βηναηζαλφιεο γηα ην 2010 κε 

ηηο ΖΠΑ λα βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε. 
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Πίλαθαο 2.3: Παγθφζκηα παξαγσγή βηναηζαλφιεο ην 2010 (ζε ρηιηάδεο γαιφληα) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΟ 2010 
ΒΟΡΕΙΑ & ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 13720,99 

ΕΤΡΩΠΗ 1208,58 
ΝΟΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 7121,76 

ΑΙΑ 785,91 
ΩΚΕΑΝΙΑ 66,04 
ΑΦΡΙΚΗ 43,59 

ΤΝΟΛΟ 22.946,87 

 
 

ΧΩΡΕ 

 
                         
                  ΕΣΟ  2010 

ΗΠΑ 13230,00 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 6577,89 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 1039,52 
ΚΙΝΑ 541,55 

ΚΑΝΑΔΑ 290,59 

[Πεγή: Renewable Fuels Association, Industry Statistics, 2010] 

 

ηελ παξαγσγή βηνληίδει (Πίλαθαο 2.4)  ε Δπξψπε έξρεηαη πξψηε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ παξαγσγψλ βηνληίδει παγθνζκίσο, δηαηεξψληαο ηελ πξψηε ζέζε φια 

ηα έηε απφ ην 2005 σο θαη ην 2009. Αθνινπζεί ε Βφξεηα Ακεξηθή απέρνληαο αξθεηά 

απφ ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο βηνληίδει ηεο Δπξψπεο. 

 

Πίλαθαο 2.4: Παγθφζκηα παξαγσγή βηνληίδει απφ ην 2005-2009 

(ζε ρηιηάδεο  βαξέιηα ηελ εκέξα) 

 

           [Πεγή: U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics, Biofuels Production, 2010] 
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2.4 ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

2.4.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή-νξηζκόο βηνληίδει 

Ζ κεηεζηεξνπνίεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ θπηηθψλ ειαίσλ μεθίλεζε ζηα κέζα 

ηνπ 1800. Πνιιέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή ηε κέζνδν γηα λα θηηάρλνπλ 

ζαπνχληα [SCHUMACHER θ.ά., 2004]. 

 Ο Rudolf Diesel (1858-1913), ν εθεπξέηεο ηνπ θηλεηήξα diesel, είρε πξνβιέςεη 

φηη ηα θπηηθά έιαηα ζα κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηήζνπλ έλαλ θηλεηήξα diesel 

[KNOTHE, 2005]. χκθσλα κε ηνλ Knothe ε πξψηε ρξήζε ησλ αιθπιεζηέξσλ ζηα 

θαχζηκα εκθαλίδεηαη ζε έλα Βειγηθφ δίπισκα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγήζεθε ην 1937 

ζηνλ G. Chavanne [SCHUMACHER θ.ά., 2004]. 

Δίλαη γεληθά γλσζηφ φηη ηα θπηηθά έιαηα θαη ηα δσηθά ιίπε εμεηάζηεθαλ σο 

«ληίδει» θαχζηκα πνιχ πξηλ ηηο ελεξγεηαθέο θξίζεηο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980 

ππξνδνηήζεθε λέν ελδηαθέξνλ γηα ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα. 

Δμεηάδνληαο ην παξειζφλ ηεο παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει παξαηεξνχκε φηη απηφ 

δελ είλαη έλα θαηλνχξγην θαχζηκν, αθνχ νη πξψηεο ελέξγεηεο έγηλαλ ην 1981 ζηε Νφηηα 

Αθξηθή. ηελ Δπξψπε, νη ρψξεο κεγαιχηεξεο παξαγσγήο είλαη ε Απζηξία θαη ε 

Γεξκαλία. ηελ Απζηξία, ε παξαγσγή ηνπ πξψηνπ βηνληίδει πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα 

πηινηηθή κνλάδα ην 1985, ελψ ην 1990 μεθίλεζε ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ. Σν 1991 

ην πξψην βηνληίδει έγηλε επξέσο απνδεθηφ εμαζθαιίδνληαο πςειή πνηφηεηα 

θαπζίκνπ. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βηνληίδει ήηαλ 

θπξίσο ην έιαην ειαηνθξάκβεο, πνπ ζεσξείηαη ηδαληθή πξψηε χιε γηα ην επξσπατθφ 

θιίκα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειηέιαην, θπξίσο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. ε 

άιιεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην θνηληθέιαην (Μαιαηζία) [ABDULLAH θ.ά., 

2009] θαη ην ζνγηέιαην (Ακεξηθή) [KINNEY & CLEMENTE, 2005]. 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.2: Βηνληίδει 

[Πεγή: http://www.springboardbiodiesel.com/files/pictures/Biodiesel-Hand.jpg] 
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Σν βηνληίδει, γλσζηφ σο FAME (Fatty Acid Methyl Esters) είλαη έλα 

ελαιιαθηηθφ θαχζηκν γηα κεραλέο ληίδει πνπ παξάγεηαη απφ ηε ρεκηθή αληίδξαζε 

θπηηθψλ ειαίσλ ή δσηθψλ ιηπψλ κε κηα αιθνφιε, φπσο κεζαλφιε. Ζ αληίδξαζε 

απαηηεί έλαλ θαηαιχηε, ζπλήζσο κηα ηζρπξή βάζε, ζπλήζσο πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

ή πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ, κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη εζηέξεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ 

ησλ ειαίσλ. Απηνί νη εζηέξεο είλαη γλσζηνί κε ηελ νλνκαζία «βηνληίδει» [VAN 

GERPEN, 2005]. Δπεηδή ε πξψηε χιε είλαη θπηηθά έιαηα ή δσηθά ιίπε ην βηνληίδει 

ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. 

 

2.4.2 Μεραληζκόο κεηεζηεξνπνίεζεο 

Ζ κέζνδνο παξαγσγήο βηνληίδει πνπ εθαξκφδεηαη παγθφζκηα ζε βηνκεραληθφ 

επίπεδν ζπλίζηαηαη ζηελ αληίδξαζε (κεηεζηεξνπνίεζε) ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κε 

θάπνηα αιθνφιε (ζπλήζσο κεζαλφιε) κε ηε βνήζεηα θαηαιχηε (ζπλήζσο βαζηθνχ). 

 

ρήκα 2.3: Γεληθή εμίζσζε αληίδξαζεο κεηεζηεξνπνίεζεο 

 

Σα ηξηγιπθεξίδηα (ή ηξηαθπινγιπθεξφιεο) είλαη ηξηεζηέξεο ηεο γιπθεξφιεο, κε 

ηξία θαξβνμπιηθά νμέα θαη απνηεινχλ ην θχξην ζπζηαηηθφ (ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 

98% θ.β.) ησλ θπηηθψλ ειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ [McMURRY, 1999]. 

 

 

       ρήκα 2.4: Μεραληζκφο κεηεζηεξνπνίεζεο                       

        [Πεγή: VAN GERPEN, 2005] 
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Όπνπ R1, R2 θαη R3 είλαη καθξηέο αιπζίδεο πδξνγνλαλζξάθσλ (αιπζίδεο 

ιηπαξψλ νμέσλ). ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο εκθαλίδεηαη ε γιπθεξφιε (γιπθεξίλε). 

Χο αιθνφιε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε κεζαλφιε ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο 

θαη ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη [Methanex, 2006]. 

Δηδηθνί θαηαιχηεο (βάζεηο, νμέα θαη έλδπκα) βνεζνχλ ηελ αληίδξαζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληίδξαζεο κεηεζηεξνπνίεζεο ηα ιηπαξά ηκήκαηα ηνπ ηξηγιπθεξηδίνπ αληηθαζίζηαληαη 

απφ ην πδξνμχιην ηεο αιθνφιεο νπφηε παξάγνληαη αιθπιεζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ θαη 

σο ελδηάκεζα δηγιπθεξίδηα θαη κνλνγιπθεξίδηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ 

λένπο αιθπιεζηέξεο. ην ηέινο ηεο αληίδξαζεο έρνπλ παξαρζεί νη αιθπιεζηέξεο ησλ 

ιηπαξψλ νμέσλ (κεζπιεζηέξεο εθφζνλ σο αιθνφιε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κεζαλφιε), 

νη νπνίνη απνηεινχλ ην βηνληίδει, θαη γιπθεξίλε σο παξαπξντφλ. Αθνινπζεί 

θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ θαη θαζαξηζκφο ηνπ παξαγφκελνπ βηνληίδει 

[VAN GERPEN, 2005, SCHUMACHER θ.ά., 2004]. 

. 

 

 

ρήκα 2.5: Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο βηνληίδει  

[Πεγή: SCHUMACHER θ.ά., 2004]  

ην ρήκα 2.5 θαίλνληαη νη ξνέο γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει. Αξρηθά ζε έλαλ 

αληηδξαζηήξα εηζέξρεηαη ην ξαθηλαξηζκέλν ιάδη, ε κεζαλφιε θαη ν θαηαιχηεο. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

38 

 

Γίλεηαη ε αληίδξαζε θαη παξάγνληαη νη κεζπιεζηέξεο (βηνληίδει) θαη ε αθαηέξγαζηε 

γιπθεξίλε (crude glycerine) , ε νπνία νδεγείηαη γηα αθαίξεζε ηρλψλ κεζαλφιεο θαη κε 

ηε βνήζεηα θάπνηνπ νμένο νη ζάπσλεο ηεο γιπθεξίλεο κεηαηξέπνληαη ζε ιηπαξά νμέα. 

Έηζη απμάλεηαη ε θαζαξφηεηα ηεο γιπθεξίλεο θαη ζπλεπψο ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο. 

Οη κεζπιεζηέξεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχληαη πξνο «θαζαξηζκφ» δειαδή αθαίξεζε 

ηεο κεζαλφιεο θαη ηρλψλ θαηαιχηε κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ νμένο. Σν ηειηθφ ζηάδην 

είλαη ε έθπιπλζε ησλ κεζπιεζηέξσλ κε λεξφ δηεξγαζίαο θαη ε μήξαλζε γηα ηελ 

αθαίξεζε ηεο πγξαζίαο ψζηε ην ηειηθφ βηνληίδει λα είλαη εληφο πξνδηαγξαθψλ.  

 

ρήκα 2.6: Δπίδξαζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεζαλφιεο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο [Πεγή: FREEDMAN θ.ά., 1984] 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα δηαθξίλεηαη ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

κεζαλφιεο πξνο παξαζθεπή κεζπιεζηέξσλ ζε δείγκα ξαθηλαξηζκέλνπ ειηέιαηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεηά ην ζεκείν αλάκεημεο ηεο κεζαλφιεο κε ηα ηξηγιηθεξίδηα, 

ζρεκαηίδνληαη κεζπιεζηέξεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ ειηέιαηνπ θαη κέξνο ησλ 

ηξηγιπθεξηδίσλ πνπ δελ αληέδξαζαλ 100% , κεηαηξάπεθαλ ζε δηγιπθεξίδηα θαη 
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κνλνγιπθεξίδηα σο ελδηάκεζα πξντφληα. Απμαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ κεζαλφιεο 

απμάλεηαη θαη ν βαζκφο κεηαηξνπήο. 

Δλψ νη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί βηνληίδει αθνινπζνχλ δηαδηθαζία βαζηθήο 

θαηάιπζεο γηα ηε κεηεζηεξενπνίεζε, άιιεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί φπσο απηή 

ηεο φμηλεο θαηάιπζεο [CANAKCI & VAN GERPEN, 1999] θαζψο θαη ηεο ελδπκηθήο 

θαηάιπζεο [NELSON θ.ά., 1996, SAMUKAWA θ.ά., 2000]. Ζ ρξήζε φμηλσλ 

θαηαιπηψλ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξν επεμεξγαζία ησλ αλψηεξσλ ειεχζεξσλ 

ιηπαξψλ νμέσλ (Free Fatty Acid) κεηαηξέπνληάο ηα ζε εζηέξεο, αιιά ε αληίδξαζε γηα 

ηε κεηαηξνπή ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζε κεζπιεζηέξεο είλαη πνιχ αξγή. Ζ ελδπκηθή 

θαηάιπζε θαίλεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει 

είλαη σζηφζν κηα πνιχ δαπαλεξή δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ 

ελδχκσλ. 

 

2.4.3 Ηδηόηεηεο  θαη πνηόηεηα βηνληίδει 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο  

ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ βηνληίδει είλαη νη αθφινπζεο: πεξηερφκελν ζε ιηπαξά νμέα, 

αξσκαηηθέο ελψζεηο, νιεθίλεο, παξαθίλεο, πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα, πδξνγφλν, 

νμπγφλν, αλζξαθνχρν ππφιεηκκα θαη αξηζκφο ησδίνπ. Σν ημψδεο, ε ππθλφηεηα πξνο ην 

εηδηθφ βάξνο, ην ζεκείν αλάθιεμεο, ν αξηζκφο θεηαλίνπ, ε θακπχιε απφζηαμεο, ε 

δηαβξσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ζεξκφηεηα θαχζεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ βηνληίδει [SCHUMACHER θ.ά., 2004].  

Οη ζχγρξνλνη θηλεηήξεο απαηηνχλ πςειήο πνηφηεηαο θαχζηκα. Σν ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ην πην αθξηβφ ηκήκα ελφο 

θηλεηήξα κπνξεί λα θαηαζηξαθεί απφ ηηο πξνζκείμεηο ηνπ θαπζίκνπ. Ζ πεξίζζεηα 

λεξνχ (πγξαζία) θαη ηα ζηεξεά ζσκαηίδηα είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Σα ζηεξεά 

ζσκαηίδηα πνπ εληνπίδνληαη ζην βηνληίδει είλαη πξντφληα αηεινχο θαχζεο ηεο 

αιθνφιεο, ηνπ θαηαιχηε θαη ηνπ ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ. Μηα αηειήο αληίδξαζε 

πεξηιακβάλεη κνλνγιπθεξίδηα, δηγιπθεξίδηα θαη ηξηγιπθεξίδηα ηα νπνία αληρλεχνληαη 

κε ηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία. 

Σν βηνληίδει ζην ηειηθφ ηνπ ζηάδην πξέπεη λα μεπιέλεηαη κε λεξφ ψζηε λα 

αθαηξεζνχλ ίρλε ηεο αιθνφιεο πνπ δελ αληέδξαζε. Ζ πνζφηεηα κπνξεί αθελφο λα 

είλαη κηθξή ρσξίο λα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα, κεηψλεη φκσο ην ζεκείν 

αλάθιεμεο ηνπ θαπζίκνπ δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα. Ζ πεξίζζεηα 

θαηαιχηε πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ ηέθξαο ζηνλ θηλεηήξα [SCHUMACHER θ.ά., 2004]. 
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Πίλαθαο 2.5: Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 14214 γηα ην βηνληίδει  

 

[Πεγή: KNOTHE θ.ά.,  2005] 

Πξφζζεηεο ηδηφηεηεο ηνπ βηνληίδει είλαη νη εμήο: 

 Σν βηνληίδει θαίγεηαη είηε απηνχζην είηε ζε αλάκεημε κε ζπκβαηηθφ 

ληίδει  

 Δίλαη πδξφθηιν θαη δεκηνπξγεί γαιαθηψκαηα 

 Έρεη θαζαξηζηηθή ηθαλφηεηα (ηαζηελεξγφ) 

 Σν βηνληίδει είλαη βηναπνηθνδνκήζηκν θαη ζην λεξφ βηνδηαζπάηαη 4 

θνξέο ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ην πεηξειατθφ ληίδει 

 Σν βηνληίδει δε δεκηνπξγεί αλαζπκηάζεηο ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο ηάζεο 

αηκψλ [ΤΠΔΚΑ, 2012] 
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2.4.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βηνληίδει - ύγθξηζε κε 

ζπκβαηηθό ληίδει 

Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ βηνληίδει είλαη ηα εμήο: 

 Σν βηνληίδει παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εγρψξησλ πφξσλ 

ζπλήζσο κεηψλνληαο έηζη ηελ εμάξηεζε απφ ην ζπκβαηηθφ πεηξέιαην. 

 Παξνπζηάδεη βηνδηαζπαζηκφηεηα θαη είλαη κε ηνμηθφ. 

 Γηαζέηεη πνιχ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν θαη ζπληειεί ζηε κείσζε ησλ 

εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ (κε εμαίξεζε ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ). 

 Γηαζέηεη πςειφηεξν ζεκείν αλάθιεμεο απφ ην ζπκβαηηθφ ληίδει θαη απηφ νδεγεί 

ζε αζθαιέζηεξν ρεηξηζκφ θαη αζθαιέζηεξε απνζήθεπζε. 

 Γηαζέηε εμαηξεηηθή ιηπαληηθή ηθαλφηεηα (ε πξνζζήθε 1-2% βηνληίδει ζην 

ζπκβαηηθφ ληίδει θίλεζεο απμάλεη ηελ ιηπαληηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ, ην 

νπνίν είλαη ζεηηθφ γηα ηνπο θηλεηήξεο). 

 Πεξηέρεη πςειφηεξν πνζνζηφ νμπγφλνπ ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει (~10 

% θ.β.) θάλνληαο ηελ θαχζε ιηγφηεξν αηειή, κε απνηέιεζκα ε πεξηεθηηθφηεηα 

ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO, ζε άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη αηζάιε λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ληίδει [MONYEM & VAN GERPEN, 2001]. 

 Ο αξηζκφο θεηαλίνπ, ν νπνίνο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα απηαλάθιεμεο ελφο 

θαπζίκνπ, είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ θεηαλίνπ ηνπ ληίδει. 

 Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ θαχζε απνξξνθάηαη 

απφ ηα θπηά (ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο) θαηά ηε θσηνζχλζεζε θαη έηζη δελ 

επηβαξχλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ [ΛΟΖ, 2012, SCHUMACHER 

θ.ά., 2004, KNOTHE θ.ά., 2005] 

 

Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ βηνληίδει είλαη ηα αθφινπζα: 

 Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο. 

 Μηθξφηεξν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν απφ ην ληίδει (37,215 kJ/ kg vs. 42,565 

kJ/kg) [SCHUMACHER θ.ά., 2004]. Καηά ζπλέπεηα, ε νηθνλνκία θαπζίκνπ ηνπ 

θηλεηήξα ληίδει πνπ ηξνθνδνηείηαη κε βηνληίδει ηείλεη λα είλαη ειαθξψο 

κηθξφηεξε απφ φηη αλ ηξνθνδνηείηαη κε ζπκβαηηθφ ληίδει. 

 Σν βηνληίδει παξνπζηάδεη εθπνκπέο NOx [KNOTHE θ.ά., 2005]. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη θαχζηκα πςεινχ αξηζκνχ θεηαλίνπ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο, ελψ 

νμπγνλνχρα θαχζηκα ηηο απμάλνπλ. Σν βηνληίδει αλήθεη θαη ζηηο δχν απηέο 

θαηεγνξίεο [ΛΟΖ, 2012]. 
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 ε ζπλζήθεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ην βηνληίδει απαηηεί ηελ πξνζζήθε νπζηψλ 

πνπ ρακειψλνπλ ην CFPP (Cold Filter Plugging Point) θαη ξπζκίδνπλ ηε ξνή ηνπ 

(ημψδεο) ζηα επηζπκεηά επίπεδα. 

 Παξνπζηάδεη ρακειή νμεηδσηηθή ζηαζεξφηεηα, ην νπνίν απαηηεί απνζήθεπζε ζε 

δεμακελέο κέρξη 6 κήλεο ην πνιχ. Μεγαιχηεξνο ρξφλνο απνζήθεπζεο πέξαλ 

απηνχ ηνπ νξίνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απφθξαμεο θίιηξσλ θηι. Γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο νμεηδσηηθήο ζηαζεξφηεηαο απαηηείηαη ε πξνζζήθε νπζηψλ [VAN 

GERPEN, 2004]. 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ βηνληίδει λα ελεξγεί σο δηαιχηεο πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα δηφηη κπνξεί λα δηαιχζεη ππνιείκκαηα ζηηο δεμακελέο θαπζίκνπ θαη 

ζηα ειαζηνκεξή (κε πξνζζήθε βηνληίδει πάλσ απφ 50 % θ.β.) θαη λα ηα 

κεηαθέξεη ζην ζχζηεκα θαπζίκνπ [ΛΟΖ, 2012]. 

 Σν βηνληίδει παξνπζηάδεη έληνλε δηαβξσηηθή ηθαλφηεηα [SCHUMACHER θ.ά., 

2004, KNOTHE θ.ά., 2005]. 

 Καηά ηελ πνιχκελε απνζήθεπζή ηνπ δεκηνπξγείηαη ζην βηνληίδει κηθξνβηαθφ 

θηικ ιφγσ ηεο πγξαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

βηνθηικ ζην εζσηεξηθφ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, δειαδή θάζεο κε θνιιψδε 

πθή, απνηειείηαη απφ κηθξννξγαληζκνχο, πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπο, λεξφ 

θαη παξειθφκελεο νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο χιεο. Ζ κε ειεγρφκελε κηθξνβηαθή 

δξάζε ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

επηκφιπλζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βηνληίδει θαζψο θαη απφθξαμε θίιηξσλ 

θαπζίκνπ [ΕΑΝΝΗΚΟ & ΝΣΟΝΣΟ, 2011]. 

         Πίλαθαο 2.6: πγθξηηηθέο ηδηφηεηεο ληίδει θαη βηνληίδει  

FUEL PROPERTY DIESEL BIODIESEL 

Fuel Standard ASTM D 975 ASTM PS 121 

Fuel composition C10-C21 HC C12-C22 FAME 

Lower Heating Value Btu/gal 131,295 117,093 

Kin. Viscosity , 40 °C 1.3-4.1 1.9-6.0 

Specific Gravity kg/l , 60 °F 0.85 0.88 

Density lb/gal, 15 °C 7.079 7.328 

Water ppm by wt 161 .05% max 

Carbon wt % 87 77 

Hydrogen wt % 13 12 

Oxygen by dif. Wt % 0 11 

Sulfur wt % .05% max 0.0-0.0024 
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FUEL PROPERTY DIESEL BIODIESEL 

Boiling Point °C 188-343 182-338 

Flash Point °C 60-80 100-170 

Cloud Point °C -15 to 5 -3 to 12 

Pour Point °C -35 to -15 -15 to 10 

Cetane Number 40-55 48-65 

Stoichiometric air/ fuel ratio 15 13.8 

BOCLE Scuff, grams 3.600 >7.000 

HFRR, microns 685 314 

[Πεγή: TYSON, 2001] 

 

2.5 Μειέηε πεξίπηωζεο (Case study) παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο 

βηνληίδει ζε πιήξωο θαζεηνπνηεκέλε κνλάδα κε ζπζηνηρία 

αληηδξαζηήξωλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο, πιήξνπο αλάκεημεο (CSTR) 

 

ηελ Διιάδα, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κνλάδεο παξαγσγήο 

βηνληίδει δχν ηχπσλ: κνλάδεο παξαγσγήο κε ζπζηνηρία αληηδξαζηήξσλ ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο πιήξνπο αλάκεημεο (Continuous Stirred Tank Reactor) θαζψο θαη 

κνλάδεο κε αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πιήξνπο αλάκημεο (Batch reactors). 

Μηα πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει κε αληηδξαζηήξεο 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππνκνλάδεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ηνπ βηνληίδει: 

 

ΠΟΡΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ  

 

ηελ Διιάδα φζεο εηαηξίεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζηξέκκαηα ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ή έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε αγξφηεο πνπ θαιιηεξγνχλ βηνκάδα 

πξννξηζκέλε πξνο παξαζθεπή βηνληίδει (ειίαλζνο, ειαηνθξάκβε θηι) εηζθνκίδνπλ 

ηνπο ζπφξνπο ζηα ζηιφ ηεο εηαηξίαο. Οη ππφινηπεο εηαηξίεο θάλνπλ εηζαγσγή ησλ 

ζπφξσλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. Όζεο εηαηξίεο δελ δηαζέηνπλ κνλάδα ζπνξειαηνπξγείνπ 

θαη ξαθηλαξίαο αγνξάδνπλ θαηεπζείαλ έηνηκν, εκη-ξαθηλαξηζκέλν ιάδη. 
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ρήκα 2.7: πφξνη ζφγηαο    

[Πεγή:http://seshdotcom.files.wordpress.com/2008/12/s

oya.jpg] 

ρήκα 2.8: Βακβαθέιαην 

Πεγή: http://www.saranabugroup.com/wp-

content/uploads/2009/06/cotoil.jpg] 

 

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ γίλεηαη ζην ζπνπξειαηνπξγείν. Σν 

πξψην ζηάδην είλαη ν θαζαξηζκφο ησλ ζπφξσλ απφ μέλεο χιεο κε θνζθίληζε θαη 

έπεηηα ε απνθινίσζε ηνπ ζπφξνπ. Καηφπηλ, ν ζπφξνο εηζάγεηαη ζε θιηβάλνπο 

(cookers) γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο. Έπεηηα αθνινπζεί ε ζχλζιηςή ηνπ ζε 

εηδηθέο ζεξκνπξέζζεο φπνπ γίλεηαη ε ζξπκκαηηζκφο ηνπ ζπφξνπ ζε ζπλζήθεο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη πίεζεο θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ ιαδηνχ απφ ηνλ 

ζπφξν. Σα θπηηθά ππνιείκκαηα θαηά ηελ δηεξγαζία ηεο ζχλζιηςεο θαηαθξαηνχληαη 

απφ εηδηθά θίιηξα θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ ιαδηνχ. Σα θπηηθά ππνιείκκαηα κε ηελ 

βνήζεηα ζεξκνπξεζζψλ παξάγνπλ ηελ ειαηνχρν πίηα.  

ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΥΤΛΗΖ ΔΛΑΗΟΤΥΟΤ ΠΗΣΑ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ειαηνχρνπ πίηαο, πνιιέο εηαηξίεο δηαζέηνπλ κνλάδα 

εθρύιηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε κνλάδα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε εθρχιηζε ηεο 

πίηαο κε ρξήζε ρεκηθνχ δηαιχηε (εμάλην), κε ην νπνίν «ςεθάδεηαη» ε πίηα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν απνδεζκεχνληαη κηθξνπνζφηεηεο ιαδηνχ ηα νπνία έρνπλ θαηαθξαηεζεί 

ζηελ πίηα κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζεί ην ιάδη ζηε κνλάδα ηεο ξαθηλαξίαο θαη λα 

νδεγεζεί πξνο παξαζθεπή βηνληίδει. ηα ζηάδηα ηεο εθρχιηζεο, πεξηιακβάλεηαη ε 

απφζηαμε θαη απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε απφ ην άιεπξν πνπ ιακβάλεηαη 

(θηελνηξνθηθή πίηα), φπσο θαη ε απφζηαμε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε απφ ην 

ιάδη ηεο εθρχιηζεο. Αθνινπζεί μήξαλζε, ςχμε θαη άιεζε ηνπ αιεχξνπ. 
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ρήκα 2.9: Σππηθφ δηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζίαο εθρχιηζεο ιαδηνχ απφ ειαηνχρν πίηα ζφγηαο 

[Πεγή:http://users.auth.gr/~karapant/tdk/Teaching/Energy_and_mass_balances.pdf] 

 

 

ΣΑΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΡΑΦΗΝΑΡΗΑ 

Σν αθαηέξγαζην ιάδη  (κπξνχην) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπνξειαηνπξγείν θαη 

απφ ηελ κνλάδα ηεο εθρχιηζεο, εμεπγελίδεηαη ζηε κνλάδα ηεο ξαθηλαξίαο κε ζθνπφ 

ηελ απνθνκκίσζε ηνπ ιαδηνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θσζθαηηδίσλ (ιεθηζηλψλ). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε είλαη αθαηέξγαζην θξακβέιαην, ιακβάλεη 

ρψξα δεζηό ξαθηλάξηζκα. Πξαγκαηνπνηείηαη πξψηα ζέξκαλζε ηνπ ιαδηνχ κε ρξήζε 

ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο θαη έπεηηα πξνζηίζεηαη ζε κείθηε θσζθνξηθφ νμχ (H3PO4) 

κε ζθνπφ ηε ζπζζσκάησζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ην κίγκα 

εμνπδεηεξψλεηαη κε θαπζηηθφ λάηξην (NaOH) γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ιηπαξψλ νμέσλ 

ζε ζαπνχληα. Καηφπηλ, ην κίγκα εηζάγεηαη ζε θπγφθεληξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ζαπνπληψλ θαη θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ην ιάδη. Σειηθφ 

ζηάδην ζηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ ιαδηνχ είλαη ε μήξαλζε ππφ θελφ εληφο απνζηαθηηθήο 

ζηήιεο κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο ζε επίπεδα θάησ ησλ 500 ppm. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε είλαη αθαηέξγαζην ειηέιαην, ιακβάλεη ρψξα 

θξύν ξαθηλάξηζκα. Σν ειηέιαην έρεη πνιινχο θεξνχο ζηε κάδα ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ 

λα εμαιεηθζνχλ πξέπεη λα επηθξαηνχλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αξρηθά ην ιάδη 

θξπψλεη κε ηε βνήζεηα ελαιιάθηε θαη πξνζηίζεηαη θσζθνξηθφ νμχ (H3PO4) κε ζθνπφ 

ηε ζπζζσκάησζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ην κίγκα εμνπδεηεξψλεηαη κε 

http://users.auth.gr/~karapant/tdk/Teaching/Energy_and_mass_balances.pdf
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θαπζηηθφ λάηξην (NaOH) γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζε ζαπνχληα. Ζ 

δηαθνξά κε ην θξχν ξαθηλάξηζκα είλαη φηη κεηά ην ζηάδην απηφ, ην ιάδη εηζάγεηαη ζε 

δνρείν αλακνλήο ζε ζεξκνθξαζία 8 °C, θαινχκελν crystallizer. Καηφπηλ, εμέξρεηαη 

απηνχ θαη εηζάγεηαη ζε θπγφθεληξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζαπνπληψλ θαη 

θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ην ιάδη. Σειηθφ ζηάδην ζηνλ 

εμεπγεληζκφ ηνπ ιαδηνχ είλαη ε μήξαλζε ππφ θελφ εληφο απνζηαθηηθήο ζηήιεο κε 

ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο ζε επίπεδα θάησ ησλ 500 ppm. 

