
Σατινίδης Σσμεών 

 
Σα βηνθαχζηκα είλαη ην κφλν θαηάιιειν δηαζέζηκν ππνθαηάζηαην ηεο 

βελδίλεο θαη ηνπ ληήδει ζηηο κεηαθνξέο. Βηνθαχζηκα φπσο ην βηνληήδει 

θαη ε βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αλακεκηγκέλα κε ηα 

ζπκβαηηθά θαχζηκα ζε πνιιέο ρψξεο.  

ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη φηη ην 10% ησλ ζεκεξηλψλ ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ ζα αληηθαηαζηαζεί κε βηνθαχζηκα κέρξη ην 2020.  

Τι σσνεπάγεται ε τρήσε βιοκασσίμων ως προς τεν επιβάρσνσε τοσ αέρα με 

ρύποσς;  

Απάνηηζη. 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη φιν θαη πην έληνλν, 

ελψ νη αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, 

ψζεζαλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), θαζψο απηέο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη 

ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ επηβιαβψλ 

επηπηψζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαθίλεζαλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ είλαη θαηαξράο ε πιεζψξα πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ, κε πξσηαγσληζηή ηνλ  κεηαθνξηθφ ηνκέα πνπ  είλαη 

πξαθηηθά 100% εμαξηψκελνο απφ ην πεηξέιαην, θαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, εθφζνλ απηέο κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ αλακέλνληαη λα απμεζνχλ παξά ηνλ ζπκθσλεζέληα ζηφρν κείσζεο απηψλ 

κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο φζν θαη ζηηο αλακελφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο. χκθσλα κε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ηα βηνκεραληθά αλεπηπγκέλα θξάηε ππνρξενχληαη λα 

κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο έμη αεξίσλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2008-2012, ζε πνζνζηφ 5,2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

1990. 

Ζ βηνκάδα ζεσξείηαη ινηπφλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, πεγή ηνπ κέιινληνο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν 1990 ήηαλ ήδε αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξεο πεγέο ελέξγεηαο ζην θφζκν, εθνδηάδνληαο ην 13% ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο αξρηθήο ελέξγεηαο. (Hall D.O., 1997). 

Καηά ζπλέπεηα, ε βηνκάδα κπνξεί λα θαεί απεπζείαο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο 

θαη ειεθηξηζκνχ ή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζηεξεφ, αέξην ή πγξφ θαχζηκν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο φπσο ε δχκσζε γηα ηελ παξαγσγή 

αιθννιψλ, βαθηεξηαθή δχκσζε γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ηέινο αεξηνπνίεζε 

γηα ηελ παξαγσγή ππνθαηάζηαησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ζ ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο (βηνελέξγεηα ή „πξάζηλε ελέξγεηα‟) είλαη δεπηεξνγελήο 

ειηαθή ελέξγεηα. Ζ βηνκάδα απνηειεί κηα δεζκεπκέλε θαη απνζεθεπκέλε κνξθή ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ε ρισξνθχιιε ησλ θπηψλ 

κεηαζρεκαηίδεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα κε κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο 



βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ην λεξφ, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα 

θαηαλφξγαλα ζπζηαηηθά απφ ην έδαθνο. (Σζνχηζνο Θ., 2004).  

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη φηη είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαη 

φηη παξέρεη ελέξγεηα απνζεθεπκέλε κε ρεκηθή κνξθή. Ζ αμηνπνίεζή ηεο κπνξεί λα 

γίλεη κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο. αλ πιενλέθηεκά ηεο θαηαγξάθεηαη θαη ην φηη 

θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο δελ δεκηνπξγνχληαη νηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ζαλ κνξθή 

ελέξγεηαο ε βηνκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκνξθία, ρακειφ ελεξγεηαθφ 

πεξηερφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ιφγσ ρακειήο ππθλφηεηαο θαη 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, επνρηθφηεηα, κεγάιε δηαζπνξά, θιπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλεπάγνληαη επηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά, δπζθνιίεο ζηε 

ζπιινγή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηεο. αλ ζπλέπεηα ην θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο ζε 

εχρξεζηεο κνξθέο ελέξγεηαο παξακέλεη πςειφ. (Γνπζγνπξηψηεο Ζ., 2005) . 

Ζ βηνκάδα απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο θσηνζχλζεζεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ κε 

πξψηεο χιεο ην λεξφ θαη ην CO2. χγρξνλεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην 

πεξηβάιινλ δελ επηβαξχλεηαη απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ (CO, CO2, SOx, εθηφο ηνπ 

NOx) θαηά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα βηνθαχζηκα ή ηελ βηνκάδα. Πξάγκαηη, 

θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζε «πξάζηλε ελέξγεηα» φια ζρεδφλ ηα ζηνηρεία 

επηζηξέθνπλ σο ζηάρηε ζην έδαθνο. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο ή κεδεληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε ζείν νη 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (S02) είλαη κεδεληθέο ή πνιχ ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά θαχζηκα. Δπίζεο, δελ πεξηέρνπλ αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, έρνπλ 

ρακειέο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟρ), εηδηθά ε βηναηζαλφιε, κνλνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα (C0), άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αηζάιεο (αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα), ζρήκα 1. ( Αγεξίδεο Γ. Μπξζίλε Υ.,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 1: Ποσοστό μείωσες των εκπομπών με τεν περιεκτικότετα τοσ κασσίμοσ σε 

βιοντήδελ ( Πεγή <<Biofuels for Trasport- International Perspective>>,International 

Energy Agenncy ,April 2004). 