Σν ξαθηλαξηζκέλν ιάδη απνηειεί πξψηε χιε (εηζξνή) γηα ηελ ηειηθή κνλάδα 

παξαγσγήο βηνληίδει. 

Κάπνηεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζε πξφζζεηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ ηνλ απνρξσκαηηζκφ ηνπ, δειαδή ηελ απνκάθξπλζε 

ρξσζηηθψλ νπζηψλ ηνπ ιαδηνχ, φπνπ παξάιιεια απνκαθξχλνληαη θαη άιιεο 

αλεπηζχκεηεο νπζίεο, φπσο κέηαιια, ζαπνχληα θηι. 

 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΡΑΦΗΝΑΡΗΜΔΝΟ ΛΑΓΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

 

Μηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο (batch reactors), αιιά νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο (απηέο πνπ 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξα απφ 20000 ηφλνπο εηεζίσο) ρξεζηκνπνηνχλ αληηδξαζηήξεο 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο αλάδεπζεο. Ζ αληίδξαζε κεξηθέο θνξέο 

πεξηιακβάλεη δχν βήκαηα: ζην πξψην ζηάδην, πξνζηίζεηαη ην 80% ηεο αιθνφιεο θαη 

ηνπ θαηαιχηε ζην ιάδη. ηε ζπλέρεηα, ην ξεχκα παξαγσγήο ηνπ αληηδξαζηήξα 

νδεγείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο γιπθεξίλεο, πξνηνχ εηζέιζεη θαη ην ππφινηπν 

20%. Σν ηειεπηαίν πξνζηίζεηαη ζε έλα δεχηεξν αληηδξαζηήξα. 

ηηο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληηδξαζηήξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη 

πιήξνπο αλάκεημεο θαη ε ξνή ησλ πιηθψλ είλαη ζπλερήο, ην ηειηθφ ζηάδην παξαγσγήο 

βηνληίδει απφ ην ξαθηλαξηζκέλν ή εκη-ξαθηλαξηζκέλν ιάδη πεξηιακβάλεη ηξεηο 

θχθινπο δηεξγαζηψλ:  

1) Παξαγσγή κίγκαηνο κεζπιεζηέξσλ (βηνληίδει), δειαδή 

κεηεζηεξνπνίεζε πξψηεο χιεο, πιχζεηο κεζπιεζηέξσλ θαη μήξαλζε 

ηειηθνχ πξντφληνο (θχθινο βηνληίδει) 

2) Δμεπγεληζκφο γιπθεξίλεο (θχθινο γιπθεξίλεο) 

3) Αλάθηεζε κεζαλφιεο (θχθινο κεζαλφιεο)  
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ΚΤΚΛΟ ΒΗΟΝΣΊΕΔΛ (ESTERIFICATION)  

 

Μειέηε πεξίπηωζεο βαζηθήο θαηάιπζεο ιηπαξώλ νμέωλ (θαηαιύηεο: CH3ONa) 

ζε ζπζηνηρία αληηδξαζηήξωλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο αλάκεημεο ζε 

κνλάδα δπλακηθόηεηαο 25000 ηόλωλ εηεζίωο. 

 

Σα ζηάδηα ηνπ θύθινπ ηνπ βηνληίδει είλαη ηα εμήο: 

 Μεηαηξνπή ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ ζε κίγκα 

κεζπιεζηέξσλ, κε πξνζζήθε κεζαλφιεο θαη θαηαιχηε. 

 Απαιιαγή βηνληίδει απφ ηελ πεξίζζεηα κεζαλφιεο. 

 Γηάζπαζε /Δμνπδεηέξσζε ηνπ θαηαιχηε  

 Ξήξαλζε βηνληίδει-απαιιαγή απφ ηελ πγξαζία 

Αξρηθά εηζάγεηαη ην ξαθηλαξηζκέλν ιάδη, ην νπνίν αληιείηαη απφ δεμακελέο 

ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ, ζε δνρείν αλακνλήο ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ ην νπνίν ζα 

ηξνθνδνηήζεη σο πξψηε χιε ηελ κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει.  

Με ρξήζε αληιίαο εηζάγεηαη ζε ζεηξά ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο, νη νπνίνη 

ξπζκίδνπλ θαηάιιεια ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ ζηα επηζπκεηά επίπεδα (~64 °C). 

Οη ελαιιάθηεο (ή εμνηθνλνκεηέο) είηε θξπψλνπλ ην ιάδη κε θξχν λεξφ δηεξγαζίαο είηε 

ζεξκαίλνπλ ην ιάδη κε παξνρή αηκνχ ρακειήο πίεζεο (SLP, Steam Low Pressure). 

 

ρήκα 2.10: Αξρή ιεηηνπξγίαο ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο 

 

ρήκα 2.11: Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ζηε βηνκεραλία 

[Πεγή: http://www.p-wholesale.com/upimg/19/756a1/plate-heat-exchanger-613.jpg] 

http://www.p-wholesale.com/upimg/19/756a1/plate-heat-exchanger-613.jpg
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Καηφπηλ, ην ιάδη εηζάγεηαη ζηνλ πξψην αληηδξαζηήξα φπνπ γίλεηαη θαη 

ηαπηφρξνλε (ζπλερήο ξνή) ηεο κεζαλφιεο θαη ηνπ θαηαιχηε. ηνλ πξψην 

αληηδξαζηήξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη επηηπγράλεηαη ην 70 % ηεο αληίδξαζεο πεξίπνπ 

(γηα ξνή ιαδηνχ ~2700kg/h, κε παξνρή κεζαλφιεο 315 kg/h θαη θαηαιχηε παξνρήο 30 

kg/h), θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη θαη ε είζνδνο ηνπ κίγκαηνο θαη ζε δεχηεξν 

αληηδξαζηήξα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ 30% ηεο αληίδξαζεο πξνο 

παξαζθεπή κεζπιεζηέξσλ, ζηνλ νπνίν ε παξνρή κεζαλφιεο είλαη 138 kg/h θαη ν 

θαηαιχηεο εηζάγεηαη κε ξπζκφ 11 kg/h. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αληίδξαζεο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

θαηάιιεισλ αγσγηκφκεηξσλ ζηνπο αληηδξαζηήξεο, φπνπ δείρλνπλ ηελ ζηάζκε ηεο 

παξαγφκελεο γιπθεξίλεο, ε νπνία απνηειεί παξαπξντφλ ηεο αληίδξαζεο. 

Σν κίγκα ησλ κεζπιεζηέξσλ – γιπθεξίλεο κεηά ηηο εμφδνπο απφ ηνπο 

αληηδξαζηήξεο αλάκεημεο, εηζάγεηαη ζε δνρεία δηαρσξηζκνχ θάζεσλ (decanter) ψζηε 

λα θαζηδάλεη ε γιπθεξίλε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν θάζεηο: ε βαξηά θάζε ηεο 

γιπθεξίλεο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ δνρείνπ θαζίδεζεο θαη ε ειαθξηά θάζε ηνπ 

κίγκαηνο κεζπιεζηέξσλ ζην αλψηεξν ηκήκα. Μεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θάζεσλ, ε 

γιπθεξίλε εηζάγεηαη ζε δνρείν αλακνλήο κε ζθνπφ ηνλ εμεπγεληζκφ ηεο θαη ην κίγκα 

κεζπιεζηέξσλ αληιείηαη απφ ηνπο δηαρσξηζηέο θάζεο ψζηε λα επεμεξγαζηεί 

πεξαηηέξσ. 

Σν επφκελν βήκα επεμεξγαζίαο ηνπ κίγκαηνο κεζπιεζηέξσλ είλαη ε 

απνκάθξπλζε ηεο κεζαλφιεο (Methanol stripping). Σν κίγκα ζε απηή ηε θάζε 

πεξηέρεη πεξίζζεηα κεζαλφιεο, πγξαζία θαζψο θαη ίρλε θαηαιχηε. 

Καηά ζπλέπεηα, ην κίγκα αληιείηαη απφ ην δνρείν αλακνλήο θαη εηζάγεηαη ζε 

ζηήιε εμάηκηζεο ηεο κεζαλφιεο, ζεξκνθξαζίαο ~ 90-92 °C. ε απηφ ην ζηάδην, 

γίλεηαη εμάηκηζε ηεο κεζαλφιεο θαη εηζαγσγή ησλ ζπκππθλσκάησλ ηεο ζε 

ζπκππθλσηήξα αηκψλ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην δνρείν ηεο θαζαξήο κεζαλφιεο θαη 

γίλεηαη αλάθηεζε ηεο κεζαλφιεο κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο. 

Απαηηείηαη θαη ε χπαξμε θαη δεχηεξεο ζηήιεο εμάηκηζεο ηεο κεζαλφιεο (θαη 

πγξαζίαο), ήπηαο δέζεο ~ 85 °C, ε νπνία ζπλδέεηαη κε αληιία θελνχ. Έηζη, ην κίγκα 

κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ζηελ πξψηε ζηήιε εμάηκηζεο ηεο κεζαλφιεο εηζάγεηαη κε ηε 

ρξήζε αληιίαο θαη ζε δεχηεξε ζηήιε εμάηκηζεο ηεο κεζαλφιεο, κε ρξήζε αληιίαο 

θελνχ. ε απηφ ην ζηάδην, εθηφο απφ ηε κεζαλφιε εμαηκίδεηαη θαη λεξφ (πγξαζία) 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θελνχ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπκππθλσηήξαο ζα ζηείιεη ην κίγκα 
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κεζαλφιεο-πγξαζίαο (αθαηέξγαζηε κεζαλφιε) ζηνλ θχθιν αλάθηεζεο ηεο κεζαλφιεο, 

ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηελ πγξαζία θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. 

Δπφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο είλαη ε δηάζπαζε/ εμνπδεηέξσζε ηνπ θαηαιχηε 

(CH3ONa) πνπ γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θσζθνξηθνχ νμένο σο εμήο: κεηά ηελ 

απαιιαγή ηνπ κίγκαηνο απφ ηε κεζαλφιε, ην κίγκα κεζπιεζηέξσλ εηζάγεηαη ζε 

δνρείν αλακνλήο, φπνπ κε ζπγθεθξηκέλε παξνρή εηζάγεηαη ζε κείθηε θαη 

αλακεηγλχεηαη κε θσζθνξηθφ νμχ (H3PO4) θαη φια καδί εηζάγνληαη ζε θπγφθεληξν κε 

ηελ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή λεξνχ δηεξγαζίαο γηα ηελ έθπιπλζε ηνπ βηνληίδει. Ζ 

θπγνθέληξηζε (centrifugal  purification) δηαρσξίδεη ηηο δχν θάζεηο: ηελ βαξηά θάζε 

(ζαπνπλφλεξα, άιαηα, αθαζαξζίεο απφ αδηάζπαζην θαηαιχηε θηι) θαη ηελ ειαθξηά 

θάζε πνπ είλαη ην κείγκα κεζπιεζηέξσλ ην νπνίν νδεγείηαη ζην ηειηθφ ζηάδην 

επεμεξγαζίαο ηνπ. 

Πνιιέο κνλάδεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη δχν θπγφθεληξα ζηε ζεηξά ψζηε λα γίλεη 

θαιχηεξε επεμεξγαζία/θαζαξηζκφο ηνπ βηνληίδει. Κάηη ηέηνην απμάλεη ην θφζηνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

         ρήκα 2.12: Δζσηεξηθφ ηκήκα θπγφθεληξνπ 

[Πεγή: http://www.tpub.com/engine3/en3_files/image252.jpg] 

 

ρήκα 2.13: Φπγφθεληξν 

[Πεγή: http://www.rakor.gr/img/s_purifier_alfalaval_s.jpg] 

http://www.tpub.com/engine3/en3_files/image252.jpg
http://www.rakor.gr/img/s_purifier_alfalaval_s.jpg
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Δπίζεο, ε πνζφηεηα ηνπ θσζθνξηθνχ νμένο πνπ ζα εηζαρζεί κε ζθνπφ ηε 

δηάζπαζε ηνπ θαηαιχηε εμαξηάηαη απφ ηελ νμχηεηα ηνπ κίγκαηνο, ε νπνία κε ηαθηηθή 

δεηγκαηνιεςία (αλά ηξεηο ψξεο ηε βάξδηα) πξέπεη λα είλαη εληφο πξνδηαγξαθψλ. 

Μεηά ηε θπγνθέληξηζε, ην κίγκα εηζάγεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ψζηε λα 

αλέβεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη έπεηηα εηζάγεηαη ζηελ ηειηθή ζηήιε απφζηαμεο ππφ 

θελφ γηα απαιιαγή απφ ηελ πγξαζία. Ζ ζηήιε απηή έρεη ζηελ θνξπθή ηεο αθξνθχζην 

(ηδηθάξη) κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ηζρπξφ θελφ σο εμήο: κέζα απφ ην αθξνθχζην 

δηνρεηεχεηαη αηκφο κεζαίαο πίεζεο (SMP, Steam Medium Pressure) κε πςειή 

ηαρχηεηα. Καηά ηε δηέιεπζε ηνπ αηκνχ, ηα εμαηκηδφκελα κφξηα ηεο ζηήιεο, δειαδή 

ηα κφξηα ηνπ λεξνχ πξνζθνιιψληαη ζηα κφξηα ηνπ δηεξρφκελνπ αηκνχ SMP. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απνκαθξχλεηαη ε πγξαζία απφ ην βηνληίδει, ε νπνία κεηξάηαη αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα θαη πξέπεη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βηνληίδει ζε πγξαζία λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ 500 ppm. Έηζη, ην ηειηθφ πξντφλ απνζεθεχεηαη ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη 

είλαη έηνηκν πξνο πψιεζε, αθνχ πξψηα έρεη θηιηξαξηζηεί.  

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θχθινπ βηνληίδει πξνζηίζεηαη 

πνζφηεηα ethanox, νπζίαο πνπ δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

βηνληίδει. 

Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πξνζηίζεηαη νπζία πνπ ηαπεηλψλεη ην CFPP ηνπ 

βηνληίδει (CFPP, Cold Filter Plugging Point) θαη δηαηεξεί ην ημψδεο ζηα επηζπκεηά 

επίπεδα, θαινχκελε κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία «doddy flow».   

 

ΚΤΚΛΟ ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ (ΔΞΔΤΓΔΝΗΜΟ ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ) 

Καηά ηελ παξαγσγή ηνπ βηνληίδει, παξάγεηαη θαη γιπθεξίλε ζαλ παξαπξντφλ. Ζ 

αθαηέξγαζηε γιπθεξίλε εηζάγεηαη ζηελ πξψηε απνζηαθηηθή ζηήιε, αθνχ πξψηα 

ζεξκαλζεί κέζα απφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία θαη κε πξφζζεηε ζέξκαλζε εληφο ηεο ζηήιεο κε παξνρή αηκνχ, 

πξαγκαηνπνηείηαη εμάηκηζε κεζαλφιεο θαη πγξαζίαο (~96 °C). Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν ζπκππθλσηήξαο αηκψλ κεζαλφιεο θαη πγξαζίαο ηξνθνδνηεί ην ξεχκα 

πξνο ηελ αλάθηεζε κεζαλφιεο θαη απαιιαγή απφ ηελ πγξαζία. 

Καηφπηλ, ε γιπθεξίλε απαιιαγκέλε πιένλ απφ κεζαλφιε θαη λεξφ ζε πξψηε 

θάζε, εμέξρεηαη ηεο πξψηεο ζηήιεο. Καηά ηελ έμνδφ ηεο, ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα 

ζαπνπλφλεξσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε βαξηά θάζε εμφδνπ ηνπ θπγφθεληξνπ 

ζηνλ θχθιν ηνπ βηνληίδει. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ν βηνινγηθφο 
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θαζαξηζκφο ηεο κνλάδαο κε πξφζζεην θνξηίν πδάησλ θαη γηα λα κεηαηξαπνχλ ηα 

ζαπνχληα ζε ιηπαξά νμέα ηα νπνία νδεγνχληαη πξνο πψιεζε. 

Σν κίγκα γιπθεξίλεο θαη ζαπνπλφλεξσλ εηζάγεηαη ζε αληηδξαζηήξα ζηνλ νπνίν 

πξνζηίζεηαη πδξνρισξηθφ νμχ (HCl) ζε ηέηνηα πνζφηεηα ψζηε ην pH λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 2.  Σν κίγκα εηζάγεηαη ζε δνρείν αλακνλήο ηεο γιπθεξίλεο θαη ην HCl 

κεηαηξέπεη ηα ζαπνχληα ζε ιηπαξά νμέα, ηα νπνία ππεξρεηιίδνπλ ζην ηειηθφ δνρείν 

ιηπαξψλ νμέσλ θαη νδεγνχληαη ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη είλαη έηνηκα πξνο 

πψιεζε. 

Σν ππφινηπν δηάιπκα γιπθεξίλεο, HCl, λεξνχ εηζάγεηαη ζε αληηδξαζηήξα καδί 

κε NaOH, ψζηε λα γίλεη εμνπδεηέξσζε ηνπ HCl (pH θνληά ζην 7).  

Σειηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο γιπθεξίλεο είλαη ε απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο. 

Σν ζηάδην απηφ ιακβάλεη ρψξα ζε απνζηαθηηθή ζηήιε κε ηε βνήζεηα αληιίαο θελνχ 

γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Αθνχ ην κίγκα απαιιαγεί απφ ηελ πγξαζία ηφηε 

απνζεθεχεηαη ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη θαηφπηλ πσιείηαη. 

ηελ πεξίπησζε ηεο γιπθεξίλεο απαηηνχληαη κεηξήζεηο αλά 4 ψξεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο θαζαξφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο Διιεληθέο Βηνκεραλίεο Βηνληίδει 

εμαζθαιίδνπλ θαζαξφηεηα άλσ ηνπ 85% , απμάλνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο. 

 

ΚΤΚΛΟ ΜΔΘΑΝΟΛΖ (ΑΝΑΚΣΖΖ ΜΔΘΑΝΟΛΖ) 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο βηνληίδει δηαζέηνπλ απνζηαθηηθή ζηήιε θαζαξηζκνχ 

ηεο κεζαλφιεο, απαιιαγή ηεο δειαδή απφ ηελ πγξαζία. 

Ζ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζαλφιεο, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ε κηα απνζηαθηηθή ζηήιε κεζαλφιεο είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηνχλ 

ζεξκνθξαζίεο θνξπθήο ηεο ζηήιεο θνληά ζην ζεκείν δέζεο ηεο κεζαλφιεο (θνληά 

ζηνπο 64 °C, κε εχξνο ηηκψλ ±0,2) ελψ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππζκέλα ζηνλ νπνίν ππφ 

ηδαληθέο ζπλζήθεο πεγαίλεη θαζαξφ λεξφ είλαη θνληά ζηνπο 97-100°C. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ειάρηζηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο (πρ ιφγσ 

απμνκεηψζεσλ ηεο πίεζεο παξνρήο αηκνχ απφ ηνπο ιέβεηεο) επεξεάδεη ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ φιε ηε ζηήιε θαη ηα πξντφληα ηεο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζην 

ρεηξηζκφ θαη θαζπζηέξεζε ζηελ εμηζνξξφπεζή ηεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε εηζάγνληαη φια ηα ζπκππθλψκαηα κίγκαηνο 

κεζαλφιεο- λεξνχ απφ φινπο ηνπο θχθινπο δηεξγαζηψλ είηε απφ ζπκππθλσηήξεο είηε 
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απφ παγίδεο κεζαλφιεο είηε απφ vents κε ζθνπφ λα θαζαξηζηεί ε κεζαλφιε θαη λα 

απαιιαγεί απφ ηελ πγξαζία ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. 

 

 

ρήκα 2.14: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε απνζηαθηηθήο ζηήιεο κεζαλφιεο-

δηαρσξηζκφο κεζαλφιεο-πγξαζίαο 

[Πεγή: http://radio.feld.cvut.cz/matlab/toolbox/control/manipmod/ltisy31a.gif] 

 

ηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο νη αηκνί ηεο κεζαλφιεο εμαηκίδνληαη θαη ζπιιέγνληαη 

ζε ζπκππθλσηήξα θαη κεηά ζε δνρείν ζπκππθλσκάησλ. Απφ απηφ ην δνρείν 

ιακβάλεηαη δείγκα θαη αλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία είλαη πάλσ απφ 500 ppm ηφηε 

ην ξεχκα απηφ επαλαηξνθνδνηείηαη ζηε ζηήιε ψζηε λα αθαηξεζεί ε πγξαζία θαη λα 

είλαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα ελψ ην λεξφ πνπ αθαηξείηαη απφ ηε κεζαλφιε 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη σο λεξφ δηεξγαζίαο ζηνλ θχθιν ηνπ βηνληίδει. 

Οη ρεηξηζηέο ζε κηα κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει θξνληίδνπλ λα δηαπηζηψλνπλ 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά 3 ψξεο πεξίπνπ), αλ ηα πξντφληα ηνπο είλαη εληφο 

πξνδηαγξαθψλ. Ο έιεγρνο ηνπ βηνληίδει ζηελ Διιάδα γίλεηαη κε βάζε ην επξσπατθφ 

πξφηππν ΔΝ 14214, φπσο έρεη δεκνζηεπηεί  απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο [ηνηρεία κνλάδαο απφ ηε: ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW 

ENERGY]. 
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2.6 Μειέηε πεξίπηωζεο (Case Study) παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο 

βηνληίδει ζε κνλάδα παξαγωγήο βηνληίδει κε αληηδξαζηήξεο 

αζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο αλάκεημεο (Batch reactors). 

Ο αληηδξαζηήξαο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο είλαη απφ ηνπο πην θνηλνχο ηχπνπο 

βηνκεραληθψλ αληηδξαζηήξσλ. ηελ Διιάδα, ζπλαληψληαη ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο 

ζηελ παξαγσγή βηνληίδει (Mil Oil Hellas, ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ θηι). 

Οη αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο είλαη ζπλήζσο θπιηλδξηθά δνρεία ηα 

νπνία θέξνπλ ζχζηεκα αλάδεπζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη εμσηεξηθφ καλδχα ή/ θαη 

εζσηεξηθή ζπείξα ζέξκαλζεο- ςχμεο [ΚΤΠΑΡΗΗΓΖ Κ., 2008]. 

 

ρήκα 2.15: Αληηδξαζηήξαο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 

[Πεγή: ΚΤΠΑΡΗΗΓΖ Κ., 2008] 

 

Ζ παξαγσγή βηνληίδει (έλαο θχθινο ιεηηνπξγίαο) ζε κνλάδα κε αληηδξαζηήξεο 

αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο δπλακηθφηεηαο 10000 ηφλσλ εηεζίσο γίλεηαη ζηα εμήο ζηάδηα: 

 Έλαξμε - ζέξκαλζε αληηδξαζηήξα ζηνπο 83 °C (p=1,027 bar) 

 Πξνζζήθε ξαθηλαξηζκέλνπ ιαδηνχ (πρ 2205 kg) 

 Πξνζζήθε κεζαλφιεο (11 %) 

 Πξνζζήθε θαηαιχηε (1,6%) 

 Δζηεξνπνίεζε (επίηεπμε 80% κεηαηξνπήο) 

 Αθαίξεζε γιπθεξίλεο (190 kg) 

 Πξνζζήθε κεζαλφιεο (4%=88 kg) 

 Πξνζζήθε θαηαιχηε (0,4%= 8,8 kg) 

 Δζηεξνπνίεζε (επίηεπμε ππφινηπνπ 20% αληίδξαζεο) 

 Αθαίξεζε γιπθεξίλεο (80 kg) 
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 3 ηάδηα εθπιχλζεσλ βηνληίδει κε απηνληζκέλν λεξφ 5% (110 kg) ζε 

θάζε ζηάδην  

 Απφζηαμε γηα απαιιαγή απφ πγξαζία θαη ίρλε κεζαλφιεο 

 Πξνζζήθε νπζηψλ (πξφζζεηα) γηα ηαπείλσζε ηνπ CFPP ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο θαη νπζίαο γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο 

(ethanox) 

 

Πίλαθαο 2.7: Έλαο θχθινο παξαγσγήο βηνληίδει κε αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 

Process values Time Temperature (C) Pressure (bar) Mass (kg) Loss (kg) 

Starting 23:59 83.1 1.027 24.2 0 

Oil filling 00:15 57.6 0.08 2205 0 

Heating 1 00:15 57.7 0.08 2205 0 

Methanol filling 1 00:20 47.1 0.5146 2455 0 

Methylate filling 1 00:21 50.3 0.4745 2495 0 

Esterification 1 01:01 57.6 0.3823 2495 0 

Settle 1 02:31 57.5 1.029 2494 0 

Remove 1 02:38 57.6 1.029 2276 -71 

Methanol filling 2 02:40 53.9 0.6174 2350 0 

Methylate filling 2 02:41 54.3 0.6476 2368 0 

Esterification 2 03:21 56.5 0.6247 2368 0 

Settle 2 04:51 56 1.028 2370 0 

Remove 2 04:53 56 1.028 2309 -33 

Neutral washing B 04:59 53.8 0.7565 2419 0 

Remove 4 07:20 58.3 1.027 2248 61.1 

Neutral washing C 07:27 55.5 0.6423 2359 0 

Remove 5 10:45 56.3 1.03 2225 23.6 

Destillation 13:08 89.2 0.086 2190 34.1 

Emptiing 13:18 83.2 1.025 17.4 0 

[Πεγή: Mil Oil Hellas] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3   

 

Γηάρπζε ηνπ βηνληίδει ζηνλ ειιαδηθό ρώξν από ην 2005-2012 

 

3.1 ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνώζεζεο ηωλ βηνθαπζίκωλ ζηελ Διιάδα 
 

Ζ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

ηθαλνπνηεί αθελφο ηε δέζκεπζε ηεο Διιάδαο γηα ζχγθιηζή ηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηε ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηα βηνθαχζηκα [ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, 2006]  θαη αθεηέξνπ ην ζηφρν γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ CO2 ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. Χο βαζηθά πγξά βηνθαχζηκα ζηε ρψξα καο ζεσξνχληαη ην βηνληίδει σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ε βηναηζαλφιε σο ππνθαηάζηαην ηεο 

βελδίλεο. 

Οη βαζηθνί πνιηηηθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο αθνξνχλ επίζεο ζηε κείσζε εμάξηεζεο απφ ηα 

ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εζληθήο ηξνθνδνζίαο 

θαη ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη 

ζηελ πξννπηηθή ελίζρπζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Παξάιιεια 

εμππεξεηείηαη ν ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 

ην πιαίζην απηφ ε Διιάδα πξνέβε: 

 ηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2003/30/ΔΚ γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ ζηφρνπ δηείζδπζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο ζε 

πνζνζηφ 5,75% κέρξη ηηο 31.12.2010 [ΝΟΜΟ 3423/2005 (ΦΔΚ Α/304/13.12.2005)]. 

 ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Καηαλνκήο Πνζνηήησλ Βηνθαπζίκσλ (βηνληίδει), 

κε ην νπνίν θαζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε απνξξφθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ 

ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ απφ ηα δηπιηζηήξηα. 

 ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο (πρ ελίζρπζε 

επελδχζεσλ κε ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

3299/2004, ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα 2000-2006 [ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, 2005], θαζψο θαη ησλ λέσλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ 2007-2013 

[ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, 
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2007], σο επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ κε κνξθή θαζεζηψηνο ηεο ζηξεκκαηηθήο 

ελίζρπζεο [Κ.Τ.Α. 36781/23.3.2007, (ΦΔΚ 444/Β/2.4.2007)]. 

 ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο απνθνξνιφγεζεο ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει ηελ 

ηξηεηία 2005-2007. 

 ηελ πηνζέηεζε ζην «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο»  ηνπ ζηφρνπ 10% γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. ζηηο κεηαθνξέο κέρξη 

ην 2020 [ΗΟΒΔ, 2010]. 

 

3.2 Αλαζθόπεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο βηνθαπζίκωλ- Δλαξκόληζε κε ηε λνκνζεζία 

Με ηελ Οδεγία 2003/30/ΔΚ
 
γηα ηε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ 

ζην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ ησλ κεηαθνξψλ, κε ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε παξαγσγή θαη ε 

ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Με ηελ Οδεγία θαζνξίζηεθε εηδηθφηεξα 

ηηκή αλαθνξάο 2% βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο έσο 

ηηο 31.12.2005 θαη 5,75% έσο ηηο 31.12.2010 [Οδεγία 2003/30/ΔΚ, 2003]. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2003/30/ΔΚ, ςεθίζηεθε ν Ν.3423/2005
 

[ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘ. 3423/2005, (ΦΔΚ 

Α/304/13.12.2005], ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 13.12.2005. Με ηνλ λφκν απηφ 

κεηαμχ άιισλ: 

 ζπκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ν Ν.3054/2002, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 

θαη ηα βηνθαχζηκα κε ηα ππφινηπα πεηξειαηνεηδή πξντφληα ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαπζίκσλ [ΗΟΒΔ, 2010] 

 θαζηεξψλεηαη ην «Πξφγξακκα Καηαλνκήο Πνζνηήησλ Βηνθαπζίκσλ» 

έσο ηηο 31.12.2010 γηα ηε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο θαηαλνκήο ησλ πνζνηήησλ απνθνξνινγεκέλσλ απηνχζησλ 

βηνθαπζίκσλ ζε εηήζηα βάζε 

 ζεζπίδεηαη ππνρξεσηηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο 

πνζφηεηεο βηνθαπζίκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή θάζε έηνπο θαη 

πξννξίδνληαη γηα αλάκεημε κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα 
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 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ [ΤΠΔΚΑ , 2006 (α)] 

 

Σν 2008 ςεθίδεηαη ν Ν.3653/2008 [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3653/2008 (ΦΔΚ 

Α/49/21.03.2008)]
 
θαη

  
ζπγθεθξηκέλα, δηαγξάθεηαη ε θξάζε, φπνπ επξίζθεηαη, «πνπ 

ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 

2960/2001 (ΦΔΚ 265 Α΄)». Δπίζεο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο πξνο θαηαλνκή 

πνζφηεηαο, ηεο πξφζθιεζεο  εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

απφθαζεο θαηαλνκήο, εηδηθά γηα ην έηνο 2008. 

Δληφο ηνπ έηνπο 2009 ςεθίζζεθε ν λφκνο Ν.3769/2009
 
[ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 

3769/2009 (ΦΔΚ Α/105/01.07.2009)], ην άξζξν 22 ηνπ νπνίνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 

15Α ηνπ Ν. 3054/2002. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3769/2009, ηα βηνθαχζηκα θαη 

άιια αλαλεψζηκα θαχζηκα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη είηε απηνχζηα είηε ζε κίγκα κε 

πξντφληα δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΥ). 

Δπίζεο, ε αλάκημε ησλ απηνχζησλ βηνθαπζίκσλ κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηά 

πξντφληα δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ Καηφρσλ 

Άδεηαο Γηχιηζεο ή Δκπνξίαο Καηεγνξίαο Α΄ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, νη νπνίνη 

ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ εηδηθή ζήκαλζε ζηα ζεκεία πψιεζεο. 

Με Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην επφκελν έηνο 

(πεξίνδνο 1
εο

 Ηνπιίνπ- 30
εο

 Ηνπλίνπ επφκελνπ έηνπο). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει 

ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγηζην φξην αλάκεημεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο φπσο 

απνθαζίδεηαη απφ ην Α.Υ.. θαη ε εθηίκεζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην 

επφκελν έηνο. 

Σα θξηηήξηα ηεο Δηήζηαο Καηαλεκφκελεο Πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει 

ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ηα εμήο [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3769/2009 (ΦΔΚ 

Α/105/01.07.2009)]: 

 Ζ χπαξμε πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ 

πξνεξρφκελεο απφ ειιεληθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Ζ χπαξμε ηηκνινγίσλ αλαθνξάο ή/ θαη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνκήζεηαο 

βακβαθφζπνξνπ ή/ θαη βακβαθέιαηνπ. 
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 Ζ χπαξμε ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ πξνεξρφκελα απφ 

ρξεζηκνπνηνχκελα θπηηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα θαη δσηθά ιίπε ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο θαηάιιεια γηα παξαγσγή βηνληίδει.  

 Ζ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηνληίδει εγθαηεζηεκέλεο ζε 

θξάηνο- κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νη ζπκβάζεηο εηζαγσγήο 

απηνχζηνπ βηνληίδει απφ κνλάδεο παξαγσγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν 

θξάηνο- κέινο ηεο Δ.Δ. 

 Ζ χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ ή ε ζχκβαζε αλάζεζεο γηα ιήςε 

πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9000 ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ή/ θαη ηε δηάζεζε 

ηνπ βηνληίδει. 

 Σν πξνζθεξφκελν, απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεία, κέγηζην ππεξηίκεκα 

(premium), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

ζην πεξηζψξην θέξδνπο, θαζνξηδφκελν σο €/ρηιηφιηηξν επηπιένλ ηεο ηηκήο 

βάζεο. Χο ηηκή βάζεο, ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ζε €/ρηιηφιηηξν, ηεο                  

ηηκήο «Reuters Biodiesel ex Works» (ππφ ηε ζηήιε FAME2 

GERMANY) θαη ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπ «Biodiesel» γηα ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν ή ηνπ «FAME0» γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (ππφ ηε ζηήιε 

Barges FOB Rotterdam) ηνπ PLATT‘s European Marketscan. Ζ ηηκή 

βάζεο ππνινγίδεηαη αλά εκεξνινγηαθφ δεθαπελζήκεξν, γηα ηηο 

παξαδφζεηο απηψλ ησλ εκεξψλ, ζηελ ηζνηηκία $/€ ηεο ΔΚΣ γηα ην ίδην 

δηάζηεκα, κε ππθλφηεηα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ βηνληίδει ίζε κε 0,88 

θηιφ/ιίηξν. Σν πξνζθεξφκελν κέγηζην ππεξηίκεκα (premium) είλαη 

δεζκεπηηθφ γηα ηελ εηαηξεία θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα φιε 

ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει. 

 Οη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

θνξείο ή νη ζπκβάζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εληφο 

ηεο Δ.Δ. γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα βηνθαχζηκα θαη ηε βηνκάδα. 

 Σν ζχλνιν ησλ παξαδφζεσλ απηνχζηνπ βηνληίδει ζε ρηιηφιηηξα γηα ηηο 

θαηαλνκέο ησλ δπν πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 Ο δείθηεο ζπλέπεηαο ησλ παξαδφζεσλ πνπ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηα δηπιηζηήξηα.  

Παξάιιεια κε ηελ Οδεγία 2003/96/ΔΚ [ΟΓΖΓΗΑ 2003/96/ΔΚ (2003)]
 
γηα ηε 

θνξνινγία ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε Μέιε λα 
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κεηψζνπλ ή θαη λα εμαηξέζνπλ ηα πγξά βηνθαχζηκα απφ ηνλ εηδηθφ θφξν 

θαηαλάισζεο (κεξηθή ή νιηθή απνθνξνιφγεζε ησλ βηνθαπζίκσλ).  

Δπίζεο, κε ηελ Οδεγία 2003/17/ΔΚ [ΟΓΖΓΗΑ 2003/17/ΔΚ (2003)]
 
γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πγξψλ βηνθαπζίκσλ ηξνπνπνηήζεθε ε Οδεγία 98/70/ΔΚ θαη 

ελζσκαηψζεθαλ ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία νη πξνδηαγξαθέο ησλ επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ γηα ην ληίδει θίλεζεο θαη ηε βελδίλε φπσο θαη γηα ην απηνχζην βηνληίδει 

θαη ηέζεθε σο επηηξεπηφ φξην ην 5% θ.ν. ζηελ αλάκημε βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο 

αληίζηνηρα ζε ληίδει θίλεζεο θαη βελδίλε. 

Οη Οδεγίεο 2003/96/ΔΚ θαη 2003/17/ΔΚ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία κε Ν.3333/2005 «πεξί επηβνιήο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο» θαη κε ηελ 

Απόθαζε 291/2003 ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΥ) αληίζηνηρα [ΗΟΒΔ, 

2010]. 

ηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο πνιηηηθήο γηα επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε 

ησλ βηνθαπζίκσλ εληάρζεθε επίζεο ζηε ζπλέρεηα ζρεηηθή δηάηαμε ζην άξζξν 34 ηνπ 

Ν.3340/2005
 
[ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3340/2005 (ΦΔΚ Α'112/10.5.2005)] κε ηελ 

νπνία θαζνξίζηεθε απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαη‘ έηνο πνζφηεηεο γηα ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007. Σν θαζεζηψο απνθνξνιφγεζεο 

ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει έιεμε ζηηο 31.12.2007 θαη απφ 01.01.2008 ην βηνληίδει 

θνξνινγείηαη κε ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο. 

Με ηελ Απφθαζε ηνπ Α.Υ.. 513/2004 «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο 

Απφθαζεο Α.Υ.. 291/2003» ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 

EN 590:2004 γηα ην ληίδει θίλεζεο θαη ΔΛΟΣ EN 228:2004 γηα ηε βελδίλε, ζχκθσλα 

κε ηα νπνία επηηξέπεηαη ε αλάκημε βηνληίδει ζην ληίδει θίλεζεο θαη βηναηζαλφιεο ζηε 

βελδίλεο ζε πνζνζηφ 5% θ.ν. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 14214 γηα ην 

βηνληίδει θίλεζεο πηνζεηήζεθαλ κε ηελ Απφθαζε Α.Υ.. 334/2004 «Καχζηκα 

απηνθηλήησλ-πεηξέιαην βηνινγηθήο πξνέιεπζεο (βηνληίδει)-απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκψλ». 

ηε ζπλέρεηα κε ηελ Απφθαζε Α.Υ.. 460/2009
 

αληηθαηαζηάζεθε απφ 

01.01.2010 ην πξφηππν ΔΝ 590:2004 γηα ην ληίδει θίλεζεο κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

590:2009 θαη απμήζεθε ε κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα αλάκεημεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο 

κε βηνληίδει απφ 5% ζε 7 % θ.ν [ΗΟΒΔ,2010]. 

ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ [ΟΓΖΓΗΑ 2009/28/ΔΚ (2009)] ε νπνία απνηειεί 

κέξνο ηνπ λνκνζεηηθνχ παθέηνπ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 2009, θαζνξίδνληαη δεζκεπηηθνί 
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επηκέξνπο ζηφρνη γηα ην ζπλνιηθφ κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε, ηνπο νπνίνπο θάζε θξάηνο κέινο νθείιεη λα ηνπο πεηχρεη. Με ηε λέα 

Οδεγία 2009/28/ΔΚ θαηαξγήζεθε ε Οδεγία 2003/30/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ θαη αλαδηαηππψζεθε ν ζηφρνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο, κε ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο λα 

αληηπξνζσπεχεη σο ην 2020 πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε φιεο ηηο κνξθέο κεηαθνξψλ. Ο ζηφρνο ελζσκαηψζεθε ζην Δζληθφ 

Γίθαην κε ην Ν.3851/2010 [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3851/2010, ΦΔΚ 

85/Α/04.06.2010]. 

Με ηελ αλσηέξσ νδεγία θαζψο θαη κε ηελ Οδεγία 2009/30/ΔΚ γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ζεζπίζηεθαλ επίζεο απζηεξά πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ παξαγσγή ή εηζαγσγή βηνθαπζίκσλ (θξηηήξηα αεηθνξίαο), πξνθεηκέλνπ απηά λα 

πξνζκεηξψληαη ζηνλ εζληθφ ζηφρν γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα. χκθσλα κε ηελ 

νδεγία πξνσζνχληαη κφλν βηνθαχζηκα πνπ επηηπγράλνπλ εμνηθνλφκεζε αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο, ελψ δελ 

επηηξέπεηαη ε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ απφ πξψηεο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πεξηνρέο πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο ή πςειψλ απνζεκάησλ ζε άλζξαθα ή πνπ είραλ 

ραξαθηεξηζηεί  ηπξθψλεο. Δπίζεο νη πξνκεζεπηέο θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα 

πξνβνχλ ζε βαζκηαία κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (ηνπιάρηζηνλ 6% 

σο ην 2020) ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ησλ θαπζίκσλ (θχθιν δσήο αλά κνλάδα 

ελέξγεηαο) [ΗΟΒΔ, 2010]. 

Απφ 01.02.2010 θαη έπεηηα νη θαηαλνκέο βηνληίδει ππνινγίδνληαη 6,5% θ.ν. 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Α.Υ.. [ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/15555, ΚΤΑ 2010]. 

 

3.3 Δζληθνί ζηόρνη βηνθαπζίκωλ γηα ηελ Διιάδα 
 

3.3.1 ηνηρεία θαηαλαιώζεωλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκωλ ζηηο κεηαθνξέο 

χκθσλα κε ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν 2005-2010 ε θαηαλάισζε ληίδει θίλεζεο γηα ηηο κεηαθνξέο ην έηνο 2004 

έθηαζε ηνπο 2036000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)] , ην 2005 ηνπο 2055000 ηφλνπο 

[ΤΠΔΚΑ, 2006 (β)], ην 2006 ηνπο 2185000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2008], ην 2007 ηνπο 

2288000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2009] θαη ην 2008 ηνπο 2575000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2010]. 

Ζ θαηαλάισζε βελδίλεο γηα ηα ίδηα έηε γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο έθηαζε ην 

2004 ηνπο 3814000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)], ην 2005 ηνπο 3888000 ηφλνπο 
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[ΤΠΔΚΑ (β), 2006], ην 2006 ηνπο 4026000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2008], ην 2007 ηνπο 

4128000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2009] θαη ην 2008 ηνπο 4031000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2010]. 

 

ρήκα 3.1: Τπνινγηδφκελε & πξαγκαηηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο 

ηελ πεξίνδν 1992-2010 

[Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2009] 

 

 

ρήκα 3.2: Καηαλάισζε βελδίλεο ζηηο κεηαθνξέο ηελ πεξίνδν 1992-2010 

[Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2009] 

 

 

3.3.2 Θέζπηζε Δζληθώλ Δλδεηθηηθώλ ηόρωλ γηα ηα βηνθαύζηκα 

χκθσλα κε ηελ πξψηε Οδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ 

(2003/30ΔΚ), ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ φηη κηα ειάρηζηε 

αλαινγία βηνθαπζίκσλ θαη άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ ζα δηαηίζεηαη ζηηο αγνξέο 

ηνπο θαη θιήζεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ 
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ζηηο κεηαθνξέο, ππνινγηδφκελνπο βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο. Σα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, θαζφξηζαλ σο ηηκή αλαθνξάο γηα ην 2010 ηνλ 

πξνηεηλφκελν απφ ηελ Οδεγία ζηφρν ηνπ 5,75%, κε ελδηάκεζε θιηκάθσζε ησλ 

εηήζησλ ζηφρσλ ππνθαηάζηαζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 3.1 & 3.2. 

Πίλαθαο 3.1: Δθηηκψκελεο πνζφηεηεο βηνληίδει 2005-2010  

Έηνο 

Δθηηκώκελε 

θαηαλάιωζε 

πεηξειαίνπ θίλεζεο 

(000 ηόλνη) 

Πνζνζηό 

ππνθαηάζηαζεο (%) 

Απαηηνύκελεο 

πνζόηεηεο βηνληίδει 

(ηόλνη) 

2005 

 
2055 2,00 46.976 

2006 

 
2125 3,00 71.851 

2007 

 
2167 4,00 97.695 

2008 

 
2208 4,50 114.000 

2009 

 
2249 5,00 126.739 

2010 

 
2290 5,75 148.407 

[Πεγή: ΗΟΒΔ, 2010] 

Πίλαθαο 3.2: Δθηηκψκελεο πνζφηεηεο βηναηζαλφιεο 2005-2010  

Έηνο 

Δθηηκώκελε 

θαηαλάιωζε βελδίλεο 

θίλεζεο (000 ηόλνη) 

Πνζνζηό 

ππνθαηάζηαζεο (%) 

Απαηηνύκελεο 

πνζόηεηεο 

βηναηζαλόιεο (ηόλνη) 

2005 

 
3707 2,00 120.442 

2006 

 
3800 3,00 154.329 

2007 

 
3892 4,00 189.678 

2008 

 
3984 4,50 258.883 

2009 

 
4077 5,00 351.157 

2010 

 
4169 5,75 389.424 

[Πεγή: ΗΟΒΔ, 2010] 

 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ δηείζδπζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα 

θαζηεξψζεθε ην «Πξόγξακκα Καηαλνκήο Πνζνηήησλ Βηνθαπζίκσλ» πνπ δηαηίζεληαη 

ζηα δηπιηζηήξηα γηα ππνρξεσηηθή αλάκεημε κε ηηο πνζφηεηεο βελδηλψλ θαη πεηξειαίνπ 

θίλεζεο πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, έσο 5% θαη‘ φγθν, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ΔΝ 228:2004 θαη ΔΝ 590:2004  (ην νπνίν ήηαλ ζε ηζρχ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2010) αληίζηνηρα. 
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ηελ 1
ε
  Δζληθή Έθζεζε

 
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα 

[ΤΠΔΚΑ, 2004], πξνβιεπφηαλ φηη γηα λα επηηεπρζεί ν ελδεηθηηθφο ζηφρνο 5,75% σο 

ην 2010, ζα έπξεπε ε εηήζηα δηαηηζέκελε πνζφηεηα βηνθαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά λα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 150.000 ηφλνπο βηνληίδει θαη 390.000 ηφλνπο 

βηναηζαλφιεο, ν ζηφρνο 2% ζε ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν, ππνινγίζηεθε φηη 

αληηζηνηρνχζε ζε πεξίπνπ 45.000 ηφλνπο βηνληίδει θαη 390.000 ηφλνπο βηαηζαλφιεο. 

Οη πνζφηεηεο ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηεο εθηηκνχκελεο θαηαλάισζεο πγξψλ θαπζίκσλ 

θαηά ηελ πξνβιεπφκελε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (2005-2010). 

Ο Δζληθφο Δλδεηθηηθφο ηφρνο Βηνθαπζίκσλ γηα ην έηνο 2006, ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2003/30/ΔΚ, εθηηκήζεθε ζην 1,1%.  

Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ Δζληθνχ Δλδεηθηηθνχ ηφρνπ γηα ην 2006 

ππνινγίζηεθε σο εμήο [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)]: 

 Δθηίκεζε θαηαλάισζεο βηνληίδει γηα ην 2006= 80.000 ηφλνη (ή 91.000 

ρηιηφιηηξα, κε εηδηθφ βάξνο βηνληίδει= 0,88 kg/lt) 

 Δθηίκεζε θαηαλάισζεο βηναηζαλφιεο γηα ην 2006= 0 ηφλνη 

 Δθηίκεζε θαηαλάισζεο ληίδει θίλεζεο γηα ην 2006= 2.136.000 ηφλνη 

 Δθηίκεζε θαηαλάισζεο βελδίλεο γηα ην 2006= 3.945.000 ηφλνη 

 Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν βηνληίδει= 9050 kcal/kg 

 Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν βηναηζαλφιεο= 6429 kcal/kg 

 Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν ληίδει θίλεζεο= 10.200 kcal/kg 

 Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν βελδίλεο= 10.444 kcal/kg 

 

 (Δθη. Καηαλ. βηνληίδει)x(Δλεξγ. πεξηερφκελν βηνληίδει)+(Δθη. Καηαλ. βηναηζαλφιεο)x(Δλεξγ.πεξηερφκελν βηναηζαλφιεο)            

 (Δθη. Καηαλ. ληίδει θίλεζεο)x(Δλεξγ. πεξηερφκελν ληίδει θίλεζεο)+(Δθη. Καηαλ. βελδίλεο)x(Δλεξγ. πεξηερφκελν βελδίλεο) 

 

 (80.000.000 kg) x (9050 kcal/kg) + (0kg) x (6429 kcal/kg) 

                                       (2.136.000.000 kg) x (10.200 kcal/kg) + (3.945.000.000 kg) x (10.444 

kcal/kg) 

 

 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίζηεθαλ θαη νη Δηήζηνη Δζληθνί ηφρνη γηα ηα 

βηνθαχζηκα φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. 

 

 

  

= 1,15% 
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Πίλαθαο 3.3: Δζληθνί ηφρνη Βηνθαπζίκσλ αλά έηνο 

Έηνο Δζληθόο ηόρνο Βηνθαπζίκωλ (%) 

2005 0,7 

2006 1,15 

2007 1,4 

2008 1,47 

2009 1,59 

2010 2,02 

[ηνηρεία απφ Δζληθέο Δθζέζεηο γηα ηα Βηνθαχζηκα, ΤΠΔΚΑ 2004-2010 (α)] 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθε αξρηθά σο ηα ηέιε ηνπ 2010. Δληνχηνηο, 

ε θαηαλνκή βηνθαπζίκσλ δελ έγηλε βάζεη ελφο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

αιιά κε θαζνξηζκφ ζε εηήζηα βάζε πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ ζα 

θαηαλεκφηαλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξαγσγνχο- εηζαγσγείο ή εκπφξνπο, θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο θαη κε έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο εγρψξηαο παξαγσγήο βηναηζαλφιεο, ην πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν 2005-2010 πεξηνξίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαλνκή 

πνζνηήησλ βηνληίδει πξνο αλάκεημε κε ην πεηξέιαην θίλεζεο. Σν δπλεηηθφ κέγεζνο 

ηεο Διιεληθήο αγνξάο βηνθαπζίκσλ ζε φξνπο πνζφηεηαο δηακνξθψζεθε ζπλεπψο απφ 

ην πξφγξακκα εηήζηαο θαηαλνκήο πνζνηήησλ απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ εθαξκφζηεθε 

απφ ην 2005 έσο ζήκεξα θαη ζε εμάξηεζε απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο. ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο θαη 

κνλάδεο παξαγσγήο βηνληίδει εγθαηεζηεκέλεο ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαζψο 

θαη εηζαγσγείο απφ εηαηξίεο παξαγσγήο βηνληίδει εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Δ.Δ. (θάηνρνη 

άδεηαο δηάζεζεο βηνθαπζίκσλ). 

 

3.3.3 Βαζκόο επίηεπμεο Δζληθώλ ηόρωλ Βηνθαπζίκωλ 

Ο Δζληθφο ηφρνο Βηνθαπζίκσλ πνπ ηέζεθε ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ην 2005 ήηαλ 0,7%. Χζηφζν, ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ πνπ επηηεχρζεθε ήηαλ ην 0,01% 

βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηηο κεηαθνξέο. Ζ απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

2005 δελ δηαθηλήζεθαλ νχηε θαηαλαιψζεθαλ βηνθαχζηκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 
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εθηφο απφ κηα κηθξή πνζφηεηα βηνληίδει, αλεξρφκελε ζηνπο 420 ηφλνπο πνπ 

δηαθηλήζεθε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ έηνπο [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)]. 

Σν 2006 ν Δζληθφο ηφρνο Βηνθαπζίκσλ ήηαλ ζην 1,15%, σζηφζν ν 

πξαγκαηηθφο ζηφρνο ήηαλ κφιηο 0,75% βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηηο κεηαθνξέο. Ο ιφγνο ηεο 

απφθιηζεο απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 2006 απφ ηα 

91.000 ρηιηφιηηξα πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζηηο 14 εηαηξίεο ηειηθά δηαθηλήζεθαλ κφλν 

60.909 ρηιηφιηηξα. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ησλ παξαθάησ ιφγσλ: 

 Σν 2006 ήηαλ νπζηαζηηθά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ βηνληίδει ζηελ 

ειιεληθή αγνξά νπφηε πιήζνο ηππηθψλ, ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ 

θσιπκάησλ πνπ πξνέθπςαλ έπξεπε λα επηιπζνχλ πνιιέο θνξέο κε 

δηαθνπή ηεο δηάζεζεο βηνληίδει γηα ιίγεο ή θαη πεξηζζφηεξεο κέξεο 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. 

 Απφ ηηο 14 εηαηξίεο πνπ έιαβαλ έγθξηζε θαηαλνκήο βηνληίδει γηα ην 

2006, ηειηθά κφλν νη 6 θαηάθεξαλ λα δηαζέζνπλ πξντφλ πξνο ηα 

δηπιηζηήξηα. Οη ππφινηπεο 8 δηθαηνχρεο θαηαλνκήο εηαηξίεο δελ 

θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ εληφο ηνπ 2006 ηηο κνλάδεο παξαγσγήο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο εμαηηίαο ζνβαξψλ 

ηερληθψλ θαη ηππηθψλ θσιπκάησλ. 

 Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 6 εηαηξίεο πνπ δηέζεζαλ βηνληίδει εληφο ηνπ 

2006, κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 κφλν κία εηαηξία ιεηηνπξγνχζε 

θαλνληθά θαη δηέζεηε πξντφλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ νη ππφινηπεο 5 

εηαηξίεο δηέζεζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο αλαινγνχζεο πνζφηεηέο 

ηνπο θπξίσο ην ηξίκελν επηεκβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2006, νπφηε ππήξμε θαη 

εχινγνο πεξηνξηζκφο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ βηνληίδει απφ ηα 

δηπιηζηήξηα, ιφγσ κεησκέλεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο ηελ 

πεξίνδν απηή, θαζψο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ αλάκεημεο 5% θ.ν. βηνληίδει 

ζην πεηξέιαην θίλεζεο βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 590:2004 

[ΤΠΔΚΑ, 2008]. 

 

Σν 2007 ν Δζληθφο ηφρνο Βηνθαπζίκσλ ήηαλ ζην 1,4%, σζηφζν ν πξαγκαηηθφο 

ζηφρνο ήηαλ 1,29% βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαηέζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν πξνο ρξήζε ζηηο 
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κεηαθνξέο φπσο θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Γεθέκβξην 2006, κε 

ηελ «3ε Δζληθή Έθζεζε γηα ηα Βηνθαύζηκα» [ΤΠΔΚΑ, 2006 (β)]. 

Ζ απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, απφ 

ηνπο 100.000 ΜΣ (114.000 ρηιηφιηηξα) βηνληίδει πνπ είραλ θαηαλεκεζεί ζε 13 

εηαηξίεο, ηειηθά δηαθηλήζεθαλ 94.470 ΜΣ (107.350 ρηιηφιηηξα) βηνληίδει απφ 12 

εηαηξίεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κηα εηαηξία δελ δηέζεζε θαζφινπ 

πνζφηεηα απφ ηνπο 3.520 ΜΣ (4.000 ρηιηφιηηξα) βηνληίδει πνπ ηεο είραλ 

θαηαλεκεζεί, ελψ ε ππφινηπε πνζφηεηα δελ δηαθηλήζεθε εμαηηίαο άιισλ ηππηθψλ, 

ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ θσιπκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη έπξεπε λα επηιπζνχλ, 

πνιιέο θνξέο κε δηαθνπή δηάζεζεο βηνληίδει γηα ιίγεο ή θαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο, 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο [ΤΠΔΚΑ, 2009]. 

Σν 2008 ν Δζληθφο ηφρνο Βηνθαπζίκσλ ήηαλ ζην 1,01%, σζηφζν ν 

πξαγκαηηθφο ζηφρνο ήηαλ 1,47% βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαηέζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν 

πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο φπσο θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ 

4ε Δζληθή Έθζεζε γηα ηα Βηνθαχζηκα [ΤΠΔΚΑ, 2008]. 

Ζ απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, απφ 

ηνπο  112.117 ΜΣ (127.405 ρηιηφιηηξα) βηνληίδει πνπ είραλ θαηαλεκεζεί, ηειηθά 

δηαηέζεθαλ 76.255 ΜΣ (86.653 ρηιηφιηηξα). Απηφ νθείιεηαη ζηε κε ηήξεζε ηεο 

ππνρξέσζεο απφ νξηζκέλεο εηαηξείεο θαζψο θαη ζε ηππηθά, ηερληθά θαη πξαθηηθά 

θσιχκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Έλαο επηπιένλ αληηθεηκεληθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ αξρηθφ ελδεηθηηθφ ζηφρν ήηαλ ε 

θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο βηνληίδει έηνπο 2008, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ [ΤΠΔΚΑ, 2010 

(α)]. 
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Πίλαθαο 3.4: Αξρηθέο εθηηκήζεηο θαηαλάισζεο θαη εζληθνί ζηφρνη δηάζεζεο βηνληίδει 

έλαληη πξαγκαηνπνηεζέλησλ ζηφρσλ  

[Πεγή: ΗΟΒΔ, 2010] 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη γηα θάζε έηνο νη πνζφηεηεο βηνληίδει πνπ 

δηαηέζεθαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη πξαγκαηνπνηεζέληεο ζηφρνη ρξήζεο 

βηνθαπζίκσλ έλαληη ησλ αξρηθά ππνινγηδφκελσλ πνζνηήησλ θαη ελδεηθηηθψλ ζηφρσλ 

φπσο απηνί είραλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη θαλελφο 

έηνπο γηα ηα βηνθαχζηκα ζηελ Διιάδα. Πνιχ πεξηζζφηεξν δελ επεηεχρζε ν ζηφρνο 

ηνπ 5,75% κέρξη ην 2010. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηε κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο 

ρψξαο ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξα ζελάξηα κέζα απφ έξεπλεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει: απφ ηελ παξαγσγή 

ζπφξσλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ βηνθαπζίκνπ 

(βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο), εμεηάδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο (εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγηθά θφζηε θηι) [BOUKIS (a & b) θ.ά., 2009, 

APOSTOLAKOU θ.ά., 2009]. 

 

3.4 Φνξνινγηθά θίλεηξα 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ δφζεθαλ νηθνλνκηθά θίλεηξα 

ζηνπο παξαγσγνχο- δηθαηνχρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ «2
ε
 Δζληθή Έθζεζε 

Διιάδνο γηα  ηα βηνθαύζηκα» [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)] αλαθέξεηαη πσο ζε πξψηε θάζε 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε «απνθνξνιφγεζή» ηνπο, δειαδή ε απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή 

Έηνο 

Δθηηκνύκελεο 

πνζόηεηεο 

θαηαλάιωζεο 
Αξρηθόο 

ηόρνο 

Γηαηεζείζα 

πνζόηεηα 
Πξαγκαηνπνίεζε 

ζηόρνπ 

ΜΣ Υηιηόιηηξα ΜΣ Υηιηόιηηξα 

2005 44880 51000 0,7% 420 477 
0,01% 

 

2006 80000 91000 1,15% 53600 60909 
0,75% 

 

2007 100000 114000 1,40% 94470 107350 
1,29% 

 

2008 108240 123000 1,47% 76255 86653 
1,01% 

 

2009 120000 136500 1,59% 86224 97982 n.a. 

ΤΝΟΛΟ 453120 515500 - 310969 353371 - 
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ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΔΦΚ), ψζηε λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθά έλαληη 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πςειφηεξε αληίζηνηρε ex factory ηηκή 

(ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη). Καηά ζπλέπεηα, θάπνηα ζελάξηα κεξηθήο ή 

νιηθήο απνθνξνιφγεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ εμεηάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ δηακνξθνχκελε 

ηειηθή ηηκή θαηαλαισηή. 

ηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ βηνθαπζίκσλ, 

εληάρζεθε ζρεηηθή  δηάηαμε ζην άξζξν 34 ηνπ Ν.3340/2005 «Πξνζηαζία ηεο 

θεθαιαηαγνξάο από πξάμεηο πξνζώπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πξάμεηο ρεηξαγώγεζεο ηεο αγνξάο» [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3340/2005 (ΦΔΚ 

Α'112/10.5.2005)] ε νπνία πξνβιέπεη απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο 

γηα θαζνξηζκέλεο θαη‘ έηνο πνζφηεηεο βηνληίδει γηα ηα έηε 2005 (51000 ρηιηφιηηξα ή 

45000 ηφλνη), 2006 (91000 ρηιηφιηηξα) θαη 2007 (114000 ρηιηφιηηξα) ζε πξψηε θάζε. 

εκεηψλεηαη φηη ην κίγκα βηνληίδει κε πεηξέιαην θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη 

απαιιαζζφηαλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαηά ην θαη‘ φγθν 

πνζνζηφ αλάκεημεο ηνπ βηνληίδει, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2008 εμηζψζεθε ν Δ.Φ.Κ. ηνπ βηνληίδει κε απηφλ ηνπ ληίδει θίλεζεο, γηα 

ηηο πνζφηεηεο βηνληίδει πνπ πξννξίδνληαη γηα αλάκεημε κε ην ληίδει θίλεζεο έσο 5% 

θαη‘ φγθν. 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθνξνιφγεζεο ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει 

ζηηο 31.12.2007, ην ελ ιφγσ ελεξγεηαθφ πξντφλ απφ 01.01.2008 θνξνινγείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηεο θζη΄ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ Ν. 

2960/2001, κε ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ. [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 2960/2001, 

(ΦΔΚ Α/265/22.11.2001)]. 

Πίλαθαο 3.5: πληειεζηήο Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο 

πληειεζηήο 

Δηδηθνύ Φόξνπ 

Καηαλάιωζεο 

(επξώ/ρηιηόιηηξνν) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Βελδίλε ακόιπβδε 

έωο θαη 96,5 RON 
313 331 350 410 530 

Βελδίλε ακόιπβδε 

άλω ηωλ 96,5 

RON 

327 338 349 410 530 

Βελδίλε LRP 342 347 352 410 530 

Πεηξέιαην 

θίλεζεο 
260 276 293 302 352 
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Βηνληίδει (εθηόο 

απνθνξνιόγεζεο) 
260 276 293 302 352 

[Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2010 (α)] 

 

3.5 Πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγωγή βηνληίδει- εζληθό δπλακηθό- 

θαζεζηώο ελίζρπζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ 

χκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 36781/2.4.2007
 

[Κ.Τ.Α. 

36781/23.3.2007, (ΦΔΚ 444/Β/2.4.2007)] σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή 

βηνληίδει κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη έιαηα, πξνεξρφκελα απφ ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο θπξίσο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (π.ρ. ειηέιαην, θξακβέιαην, 

βακβαθέιαην, ζνγηέιαην) ζε πνζνζηφ 70-80% πεξίπνπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  καγεηξηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα αιιά θαη δσηθά ιίπε θαζψο θαη 

εηζαγφκελα ιάδηα (π.ρ. θνηληθέιαην) ζε πνζνζηφ 10-20%, βνεζψληαο παξάιιεια ζηε 

κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα ελ ιφγσ απφβιεηα 

[ΓΡΑΓΚΑΛΗΓΖ, 2007]. 

Ο Νφκνο 3423/2005 [ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 3423/2005, (ΦΔΚ 

Α/304/13.12.2005)] δίλεη ζαθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ απφ 

εγρψξηεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, αθνχ πξνβιέπεη φηη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

πνζνηήησλ ησλ απηνχζησλ βηνθαπζίκσλ ζηνπο παξαγσγνχο ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα. 

Με ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ 36781/2.4.2007, ε ειιεληθή λνκνζεζία 

ελαξκνλίζηεθε επίζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εηδηθή 

ελίζρπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζην πιαίζην ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π.) βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζεσξνχληαη 

επηιέμηκεο θαη εμαζθαιίδνπλ ζηνλ παξαγσγφ ην δηθαίσκα ηεο απνδεζκεπκέλεο 

ελίζρπζεο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Κ.Α.Π. πξνέβιεπε εηδηθφηεξα ηε κεηαηφπηζε απφ ηελ 

ελίζρπζε αλά θαιιηέξγεηα ζηελ ελίζρπζε αλά γεσξγφ. Ζ θίλεζε απηή απνζθνπνχζε 

ζην λα θέξεη ηνπο γεσξγνχο πην θνληά ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Με ηε λέα Κ.Α.Π. επεηξάπε επίζεο ε 

ρξήζε ησλ ππφ αγξαλάπαπζε γαηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ, ελψ 

νξίζηεθε πξφζζεηε επηδφηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σν θαζεζηψο εηδηθήο 

ελίζρπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαηαξγήζεθε απφ 1.1.2010 [ΗΟΒΔ, 2010]. 
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Πίλαθαο 3.6: Παξαγφκελα βηνθαχζηκα απφ δηάθνξα ελεξγεηαθά θπηά θαη 

ζηξεκκαηηθέο  απνδφζεηο 

Βηνθαύζηκν Πξώηε ύιε 
Απόδνζε 

(θηιά/ζηξέκκα) 

Απόδνζε 

ζε 

βηνθαύζηκν 

(θηιά/ 

ζηξέκκα) 

Απόδνζε ζε 

βηνθαύζηκν 

(ιίηξα/ 

ζηξέκκα) 

ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

Διαηνθξάκβε 

Ζιίαλζνο 
150-300 50-100 58-116 

Αγξηαγθηλάξα 50-150 24-36 28-41 

Βακβάθη 120-160 17-23 20-27 

φγηα 160-240 27-41 32-48 

ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ 

Γιπθφ ζφξγν 7000-9000 553-711 700-900 

ηηάξη 150-800 36-192 46-243 

Αξαβφζηηνο 800-1200 189-284 240-359 

Σεχηια 5500-7000 435-554 551-701 

[Πεγή: ΚΑΠΔ, 2006] 

Πξφζζεηεο πεγέο πξψηεο χιεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηελ Διιάδα γηα παξαγσγή 

βηνληίδει απφ ην ΚΑΠΔ είλαη ην ιηλάξη θαη ε ξεηζηλνιαδηά [ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ, 

2012]. 

Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην 2010 

θαιιηεξγήζεθαλ ζηε ρψξα καο 96.307 ζηξέκκαηα θαη παξήρζεζαλ 29.296 ηφλνη 

ειαηνθξάκβεο, κε κέζε απφδνζε 304 θηιά/ ζηξέκκα. Ζ θαιιηέξγεηα εληνπίδεηαη 

θπξίσο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη αθνινπζεί ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε 

[ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2012]. 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ 2012, νη ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο 

ειιεληθψλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο μεπέξαζαλ ην έλα εθαηνκκχξην 

ζηξέκκαηα, θαηαλέκνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.  

Σν 87% ηεο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο βηνληίδει αλακέλεηαη λα παξαζθεπαζηεί απφ 

πξψηε χιε πξνεξρφκελε απφ ηηο ειιεληθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα ην έηνο 

2012-2013, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία ζην πεηξέιαην 

θίλεζεο [Ζιεθηξνληθή εθεκεξίδα «Capital.gr», 2011]. 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

71 

 

3.6 ηξεβιώζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά βηνληίδει 

Απφ ην 2005 πνπ μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά ε παξαγσγή βηνληίδει ζηελ Διιάδα 

σο θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη δπζκελψο ηελ 

αλάπηπμε ηνπ βηνληίδει. Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη είλαη ηα εμήο: 

 Απνθιίζεηο ζηελ απνξξφθεζε βηνληίδει ζε ζρέζε κε ηηο επίζεκεο θαηαλνκέο. 

Ζ Διιάδα εκθαλίδεη κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ πνπ θαηαλεκήζεθαλ 

εηεζίσο ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ ηειηθά απνξξνθήζεθε απφ ηα 

δηπιηζηήξηα θαη ηηο εηαηξίεο εκπνξίαο Α΄, πξνθεηκέλνπ λα αλακεηρζεί κε ην πεηξέιαην 

θίλεζεο (Πίλαθαο 3.7) 

 

 

Πίλαθαο 3.7: Απφθιηζε απνξξφθεζεο πνζνηήησλ βηνληίδει απφ ηηο εγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο θαηαλνκήο ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 2005-2009 

Έηνο 

Δηήζηεο 

πνζόηεηεο 

θαηαλνκήο 

Πνζόηεηεο 

απνξξόθεζεο 
Απόθιηζε 

Υηιηόιηηξα 
Πνζόηεηα 

(ρηιηόιηηξα) 
Πνζνζηό 

2005 2.500 477 2.023 -81% 

2006 91.000 60.909 30.091 -33% 

2007 114.000 107.350 6.650 -6% 

2008 123.000 86.653 36.347 -30% 

2009 

182.000 

(Αξρηθά)/ 

154.750 

(Σειηθά) 

97.982 56.768 

-37%  

(σο πξνο 

ηε 2
ε
 

θαηαλνκή 

ηνπ 2009) 

ΤΝΟΛΟ 485.250 353.371 131.879 - 

                                                          [Πεγή: ΗΟΒΔ 2010 & ΤΠΔΚΑ 2006-2010 (α)] 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.7 πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή απφθιηζε θαηά ηελ πεξίνδν 2005-

2009 αλήιζε ζε 131.879 ρηιηφιηηξα βηνληίδει (δηάζεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξίπνπ 

353.371 ρηιηφιηηξα έλαληη ησλ 485.250 ρηιηφιηηξσλ πνπ είραλ θαηαλεκεζεί. Με 

εμαίξεζε ην 2007 παξαηεξείηαη απφθιηζε πάλσ απφ 30 % εηεζίσο. 

Οη κεγάιεο απηέο απνθιίζεηο νθείινληαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο ησλ 

θαηαλνκψλ βηνληίδει φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.8. 
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                   Πίλαθαο 3.8: Καζπζηεξήζεηο & απψιεηεο κελψλ θαηαλνκήο βηνληίδει  

Έηορ Ημεπομηνία 

απόθαζηρ 

Έναπξη 

παπαδόζεων 

Λήξη 

παπαδόζεων 

Καθςζηέπηζη 

(μήνερ) 

2005 22.12.2005 20.12.2005 31.12.2005  

2006 20.04.2006 01.01.2006 31.12.2006 4,5 

2007 14.02.2007 01.01.2007 31.12.2007 1,5 

2008 13.08.2008 21.03.2008 31.12.2008 5,0 

2009 10.12.2009 01.07.2009 30.06.2010 5,5 

ΤΝΟΛΟ    16,5 

                                                                               [Πεγή: ΗΟΒΔ, 2010] 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαγσγή απφ ηε κεξηά ησλ 

δηθαηνχρσλ- παξαγσγψλ εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαηαλνκήο. Δλδεηθηηθά ην 2006 

ε θαηαλνκή είρε νξηζηεί ζηα 91.000 ρηιηφιηηξα ζε 14 εηαηξίεο. Σειηθά ην 2006 

απνξξνθήζεθαλ κφιηο 60.909 ρηιηφιηηξα απφ 6 εηαηξίεο απφ ηηο ζπλνιηθά 14 

[ΤΠΔΚΑ, 2008]. Οη ππφινηπεο 8 δελ παξέδσζαλ πνζφηεηεο βηνληίδει εθείλε ηε 

ρξνληά είηε επεηδή δελ θαηάθεξαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηηο κνλάδεο ηνπο είηε επεηδή 

αληηκεηψπηδαλ ηερληθά ή ηππηθά πξνβιήκαηα, θαηά ζπλέπεηα μεθίλεζαλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο ην 2007. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απνθιίζεσλ απφ ηηο 

αξρηθέο θαηαλνκέο πξνθχπηεη απφ ηηο απμνκεηψζεηο ζηε κεληαία θαηαλάισζε ηνπ 

πεηξειαίνπ θίλεζεο κε απνηέιεζκα νη Τπφρξενη Αγνξαζηέο (δηπιηζηήξηα θαη θάηνρνη 

εκπνξίαο Α΄) λα κελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο αξρηθά θαηαλεκεκέλεο 

πνζφηεηεο βηνληίδει. Παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ην θαηλφκελν απηφ είλαη ε δπζκελήο 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο (εηδηθά κεηά ην 2010) κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο δήηεζεο ζε πεηξέιαην θίλεζεο. 

 

 Πεξηνξηζκέλε εγρψξηα παξαγσγή πξψησλ πιψλ & έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ 

κεραληζκνχ ειέγρνπ πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ. 

Ζ παξαγσγή πξψησλ πιψλ απφ εγρψξηεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θπκαίλεηαη 

αθφκα ζε πεξηνξηζκέλα κεγέζε θαη εκθαλίδεη πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. Πξφζζεην 

πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαθαηλφκελε ηάζε ππνθαηάζηαζεο ησλ ειαίσλ απφ εγρψξηεο 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κε θζελφηεξα εηζαγφκελα ξαθηλαξηζκέλα ιάδηα. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ εηήζηα θαηαλνκή πνζνηήησλ βηνληίδει ζηνπο 

δηθαηνχρνπο εθαξκφδεηαη θξηηήξην πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κε ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζπκβάζεηο 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ κε αγξφηεο, ηηκνιφγηα αγνξάο βακβαθειαίνπ, 

βακβαθφζπνξνπ, θπηηθψλ ειαίσλ, δσηθψλ ιηπψλ θαη ηεγαλειαίσλ. Ζ έιιεηςε 

κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνληίδει δεκηνπξγεί αλαμηνπηζηία σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ζπκβάζεηο ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ [ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ Isotimia.gr, 2011]. Ο ΒΗΒΔ 

(χιινγνο Βηνθαπζίκσλ & Βηνκάδαο Διιάδνο) κε δειηίν ηχπνπ [.ΒΗ.Β.Δ., 2011] 

επεζήκαλε αζπκθσλία σο πξνο ηα ζηνηρεία ζπκβάζεσλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ ζεσξνχληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζην Οινθιεξσκέλν 

χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΟΓΔ) ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ (Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ 

θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ). 

 Κφζηνο πξνκήζεηαο α΄ πιψλ θαη πξντφληνο 

ην ηειηθφ θφζηνο δηάζεζεο ηνπ βηνληίδει ζηελ αγνξά ζπληειεί κία ζεηξά 

παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο 

ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο (logistics) θαη δηαρείξηζεο. 

Μεηαμχ απηψλ ην κεγαιχηεξν θφζηνο είλαη απηφ ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ. 

Χζηφζν δελ πθίζηαληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ηηκέο πξνκήζεηαο ησλ δηαθφξσλ 

πξψησλ πιψλ θαη ην κίγκα ρξήζεο ηνπο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή βηνληίδει 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηειηθή ηηκή 

δηάζεζεο ηνπ βηνληίδει [ΗΟΒΔ 2010]. 

Ζ ηηκή δηάζεζεο ζηελ αγνξά παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο ιφγσ αδπλακίαο 

επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, θαζψο ε εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ 

δελ είλαη 100% αμηνπνηήζηκε. 

 

3.7 Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο παξαγωγηθόηεηαο θαη εγθαηεζηεκέλεο 

δπλακηθόηεηαο βηνληίδει ζηελ Δπξώπε 

ηελ Δπξψπε ε θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο απμάλεηαη θάζε 

ρξφλν, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.3. Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο βηνθαπζίκσλ απφ 

ην 2009 ζην 2010 είλαη θαηά 1667 ktoe κεγαιχηεξε. 
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ρήκα 3.3: Καηαλάισζε βηνθαπζίκσλ (ζε ktoe) ζηηο κεηαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

απφ ην 2000-2010   [Πεγή: EurObserv‘ER, 2011]                                                                                                                          

 

              ρήκα 3.4: Καηαλάισζε βηνθαπζίκσλ (ζε ktoe) ζηηο κεηαθνξέο ζηηο 27 ρψξεο παξαγσγνχο ηεο Δ.Δ. ην 2010        

[Πεγή: EurObserv‘ER, 2011] 

Με βάζε ην ρήκα 3.4  ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε βηνθαπζίκσλ ζηηο 

κεηαθνξέο ηελ έρεη ε Γεξκαλία θαη δεχηεξε ε Γαιιία. Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηε 

17
ε
 ζέζε ζηηο ζπλνιηθά 27 ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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                          ρήκα 3.5: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο δηαθφξσλ ηχπσλ βηνθαπζίκσλ γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο 

ζηελ Δ.Δ. ην 2010   [Πεγή: EurObserv‘ER, 2011] 

 

 

 

Πίλαθαο 3.9: Καηαλάισζε ηφλσλ βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο (toe) ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ   ζηελ Δ.Δ. ην 2010 

 

[Πεγή: EurObserv‘ ER,2011] 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 3.9, πξψηε ζηελ θαηαλάισζε ηφζν βηνληίδει φζν θαη 

βηναηζαλφιεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ έξρεηαη ε Γεξκαλία θαη αθνινπζεί ε 
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Γαιιία. Ζ Διιάδα είλαη ζηε 17
ε
 ζέζε ρσξίο παξαγσγή βηναηζαλφιεο, 

θαηαλαιψλνληαο ζηηο κεηαθνξέο 124810 toe βηνληίδει ην 2010. 

 Απφ ζηνηρεία παιαηφηεξσλ εηψλ  [EurObserv‘ER, 2009] ε Γαιιία ήηαλ ε πξψηε 

παξαγσγφο ρψξα ζε βηναηζαλφιε ζηελ Δπξψπε, παξάγνληαο 1000 εθ. ιίηξα 

βηναηζαλφιεο έλαληη ησλ 568 εθ.ιίηξσλ πνπ παξήγαγε ε Γεξκαλία ην 2008 ελψ ηξίηε 

ήηαλ ε Ηζπαλία κε παξαγσγή 317 εθ. ιίηξσλ βηναηζαλφιεο ην 2008. 

Αληηζέησο ζηελ παξαγσγή βηνληίδει, πξψηε παξαγσγφο ρψξα ζηελ Δπξψπε 

είλαη ε Γεξκαλία κε παξαγσγή 2819 ktoe βηνληίδει ην 2008 θαη 2539 ktoe βηνληίδει 

ην 2009 , 2
ε
 ε Γαιιία κε παξαγσγή 1815 ktoe ην 2008 θαη 1959 ktoe ην 2009 θαη 3

ε
 

Ηηαιία παξάγνληαο ην 595 ktoe ην 2008, ελψ ην 2009 ε παξαγσγή βηνληίδει έθηαζε 

ηα 737 ktoe  [EurObsev‘ER, 2010]. 

 

Πίλαθαο 3.10: Δηήζηα δπλακηθφηεηα ρσξψλ Δ.Δ. ηo 2010 θαη ην 2011 

ΧΩΡΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ 2010 
(‘000 τόνοι) 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ 2011 
(‘000 τόνοι) 

ΑΤΣΡΙΑ 560 560 

ΒΕΛΓΙΟ 670 710 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 425 348 

ΚΤΠΡΟ 20 20 

ΣΕΧΙΑ 427 427 

ΔΑΝΙΑ 250 250 

ΕΘΟΝΙΑ 135 135 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 340 340 

ΓΑΛΛΙΑ 2505 2505 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4933 4932 

ΕΛΛΑΔΑ 662 802 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 158 158 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 76 76 

ΙΣΑΛΙΑ 2375 2265 

ΛΕΣΣΟΝΙΑ 156 156 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 147 147 

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 0 0 

ΜΑΛΣΑ 5 5 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1328 1452 

ΠΟΛΩΝΙΑ 710 864 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 468 468 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 307 277 

ΛΟΒΑΚΙΑ 156 156 

ΛΟΒΕΝΙΑ 105 113 

ΙΠΑΝΙΑ 4100 4410 

ΟΤΗΔΙΑ 277 277 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 609 404 

ΤΝΟΛΟ 21904 22117 

[Πεγή: European Biodiesel Board, 2011] 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.10, ηε κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε 

δπλακηθφηεηα γηα παξαγσγή βηνληίδει ηελ έρεη ε Γεξκαλία θαη ην 2010 (κε 

δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 4933000 ηφλσλ) θαη ην 2011 κε ηελ ίδηα ζρεδφλ 

δπλακηθφηεηα. Ζ Ηζπαλία έρεη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα κε 4410000 

ηφλνπο γηα ην 2011 θαη αθνινπζεί ε Γαιιία κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 2505000 

ηφλνπο. Ζ Διιάδα θαίλεηαη λα θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ αχμεζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο αθνχ ην 2010 έρεη εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα 662000 ηφλνπο θαη 

ην 2011 ηελ απμάλεη θαηά 140000 ηφλνπο θηάλνληαο δπλακηθφηεηα 802000 ηφλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

78 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ & ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ  ΓΗΑΥΤΖ 

ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ  

 

4.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο έγηλε θαη‘ αξράο 

κε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο βηνληίδει. 

Σα ζηνηρεία ειήθζεζαλ κεηά απφ πξνζσπηθή επηθνηλσλία (ηειεθσληθή επηθνηλσλία ή 

κέζσ e mail) κε ηνπο ππεχζπλνπο παξαγσγήο ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη κε επηηφπηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ (επίζθεςε ζε 2 εηαηξίεο).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα απφ ην 2005 σο θαη ην 2011 νη εηαηξίεο παξαγσγήο/ 

εηζαγσγήο βηνληίδει ζηελ Διιάδα είλαη ζπλνιηθά 34. 

Απφ ηηο 34 ζπλνιηθά εηαηξίεο απφ ην 2005-2012, νη 18 είλαη εγρψξηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο βηνληίδει ελψ νη 16 εηζάγνπλ βηνληίδει απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο επαθήο θαζψο ηα εξσηήκαηα 

αθνξνχζαλ ζηελ εηήζηα νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ζηελ πξαγκαηηθή 

παξαγσγή αλά έηνο, ζηα πξντφληα ηεο θάζε εηαηξίαο θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει (πρ αλ ε κνλάδα είλαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, αλ είλαη 

πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε δηαζέηνληαο δηθφ ηεο ζπνξειαηνπξγείν, ξαθηλαξία ή 

εθρχιηζε θηι). 

 Σα ζηνηρεία ειήθζεζαλ απφ 13 εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο απφ ηηο ζπλνιηθά 

18 εηαηξίεο , ελψ 2 εηαηξίεο αξλήζεθαλ λα δψζνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν («ΠΑΤΛΟ 

Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» κε εγθαηεζηεκέλε κνλάδα ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ θαη ε εηαηξία 

«STAFF COLOUR ENERGY –A.B.E.E.» κε εγθαηεζηεκέλε κνλάδα ζηε ΒΗ.ΠΔ. 

Λάξηζαο) θαη 2 εηαηξίεο έρνπλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο («ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Δ.Π.Δ.» θαη «Β.Κ. ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.»  κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

Γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα GIS (Geographic Information System) θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ράξηεο 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ 

βηνληίδει ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ην 2005-2012. 
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4.2 Αλάιπζε ηεο ειιεληθήο δπλακηθόηεηαο & παξαγωγήο βηνληίδει 

από ην 2005-2012 

 
Ζ δηείζδπζε ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά άξγεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

Δπξψπε, απφ ην 2005 νπφηε θαη ςεθίζηεθε ν ζρεηηθφο λφκνο, έσο ζήκεξα έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζεκαληηθέο ππνδνκέο παξαγσγήο βηνληίδει ζηε ρψξα. Δπσθεινχκελνη 

απφ ην επλντθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο ηάζεηο έληνλεο 

αλάπηπμεο πνπ γλψξηζε ε αγνξά βηνληίδει ζηελ Δπξψπε ηελ ηειεπηαία επηαεηία, 

πνιινί επηρεηξεκαηίεο έζπεπζαλ λα επελδχζνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην πξψην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ Διιάδα κε πιήξε επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

& ΤΓΡΤΑΛΟ ΑΒΔΔ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛ.ΒΗ. – ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΒΔΔ» κε έδξα ηε ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο (ηαπξνρψξη). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα ήηαλ ν απνθιεηζηηθφο πξνκεζεπηήο βηνληίδει πξνο ηα δχν δηπιηζηήξηα ηεο 

ρψξαο καο (ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.) σο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2006 θαη ε αλάκημε ηνπ 

βηνληίδει κε ην ληίδει θίλεζεο ήηαλ ζην 2 % θ.ν. ην 2005. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ηνλ πξψην ρξφλν (2005) κεηά 

απφ πξφζθιεζε θαηαλνκήο 51.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ηειηθά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2005 εγθξίζεθε ε θαηαλνκή 2500 ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ ππφθεηληαη 

ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 παξ.6 ηνπ Ν. 

2960/2001, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 Α παξ.5 ηνπ Ν. 3054/2002. Ζ 

κφλε δηθαηνχρνο εηαηξία ήηαλ ε «ΔΛ.ΒΗ. – ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΒΔΔ». 

Απφ ηα 2.500 ρηιηφιηηξα, θαηάθεξαλ λα παξαρζνχλ κφιηο 25 m
3
 απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα [ΔΛ.ΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, 2012]. 

Σν 2005 ην εξγνζηάζην μεθίλεζε κε εηήζηα νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα 45.000 

ηφλσλ, ελψ απφ ην 2006-2011 ε δπλακηθφηεηα έθηαζε ηνπο 80.000 ηφλνπο εηεζίσο. 

Απφ ην Μάξηην ηνπ 2011 ε κνλάδα αδεηνδνηήζεθε γηα επέθηαζε ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο βηνληίδει κε απνηέιεζκα ε δπλακηθφηεηα λα θηάζεη ηνπο 180.000 ηφλνπο 

βηνληίδει εηεζίσο. 

Σα πξντφληα ηνπ εξγνζηαζίνπ «ΔΛ.ΒΙ. – ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΑΒΔΔ» 

είλαη ην βηνληίδει, ε γιπθεξίλε θαζαξφηεηαο 80% (min) θαη ιηπαξά νμέα 

θαζαξφηεηαο 95% (min), ελψ ε εηαηξία πξφζθαηα έθαλε λέεο επελδχζεηο γηα 

ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε βηνκάδαο. Απφ ην 
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Ννέκβξε ηνπ 2011 ε εηαηξία νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ρεκηθήο ξαθηλαξίαο 

ζπνξειαίσλ δπλακηθφηεηαο 150 ηφλσλ/ εκέξα απφ ηελ νπνία δεπηεξεχνλ πξντφλ είλαη 

ε ζαπνπλφπαζηα. Ζ εηαηξία απφ ην 2009 δηαζέηεη θαη κνλάδα επεμεξγαζίαο 

ειαηνχρσλ ζπφξσλ (ζπνξειαηνπξγείν) ειηφζπνξνπ, θξακβφζπνξνπ θαη 

βακβαθφζπνξνπ ζηελ Αγρίαιν Θεζζαινλίθεο κε πξντφληα άιεπξα (ειηάιεπξα, 

θξακβάιεπξα), πίηεο (βακβαθφπηηα) ηα νπνία έρνπλ σο θχξηνπο αγνξαζηέο ηηο 

βηνκεραλίεο δσνηξνθψλ, ελψ ην αθαηέξγαζην έιαην είλαη ε πξψηε χιε ηεο 

ξαθηλαξίαο.    

Πίλαθαο 4.1: Καηαλνκή 2500 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει γηα ην 2005  

[Πεγή: ΤΠΔΚΑ (2006), ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ-ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ, 2012)] 

 

Γηα ην 2005 νη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα δηχιηζεο θαη άδεηαο εκπνξίαο 

θαηεγνξίαο Α θαη ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ θαηά κέγηζην ηηο πνζφηεηεο 

απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ θαηαλέκνληαη αλά ππφρξεν είλαη νη εμήο: 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

 ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

 SHELL HELLAS A.E. 

  
Πίλαθαο 4.2: Τπφρξενη αγνξαζηέο 2500 ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει ην 2005 

Α/Α ΤΠΟΥΡΕΟ ΜΕΓΘΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΤΣΟΤΘΟΤ ΒΘΟΝΣΘΖΕΛ 

(ΥΘΛΘΟΛΘΣΡΑ) 

1 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 1880 (75,2%) 
2 ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 600 (24%) 
3 SHELL HELLAS A.E. 20 (0,8%)  

 [Πεγή: ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)] 

ηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 2006 εγθξίζεθε ε θαηαλνκή πνζφηεηαο 91.000 ρηιηφιηηξσλ 

απηνχζηνπ βηνληίδει [ΦΔΚ/512/20.04.2006] ζε 14 εηαηξίεο εθ ησλ νπνίσλ νη 12 ήηαλ 

εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελψ νη 2 έθαλαλ εηζαγσγή απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Ζ εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2006 κε αξρηθή εηήζηα δπλακηθφηεηα 50.000 ηφλνπο [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)]. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2005 

Α

/

Α 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ  

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ 

ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗ

Α Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ 

ΚΗΛΚΗ 
45000 2500 30 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

81 

 

Σα επφκελα ρξφληα ε δπλακηθφηεηα απμάλεηαη ζηαδηαθά θηάλνληαο ηνπο 100.000 

ηφλνπο εηεζίσο. 

 

ρήκα 4.1: Μνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.»  ζηε 

ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ 

[Πεγή: http://www.pnpettas.gr/pages/greenenergy.php] 

Σα πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή βηνληίδει 

είλαη ξαθηλαξηζκέλα ιάδηα (θνηληθέιαην, έιαην θαξχδαο, θνηληθνππξελέιαην, 

βακβαθέιαην, ειηέιαην, ηεγαλέιαηα, καγεηξηθά έιαηα), εθβηνκεραλνπνηεκέλε 

καξγαξίλε, ππνθαηάζηαηα βνπηχξνπ θαθάν, άιεπξα γηα αξηνβηνκεραλίεο, ιίπε γηα 

εηδηθέο εθαξκνγέο, βακβαθφπηηα, εκηξαθηλαξηζκέλε γιπθεξίλε θαη  θπηηθέο θξέκεο  

[ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ., 2012]. 

Ζ «VERT OIL», κνλάδα εγθαηεζηεκέλε ζηνλ Άγην Αζαλάζην Θεζζαινλίθεο, 

μεθηλά επίζεο ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 [ΤΠΔΚΑ, 2006 (α)] ελψ ην 

2009 δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ δπλακηθφηεηά ηεο έθηαλε ηνπο 20000 ηφλνπο 

εηεζίσο. Σα πξντφληα ηεο εηαηξίαο ήηαλ: βηνληίδει, γιπθεξίλε, ιηπαξά νμέα θαη 

θσζθνξηθφ θάιην πξννξηδφκελν γηα γεσξγηθέο εθαξκνγέο [ΗΑΑΚΗΓΖ, 2006]. 

Σν 2006 κπήθε ζην πξνζθήλην ε εηαηξία κε ηε κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε 

δπλακηθφηεηα εηεζίσο ζηελ Διιάδα, ε «AGROINVEST A.E.B.E.», ε νπνία εδξεχεη 

ζην Αριάδη Φζηψηηδαο. Ζ δπλακηθφηεηά ηεο θηάλεη ηνπο 252.000 ηφλνπο βηνληίδει 

εηεζίσο. Πξφζζεηα πξντφληα ηεο ίδηαο εηαηξίαο είλαη δσνηξνθέο γηα κεξπθαζηηθά, 

ρνίξνπο θαη ςάξηα δπλακηθφηεηαο 150-200 ΜΣ/day. Σν ζπνξειαηνπξγείν ηεο κνλάδαο 

είλαη δπλακηθφηεηαο 1200- 2.000 ΜΣ /day αλάινγα κε ην ζπφξν πνπ επεμεξγάδνληαη 

ελψ ε κνλάδα ηεο ξαθηλαξίαο ιαδηνχ (ζνγηέιαηνπ, ειηέιαηνπ, θνηληθέιαηνπ, 

βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ) έρεη δπλακηθφηεηα 350 ΜΣ/day  ελψ ε εηαηξία δηαζέηεη 

θαη ηδηφθηεην ιηκάλη κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πιψλ ηεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο [AGROINVEST A.E.B.E., 2012]. 

http://www.pnpettas.gr/pages/greenenergy.php
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ρήκα 4.2: Ζ εηαηξία «AGROINVEST A.E.B.E.» ζην Αριάδη Φζηψηηδαο 

[Πεγή: http://www.agroinvest.gr/index.html] 

Ζ εηαηξία «ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.», ε κνλάδα ηεο νπνίαο εδξεχεη ζηελ Άζζεξν 

Θεζζαινλίθεο, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2006, έρνληαο δπλακηθφηεηα 24.000 

ηφλνπο βηνληίδει / εηεζίσο. Ζ κνλάδα δηαζέηεη αληηδξαζηήξεο δηαιείπνληνο έξγνπ 

(batch reactors) θαη ην πξντφλ πνπ παξάγεη είλαη ην βηνληίδει κε παξαπξντφλ ηε 

γιπθεξίλε.  

Σν 2006 δφζεθε θαηαλνκή βηνληίδει θαη ζηελ εηαηξία «ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ- 

ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.». Ζ εηαηξία αλήθεη ζηνλ Όκηιν 

επηρεηξήζεσλ «Πέηζαο Γεκήηξηνο», ν νπνίνο δηαζέηεη άιιεο δχν επηρεηξήζεηο : ηελ  

«Πέηζαο Α.Δ.- Θξαθηθά θισζηήξηα» θαη ηελ «Πέηζαο Α.Δ.- Βηνκεραλία 

Δζσξνχρσλ» (ε νπνία απφ ην 2010 παξάγεη θαη βηνληίδει). Ζ εηαηξία 

«ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ- ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» δηαζέηεη ηε 

κνλάδα παξαγσγήο ζην Κνπηζφ ηεο Ξάλζεο, κε έδξα ηελ Κνκνηελή. Ζ δπλακηθφηεηα 

ζηελ παξαγσγή βηνληίδει είλαη 25.000 ηφλνη/ εηεζίσο θαη ε δπλακηθφηεηα εθθφθθηζεο 

βάκβαθνο είλαη ζηνπο 500 ηφλνπο/ εκέξα. Πξντφληα ηνπ Οκίινπ Πέηζα εθηφο απφ ην 

βηνληίδει είλαη ε παξαγσγή βακβαθεξψλ λεκάησλ (10.000 ηφλνη / εκέξα), ε 

παξαζθεπή ειαζηηθψλ ηαηληψλ θαη εηδψλ θνξδεινπνηίαο θαζψο θαη ε παξαγσγή 

εζσξνχρσλ [ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ- ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ, 2012]. 

 Ζ «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.», ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο «ΔΛΗΝΟΗΛ-

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ» μεθίλεζε ηελ παξαγσγή βηνληίδει ην 

2006 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ Β ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ, ζην Βειεζηίλν Μαγλεζίαο κε 

δπλακηθφηεηα 40.000 ηφλσλ βηνληίδει εηεζίσο. Ζ ΔΛΗΝΟΗΛ εκπνξεχεηαη πγξά 

θαχζηκα, ιηπαληηθά, πγξαέξηα, ζηεξεά θαχζηκα θαη άιια ζπλαθή πξντφληα. Ζ εηαηξία 

έρεη πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

http://www.agroinvest.gr/index.html
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επσλπκία «ΤΛΛΟΓΖ», ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπιινγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

ηεγαλέιαησλ γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηειηθή δηάζεζή ηνπο γηα επεμεξγαζία πξνο 

παξαζθεπή βηνληίδει [ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ., 2012]. 

Σν 2006 ζην Μαθξπρψξη Λάξηζαο (ΒΗ.ΠΔ. Λάξηζαο) μεθίλεζε ηελ παξαγσγή 

βηνληίδει κηα κνλάδα κε ηελ επσλπκία «STAFF COLOUR –ENERGY A.B.E.E.». 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICAP, ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία αζρνιείηαη θαη κε ηε βαθή 

θαη ιεχθαλζε ελδπκάησλ (εθηφο ηεο παξαγσγήο βηνληίδει θαη παξαπξντφλησλ ηνπ) κε 

εμαγσγέο ζηε Γεξκαλία, Οιιαλδία θαη Σνπξθία [ICAP, 2012]. 

Οη εηαηξίεο «ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Π.Δ.» ζην Γ.Γ. Γηνκήδεηαο Ξάλζεο, ε «Β.Κ. 

ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. Θεζζαινλίθεο θαη ε «ΑΦΟΗ ΣΡΟΤΛΖ 

Α.Δ.Ξ.Σ.Δ.» κπήθαλ ζηε ιίζηα ησλ δηθαηνχρσλ εηαηξηψλ πξνο παξαγσγή ην 2006 κε 

θαηαλεκφκελεο πνζφηεηεο  βηνληίδει 300 ρηιηφιηηξα, 400 ρηιηφιηηξα θαη 100 

ρηιηφιηηξα αληίζηνηρα. Κακία απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο δελ ζπλέρηζε ηελ παξαγσγή ηα 

επφκελα ρξφληα, αιιά νχηε θαη παξέδσζε ηελ πνζφηεηα βηνληίδει πνπ ηνπο είρε 

θαηαλεκεζεί. Οη ιφγνη νθείινληαη ζην φηη δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ εληφο 

ηνπ 2006 ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο 

εμαηηίαο ζνβαξψλ ηερληθψλ θαη ηππηθψλ θσιπκάησλ ή βξίζθνληαο ηειηθά αζχκθνξε 

ηελ επέλδπζε. 

Ζ εηαηξία «MIL OIL HELLAS A.E.» ελψ εκθαλίδεηαη ην 2006 ζηε ιίζηα ηεο 

θαηαλνκήο βηνληίδει κε έδξα ηε ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο (ηαπξνρψξη) θαη παίξλεη θαηαλνκή 

γηα παξαγσγή 300 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ην 2006, ηειηθά ε εγθαηάζηαζε έγηλε ζηε 

ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ (Λεπθψλαο) γηαηί εθεί θξίζεθε πην ζπκθέξνπζα ε εγθαηάζηαζε ηεο 

κνλάδαο. Ζ κνλάδα δηαζέηεη αληηδξαζηήξεο δηαιείπνληνο έξγνπ (batch reactors) θαη 

έρεη εηήζηα δπλακηθφηεηα 10.000 ηφλσλ βηνληίδει. 

Σν 2006 ππάξρνπλ κφλν δχν εηζαγσγείο ζηε ιίζηα ηεο θαηαλνκήο πνπ θάλνπλ 

εηζαγσγή βηνληίδει απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη απηέο είλαη νη εμήο : «ΜΤΛΟΗ ΟΓΗΑ 

Α.Δ» θαη «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» κε θαηαλεκφκελεο πνζφηεηεο 

4000 ρηιηφιηηξσλ θαη 500 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει αληίζηνηρα. 
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                   Πίλαθαο 4.3: Καηαλνκή 91.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηνπο 14 δηθαηνχρνπο ην 2006 

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ  

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔ

ΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ 

ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ 

ΚΗΛΚΗ 
80000 41000 

2 
ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
50000 24000 

3 VERT OIL A.E. 
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
20000 8000 

4 ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 

24000 1500 

5 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 5000 

6 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 300 

7 
ΜΤΛΟΗ ΟΓΗΑ 

Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

Δ.Δ. 
- 4000 

8 
ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΗΟΜΖΓΔΗΑ 

ΒΗΣΧΝΗΓΑ, 

ΞΑΝΘΖ 

n.a. 300 

9 
STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E. 
ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 10000 600 

10 
MIL OIL HELLAS 

A.E. 
ΒΗ.ΠΔ. ΚΗΛΚΗ 9900 300 

11 
ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
40000 5000 

12 
Β.Κ. ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΘΔ/ΚΖ 

ΗΝΓΟ 
n.a. 400 

13 
ΑΦΟΗ ΣΡΟΤΛΖ 

Α.Δ.Ξ.Σ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΚΡΖΣΖ 
n.a. 100 

14 
ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

Δ.Δ. 
- 500 

    [Πεγή: ΦΔΚ Β/512/20.04.2006, ΗΟΒΔ 2010] 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 4
εο

 Δζληθήο Έθζεζεο γηα ηα Βηνθαχζηκα, ην 2006 

δηαθηλήζεθαλ 53.600 ΜΣ βηνληίδει απφ 6 εηαηξίεο (5 εγρψξηνη παξαγσγνί θαη 1 

εηζαγσγέαο απφ ηηο ζπλνιηθά 14 εηαηξίεο ζηηο νπνίεο είρε θαηαλεκεζεί βηνληίδει). 

Οη ππφρξενη αγνξαζηέο ησλ 91.000 ρηιηφιηηξσλ γηα ην 2006 θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.4 κε ηηο αθξηβείο πνζφηεηεο αγνξάο βηνληίδει απφ θάζε εηαηξία παξαγσγφ ή 

εηζαγσγέα. 
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Πίλαθαο 4.4: Μέγηζηε πνζφηεηα βηνληίδει αλά Τπφρξεν & Γηθαηνχρν εηαηξία ην 2006  

Έηνο: 2006 

91.000 ρηιηόιηηξα 

Μέγηζηε πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει αλά Τπόρξεν 

& Γηθαηνύρν 

(ρηιηόιηηξα) 

Τπόρξενη θάηνρνη άδεηαο δηύιηζεο θαη άδεηαο 

εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄ 

Α/Α 

 
Γηθαηνύρνη 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Δ. 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Α.Δ. 

SHELL 

HELLAS A.E. 

1 
«ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» 
18.000 5.760 240 

2 «VERT OIL» 6.000 1.920 80 

3 «ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.» 1125 360 15 

4 

«ΔΛ.ΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» 

30.750 9.840 410 

5 
«AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ.» 
3.750 1.200 50 

6 

ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» 

225 75 - 

7 «ΜΤΛΟΗ ΟΓΗΑ Α.Δ.» 3.000 960 40 

8 «ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Π.Δ.» 225 75 - 

9 
«STAFF COLOUR 

A.B.E.E.» 
450 150 - 

10 «MIL OIL HELLAS A.E.» 225 75 - 

11 
«ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ.» 
3.750 1.200 50 

12 
«Β.Κ. ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ.» 
300 100 - 

13 
«ΑΦΟΗ ΣΡΟΤΛΖ 

Α.Δ.Ξ.Σ.Δ.» 
75 25 - 

14 
«ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» 
375 125 - 

ΤΝΟΛΟ 68.250 21.865 885 

[Πεγή: ΦΔΚ Β/512/20.04.2006] 

 

Σν 2007 εγθξίζεθε ε θαηαλνκή πνζφηεηαο 114.000 ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ 

βηνληίδει πνπ ππφθεηληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 78, παξ.6 ηνπ Ν. 2960/2001, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

Γ13/Φ7.1/829/12.1.2007. 
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           Πίλαθαο 4.5: Καηαλνκή 114.000 ρηιηφιηηξσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ην 2007  

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ  

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ 

ΚΗΛΚΗ 
80000 34000 

2 
ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. 

ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ 

ΧΛΔΝΗΑ 

100000 31000 

3 VERT OIL A.E. 

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚ

Ζ 

20000 9000 

4 ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 

24000 3500 

5 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. 

ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 11500 

6 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. 

ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ 

ΞΑΝΘΖ 

25000 3000 

7 
STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E. 

ΒΗ.ΠΔ. 

ΛΑΡΗΑ 
15000 5000 

8 
ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. 

ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 

40000 8000 

9 

ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ. 

ΒΗ.ΠΑ. 

ΛΑΚΚΧΜΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, 

ΝΔΑ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗ

Α 

9000 1200 

10 
MIL OIL HELLAS 

A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. 

ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 

10000 800 

11 
ΔΣΒ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΑΠΟ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

[CREMER 

ENERGY 

GMBH] 

- 4000 

12 BIODIESEL A.E.. 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 

[BIOFUELS 

PARTNERS 

SRL] ,ΒΔΛΓΗΟ 

[CARGILL NV] 

- 2000 

13 
DP LUBRIFICANTI 

SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 
- 1000 

[ΤΠΑΝ, 2007 & ΗΟΒΔ 2010] 
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Οη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο θαηαλέκνληαη ηα 114.000 ρηιηφιηηξα είλαη ζπλνιηθά 13. 

Δγρψξηεο κνλάδεο είλαη νη 10 ελψ 3 εηαηξίεο εηζάγνπλ βηνληίδει απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Σν 2007 δηαθηλήζεθαλ 94.470 ΜΣ βηνληίδει [ΤΠΔΚΑ, 2009]. 

Μηα λέα εγρψξηα κνλάδα παξαγσγήο (ηχπνπ batch), κε ηελ επσλπκία 

«ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.» εηζέξρεηαη ζηνλ θχθιν ησλ παξαγσγψλ 

κε εηήζηα δπλακηθφηεηα αξρηθά 9000 ηφλνπο βηνληίδει ελψ ηα επφκελα ρξφληα 40.000 

ηφλνπο. Πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη ην βηνληίδει θαη ε γιπθεξίλε. Ζ κνλάδα είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ζην ΒΗ.ΠΑ. Λάθθσκα Υαιθηδηθήο. 

Πίλαθαο 4.6: Πνζφηεηα βηνληίδει αλά Τπφρξεν & Γηθαηνχρν εηαηξία ην 2007 

[ΤΠΑΝ,2007] 

Έηνο: 2007 

114.000 ρηιηόιηηξα 

Μέγηζηε πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει αλά Τπόρξεν & 

Γηθαηνύρν 

(ρηιηόιηηξα) 

Τπόρξενη θάηνρνη άδεηαο δηύιηζεο θαη άδεηαο εκπνξίαο 

θαηεγνξίαο Α΄ 

Α/Α 

 
Γηθαηνύρνη 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Δ. 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Α.Δ. 

SHELL 

HELLAS 

A.E. 

MAMIDOIL-

JETOIL A.E. 

1 
«ΠΑΤΛΟ Ν. 

ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 
22.290 8.120 590 0 

2 «VERT OIL» 6.500 2.080 280 140 

3 
«ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ.» 
2.570 930 0 0 

4 

«ΔΛ.ΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» 

24.500 8.690 600 210 

5 
«AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ.» 
8.400 2.900 200 0 

6 

ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

Α.Δ.» 

2.150 800 0 50 

7 
«ΔΣΒ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ.» 
2.850 1.150 0 0 

8 
«DP LUBRIFICANTI 

SRL» 
730 270 0 0 

9 
«STAFF COLOUR 

A.B.E.E.» 
3.600 1.300 100 0 

10 
«MIL OIL HELLAS 

A.E.» 
580 220 0 0 

11 
«ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ.» 
5.630 2.140 230 0 

12 

«ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ.» 

880 320 0 0 

13 «BIODIESEL A.E.» 1.420 580 0 0 

ΤΝΟΛΟ 82.100 29.500 2.000 400 
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Πίλαθαο 4.7: Καηαλνκή 123000 ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην 2008 ζηνπο δηθαηνχρνπο 
[Πεγή: ΦΔΚ Β/1143/23.06.2008 & ζηνηρεία εηαηξηψλ] 

 

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ 

ΚΗΛΚΗ 
80000 17191 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ 

ΧΛΔΝΗΑ 

100000 33525 

3 VERT OIL A.E. 
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
20000 5259 

4 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 

24000 4026 

5 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 25467 

6 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. 

ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ 

ΞΑΝΘΖ 

25000 3250 

7 

STAFF COLOUR 

ENERGY 

A.B.E.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 4752 

8 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 10740 

9 

ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ. 

ΒΗ.ΠΑ. 

ΛΑΚΚΧΜΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, 

ΝΔΑ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 

9000 2395 

10 
MIL OIL 

HELLAS A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 406 

11 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ 

ΔΡΡΧΝ 
24000 2272 

12 GF ENERGY A.E. 

ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, 

ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 

99000 2251 

13 BIODIESEL A.E.. 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 5699 

14 

DP 

LUBRIFICANTI 

SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 2682 

15 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 2320 

16 
CAFFARO 

CHIMICA SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
ΔΗΑΓΧΓΖ 582 

17 ΜΑΝΟ Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 

ΜΑΓΝΖΗΑ 

33000 183 
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Με βάζε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 4.7 ην 2008 θαηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά 123.000 

ρηιηφιηηξα ζηνπο 17 δηθαηνχρνπο. Απφ ηηο 17 εηαηξίεο νη 13 ήηαλ εγρψξηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ελψ νη 4 έθαλαλ εηζαγσγή βηνληίδει απφ Ηηαιία. Σν 2008 δηαηέζεθαλ 

ζπλνιηθά 76255 ΜΣ βηνληίδει απφ ηηο 17 εηαηξίεο [ΤΠΔΚΑ, 2010 (α)]. 

ηνλ Πίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη νη εηαηξίεο, νη νπνίεο είλαη νη θάηνρνη άδεηαο 

δηχιηζεο θαη άδεηαο εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α, πνπ ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ 

θαηά κέγηζην ηηο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ θαηαλέκνληαη αλά ππφρξεν. 

 

Πίλαθαο 4.8: Πνζφηεηα βηνληίδει αλά Τπφρξεν & Γηθαηνχρν εηαηξία ην 2008 

Έηνο 2008 

123.000 ρηιηόιηηξα 

Πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει αλά 

Τπόρξεν θαη Γηθαηνύρν (ρηιηόιηηξα) 

Τπφρξενη θάηνρνη άδεηαο δηχιηζεο θαη άδεηαο 

εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄ 

 

Α/

Α 
Γηθαηνύρνη 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

(Μεξίδην αγνξάο 

72,8%) 

ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

(Μεξίδην αγνξάο 

27,2%) 

1 
ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 
2366 884 

2 ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 24406 9119 

3 ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 2931 1095 

4 BIODIESEL A.E. 4149 1550 

5 VERT OIL A.E. 3829 1430 

6 AGROINVEST A.E.B.E. 18540 6927 

7 STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E. 3459 1293 

8 ΔΛ.ΒΗ.-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ A.B.E.E. 12515 4676 

9 ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 7819 2921 

10 MIL OIL HELLAS A.E. 296 110 

11 DP LUBRIFICANTI SRL 1952 730 

12 ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ. 1744 651 

13 GF ENERGY A.B.E.E. 1639 612 

14 
ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 
1689 631 

15 ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 1654 618 

16 CAFFARO CHIMICA SRL 424 158 

17 ΜΑΝΟ Α.Δ. 133 50 

ΤΝΟΛΟ 89545 33455 

[Πεγή: ΦΔΚ Β/1143/23.06.2008] 

 

Νέεο εηαηξίεο παξαγσγήο βηνληίδει εηζέξρνληαη ζην ρψξν φπσο είλαη ε 

«Φπηνελέξγεηα Α.Δ.-NEW ENERGY» πνπ εδξεχεη ζην Παξαιίκλην εξξψλ. Ζ 

κνλάδα έρεη δπλακηθφηεηα 25.000 ηφλνπο εηεζίσο θαη είλαη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε 

δηαζέηνληαο δηθφ ηεο ζπνξειαηνπξγείν, ξαθηλαξία, κνλάδα ηειηθνχ πξντφληνο 

(βηνληίδει) θαη κνλάδα εθρχιηζεο. Πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη εθηφο απφ βηνληίδει, ε  
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γιπθεξίλε θαζαξφηεηαο άλσ ηνπ 80%, ξαθηλαξηζκέλα ιάδηα (ειηέιαην, θξακβέιαην 

θηι), ζαπνπλφλεξα, ιηπαξά νμέα, δσνηξνθέο θαζψο θαη γεσξγηθά εθφδηα 

[ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY, 2012]. 

Μηα άιιε εηαηξία, ε «GF ENERGY A.E.», ζην νπζάθη Κνξηλζίαο, απνθηά 

δηθαηψκαηα παξαγσγήο 2.251 ρηιηφιηηξσλ ην 2008 κε δπλακηθφηεηα 100.000 ηφλσλ 

εηεζίσο. Σα πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη βηνληίδει θαη γιπθεξίλε [GF ENERGY A.E., 

2012]. 

ηε Β ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ, ζην Βειεζηίλν, μεθηλά ηελ παξαγσγή βηνληίδει ε εηαηξία 

«ΜΑΝΟ Α.Δ.», δπλακηθφηεηαο 33.000 ρηιηφιηηξσλ ην ρξφλν. Ζ κνλάδα είλαη 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη πξφζζεηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη εθηφο απφ ην βηνληίδει 

είλαη ε γιπθεξίλε, ζπνξέιαηα (ειηέιαην, βακβαθέιαην, θξακβέιαην, ζνγηέιαην) θαζψο 

θαη βακβαθφπηηα.  

To 2009 απνθαζίδεηαη κε Κ.Τ.Α. (Γ1/Α/25573/10.12.2009) ε θαηαλνκή 182.000 

ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει ζε ζπλνιηθά 19 δηθαηνχρνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 13 

είλαη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελψ νη 6 είλαη εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ βηνληίδει απφ 

Ηηαιία, Βνπιγαξία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη  Απζηξία. Χζηφζν ε Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ηξνπνπνηείηαη ιφγσ απφθιηζεο ηεο πξφβιεςεο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ γηα 

ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο. ηηο 18 Ηνπλίνπ 2010 απνθαζίδεηαη κε Κ.Τ.Α. 

(ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/12725/18.06.2010) ε αλαθαηαλνκή 154.750 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει 

ζηνπο 19 δηθαηνχρνπο γηα ηελ πεξίνδν 01/07/2009 έσο 30/06/2010. 

Πίλαθαο 4.9: Δηαηξίεο κε εηζαγφκελν βηνληίδει & ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ γηα ην 2009  

Δηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ βηνληίδει Υώξα πξνέιεπζεο βηνληίδει 

BIODIESEL A.E.. Ηηαιία, Βνπιγαξία 

DP LUBRIFICANTI SRL Ηηαιία 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 

Βνπιγαξία 

ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. Απζηξία 

BIODIESEL VIENNA GmbH Απζηξία 

OIL.BS.R.L. Ηηαιία 

 [Πεγή:ΦΔΚ Β/2499/18.12.2009] 
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Πίλαθαο 4.10: Καηαλνκή 182000 ρηιηφιηηξσλ ζε 19 δηθαηνχρνπο ην 2009 

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔ

ΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣ

Ο] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ ΚΗΛΚΗ 180000 

 

19744 

 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
100000 

 

38513 

 

3 VERT OIL A.E. 
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
20000 

 

2230 

 

4 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 
24000 

 

6835 

 

5 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 
252000 

 

26165 

 

6 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 

 

5892 

 

7 

STAFF COLOUR 

ENERGY 

A.B.E.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 

 

5284 

 

8 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 

 

14095 

 

9 

ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ. 

ΒΗ.ΠΑ. ΛΑΚΚΧΜΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, ΝΔΑ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 

40000 

 

3801 

 

10 
MIL OIL 

HELLAS A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 

 

2655 

 

11 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ ΔΡΡΧΝ 25000 

 

11706 

 

12 GF ENERGY A.E. 
ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 
100000 

 

20269 

 

13 BIODIESEL A.E.. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ[ITAL BI OIL 

SRL,ITAL GREEN OIL 

SRL], 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ[SLANCHEVI 

LACHI PROVADIA EAD] 

- 
7270 

 

14 

DP 

LUBRIFICANTI 

SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ - 

 

3789 

 

15 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ: 

ΗΣΑΛΗΑ [ECO FOX SRL], 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  [PRIO 

COMBUSTIVEIS SA], 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ [PRIO 

COMBUSTIVIL SRL, 

PROCERA BIOFUELS 

- 
5874 
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[Πεγή: ΦΔΚ Β/2499/18.12.2009] 

Ζ λέα ηξνπνπνηεκέλε θαηαλνκή γηα ην 2009 ιφγσ ηεο απφθιηζεο ζηελ 

πξφβιεςε γηα ηε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζε ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο βηνληίδει. πλεπψο, 

ζηηο 18/06/2009 απνθαζίδεηαη ε έθδνζε ηξνπνπνηεκέλεο θαηαλνκήο 154750 

ρηιηφιηηξσλ ζηνπο 19 δηθαηνχρνπο. 

SRL], 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

[SLANCHEVI LACHI 

PROVADIA EAD ] 

16 ΜΑΝΟ Α.Δ. 
Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
35000 

 

4465 

 

17 ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

[EUROBIOFUELS AG] 

- 

 

221 

 

18 
BIODIESEL 

VIENNA GmbH 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 
- 

 

1075 

 

19 OIL.BS.R.L. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ - 

 

2117 

 

Πίλαθαο 4.11: Καηαλνκή 154750 ρηιηφιηηξσλ ζε 19 δηθαηνχρνπο ην 2009 

(Αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή) 

Α/

Α 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ ΚΗΛΚΗ 180000 

 

16788 

 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
100000 

 

32747 

 

3 VERT OIL A.E. 
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
20000 

 

1896 

 

4 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, ΑΖΡΟ 
24000 

 

5812 

 

5 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 

 

22247 

 

6 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ

-ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 

 

5010 

 

7 

STAFF COLOUR 

ENERGY 

A.B.E.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 

 

4493 
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[Πεγή: ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/12725] 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ, ε απνξξφθεζε βηνληίδει ησλ 2009 ήηαλ 97982 

ρηιηφιηηξα [ΗΟΒΔ, 2010]. 

8 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 

 

11985 

 

9 

ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ. 

ΒΗ.ΠΑ. ΛΑΚΚΧΜΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, ΝΔΑ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 

40000 

 

3232 

 

10 
MIL OIL 

HELLAS A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 

 

2257 

 

11 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ 

ΔΡΡΧΝ 
25000 

 

9953 

 

12 GF ENERGY A.E. 

ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, 

ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 

100000 

 

17234 

 

13 BIODIESEL A.E.. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ[ITAL BI OIL 

SRL,ITAL GREEN 

OIL SRL], 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ[SLANC

HEVI LACHI 

PROVADIA EAD] 

- 
6181 

 

14 

DP 

LUBRIFICANTI 

SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
- 

 

3222 

 

15 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ: 

ΗΣΑΛΗΑ [ECO FOX 

SRL], ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  

[PRIO 

COMBUSTIVEIS SA], 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ [PRIO 

COMBUSTIVIL SRL, 

PROCERA BIOFUELS 

SRL], 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

[SLANCHEVI LACHI 

PROVADIA EAD ] 

- 
4995 

 

16 ΜΑΝΟ Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 

ΜΑΓΝΖΗΑ 

35000 

 

3796 

 

17 ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

[EUROBIOFUELS 

AG] 

- 

 

188 

 

18 
BIODIESEL 

VIENNA GmbH 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 
- 

 

914 

 

19 OIL.BS.R.L. 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
- 

 

1800 
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Σν 2010 απνθαζίδεηαη  ε θαηαλνκή 164.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηνπο 16 

ζπλνιηθά δηθαηνχρνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 12 είλαη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελψ νη 

4 εηζάγνπλ βηνληίδει απφ Ηηαιία, Κχπξν, Βνπιγαξία θαη Απζηξία ζχκθσλα κε ηελ 

Κ.Τ.Α. ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/15555/04.08.2010. Χζηφζν έγηλε αλαθαηαλνκή ηεο ίδηαο 

πνζφηεηαο αιιά κε δηαθνξεηηθέο πνζνζηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο, ιφγσ 

αλαζεψξεζεο ζηα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ [Κ.Τ.Α. 

ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/11079]. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 20 ηεο ΚΤΑ 

ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/11079, «Η θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ απηνύζηνπ βηνληίδει γηα ην έηνο 

2010 πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ιόγσ αλαζεώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο αξρηθνύο ππνινγηζκνύο θαη αθνξνύλ κεηώζεηο ζηηο εθηάζεηο 

ζπκβνιαηνπνηεκέλσλ ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, θαηόπηλ ησλ δηαζηαπξσηηθώλ 

ειέγρσλ κε ην Ο..Γ.Δ. 2010 από ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.».  

Μηα λέα εηαηξία, ε «ΠΔΣΑ Α.Δ.-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ» κε έδξα 

ηελ Κνκνηελή, δπλακηθφηεηαο 40.000 βηνληίδει ηφλσλ εηεζίσο απνθηά δηθαηψκαηα 

παξαγσγήο βηνληίδει ην 2010. Ζ εηαηξία αλήθεη ζηνλ Όκηιν Δηαηξηψλ «ΠΔΣΑ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» θαη απνηειεί Βηνκεραλία Δζσξνχρσλ [ΠΔΣΑ Α.Δ.-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ, 2012]. 

                       Πίλαθαο 4.12: Καηαλνκή 164000 ρηιηφιηηξσλ γηα ην 2010   

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ 

ΚΗΛΚΗ 
180000 

 

 

32148,15 

 

 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
100000 

 

27891,61 

 

3 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 

24000 

 

7071,21 

 

4 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 

 

15323,11 

 

5 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 

 

4447,79 

 

6 
STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E. 
ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 

 

2796,20 

 

7 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 

 

10707,12 
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[Πεγή: ΤΠΔΚΑ 2010 (γ)] 

 

ηηο 31/05/2011 έγηλε αλαθαηαλνκή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ησλ 164000 

ρηιηφιηηξσλ ζηνπο 16 δηθαηνχρνπο, αιιά κε δηαθνξεηηθέο πνζνζηψζεηο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, ιφγσ αλαζεψξεζεο ζηα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ [Κ.Τ.Α. ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/11079]. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

8 
MIL OIL 

HELLAS A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 

 

3419,56 

 

9 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ 

ΔΡΡΧΝ 
25000 

 

12586,50 

 

10 GF ENERGY A.E. 

ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, 

ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 

120000 

 

17893,65 

 

11 BIODIESEL A.E.. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ [ITAL BI 

OIL,ITAL GREEN 

OIL], 

ΚΤΠΡΟ[AMBROSIA 

OILS LtD] 

- 

 

7551,73 

 

12 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

[ASTRA BIOPLANT 

LTD] 

- 

 

1897,79 

 

13 ΜΑΝΟ Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 

ΜΑΓΝΖΗΑ 

35000 

 

11483,45 

 

14 
ΚΑΣΟΨΛ 

Α.Δ.Β.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

[EUROBIOFUELS 

AG], ΗΣΑΛΗΑ 

[OXEM S.p.A.] 

- 

 

2836,63 

 

15 OIL.BS.R.L. 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
- 

 

4487,91 

 

16 

ΠΔΣΑ Α.Δ.-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΧΡΟΤΥΧΝ 

ΜΔΡΑΡΥΗΑ 

ΔΡΡΧΝ 50, 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

40000 

 

1457,59 
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Πίλαθαο 4.13: Αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή ησλ 164000 ζηνπο 16 δηθαηνχρνπο ην 2010 

 

[Πεγή:ΦΔΚ Β/1071/31.05.2011] 

Α/

Α 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ ΚΗΛΚΗ 180000 22624 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
100000 27424 

3 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ 

ΘΔ/ΚΖ, ΑΖΡΟ 
24000 7453 

4 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ 

ΦΘΗΧΣΗΓΟ 

252000 18741 

5 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 4990 

6 
STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E. 
ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 3943 

7 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 11773 

8 
MIL OIL HELLAS 

A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 2806 

9 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ 

ΔΡΡΧΝ 
25000 11418 

10 GF ENERGY A.E. 

ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, 

ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 

120000 16538 

11 BIODIESEL A.E.. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ [ITAL BI 

OIL,ITAL GREEN 

OIL], 

ΚΤΠΡΟ[AMBROSIA 

OILS LtD] 

- 10772 

12 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ [ASTRA 

BIOPLANT LTD] 

- 2648 

13 ΜΑΝΟ Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 

ΜΑΓΝΖΗΑ 

35000 10367 

14 ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

[EUROBIOFUELS 

AG], ΗΣΑΛΗΑ [OXEM 

S.p.A.] 

- 4026 

15 OIL.BS.R.L. 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΗΣΑΛΗΑ 
- 6407 

16 

ΠΔΣΑ Α.Δ.-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΧΡΟΤΥΧΝ 

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΔΡΡΧΝ 

50, 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

40000 2070 
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Πίλαθαο 4.14: Πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ππφρξεν θαη δηθαηνχρν ην 2010 

Έηνο: 2010 

164.000 ρηιηόιηηξα 

Πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει αλά Τπόρξεν θαη 

Γηθαηνύρν (ρηιηόιηηξα) 

Τπόρξενη θάηνρνη άδεηαο δηύιηζεο θαη άδεηαο 

εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄ 

 

Α/

Α 
Γηθαηνύρνη 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

(Μεξίδην αγνξάο 67%) 

ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

(Μεξίδην αγνξάο 33%) 

1 
ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 
3326,84 1663,16 

2 
ΠΔΣΑ Α.Δ.-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΧΡΟΤΥΧΝ 
1380,05 689,94 

3 ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 4968,90 2484,09 

4 ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. 2684,13 1341,88 

5 STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E. 2628,80 1314,21 

6 AGROINVEST A.E.B.E. 12494,62 6246,37 

7 
ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 
1765,43 882,56 

8 ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 18283,56 9140,45 

9 ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. 7612,38 3805,62 

10 ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 7849,05 3923,95 

11 BIODIESEL A.E. 7181,69 3590,31 

12 GF ENERGY A.B.E.E. 11025,87 5512,12 

13 MIL OIL HELLAS A.E. 1870,75 935,26 

14 ΜΑΝΟ Α.Δ. 6911,69 3455,31 

15 
ΔΛ.ΒΗ.-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

A.B.E.E. 
15083,43 7540,56 

16 ΟΗL.Β.S.R.L. 4271,56 2135,46 

ΤΝΟΛΟ 109338,80 54661,20 

[Πεγή: ΤΠΔΚΑ 2010, (γ)] 

 

 

Σν 2011 απνθαζίδεηαη κε ηελ Κ.Τ.Α. Γ1/Α/17970/29.07.2011 ε θαηαλνκή 

132.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 24 εηαηξίεο- δηθαηνχρνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 14 είλαη 

εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελψ νη 10 εηζάγνπλ βηνληίδει απφ: Ηηαιία, Απζηξία, 

Ρνπκαλία, Σζερία θαη Βέιγην. ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2011 εθδίδεηαη λέα Κ.Τ.Α. 

(Γ1./Α/23603) θαηαλνκήο ηεο ίδηαο πνζφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.22 Σν 

γεγνλόο όηη ε θαηαλνκή απηνύζηνπ βηνληίδει έηνπο 2011 πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ εθηάζεσλ 

ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβόιαηα νη γεσξγνί κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δηθαηνύρνπο θαη ησλ ειέγρσλ ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο πξώησλ πιώλ γηα 

παξαγσγή απηνύζηνπ βηνληίδει από ηνπο δηθαηνύρνπο. 
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Πίλαθαο 4.15: Καηαλνκή 132000 ρηιηφιηηξσλ ην 2011 

Α/Α 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

[ΣΟΝΟΗ/ΔΣΖΗΧ] 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

[ΥΗΛΗΟΛΗΣΡΑ/ΔΣΟ] 

1 

ΔΛ.ΒΗ- 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΣΑΤΡΟΥΧΡΗ ΚΗΛΚΗ 180000 19110,22 

2 

ΠΑΤΛΟ 

Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΧΛΔΝΗΑ 
100000 28421,49 

3 
ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ. 

Γ.Γ. ΓΡΤΜΟΤ ΘΔ/ΚΖ, 

ΑΖΡΟ 
24000 7117,86 

4 
AGROINVEST 

Α.Δ.Β.Δ. 

Γ.Γ. ΑΥΛΑΓΗΟΤ 

ΔΥΗΝΑΗΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 
252000 12240,34 

5 

ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-

ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

Γ.Γ. ΒΗΣΧΝΗΓΑ 

ΚΟΤΣΟ ΞΑΝΘΖ 
25000 5215,04 

6 

STAFF COLOUR 

ENERGY 

A.B.E.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΛΑΡΗΑ 15000 348,69 

7 

ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ. 

Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ 
80000 10786 

8 

BIOENERGIA 

A.E. 

(ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ 

Α.Δ. ) 

ΒΗ.ΠΑ. ΛΑΚΚΧΜΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ , ΝΔΑ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ 

40000 1099,32 

9 
MIL OIL 

HELLAS A.E. 

ΒΗ.ΠΔ. ΔΡΡΧΝ 

ΛΔΤΚΧΝΑ 
10000 2795,12 

10 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Α.Δ.- NEW 

ENERGY 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ ΔΡΡΧΝ 25000 14656,28 

11 GF ENERGY A.E. 
ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟΗ, ΟΤΑΚΗ 

Ν.ΚΟΡΗΝΗΘΗΑ 
120000 19114,84 

12 

DP 

LUBRIFICANTI 

SRL 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ - 238,98 

13 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ: 

ΗΣΑΛΗΑ [ECO FOX SRL], 

ΑΤΣΡΗΑ 

[OBEROSTERREICHISCHE 

BIODIESEL GMBH],  

ΡΟΤΜΑΝΗΑ [EXPUR SA], 

ΣΔΥΗΑ [AGROPODNIC 

ΑS] 

- 431,20 

14 ΜΑΝΟ Α.Δ. 
Β΄ΒΗ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ 

ΒΔΛΔΣΗΝΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
35000 3975,16 

15 
ΚΑΣΟΨΛ 

Α.Δ.B.E. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 

[OXEM S.p.A.] 
- 279,77 

16 OIL.BS.R.L. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ - 343,85 

17 

ΠΔΣΑ Α.Δ.-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΧΡΟΤΥΧΝ 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ 40000 2281,12 

18 
ΑΓΡΗΑΣΗΚΑ ΟΨΛ 

Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 

ΜΗΛΑΝΟ [NOVAOL SRL] 
- 333,64 

19 ΠΔΣΡΟΨΛ Α.Δ. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ - 285,30 
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[Πεγή: ΦΔΚ Β/1700/29.07.2011] 

 

Σν 2011 πξνζηίζεηαη ζηελ ιίζηα ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο κε έδξα ην 

Αγλαληεξφ Καξδίηζαο, ε εηαηξία «BIOPOWER ΒΗΟΚΗΝΖΣΗΚΖ Δ.Π.Δ.» κε 

θαηαλεκφκελε πξνο παξαγσγή πνζφηεηα 72,48 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΒΔΝΑ [NOVAOL SRL] 

20 ΔΛΛΑ ΟΨΛ Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 

[OXEM S.p.A.], 

ΒΔΛΓΗΟ [OLEON 

NV/OLEON BIODIESEL 

NV] 

- 259,27 

21 

MUENZER 

BIONDUSTRIE 

G.M.B.H. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΤΣΡΗΑ - 132,63 

22 

BIOPOWER 

ΒΗΟΚΗΝΖΣΗΚΖ 

Δ.Π.Δ. 

ΑΓΝΑΝΣΔΡΟ, Ν. 

ΚΑΡΓΗΣΑ 
- 72,48 

23 GOECO A.E. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΤΣΡΗΑ 

[OBEROSTERREICHISCHE 

BIODIESEL GMBH] 

- 58,17 

24 ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΗΣΑΛΗΑ 

[ECO FOX SRL], 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ [EXPUR SA], 

ΑΤΣΡΗΑ 

[OBEROSTERREICHISCHE 

BIODIESEL GMBH] 

- 2403,21 
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ηνλ πίλαθα 4.16 παξνπζηάδνληαη νη ππφρξενη αγνξαζηέο ησλ 132.000 

ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει.  Όπσο πξνθχπηεη, ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» 

θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο (66%) ελψ αθνινπζεί ε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ 

(ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.» κε κεξίδην αγνξάο 34%. 

 

Πίλαθαο 4.16: Πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ππφρξεν θαη δηθαηνχρν ην 2011  

Έηνο: 2011 

132.000 ρηιηόιηηξα 

Πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει αλά 

Τπόρξεν θαη Γηθαηνύρν (ρηιηόιηηξα) 

Τπόρξενη θάηνρνη άδεηαο δηύιηζεο θαη 

άδεηαο εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α΄ 

 

Α/

Α 
Γηθαηνύρνη 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

(Μεξίδην αγνξάο 66%) 

ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ 

(ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

Α.Δ. (Μεξίδην 

αγνξάο 34 %) 

1 ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 18758,19 9663,31 

2 ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ. 4697,79 2420,07 

3 
ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.- 

NEW ENERGY 
9673,14 4983,13 

4 ΑΓΡΗΑΣΗΚΑ ΟΨΛ Α.Δ. 220,20 113,44 

5 ΠΔΣΡΟΨΛ Α.Δ. 188,30 97,00 

6 ΔΛΛΑ ΟΨΛ Α.Δ. 171,12 88,15 

7 ΚΑΣΟΨΛ Α.Δ.Β.Δ. 184,65 95,12 

8 AGROINVEST A.E.B.E. 8078,63 4161,72 

9 
ΔΛ.ΒΗ.-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 
12612,75 6497,48 

10 
BIOENERGIA A.E.-BIΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ. 
725,55 373,77 

11 
STAFF COLOUR- 

ENERGY A.B.E.E. 
230,13 118,55 

12 ΟΗL.Β.S.R.L. 226,94 116,91 

13 MUENZER BIOINDUSTRIE G.M.B.H. 87,54 45,10 

14 
ΔΚΚΟΚΗΣΖΡΗΑ-ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 
3441,93 1773,11 

15 
ΠΔΣΑ Α.Δ.-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΧΡΟΤΥΧΝ 
1505,54 775,58 

16 GF ENERGY A.B.E.E. 12615,80 6499,05 

17 MIL OIL HELLAS A.E. 1844,78 950,34 

18 ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. 7118,76 3667,24 

19 BIOPOWER ΒΗΟΚΗΝΖΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. 47,84 24,64 

20 DP LUBRIFICANTI SRL 157,73 81,25 

21 GOECO A.E. 38,39 19,78 

22 ΜΑΝΟ Α.Δ. 2623,61 1351,56 

23 
ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 
284,59 146,61 

24 ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ. 1586,12 817,09 

ΤΝΟΛΟ 87120,00 44880 

[Πεγή: ΦΔΚ Β/1700/29.07.2011] 
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4.3 Υωξηθή θαηαλνκή ζηνηρείωλ δπλακηθόηεηαο, εηήζηαο 

θαηαλεκόκελεο πνζόηεηαο  θαη παξαγωγήο βηνληίδει κε ηε 

δεκηνπξγία ραξηώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ GIS 

Έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information System-

G.I.S.) απνηειεί εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ 

θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν. Ζ ηερλνινγία ησλ GIS 

νινθιεξψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπλήζσλ εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο 

αλαδήηεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νπηηθήο απεηθφληζεο 

θαη ηεο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ράξηεο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

δηαθξίλνπλ ηα GIS απφ ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα θαζηζηνχλ 

πνιχηηκα ζε έλα κεγάιν εχξνο δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

γηα ηελ επεμήγεζε γεγνλφησλ, ηελ εθηίκεζε απνηειεζκάησλ, ην ζρεδηαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Σν ζχζηεκα GIS κνληεινπνηεί ην ρψξν ζπγθεληξψλνληαο θαη ζπλδπάδνληαο έλα 

πιήζνο πιεξνθνξηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απνζεθεχεη δεδνκέλα ζε έλα ζχλνιν απφ 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο βαζκίδεο (layers), φπσο γηα παξάδεηγκα πφιεηο, δξφκνη, 

θηίξηα, αγσγνί, γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, ιίκλεο, πνηάκηα, ινηπά ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

Οη ζεκαηηθέο απηέο βαζκίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ γεσγξαθηθψλ 

ζπληεηαγκέλσλ, ζε δχν δηαζηάζεηο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο), αθφκα θαη ζε 

ηξεηο δηαζηάζεηο. 

Σν GIS δηαζέηεη κία βάζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ή αιιηψο έλα 

ςεθηνπνηεκέλν ράξηε ν νπνίνο πινπνηεί θαη ην κνληέιν ηνπ ρψξνπ, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ κε ηηο ζεκαηηθέο βαζκίδεο. Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη θαη κία 

βάζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ. Σν 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ ελφο GIS γηα ηε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη νπηηθήο 

απεηθφληζήο ηνπο, επηηξέπεη ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απεηθφληζή 

ηνπο ζε κνξθή ζπλδπαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πάλσ ζε ράξηεο [ΓΚΑΓΗΑΛΖ, 2012]. 

Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ εηήζηαο δπλακηθφηεηαο, θαηαλεκφκελεο 

πνζφηεηαο θαη πξαγκαηηθά παξαγφκελεο πνζφηεηαο βηνληίδει απφ ηηο εγρψξηεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ηελ πεξίνδν 2005-2011, ηα δεδνκέλα, ηα νπνία αξρηθά 

θαηαγξάθεθαλ  ζην Microsoft Excel, κεηαθέξζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηεο 

Microsoft Access ζην G.I.S., ψζηε λα εθηηκεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα ρσξηθά 

δεδνκέλα κε ηηο ζπζρεηηζκέλεο ηδηφηεηεο. Ζ έθδνζε ηνπ G.I.S. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε ArcView 9.1. 
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    ρήκα 4.3: Οζφλε (Screenshot) απφ ην πεξηβάιινλ G.I.S. ηεο παξαγσγήο βηνληίδει ην 2007 

 

 

  ρήκα 4.4: Οζφλε ηνπ attribute ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ GIS 
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ρήκα 4.5: Οζφλε ηεο ηαπηνπνίεζεο δεδνκέλσλ (identified results) ζην πεξηβάιινλ GIS 

 

 

ρήκα 4.6: Ζ Microsoft Access ε νπνία ζα ζπλδεζεί κε ην GIS 
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4.3.1 Υάξηεο εηήζηαο δπλακηθόηεηαο εγρώξηωλ κνλάδωλ παξαγωγήο 

βηνληίδει 

Σν 2005, ηε ρξνληά πνπ δφζεθε γηα πξψηε θνξά θαηαλνκή βηνληίδει, ππήξμε 

κφλν κία κνλάδα παξαγσγήο, ε «ΔΛ.ΒΗ.- ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.», 

ε εγθαηάζηαζε ηεο νπνίαο είλαη ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο, ζηε ΒΗ.ΠΔ. Ζ αξρηθή 

δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ήηαλ 45000 ηφλνη/ εηεζίσο (ρήκα 4.7). 

Σν 2006 νη εγρψξηεο κνλάδεο- δηθαηνχρνη παξαγσγήο βηνληίδει ήηαλ ζπλνιηθά 

12. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4.8, νη κνλάδεο είραλ εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα 

απφ: 

 1-10000 ηφλνπο εηεζίσο: (2 εηαηξίεο) ε «STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.» 

ζηε ΒΗ.ΠΔ. Λάξηζαο ζην Μαθξπρψξη (δπλακηθφηεηα 10000 ηφλνη/εηεζίσο) θαη ε 

«MIL OIL HELLAS» (δπλακηθφηεηα 9900 ηφλνη/εηεζίσο) ε νπνία  φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ εηήζηα θαηαλνκή βηνληίδει γηα ην 2006 έρεη έδξα ηεο ηε 

ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο. Χζηφζν, ε εηαηξία δελ ιεηηνχξγεζε εθεί αιιά ζηε ΒΗ.ΠΔ. 

εξξψλ ζηνλ Λεπθψλα. 

 10001-25000 ηφλνη εηεζίσο (3 εηαηξίεο), ε «VERT OIL A.E.» ζηνλ Άγην 

Αζαλάζην Θεζζαινλίθεο (δπλακηθφηεηα 20000 ηφλνη εηεζίσο), ε 

«ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.» ζηελ Άζζεξν Θεζζαινλίθεο (δπλακηθφηεηα 24000 

ηφλνη εηεζίσο) θαη ηα «ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» ζην Κνπηζφ ηεο Ξάλζεο (δπλακηθφηεηα 25000 ηφλνη εηεζίσο). 

 250001-50000 ηφλνη εηεζίσο (2 εηαηξίεο), ε «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ ηνπ Γήκνπ Χιελίαο (αξρηθή δπλακηθφηεηα 50000 ηφλνη 

εηεζίσο) θαη ε «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» ζηε Β΄ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ ζην 

Βειεζηίλν (δπλακηθφηεηα 40000 ηφλνη εηεζίσο). 

 50001-252000 ηφλνη εηεζίσο (1 εηαηξία) ε «AGROINVEST A.E.B.E.» ζην 

Αριάδη Φζηψηηδαο (δπλακηθφηεηα 252000 ηφλνη εηεζίσο). 

 

Γηα ηηο εηαηξίεο: «ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Π.Δ.» (κε έδξα ην Γ.Γ. Γηνκήδεηαο ζηελ 

Ξάλζε), «Β.Κ. ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.» (κε έδξα ηε ΒΗ.ΠΔ. Θεζζαινλίθεο) θαη «ΑΦΟΗ 

ΣΡΟΤΛΖ Α.Δ.Ξ.Σ.Δ.» (κε έδξα ηε ΒΗ.ΠΔ. Ζξαθιείνπ Κξήηεο) δελ βξέζεθαλ 

ζηνηρεία εηήζηαο δπλακηθφηεηαο. Οη 3 απηέο εηαηξίεο δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 

2006 ιφγσ ηερληθψλ θαη ηππηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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     ρήκα 4.7: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2005 

[ηφλνη/έηνο] 

 

           ρήκα 4.8: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2006 

[ηφλνη/έηνο] 
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Σν 2007 νη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ήηαλ ζπλνιηθά 10. Όπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 4.9 , ε θαηάηαμε ησλ εηαηξηψλ βάζεη ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο είλαη ε εμήο: 

 Απφ 1-15000 ηφλνπο εηεζίσο (3 κνλάδεο παξαγσγήο): ε «STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E» ζην Μαθξπρψξη Λάξηζαο (δπλακηθφηεηα 15000 ηφλνη 

εηεζίσο), ε «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.» ζην (ΒΗ.ΠΑ.) Λάθθσκα 

Υαιθηδηθήο (δπλακηθφηεηα 9000 ηφλνη εηεζίσο) θαη ε «MIL OIL HELLAS 

A.E.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ ζηνλ Λεπθψλα (δπλακηθφηεηα 10000 ηφλνη εηεζίσο). 

 Απφ 15001-25000 ηφλνπο εηεζίσο (3 κνλάδεο παξαγσγήο): ε «ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ 

Δ.Π.Δ.» ζηελ Άζζεξν Θεζζαινλίθεο (δπλακηθφηεηα 24000 ηφλνη εηεζίσο), ηα 

«ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» ζην Κνπηζφ 

Ξάλζεο (δπλακηθφηεηα 25000 ηφλνη εηεζίσο) θαη ε «VERT OIL A.E.» ζηνλ Άγην 

Αζαλάζην Θεζζαινλίθεο (δπλακηθφηεηα 20000 ηφλνη εηεζίσο). 

 Απφ 25001-40000 ηφλνπο εηεζίσο (1 κνλάδα) ε «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» 

ζην Βειεζηίλν (δπλακηθφηεηα 40000 ηφλσλ εηεζίσο). 

 Απφ 40001-100000 ηφλνπο εηεζίσο (2 κνλάδεο) ε «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ (δπλακηθφηεηα 100000 ηφλνη εηεζίσο) θαη ε 

«ΔΛ.ΒΗ- ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο 

(δπλακηθφηεηα 80000 ηφλνη εηεζίσο). 

 Απφ 100001-252000 ηφλνπο εηεζίσο (1 κνλάδα), ε «AGROINVEST A.E.B.E.» 

ζην Αριάδη Φζηψηηδνο (δπλακηθφηεηα 252000 ηφλνη εηεζίσο). 

Σν 2008 ε εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο απμάλνληαη θηάλνληαο ηηο 13 (ρήκα 

4.10). Οη δπλακηθφηεηεο ησλ κνλάδσλ ηνπ 2006 παξακέλνπλ ίδηεο εθηφο απφ ηελ 

«ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» ζην Βειεζηίλν Βφινπ, ε νπνία δηπιαζηάδεη ηε 

δπλακηθφηεηά ηεο θηάλνληαο ηνπ 80000 ηφλνπο εηεζίσο. Σξεηο λέεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ιακβάλνπλ δηθαηψκαηα θαηαλνκήο γηα ην 2008 θαη απηέο είλαη νη εμήο: 

 «ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY» ζην Παξαιίκλην εξξψλ κε 

δπλακηθφηεηα 24000 ηφλσλ εηεζίσο. 

 «GF ENERGY A.E.» ζην νπζάθη Κνξηλζίαο κε δπλακηθφηεηα 99000 ηφλσλ 

εηεζίσο. 

 «ΜΑΝΟ Α.Δ.» ζηε Β΄ ΒΗ.ΠΔ.  Βφινπ ζην Βειεζηίλν Μαγλεζίαο κε 

δπλακηθφηεηα 33000 ηφλσλ εηεζίσο (εκεηψλεηαη πσο γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο 

επθξίλεηαο ησλ ραξηψλ ηνπ GIS, ε «ΜΑΝΟ Α.Δ.» ηνπνζεηήζεθε ζηελ πεξηνρή 

Αγίνπ Γεσξγίνπ Φεξψλ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε πεξηνρή ηνπ Βειεζηίλνπ, ψζηε 

λα κελ ζπκπίπηεη ζηνπο ράξηεο κε ηελ «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.»). 
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ρήκα 4.9: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2007 

[ηφλνη/έηνο] 

 

ρήκα 4.10: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2008 

[ηφλνη/έηνο] 
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Σν 2009 νη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο είλαη 13. ε ζρέζε κε ην 2008 νη 

δπλακηθφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ κνλάδσλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζηα ίδηα επίπεδα 

κε εμαίξεζε δχν εηαηξίεο νη νπνίεο αχμεζαλ ηε δπλακηθφηεηά ηνπο (ρήκα 4.11). 

Ζ «ΔΛ.ΒΗ.- ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, ην 2009 πξαγκαηνπνίεζε επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο θηάλνληαο ηνπο 180000 ηφλνπο εηεζίσο , απφ 80000 ηφλνπο πνπ ήηαλ 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ επέθηαζε απηή αδεηνδνηήζεθε ην 2011 [ΦΔΚ 

Β/1071/31.05.2011]. 

Ζ «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.» ζην Λάθθσκα Υαιθηδηθήο αχμεζε 

ηε δπλακηθφηεηά ηεο θηάλνληαο ηνπο 40000 ηφλνπο εηεζίσο  (απφ 9000 ηφλνπο 

εηεζίσο πνπ ήηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα). 

 Σν 2010 φιεο νη πξνεγνχκελεο κνλάδεο πνπ έιαβαλ δηθαηψκαηα θαηαλνκήο ην 

2009 ζπλέρηζαλ ηελ παξαγσγή θαη ην 2010 δηαηεξψληαο ηελ ίδηα δπλακηθφηεηα. 

Δμαίξεζε απνηειεί ε «GF ENERGY A.E.» ζην νπζάθη Κνξηλζίαο ε νπνία ην 2010 

αχμεζε ηε δπλακηθφηεηά ηεο ζηνπο 120000 ηφλνπο εηεζίσο (έλαληη ησλ 100000 

ηφλσλ εηεζίσο πνπ έθηαλε ην 2009) (ρήκα 4.12).  

Οη εγρψξηεο κνλάδεο ην 2010 θηάλνπλ ηηο 12. Ζ «VERT OIL A.E.» ζηνλ Αγ. 

Αζαλάζην Θεζζαινλίθεο δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο ελψ ε «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.» δελ έιαβε δηθαηψκαηα θαηαλνκήο ην 2010 ιφγσ ηππηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Ζ «ΠΔΣΑ Α.Δ.- ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ» μεθηλά ηελ παξαγσγή 

βηνληίδει ζηελ Κνκνηελή κε δπλακηθφηεηα 40000 ηφλσλ εηεζίσο. 

Σν 2011 νη δπλακηθφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ κνλάδσλ παξακέλνπλ ζηα ίδηα 

επίπεδα. Ζ κφλε δηαθνξά ην 2011 είλαη ε εηζαγσγή κηαο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο 

ζην Αγλαληεξφ Καξδίηζαο (άγλσζηεο δπλακηθφηεηαο) κε ηελ επσλπκία 

«BIOPOWER-ΒΗΟΚΗΝΖΣΗΚΖ Δ.Π.Δ.» (ρήκα 4.13). 
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ρήκα 4.11: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2009 

[ηφλνη/έηνο] 

 

 

ρήκα 4.12: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2010 

[ηφλνη/έηνο] 
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ρήκα 4.13: Δηήζηα Γπλακηθφηεηα εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει γηα ην 2011 

[ηφλνη/έηνο] 

ην ρήκα 4.13 δηαθξίλνληαη νη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο γηα ην 2011 θαη 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

Γπλακηθφηεηα απφ 1-15000 ηφλνπο εηεζίσο έρνπλ 2 κνλάδεο («STAFF 

COLOUR ENERGY A.B.E.E.» θαη ε «MIL OIL HELLAS A.E.»). 

Γπλακηθφηεηα απφ 15001-40000 ηφλνπο εηεζίσο έρνπλ 6 κνλάδεο 

(«ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.», «ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

Α.Δ.», «BIOENERGIA A.E.-BIOΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.», 

«ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY», «ΜΑΝΟ Α.Δ.» θαη «ΠΔΣΑ Α.Δ.- 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ»). 

Γπλακηθφηεηα απφ 40001-80000 ηφλνπο εηεζίσο έρεη κφλν ε «ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.». 

Γπλακηθφηεηα απφ  80001-120000 ηφλνπο εηεζίσο έρνπλ 2 κνλάδεο («ΠΑΤΛΟ 

Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Δ.» θαη ε «GF ENERGY»). 

Γπλακηθφηεηα απφ 120001-252000 έρνπλ 2 κνλάδεο («ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ε «AGROINVEST A.E.B.E.»). 
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4.3.2 Υάξηεο θαηαλεκόκελεο πνζόηεηαο βηνληίδει ηωλ εγρώξηωλ 

κνλάδωλ παξαγωγήο 

Σν 2005 φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.14 θαηαλέκνληαη 2500 ρηιηφιηηξα βηνληίδει 

ζηε κνλαδηθή δηθαηνχρν εηαηξία «ΔΛ.ΒΗ- ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.». 

 

ρήκα 4.14: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ην 2005 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

Σν 2006 θαηαλεκήζεθαλ 91000 ρηιηφιηηξα βηνληίδει. Σελ κεγαιχηεξε 

πνζφζησζε ζηελ θαηαλνκή ηελ έρεη ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» (41000 ρηιηφιηηξα), ελψ αθνινπζεί ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» (24000 ρηιηφιηηξα) θαη έπεηαη ε «AGROINVEST A.E.B.E» θαη ε  «ΔΛΗΝ 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» (5000 ρηιηφιηηξα) (ρήκα 4.15). 

Σν 2007 θαηαλεκήζεθαλ 114000 ρηιηφιηηξα βηνληίδει. Με βάζε ην ρήκα 4.16, 

ηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε ηελ είρε ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο (34000 ρηιηφιηηξα), ελψ αθνινπζεί ε εηαηξία 

«ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ (31000 ρηιηφιηηξα) θαη 

αθνινπζεί ε «AGROINVEST A.E.B.E» ζην Αριάδη Φζηψηηδαο (11500 ρηιηφιηηξα) 

(ρήκα 4.16). 
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ρήκα 4.15: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ην 2006 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

ρήκα 4.16: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ην 2007 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

Σν 2008 θαηαλεκήζεθαλ 123000 ρηιηφιηηξα βηνληίδει. Σε κεγαιχηεξε 

πνζφζησζε απηή ηε ρξνληά ηελ είρε ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζηε 
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ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ (33525 ρηιηφιηηξα). Αθνινχζεζε ε «AGROINVEST A.E.B.E» ζην 

Αριάδη Φζηψηηδαο (25467 ρηιηφιηηξα) θαη ηξίηε ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο  (17191 ρηιηφιηηξα) (ρήκα 

4.17). 

 

ρήκα 4.17: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ην 2008 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

Σν 2009 αξρηθά θαηαλεκήζεθαλ 182000 ρηιηφιηηξα βηνληίδει. Σε κεγαιχηεξε 

πνζφζησζε ηελ έιαβε ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. 

Παηξψλ (38513 ρηιηφιηηξα), αθνινχζεζε ε «AGROINVEST A.E.B.E» ζην Αριάδη 

Φζηψηηδαο (26165 ρηιηφιηηξα), ηξίηε ε «GF ENERGY A.E.» ζην νπζάθη Κνξηλζίαο 

ελψ ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο  

πήξε ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε (19744 ρηιηφιηηξα) (ρήκα 4.18). 

Ζ απφθιηζε απφ ηελ πξφβιεςε δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην 2009 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο 

κεηψλνληάο ζηε ζηα 154750 ρηιηφιηηξα. Ζ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 

επεξέαζε νκνηφκνξθα ηε κείσζε ησλ θαηαλεκφκελσλ πνζνηήησλ ζε θάζε εηαηξία κε 

απνηέιεζκα ε ζεηξά ησλ εηαηξηψλ ζηελ πνζφζησζε λα είλαη ε ίδηα φπσο πξηλ ηελ 

αλαθαηαλνκή (ρήκα 4.19). 
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ρήκα 4.18: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα (αξρηθά 182000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει) ζηηο εγρψξηεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ην 2009 [ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

ρήκα 4.19: Αλαζεσξεκέλε θαηαλεκφκελε πνζφηεηα 154750 ρηιηφιηηξσλ ζηηο εγρψξηεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ην 2009 [ρηιηφιηηξα/έηνο] 

Σν 2010 έγηλε θαηαλνκή 164000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Πνζφηεηεο βηνληίδει απφ 17895 έσο 32148 ρηιηφιηηξα έιαβε ε εηαηξία «ΔΛΒΗ-

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζην ηαπξνρψξη Κηιθίο (1
ε
 κεγαιχηεξε 
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πνζφζησζε) θαη ε «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ (2
ε
 

κεγαιχηεξε πνζφζησζε), ελψ κεηαμχ 12587-17894 ρηιηφιηηξα έιαβε ε «GF 

ENERGY A.E.» ζην νπζάθη Κνξηλζίαο (3
ε
 κεγαιχηεξε πνζφζησζε) θαη ε 

«AGROINVEST A.E.B.E» ζην Αριάδη Φζηψηηδαο (4
ε
 κεγαιχηεξε πνζφζησζε) 

(ρήκα 4.20). 

Σελ ίδηα ρξνληά έγηλε αλαθαηαλνκή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο βηνληίδει κε αιιαγή 

ζηηο πνζνζηψζεηο ησλ εηαηξηψλ, ιφγσ αλαζεψξεζεο ζηνηρείσλ ζηηο ζπκβάζεηο ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε λα ηε ιάβεη ε 

εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηε 2
ε
 ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 3
ε
 ε «AGROINVEST A.E.B.E» θαη ηελ 4

ε
 ε «GF 

ENERGY A.E.» (ρήκα 4.21). 

 

 

ρήκα 4.20: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα 164000  ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ην 2010 [ρηιηφιηηξα/έηνο] 
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ρήκα 4.21: Αλαζεσξεκέλε θαηαλεκφκελε πνζφηεηα 164000  ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηηο 

εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ην 2010 [ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

Σν 2011 νη «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ», «GF ENERGY A.E.», «ΔΛΒΗ-

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.», «AGROINVEST A.E.B.E» θαη 

«ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY» ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο εηαηξίεο κε ηε 

κεγαιχηεξε πνζφζησζε. 

 

ρήκα 4.22: Καηαλεκφκελε πνζφηεηα 132000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ην 2011 [ρηιηφιηηξα/έηνο] 
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4.3.3 Υάξηεο πξαγκαηηθήο παξαγωγήο βηνληίδει ηωλ εγρώξηωλ 

κνλάδωλ  

Σν 2005 ε «ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» παξήγαγε κφιηο 30 

ρηιηφιηηξα βηνληίδει, έλαληη ησλ 2500 ρηιηφιηηξσλ πνπ είραλ θαηαλεκεζεί. 

 

ρήκα 4.23: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2005 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

Σν 2006 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ, παξήγαγαλ βηνληίδει κφλν 5 απφ ηηο 

12 εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ΔΛΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» παξήγαγε 32300 ρηιηφιηηξα, ε «ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ» 15811 ρηιηφιηηξα, ε «VERT OIL A.E.» 4661 ρηιηφιηηξα, ε 

«AGROINVEST A.E.B.E» 4750 ρηιηφιηηξα θαη ε «STAFF COLOUR ENERGY 

A.B.E.E.» 207 ρηιηφιηηξα βηνληίδει (ρήκα 4.24). 

Οη εηαηξίεο «ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.», «ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΚΛΧΣΖΡΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», «ΒΗΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ.Π.Δ.», «MIL OIL HELLAS 

A.E.», «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.», «Β.Κ. ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ Δ.Π.Δ.» θαη «ΑΦΟΗ 

ΣΡΟΤΛΖ Α.Δ.Ξ.Σ.Δ.» παξφηη έιαβαλ θαηαλνκή πξνο παξαγσγή βηνληίδει δελ 

θαηάθεξαλ λα παξαδψζνπλ πνζφηεηα ζηα δηπιηζηήξηα ην 2006 ιφγσ ηερληθψλ θαη 

ηππηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ θάπνηεο απφ απηέο δηέθνςαλ νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  
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ρήκα 4.24: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2006 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

Σν 2007 δηαθηλήζεθαλ πνζφηεηεο βηνληίδει θαη απφ ηηο 10 εγρψξηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο πξνο ηα δηπιηζηήξηα, παξάγνληαο νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πνζφηεηεο 

πάλσ απφ ην 80% ησλ θαηαλεκφκελσλ πνζνηήησλ γηα ην 2007. 

 

ρήκα 4.25: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2007 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 
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Σν 2008 ε πξαγκαηηθή παξαγσγή ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ήηαλ πάλσ 

απφ ην 80 % ηεο θαηαλεκφκελεο ηνπο πνζφηεηαο (ρήκα 4.26). Γηα ηηο εηαηξίεο 

«ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ» ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ θαη ε «STAFF COLOUR 

ENERGY A.B.E.E.» ζηε ΒΗ.ΠΔ. Λάξηζαο, νη νπνίεο αξλήζεθαλ λα δψζνπλ ζηνηρεία, 

σο πξαγκαηηθή παξαγσγή έρεη ππνινγηζηεί πξνζεγγηζηηθά ην 85 % ηεο 

θαηαλεκφκελήο ηνπο πνζφηεηαο γηα ηα έηε 2008-2011. 

 

ρήκα 4.26: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2008 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

 

 

Οκνίσο θαη γηα ηα έηε 2009 (ρήκα 4.27) , 2010 (ρήκα 4.28) ηα ζηνηρεία πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηηο εηαηξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή, ήηαλ 

πξνζεγγηζηηθά σο πξνο ηηο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηέο ηνπο. ρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο 

απάληεζαλ πσο ε πξαγκαηηθή ηνπο παξαγσγή θπκαηλφηαλ θνληά ζην 80-85% επί ησλ 

θαηαλεκφκελσλ πνζνηήησλ. 
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ρήκα 4.27: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2009 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 

 

ρήκα 4.28: Πξαγκαηηθή παξαγσγή βηνληίδει ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ ην 2010 

[ρηιηφιηηξα/έηνο] 
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4.4 Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ θαηαλνκώλ βηνληίδει από ην 2005-2011 

θαη ζρνιηαζκόο 

Σν ρήκα 4.29 δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει απφ 

ην 2005-2011, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ ρηιηφιηηξσλ πνπ 

έγηλε ην 2009. Οη θακπχιεο απφ ην 2005 σο θαη ην 2009 ησλ ρεκάησλ 4.29 & 4.30 

θαίλεηαη λα έρνπλ αλνδηθή πνξεία ελψ ζην 2009 αξρίδνπλ θαη θζίλνπλ. Ζ θακπχιε 

ηνπ ρήκαηνο 4.29 θζίλεη πην απφηνκα ζε ζρέζε κε ηελ θακπχιε ηνπ ρήκαηνο 4.30 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαζεσξεκέλεο θαηαλνκέο ηνπ 2009. 

Ζ αξρηθά απμεηηθή ηάζε ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο ηα πξψηα 

ρξφληα (2005-2009), θαη έπεηηα ε θζίλνπζα (2009-2011) πνξεία δείρλεη ηε πηψζε ζηε 

δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηελ Διιάδα θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απηφ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ απνξξφθεζε ηνπ βηνληίδει απφ ηα δηπιηζηήξηα θαη 

θαη‘ επέθηαζε ζηελ εηήζηα θαηαλνκή βηνληίδει. 

 

               ρήκα 4.29: Καηαλνκή ζπλνιηθψλ ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει απφ ην 2005-2011 

   
ρήκα 4.30: Αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή ζπλνιηθψλ ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει απφ ην 2005-2011 

y = -8422,6x2 + 3E+07x - 3E+10 
R² = 0,9242 
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y = -7449,4x2 + 3E+07x - 3E+10 
R² = 0,9424 
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Σν 2006 έγηλε θαηαλνκή 91000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 14 δηθαηνχρνπο απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 12 ήηαλ εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελψ 2 εηζήγαγαλ βηνληίδει απφ 

ηελ Δ.Δ. χκθσλα κε ην ρήκα 4.31 ε κεγαιχηεξε θαηαλεκφκελε πνζφηεηα (41000 

ρηιηφιηηξα)  δφζεθε ζηελ εηαηξία «ΔΛ.ΒΗ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

θαη απνηεινχζε ζρεδφλ ην 45% ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο γηα ην 2006. 

Ζ εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ είρε ηε 2
ε
 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαλνκήο (24000 ρηιηφιηηξα) θαηέρνληαο ζρεδφλ ην 27% ηεο 

ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο θαη ε 3
ε
 κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαλνκήο 

δφζεθε ζηελ εηαηξία «VERT OIL A.E.» ζηνλ Άγην Αζαλάζην Θεζζαινλίθεο κε 

πνζφζησζε 8%. Έπεηαη ε «AGROINVEST A.E.B.E.» θαη ε «ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

Α.Δ.» κε ηελ ίδηα θαηαλεκφκελε πνζφηεηα ησλ 5000 ρηιηφιηηξσλ θαηαιακβάλνληαο 

ην 5,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλνκήο ε θαζεκία μερσξηζηά. 

 
 

ρήκα 4.31: Καηαλνκή 91.000 ρηιηφιηηξσλ ην 2006 ζε 14 δηθαηνχρνπο 

 

ην ρήκα 4.32 θαίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ησλ 91000 

ρηιηφιηηξσλ ην θαηέρεη ε εηαηξία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» (κεξίδην αγνξάο 

75%), ελψ αθνινπζεί ε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» κε 

κεξίδην αγνξάο 24% θαη ηξίηνο αγνξαζηήο είλαη ε «SHELL HELLAS A.E.» κε 

κεξίδην 1%. 
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ΕΛ.ΒΙ.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΑΤΛΟ Ν.ΠΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε. 

VERT OIL A.E.

AGROINVEST A.E.B.E.

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

ΜΤΛΟΙ ΟΓΙΑ Α.Ε. 

ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 

STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

Β.Κ. ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗΡΙΑ ΚΛΩΣΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ … 

ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. 

MIL OIL HELLAS A.E.

ΑΦΟΙ ΣΡΟΤΛΗ Α.Ε.Ξ.Σ.Ε. 

ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 91000 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2006 
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       ρήκα 4.32: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2006 

 

Σν 2007 δφζεθε θαηαλνκή 114000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 13 δηθαηνχρνπο. 

Απφ ην ρήκα 4.33 ζπκπεξαίλεηαη πσο ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαλνκήο βηνληίδει 

γηα ην 2007 δφζεθε ζηελ «ΔΛ.ΒΗ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» (34000 

ρηιηφιηηξα) θαηαθηψληαο ην 30% ζρεδφλ ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο ην 

2007, ελψ κε κηθξή δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή αθνινπζεί ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. 

ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» θαηαθηψληαο ην 27% ηεο ζπλνιηθά θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο 

θαη ηξίηε ζηελ θαηαλνκή έξρεηαη ε «AGROINVEST A.E.B.E.» έρνληαο ην 10%. Οη 

ππφινηπεο εηαηξίεο αλήθνπλ ζην 33% ηεο πνζφζησζεο ηεο θαηαλνκήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζαγσγέσλ. 

 
         ρήκα 4.33: Καηαλνκή 114.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ην 2007 ζε 13 δηθαηνχρνπο 
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ΣΟ 2006 
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VERT OIL A.E.

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΕΣΒ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗΡΙΑ ΚΛΩΣΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ … 

BIODIESEL A.E.

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ Α.Ε. 

DP LUBRIFICANTI SRL

MIL OIL HELLAS A.E.

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 114000 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2007 
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ην ρήκα 4.34 θαίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο βηνληίδει ην έρεη ε 

εηαηξία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» (κεξίδην αγνξάο 72%), αθνινπζεί ε 

«ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» κε κεξίδην αγνξάο 26%, 

ηξίηνο αγνξαζηήο είλαη ε «SHELL HELLAS A.E.» κε κεξίδην 2% θαη κηα κηθξή 

πνζφηεηα αγνξάδεη θαη ε εηαηξία «ΜΑΜΗDOIL-JETOIL A.E» . 

 

 

 
        ρήκα 4.34: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2007 

 

 

 

Σν 2008 θαηαλεκήζεθαλ 123000 ρηιηφιηηξα ζηνπο 17 δηθαηνχρνπο (13 εγρψξηεο 

κνλάδεο & 4 εηζαγσγείο). 

Απφ ην ρήκα 4.35 δηαπηζηψλεηαη πσο ην 2008 ηελ κεγαιχηεξε πνζφζησζε 

θαηαλνκήο ηελ πήξε ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» κε πνζνζηφ 27% 

(33525 ρηιηφιηηξα) επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλνκήο, αθνινπζεί ε «AGROINVEST 

A.E.B.E.» (25467 ρηιηφιηηξα) κε πνζνζηφ 21% θαη ε «ΔΛ.ΒΗ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» κε πνζνζηφ 14% (17191 ρηιηφιηηξα).  

Απφ ην ρήκα 4.36 πξνθχπηεη πσο ην 73% ηεο πνζφηεηαο βηνληίδει 

απνθαζίζηεθε κε βάζε ηελ ΚΤΑ λα απνξξνθεζεί απφ ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» ελψ ην ππφινηπν 27% απφ ηε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ». 
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ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

26% 

SHELL 
HELLAS A.E. 

2% 
MAMIDOIL-
JETOIL A.E. 

0% 

ΠΟΟΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟΤ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΑΝΑ 
ΤΠΟΧΡΕΟ ΣΟ 2007 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

125 

 

 
ρήκα 4.35: Καηαλνκή 123.000 ρηιηφιηηξσλ ζε 17 δηθαηνχρνπο ην 2008 

 

 

 
         ρήκα 4.36: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2008 

 

 

Σν 2009 θαηαλεκήζεθαλ αξρηθά (ζηηο 10/12/2009) 182000 ρηιηφιηηξα ζε 19 

εηαηξίεο (13 εγρψξηεο κνλάδεο θαη 6 εηζαγσγείο). Χζηφζν ζηηο 18/6/2010 

απνθαζίζηεθε κε ΚΤΑ ε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο απφ 182000 ρηιηφιηηξα ζε 
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ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

BIODIESEL A.E.

VERT OIL A.E.

STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗΡΙΑ ΚΛΩΣΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ … 

DP LUBRIFICANTI SRL

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ Α.Ε. 

ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑ) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

ΦΤΣΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.-NEW ENERGY 

GF ENERGY A.E.

CAFFARO CHIMICA SRL

MIL OIL HELLAS A.E.

ΜΑΝΟ Α.Ε. 

ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 123000 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2008 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

73% 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ 
(ΕΛΛΑ) 

ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

27% 

ΠΟΟΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟΤ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 
ΑΝΑ ΤΠΟΧΡΕΟ ΣΟ 2008 
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θαηαλνκή 154750 ρηιηφιηηξσλ ιφγσ απφθιηζεο ηεο πξφβιεςεο δήηεζεο πεηξειαίνπ 

θίλεζεο.  

 
ρήκα 4.37: Καηαλνκή 182.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 19 δηθαηνχρνπο ην 2009 

                 (Πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 182000 ρηιηφιηηξσλ) 

 

 
 

       ρήκα 4.38: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2009 
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STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΜΑΝΟ Α.Ε. 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ Α.Ε. 

DP LUBRIFICANTI SRL

MIL OIL HELLAS A.E.

VERT OIL A.E.

OIL.BS.R.L.

BIODIESEL VIENNA GmbH

ΚΑΣΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε. 

ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 182000 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2009 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

73% 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ 
(ΕΛΛΑ) 

ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

27% 

ΠΟΟΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟΤ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 
ΑΝΑ ΤΠΟΧΡΕΟ ΣΟ 2009 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

127 

 

 
ρήκα 4.39: Αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή ηνπ 2009 πνζφηεηαο 154750 ρηιηφιηηξσλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο 

 

 

Με βάζε ηα ρήκαηα 4.37 & 4.39 ηφζν ζηελ θαηαλνκή ησλ 182000 ρηιηφιηηξσλ 

φζν θαη ζηελ αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή ησλ 154750 ρηιηφιηηξσλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

πξψηε εηαηξία ζε πνζφζησζε θαηαλνκήο έξρεηαη ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ 

Α.Β.Δ.Δ.» θαηέρνληαο ην 21% (ππνινγηδφκελν κε βάζε ηελ αλαζεσξεκέλε θαηαλνκή 

ησλ 154750 ρηιηφιηηξσλ), 2
ε
 ζε πνζφζησζε θαηαλνκήο είλαη ε «AGROINVEST 

A.E.B.E.» (14%), 3
ε
 ε «GF ENERGY A.E.» (11%) θαη 4

ε
 ε εηαηξία «ΔΛ.ΒΗ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» (10%). 

 Απφ ην ρήκα 4.38 θαίλεηαη φηη γηα ην 2009 ην 73% ηεο αγνξάο απηνχζησλ 

πνζνηήησλ βηνληίδει ην θαηέρνπλ ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.», ελψ ην 

ππφινηπν 27 % ε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ». 

Σν 2010 θαηαλεκήζεθαλ 164000 ρηιηφιηηξα (ζηηο 14/7/2010) ζε 16 εηαηξίεο (12 

εγρψξηεο κνλάδεο θαη 4 εηζαγσγείο). Χζηφζν, ζηηο 31/5/2010, απνθαζίζηεθε ε 

αλαθαηαλνκή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο, ιφγσ αλαζεψξεζεο ζηνηρείσλ ζηηο ζπκβάζεηο 
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ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. 

ΦΤΣΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.-NEW ENERGY 

BIODIESEL A.E.

ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗΡΙΑ ΚΛΩΣΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ … 

ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑ) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ … 

STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΜΑΝΟ Α.Ε. 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ Α.Ε. 

DP LUBRIFICANTI SRL

MIL OIL HELLAS A.E.

VERT OIL A.E.

OIL.BS.R.L.

BIODIESEL VIENNA GmbH

ΚΑΣΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε. 

ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 154750 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ 
ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2009 
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ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, αθνξψληαο κεηψζεηο ζηηο ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θάπνησλ εηαηξηψλ.  

 

ρήκα 4.40: Καηαλνκή 164.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 16 δηθαηνχρνπο ην 2010 

 

 
     ρήκα 4.41: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2010 

 

Απφ ην ρήκα 4.41 πξνθχπηεη πσο ην 67% ηεο πνζφηεηαο βηνληίδει απνθαζίζηεθε κε 

βάζε ηελ ΚΤΑ λα απνξξνθεζεί απφ ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» ελψ ην 

ππφινηπν 33% απφ ηε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ». 
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ΑΝΑ ΤΠΟΧΡΕΟ ΣΟ 2010 
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      ρήκα 4.42: Αλαθαηαλνκή 164.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 16 δηθαηνχρνπο ην 2010 

ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. Γ1./Α/23603 

 

Απφ ηα ρήκαηα 4.40 & 4.42 πξνθχπηεη φηη βάζεη ηεο 1
εο

 θαηαλνκήο ηνπ 2010 

(πξηλ ηελ αλαζεψξεζε), ηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε ηελ είρε ε εηαηξία  «ΔΛ.ΒΗ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» (20%), 2
ε
 ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. 

ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» (17%), 3
ε
 ε «GF ENERGY A.E.» (11%) θαη 4

ε
 ε 

«AGROINVEST A.E.B.E.» (9,3%).  

Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 164000 ρηιηφιηηξσλ, ε ζεηξά ησλ εηαηξηψλ 

ζηελ θαηαλνκή κε ηηο πνζνζηψζεηο βηνληίδει άιιαμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «ΔΛ.ΒΗ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» απφ 1
ε
 πνπ ήηαλ πξηλ, πάεη ζηε 2

ε
 ζέζε κε 

πνζφζησζε 13,8%, ράλνληαο 9524,15 ρηιηφιηηξα. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο πνπ 

κεηψζεθε ε θαηαλνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο ηφζν πνιχ είλαη ε θαζπζηέξεζε 7 

κελψλ πνπ είρε ε εηαηξία ζηελ ππνβνιή ηεο λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηεο [ΦΔΚ 1071/Β/31.05.2010, παξ.22]. Σελ 1
ε
 ζέζε ηεο 

αλαζεσξεκέλεο θαηαλνκήο κε πνζφζησζε 17% θαηαιακβάλεη ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ 

Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.», ηελ 3
ε
 ζέζε ε «AGROINVEST A.E.B.E.» απμάλνληαο ηελ 
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πνζφζησζή ηεο ζε 11,5%, ελψ ζηελ 4
ε
 ζέζε (απφ ηελ 3

ε
 πνπ ήηαλ) βξέζεθε ε «GF 

ENERGY A.E.» κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο ζε 10%. Μεηψζεηο ζηηο πνζφζησζε 

ζεκεηψζεθαλ θαη ζηηο εηαηξίεο «ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY» θαη 

«ΜΑΝΟ Α.Δ.». 

Σν 2011 απνθαζίζηεθε ε θαηαλνκή 132000 ρηιηφιηηξσλ ζε 24 εηαηξίεο (12 

εγρψξηεο κνλάδεο θαη 10 εηζαγσγείο). 

Απφ ην ρήκα 4.43 θαίλεηαη πσο ηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

2011 ηελ πήξε ε εηαηξία «ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» (21,5%) , αθνινπζεί ζηε 

2
ε
 ζέζε ε «ΔΛ.ΒΗ. -ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.» (14,4%) θαη ζηελ 3

ε
 

ζέζε ε «AGROINVEST A.E.B.E.» (9,2%). 

 

 
ρήκα 4.43: Καηαλνκή 132.000 ρηιηφιηηξσλ βηνληίδει ζε 24 δηθαηνχρνπο ην 2011 
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STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.

ΑΔΡΙΑΣΙΚΑ ΟΪΛ Α.Ε. 

ΚΑΣΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε. 

DP LUBRIFICANTI SRL

BIOPOWER ΒΙΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 132000 ΧΙΛΙΟΛΙΣΡΩΝ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ ΣΟ 2011 
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ρήκα 4.44: Πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο βηνληίδει αλά ππφρξεν αγνξαζηή ην 2011 

 

Απφ ην ρήκα 4.44 πξνθχπηεη πσο ην 66% ηεο πνζφηεηαο βηνληίδει 

απνθαζίζηεθε κε βάζε ηελ ΚΤΑ λα απνξξνθεζεί απφ ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» ελψ ην ππφινηπν 34% απφ ηε «ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΔΛΛΑ) 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ». 

Απφ φια ηα ζρήκαηα ησλ ππφρξεσλ αγνξαζηψλ παξαηεξείηαη φηη απφ ην 2005-

2011 ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ην έρνπλ ηα «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.». 

 

ρήκα 4.45: Απεηθφληζε αξηζκνχ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο απφ ην 2005-

2011 

ην ρήκα 4.45 παξαηεξείηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ζεκεηψλεηαη ην 2011 θηάλνληαο ηηο 14. Απφ ην 2006 σο ην 2010 ν 

αξηζκφο απηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-13 εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

66% 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ 
(ΕΛΛΑ) 

ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

34% 

ΠΟΟΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟΤ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΝΣΙΖΕΛ 
ΑΝΑ ΤΠΟΧΡΕΟ ΣΟ 2011 
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ρήκα 4.46: Απεηθφληζε αξηζκνχ κε εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο- αξηζκφο εηζαγσγέσλ 

βηνληίδει απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. απφ ην 2005-2011 

 

 

Απφ ην ρήκα 4.46 & ρήκα 4.47 δηαπηζηψλεηαη ε απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εηζαγσγέσλ βηνληίδει απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Γεξκαλία, Ηηαιία, Απζηξία, 

Βνπιγαξία, Κχπξνο, Βέιγην, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Σζερία),  κε απνθνξχθσκα ην 

2011 φπνπ νη εηζαγσγείο έθηαζαλ ηνπο 10 ελψ νη εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο ήηαλ 

14, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη κεηψλεη ηηο πνζνζηψζεηο ησλ εγρψξησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο. 

 

 

 

ρήκα 4.47: Απεηθφληζε αξηζκνχ εηζαγσγέσλ βηνληίδει αλά έηνο απφ ην 2005-

2011 

 

y = 0,0833x2 - 333,35x + 333356 
R² = 0,813 
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ρήκα 4.48: Απεηθφληζε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο απφ ην 2005-2011 

 

Απφ κειέηεο [BATZIAS θ.ά., 2009 (b)] ε δηάρπζε ηνπ βηνληίδει πξνζαξκνζκέλε 

ζε ζηνηρεία δπλακηθφηεηαο πξνζνκνηάδεηαη θαιχηεξα κε ζηγκνεηδή θακπχιε. ην 

ρήκα 4.48 απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα αλά έηνο ησλ εγρψξησλ 

κνλάδσλ. Σνλ πξψην ρξφλν παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει ε δπλακηθφηεηα ήηαλ απηή ηεο 

κνλαδηθήο κνλάδαο πνπ ιεηηνχξγεζε, δειαδή 45000 ηφλνη θαη έπεηηα απμήζεθε 

θαηαθφξπθα ιφγσ εηζφδνπ λέσλ κνλάδσλ, ελψ απφ ην 2009 θαη έπεηηα ε θιίζε ηεο 

θακπχιεο κεηψλεηαη θαλεξψλνληαο ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο. εκεηψλεηαη πσο νη ηηκέο δπλακηθφηεηαο δελ είλαη αθξηβείο αιιά 

πξνζεγγηζηηθέο, δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηηο εηαηξίεο ήηαλ πξνζεγγηζηηθά. 

Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα ησλ εγρψξησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ην 2011 έθηαζε ζρεδφλ ηνπο  946000 ηφλνπο εηεζίσο (ή 

1074656 ρηιηφιηηξα) ελψ ε θαηαλεκφκελε πνζφηεηα  γηα ην ίδην έηνο είλαη 132000 

ρηιηφιηηξα. Ο ιφγνο δπλακηθφηεηαο πξνο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηαο γηα ην 2011 είλαη 

8,14 δειαδή ε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα κπνξεί λα απνξξνθήζεη 8 

θνξέο παξαπάλσ ηελ πνζφηεηα ηεο θαηαλνκήο. Χζηφζν, παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην 

έλα κεγάιν δπλακηθφ ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 87,8%, κε 

απνηέιεζκα απηφ λα απνηειεί έκκεζν πιήγκα γηα ηηο εγρψξηεο κνλάδεο, θαζψο ην 

y = 4858,3x3 - 3E+07x2 + 6E+10x - 4E+13 
R² = 0,9736 
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θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη απμεκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν γηα 

κεγάιε δπλακηθφηεηα.  

Δπίζεο, ε εηήζηα θαηαλνκή βηνληίδει απνθαζίδεηαη κε θάπνηα θξηηήξηα φπσο 

έρεη αλαθεξζεί ζην ηξίην θεθάιαην. Πνιιέο επηρεηξήζεηο παξφηη δηαζέηνπλ 

κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα απφ θάπνηεο άιιεο κνλάδεο, δηθαηνχληαη σζηφζν 

κηθξφηεξν κεξίδην ζηελ θαηαλνκή. Απηφ απνδίδεηαη ζην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο πνπ έρεη ην θξηηήξην ηεο χπαξμεο ζπκβάζεσλ απφ κεξηάο ησλ εηαηξηψλ κε 

παξαγσγνχο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Απμεκέλν ζπληειεζηή βαξχηεηαο έρεη θαη ε 

χπαξμε ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο βακβαθφζπνξνπ θαη βακβαθέιαηνπ θαζψο θαη 

ηεγαλέιαησλ θαη δσηθψλ ιηπψλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο. πλεπψο ην θξηηήξην ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο έπεηαη φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ κε 

απνηέιεζκα εηαηξίεο κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο λα ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε εηαηξίεο 

κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο, θαηνρπξψλνληαο κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηαλνκήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε «AGROINVEST A.E.B.E.» ζην 

Αριάδη Φζηψηηδαο, ε νπνία δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα απφ 

φιεο ηηο εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο (ην 26,7 % ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο γηα ην 2011), σζηφζν πνιιέο θνξέο είλαη ηξίηε αθφκα θαη 

ηέηαξηε ζηελ θαηαλνκή κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε ην 

αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ ηεο. 

Πξφζζεηνο ιφγνο πνπ θαζηζηά αλαμηνπνίεηε ηελ ειιεληθή δπλακηθφηεηα 

βηνληίδει είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγσγέσλ (εηδηθά ην 2011 θηάλνληαο 

ηνπο 10) κεηψλνληαο έηζη ηελ πνζφζησζε ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

βηνληίδει (ρήκα 4.46 & 4.47). 

Ζ πξαγκαηηθά παξαγφκελε πνζφηεηα βηνληίδει απνθιίλεη απφ ηηο ηηκέο ηεο 

θαηαλνκήο  επεηδή νη ίδηεο νη κνλάδεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ παξαγσγή 

ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο παξαδείγκαηνο ράξε ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

δηαθφπηνληαο πνιιέο θνξέο ηελ παξαγσγή γηα ψξεο αιιά θαη κέξεο. Απηφ απνηειεί 

θφζηνο γηα ηε κνλάδα θαη αλ απνθιίλεη πάλσ απφ ην κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο 

έρεη ζαλ επίπησζε ηε κείσζε ηεο πνζφζησζεο ζηελ επφκελε εηήζηα θαηαλνκή, 

θαζψο ν δείθηεο ζπλέπεηαο ζηηο παξαδφζεηο βηνληίδει απνηειεί θξηηήξην πνζφζησζεο 

ζηελ θαηαλνκή βηνληίδει. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο απφθιηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πνζνηήησλ απφ ηηο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηεο είλαη ε ρακειή δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο κε απνηέιεζκα ηα δηπιηζηήξηα λα κελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ φιε ηελ 

πνζφηεηα απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 
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Δλδερνκέλσο, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο βηνληίδει, ε ρξήζε ηνπ θαη ζε άιιεο 

εθαξκνγέο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην βηνληίδει κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πιεζψξα άιισλ εθαξκνγψλ πέξα απφ ηελ αλάκημε κε ην 

πεηξέιαην θίλεζεο ζηηο κεηαθνξέο, φπσο σο θαχζηκε χιε ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο. 

Απηή ε ηαθηηθή εθαξκφδεηαη ζηελ Ηηαιία [KNOTHE θ.ά., 2005] εθαξκφδνληαο ην 

πξφηππν EN 14213 γηα ην βηνληίδει ζέξκαλζεο. Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ρξήζεο 

ηνπ βηνληίδει είλαη σο πξφζζεην (ελδηάκεζν) ζηελ παξαγσγή ιηπαξψλ αιθννιψλ απφ 

θπηηθά έιαηα θαη ρξήζε ηνπο σο είδε θαζαξηζκνχ [PETERS, 1996]. Δπίζεο, νη 

κεζπιεζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ιηπαληηθά, αθνχ ην 

βηνληίδει δηαζέηεη εμαηξεηηθέο ιηπαληηθέο ηδηφηεηεο θαη απνηειεί ειθπζηηθή ιχζε 

ιφγσ ηεο βηνδηαζπαζηκφηεηάο ηνπ [WILLING, 1999].  

Σν βηνληίδει έρεη απνδεηρηεί σο απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ξππαζκέλσλ αθηψλ απφ αξγφ πεηξέιαην, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηνπ δηαιπηηθήο 

ηθαλφηεηαο [PEREIRA & MUDGE, 2004]. Οη κεζπιεζηέξεο πξνεξρφκελνη απφ 

θξακβέιαην έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ πξνζζήθε ηνπο ζηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ 

[WEHLMANN, 1999]. Μηα πξφζζεηε εθαξκνγή ηνπ βηνληίδει είλαη ε ρξήζε ηνπ σο 

πξνζξνθεηηθφ πιηθφ γηα νξγαληθέο πηεηηθέο ελψζεηο (Volatile Organic Compounds) 

γηα θαζαξηζκφ βηνκεραληθψλ αεξίσλ [BAY θ.ά., 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

136 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηεο δηάρπζεο ηνπ 

βηνληίδει ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηελ πεξίνδν 2005-2012 κε ηε βνήζεηα ηνπ GIS.  

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηαπηζηψλεηαη πσο ε εηήζηα θαηαλνκή ηνπ 

βηνληίδει, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε δήηεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

Απφ ην 2005-2009 παξνπζίαδε απμεηηθή ηάζε ε ζπλνιηθά θαηαλεκφκελε πνζφηεηα 

βηνληίδει ζηνπο δηθαηνχρνπο. Χζηφζν, ην 2009 ε απφθιηζε απφ ηελ πξφβιεςε ηεο 

δήηεζεο ηνπ ληίδει θίλεζεο είρε άκεζν αληίθηππν ζηελ θαηαλνκή ηνπ βηνληίδει, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΚΤΑ θαη ηε δεκνζίεπζε λέαο απφθαζεο ε νπνία 

κείσλε ηελ εηήζηα πνζφηεηα πξνο παξαγσγή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηεο Διιάδαο, θπξίσο απφ ην 2009 θαη έπεηηα, έρεη κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ βηνληίδει απφ ηα 

δηπιηζηήξηα, δεδνκέλνπ φηη απφ ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2011 αλακεηγλχεηαη θαηά 6,5 % 

θ.ν.  κε ην ληίδει θίλεζεο.  

Δπηπιένλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε 

δπλακηθφηεηα ησλ κνλάδσλ ππεξθαιχπηεη ηελ θαηαλεκφκελε πνζφηεηα βηνληίδει πνπ 

πξέπεη λα παξαρζεί. Τπάξρεη δειαδή έλα κεγάιν αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ απφ 

κεξηάο ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ πνπ παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Δλδερνκέλσο ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο βηνληίδει θαη ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ αγνξαζηψλ θαζψο 

θαη ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ βηνληίδει 

βάζεη θαηαλνκήο ε νπνία απνθαζίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα λα εμαζθάιηδε ηε 

βησζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ θαη ηελ νινθιεξσηηθή αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηάο 

ηνπο ψζηε λα ππάξρνπλ ζεηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Ο αληαγσληζκφο ζηελ παξαγσγή βηνληίδει έρεη απμεζεί αθνχ ν αξηζκφο ησλ 

δηθαηνχρσλ εηαηξηψλ νινέλα θαη απμάλεηαη κε κνλάδεο παξαγσγήο δηαζθνξπηζκέλεο 

ζε φιε ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, Θξάθε, Μαγλεζία). 

Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσηε ε αχμεζε ησλ εηζαγσγέσλ κε βηνληίδει πξνεξρφκελν απφ 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ πνζνζηψζεσλ γηα θάζε δηθαηνχρν ζηηο εηήζηεο θαηαλνκέο.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εγρψξησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο εκπνξεχνληαη θαη άιια πξντφληα εθηφο απφ βηνληίδει, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ είηε απφ ηηο πξψηεο χιεο είηε απφ ηα παξαπξντφληα ηνπ βηνληίδει. Σέηνηα 

είλαη: ξαθηλαξηζκέλα ιάδηα, δσνηξνθέο, θηελνηξνθηθή πίηα απφ ηνπο ειαηνχρνπο 
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ζπφξνπο, άιεπξα (ειηάιεπξα, βακβαθάιεπξα θηι), γιπθεξίλε, ζαπνπλφλεξα, ιηπαξά 

νμέα θηι. 

Σέινο, ζαλ έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα δηαπηζηψλεηαη πσο ε Διιάδα απνθιίλεη 

απφ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο πξνψζεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ν ζηφρνο ηεο Οδεγίαο 

2009/28/ΔΚ γηα ζπκκεηνρή ησλ βηνθαπζίκσλ ηνπιάρηζηνλ σο 10%  ζηηο κεηαθνξέο 

σο ην 2020 θαληάδεη ζρεδφλ αδχλαηνο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αθφκα παξαγσγή 

βηναηζαλφιεο ζηελ Διιάδα. 

 

Πξνηείλεηαη ε Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (LCA) ζηελ παξαγσγή βηνληίδει, ε νπνία 

ελδερνκέλσο λα είρε ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα δείρλνληαο κε πνζνηηθνπνηεκέλα 

ζηνηρεία ελέξγεηαο, πιψλ θαη απνβιήησλ ηελ «θηιηθφηεηα» ηνπ βηνληίδει πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα κηα 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε ζηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο 

παξαγσγήο βηνληίδει ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε ηε βνήζεηα ηνπ GIS. 

Σέινο πξνηείλεηαη ε θαηάζηξσζε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε κειέηε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε κηαο κνλάδαο κε 

αληηδξαζηήξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (CSTR) φζν θαη γηα κηα κνλάδα κε 

αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, πιήξνπο αλάκεημεο (Batch) θαη κειέηε ησλ 

νηθνλνκνηερληθψλ ηνπο παξακέηξσλ. 
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http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=3&artid=98361
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ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ  (ΗΟΒΔ), (2010), Ο 

θιάδνο ησλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, 

Αζήλα. 

 

ΗΑΑΚΗΓΖ Λ., (2006), Μνλάδα Παξαγσγήο Βηνληίδει Διιεληθνχ ρεδηαζκνχ, 

Γηεκεξίδα ΣΔΔ 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΚΑΠΔ), (2006), Δλεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ θαη ζηεξψλ βηνθαπζίκσλ ζηελ Διιάδα. 

[Ζκεξ.πξνζβ 2011, http://www.cres.gr/kape/index.htm] 

 

Κ.Τ.Α. 36781/23.3.2007, (ΦΔΚ 444/Β/2.4.2007), Μέηξα εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο ελίζρπζεο γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζην πιαίζην ηεο λέαο 

Κ.Α.Π. 

 

ΚΤΠΑΡΗΗΓΖ Κ., (2008), ρεδηαζκφο ησλ ρεκηθψλ αληηδξαζηήξσλ, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Σνκέαο Αλάιπζεο, 

ρεδηαζκνχ θαη Ρχζκηζεο ησλ Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ, 

Δξγαζηήξην Β Υεκηθήο Μεραληθήο, Θεζζαινλίθε  

 

ΛΟΖ Δ., (Ζκεξ.Πξνζβ.Φεβξ. 2012), Δλαιιαθηηθά Καχζηκα: Βηνληίδει, Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο 

Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ [http://aoatools.aua.gr/pilotec/files/bibliography/biodiesel-

2618267137/biodiesel.pdf] 
 

ΛΟΖ Δ., ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Γ., Υξήζε ηνπ βηνληίδει θαη ηεο βηναηζαλφιεο σο 

ππνθαηάζηαησλ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ηεο βελδίλεο, Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Καπζίκσλ 

θαη Ληπαληηθψλ 

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, Γεκνζηνγξαθηθφ πγθξφηεκα (Ζκεξ. Πξφζβ.: Φιεβ.2012), Άξζξν 

ζηελ θαηεγνξία Οηθνλνκία, Δηζφδεκα εγγπεκέλν κε ηε «βνχια» ηεο Δ.Δ. 

εμαζθαιίδεη ε ειαηνθξάκβε, [http://www.makthes.gr/news/economy/83352/] 

ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ ., (2006), Βηνθαχζηκα 2εο γεληάο, Γηεκεξίδα ΣΔΔ/ΣΚΜ, 

Θεζζαινλίθε, Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), 

Δξγαζηήξην πεξηβαιινληηθψλ θαπζίκσλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ ., (2011), Βηνθαχζηκα θαη εθαξκνγέο ζηελ Σ.Α., Δζληθφ Κέληξν 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα 

ζηειέρε ΟΣΑ 

 

ΜΠΔΕΔΡΓΗΑΝΝΖ ., ΛΑΠΠΑ Α., ΒΟΤΣΔΣΑΚΖ ., ΒΑΑΛΟ Η. (Ζκεξ. 

Πξφζβ. Μάηνο 2012, www.eng.auth.gr/IHT/Proc8th/Biofuels.doc), Βηνθαχζηκα 

θαη Βηνδηπιηζηήξηα, Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Tερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΚΔΣΑ). 

 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ Α., ΝΑΜΑΣΟΒ, Δ., ΚΑΒΑΓΑΚΖ, Γ., ΣΗΧΣΑ, Κ., 

ΠΑΝΟΤΣΟΤ, Κ., ΓΑΝΑΛΑΣΟ N., (2000): Αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

http://www.makthes.gr/news/economy/83352/
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παξαγσγηθφηεηαο νθηψ γελνηχπσλ ζφξγνπ γηα παξαγσγή βηνκάδαο θαη 

ελέξγεηαο, Βφινο, 2ν πλέδξην Γεσξγηθήο Μεραληθήο. 

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 2960/2001, (ΦΔΚ Α/265/22.11.2001), Δζληθφο ηεισλεηαθφο 

θψδηθαο. 

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3423/2005, (ΦΔΚ Α/304/13.12.2005), Δηζαγσγή ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά ησλ Βηνθαπζίκσλ θαη ησλ Άιισλ Αλαλεψζηκσλ Καπζίκσλ. 

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3340/2005 (ΦΔΚ Α/112/10.5.2005), Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 

θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. 

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3653/2008 (ΦΔΚ Α/49/21.03.2008), Θεζκηθφ πιαίζην έξεπλαο 

θαη ηερλνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3769/2009 (ΦΔΚ Α/105/01.07.2009), Δθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ΑΡΗΘΜ. 3851/2010, (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010), Δπηηάρπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 

ΟΓΖΓΗΑ 2003/30/ΔΚ (2003), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 8
εο

 Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ή άιισλ 

αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο. 

 

ΟΓΖΓΗΑ 2003/96/ΔΚ (2003), ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Οθη. 2003 ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

ΟΓΖΓΗΑ 2003/17/ΔΚ (2003) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

3
εο

 Μαξη.2003 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 98/70/ΔΚ φζνλ αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ βελδίλεο θαη ληίδει.  

 

ΟΓΖΓΗΑ 2009/28/ΔΚ (2009) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ 

νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ. 
 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) Ννκνζεζία Α.Π.Δ. www.rae.gr 

 

.ΒΗ.Β.Δ. (χιινγνο Βηνθαπζίκσλ & Βηνκάδαο Διιάδνο) (2011) Γειηίν Σχπνπ, 

Απαληεηηθή επηζηνιή ησλ παξαγσγψλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ πξνο έληππα θαη 

ειεθηξνληθά δεκνζηεχκαηα (02-08-2011), http://www.sbibe.gr (Ζκ.πξνζβ. Απγ.2011) 

 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ Κ., (2007), Έξεπλα γηα ηα βηνθαχζηκα 2
εο

 γεληάο, χγρξνλεο 

εμειίμεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

http://www.rae.gr/
http://www.sbibe.gr/
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (2005), Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ΗΗΗ 2000-2006 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα», Μέηξν 6.5 Πξνψζεζε 

πζηεκάησλ Α.Π.Δ., πκπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο- 

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο, Οδεγφο Δλεξγεηαθψλ Δπελδχζεσλ. 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (2007), Γ1/Α/3495, Έγθξηζε θαηαλνκήο γηα ην 2007 

114000 ρηιηφιηηξσλ.  

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ (2007) , 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ΔΠΑ 2007-2013, Οδεγφο 

Πξνγξάκκαηνο ―Μεηαπνίεζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο‖. 

 

ΤΠΔΚΑ Ζκεξ.πξνζβ Γεθ,2011 (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο   

Αιιαγήο) [http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR] 
 

 ΤΠΔΚΑ (2004) «1
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ (2006) (α) «2
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 

ηελ πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ (2006) (β) «3
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 

ηελ πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ, (2008) «4
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ, (2009) «5
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ, (2010) (α) «6
ε
 ΔΘΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα 

ηελ πεξίνδν  2005-2010 (ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2003/30 ΔΚ)», Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

 

ΤΠΔΚΑ, (2010) (β), Σξνπνπνίεζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

Γ1/Α/25573/10.12.2009 γηα ηελ θαηαλνκή απηνχζηνπ βηνληίδει έηνπο 2009, 

ιφγσ απφθιηζεο ηεο πξφβιεςεο δήηεζεο πεηξειαίνπ γηα ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο. 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR
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ΤΠΔΚΑ (2010) (γ),  Καηαλνκή γηα ην έηνο 2010 πνζφηεηαο 164.000 ρηιηφιηηξσλ 

απηνχζηνπ βηνληίδει, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α παξ. 7 ηνπ λ. 

3054/2002. 

 

ΤΠΔΚΑ (2012) «ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΒΗΟΚΑΤΗΜΧΝ»        

[http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR, Ζκεξ.πξνζβ 

2012] 

 

ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/12725 Σξνπνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο γηα ην 2009 

 

ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/15555  (ΚΤΑ 2010) «Καηαλνκή γηα ην έηνο 2010 πνζφηεηαο 164.000 

ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α 

παξ. 7 ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη». 

 

ΦΟΤΝΣΖ Μ., Γ. ΚΟΛΑΨΣΖ, Γ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, (2008),  εκ. καζ. 

Δμνηθνλφκεζε θαη Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 

ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δξγαζηήξην Δηεξνγελψλ Μεηγκάησλ θαη 

πζηεκάησλ Καχζεο, Κεθ. Δηζαγσγή ζηε Βηνκάδα, ζει.1-16. 

 

ΥΡΖΣΟΤ Μ., ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ Δ., ΛΤΥΝΑΡΑ Β., ΝΑΜΑΣΟΒ Δ., (2006), 

Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζηνλ επξσπατθφ θαη ειιεληθφ ρψξν, Πξαθηηθά 

δηεκεξίδαο ‗Σα βηνθαχζηκα θαη ν αλαπηπμηαθφο ηνπο ξφινο γηα ηε βηνκεραλία 

θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα‘, ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Σκήκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

 

ΦΔΚ Β/512/20.04.2006, Αξηζ. Γ1/Β/νηθ.8392, Έγθξηζε θαηαλνκήο γηα ην έηνο 2006 

91000 ρηιηφιηηξσλ. 

 

ΦΔΚ Β/1143/23.06.2008 Αξηζ. Γ1/Α/14639, Πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

θαηαλνκή έηνπο 2008 πνζφηεηαο 123000 ρηιηφιηηξσλ. 

 

ΦΔΚ Β/2499/18.12.2009 Αξηζ.Γ1/Α/25573, Καηαλνκή γηα ην 2009, πνζφηεηαο 

182000 ρηιηφιηηξσλ. 

 

ΦΔΚ Β/1071/31.05.2011, Αξηζκ. ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/11079, Σξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ΤΠΔΚΑ/Γ1/Α/15555/04.08.2010 (ΦΔΚ Β΄ 1174) γηα ηελ 

θαηαλνκή έηνπο 2010 πνζφηεηαο 164.000 ρηιηφιηηξσλ απηνχζηνπ βηνληίδει. 

 

ΦΔΚ Β/1700/29.07.2011, Καηαλνκή γηα ην έηνο 2011 πνζφηεηαο 132.000 ρηιηφιηηξσλ 

απηνχζηνπ βηνληίδει, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α παξ. 7 ηνπ 

λ.3054/2002. 

 

Ηζηόηνπνη εηαηξηώλ (Ζκ. Πξνζβ. 2012) 

 

ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΔΣΣΑ http://www.pnpettas.gr/ 

 

ΔΛ.ΒΗ.-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ A.B.E.E. http://www.elvi-hellenic-biopetrolium.gr/ 

 

AGROINVEST A.E.B.E. http://www.agroinvest.gr/ 

 

ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ- ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. http://www.petsas-

sa.gr/company-gr.htm 

http://www.pnpettas.gr/
http://www.elvi-hellenic-biopetrolium.gr/
http://www.agroinvest.gr/
http://www.petsas-sa.gr/company-gr.htm
http://www.petsas-sa.gr/company-gr.htm


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

147 

 

 

ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ. http://www.elin.gr/index.php 

 

ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY http://www.newenergy.gr/el_pro.html  

 

GF ENERGY A.E http://www.gfenergy.gr/main/index.php 

 

ΠΔΣΑ Α.Δ.-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ, http://www.petsas-sa.gr/company-gr.htm 

 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΗ ΔΣΑΗΡΗΔ: 

 

«AGROINVEST A.E.B.E.» (Αριάδη Φζηψηηδαο), 

ΦΑΒΒΑΣΑ ΑΡΓΤΡΗΟ 

 Γηεπζπληήο Παξαγσγήο, 

 ηει. 22380-31570  

fax 22380-31290 

 email sales@agroinvest.gr 

 

«ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ (ΔΛΛΑ) ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ» (Έδξα: Μαξνχζη) 

ΘΔΟΓΧΡΟΤΛΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ, Σκήκα Δκπνξίαο Καπζίκσλ 

Σει. (210) 8094000 

Fax (210) 8094444 

Email: theodoth@moh.gr 

 

«MIL OIL HELLAS A.E.» (ΒΗ.ΠΔ. εξξψλ) 

ΓΖΜΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. 23210-78676 

Email : dimitris.dimos@miloil.gr 

 

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.» (Έδξα: Μαξνχζη) 

ΦΟΤΝΣΟΤΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

Σκήκα πληνληζκνχ θαη Γηαθηλήζεσλ 

Γεληθή Γηεχζπλζε πληνληζκνχ Γηαθηλήζεσλ θαη εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ 

Σει. 210-6302818 

Fax 210 63 02 510 

E mail: gfountoukakis@helpe.gr 

 

«ΔΛ.ΒΗ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΟΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ.» (ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο) 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΑ ΚΟΜΑ 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. 23410-75710 

Fax 23410 75716 

E mail: k.karakoulas@biopetroleum.gr 

 

 

«VERT OIL A.E.» (Θεζζαινλίθε) 

ΗΑΑΚΗΓΖ ΛΔΧΝΗΓΑ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Σει. 2310-574385 

Fax 2310-508070 

http://www.elin.gr/index.php
http://www.newenergy.gr/el_pro.html
http://www.gfenergy.gr/main/index.php
mailto:sales@agroinvest.gr
mailto:theodoth@moh.gr
mailto:dimitris.dimos@miloil.gr
mailto:gfountoukakis@helpe.gr
mailto:k.karakoulas@biopetroleum.gr
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«ΒΗΟΝΣΖΕΔΛ ΔΠΔ» (Θεζζαινλίθε) 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΖ ΑΝΝΑ 

Υεκηθφο (Τπεχζπλε πνηφηεηαο) 

Σει. 23940-61961 

Email: biodieselassiros@yahoo.gr  

 

«ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ- ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» & 

 «ΠΔΣΑ Α.Δ.-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΧΡΟΤΥΧΝ» 

ΠΔΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. 25410-96641 

Fax : +30(2)5310 31262 

Email: petsas-ginning@kom.forthnet.gr 

 

«ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ Α.Δ.» 

ΠΑΠΛΧΜΑΣΑ ΑΡΑΝΣΖ 

Τπεχζπλνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Σει. 23990-20120 

Email: info@bioenergia.gr 

 

«GF ENERGY A.E.» 

ΝΗΚΟΛΔΝΣΕΟ Β. 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. 27410-48027 

Fax 27410-49637 

Email: v.nikolentzos@gfenergy.gr 

 

«ΦΤΣΟΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.-NEW ENERGY» 

ΟΤΝΣΟΤΡΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. +30 23210 73303 

Fax +30 23210 73309 

Email: info@newenergy.gr 

 

«ΔΛΗΝ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.» 

ΜΑΝΣΕΗΑΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

Σει. 24250-24800 

Email: amantziaras@elinbi.gr 

 

«ΜΑΝΟ Α.Δ.» 

ΦΟΚΑ ΔΗΡΖΝΖ 

Τπεχζπλε Πνηφηεηαο 

Σει.24250-24222 

Fax 24250-24223 

Email: rena@manossa.gr  

 

mailto:biodieselassiros@yahoo.gr
mailto:petsas-ginning@kom.forthnet.gr
mailto:info@bioenergia.gr
mailto:v.nikolentzos@gfenergy.gr
mailto:info@newenergy.gr
mailto:amantziaras@elinbi.gr
mailto:rena@manossa.gr