 

 

ηνλ νηθνλνκηθνθνηλσληθφ ηνκέα, ε βηνκάδα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο. Ζ εηζαγσγή θαπζίκσλ κεηψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, 

έρνληαο σο ζπλέπεηα αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ νδεγία 2003/30/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο «βηνθαχζηκν» 

νξίδεηαη ην πγξφ ή αέξην θαχζηκν γηα ηηο κεηαθνξέο ην νπνίν παξάγεηαη απφ βηνκάδα. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξντφλησλ ηα νπνία ζεσξνχληαη βηνθαχζηκα είλαη ηα 

παξαθάησ: 

α) «βηναηζαλφιε»: αηζαλφιε ε νπνία παξάγεηαη απφ βηνκάδα ή/θαη απφ ην 

 



βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν. 

β) «ληήδει βηνινγηθήο πξνέιεπζεο»: κεζπιεζηέξαο ν νπνίνο παξάγεηαη απφ θπηηθά ή 

δσηθά έιαηα, πνηφηεηα ληίδει γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν. 

γ) «βηναέξην»: θαχζηκν αέξην ην νπνίν παξάγεηαη απφ βηνκάδα ή/θαη απφ ην 

βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ, ην νπνίν κπνξεί λα θαζαξηζηεί θηάλνληαο 

πνηφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν ή μπιαέξην. 

δ) «βηνκεζαλφιε»: κεζαλφιε ε νπνία παξάγεηαη απφ βηνκάδα, γηα ρξήζε σο 

βηνθαχζηκν. 

ε) «βηνδηκεζπιεζηέξαο»: δηκεζπιεζηέξαο ν νπνίνο παξάγεηαη απφ βηνκάδα, γηα ρξήζε 

σο βηνθαχζηκν. 

ζη) «βην-ΔΣΒΔ (αηζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο)»: ΔΣΒΔ ν νπνίνο παξάγεηαη απφ 

βηναηζαλφιε. Σν θαη‟νίθνλ πνζνζηφ βην-ΔΣΒΔ ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο βηνθαχζηκν 

αλέξρεηαη ζε 47%. 

δ) «βην-ΜΣΒΔ (κεζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο)»: θαχζηκν ην νπνίν παξάγεηαη απφ 

βηνκεζαλφιε. Σν θαη‟νίθνλ πνζνζηφ βην-ΜΣΒΔ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο 

βηνθαχζηκν αλέξρεηαη ζε 36%. 

ε) «ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα»: ζπλζεηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο ή κείγκαηα ζπλζεηηθψλ 

πδξνγνλαλζξαθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ βηνκάδα. 

ζ) «βηνυδξνγφλν»: πδξνγφλν ην νπνίν παξάγεηαη απφ βηνκάδα ή/θαη απφ ην 

βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν. 

η) «θαζαξά θπηηθά έιαηα»: έιαηα απφ ειαηνχρα θπηά, παξαγφκελα κε ζπκπίεζε, 

έθζιηςε ή αλάινγεο κεζφδνπο, θπζηθά ή εμεπγεληζκέλα αιιά κε ρεκηθψο 

ηξνπνπνηεκέλα, φηαλ είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ηχπν ηνπ νηθείνπ θηλεηήξα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο [Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2003]. 

ηελ παγθφζκηα αγνξά, ηα πγξά βηνθαχζηκα θαη θπξίσο ην βηνληήδει θαη ε 

βηναηζαλφιε θπξηαξρνχλ απηή ηελ πεξίνδν σο ηα πην ηερληθψο εθηθηά θαη εκπνξηθά 

δηαζέζηκα ελαιιαθηηθά θαχζηκα.  

Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε ζχγθξηζε κε θαχζηκα βαζηζκέλα ζην πεηξέιαην 

πεξηιακβάλνπλ: 

♦ Σν βηνληήδει κεηψλεη ηηο εθπνκπέο CO πεξίπνπ 50% θαη CO2 θαηά 78,45% ζε 

θαζαξή βάζε επεηδή ν άλζξαθαο ζηηο εθπνκπέο βηνληήδει αλαθπθιψλεηαη απφ 

ηνλ άλζξαθα πνπ ήηαλ ήδε ζηελ αηκφζθαηξα, παξά ηελ χπαξμε λένπ άλζξαθα 

απφ ην πεηξέιαην πνπ δηαρσξίζηεθε ζηε γήηλε επηθάλεηα. 

♦Σν βηνληήδει πεξηέρεη ιηγφηεξνπο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο 

Βenzofluoranthene: κείσζε 56%,  Benzopyrenes: κείσζε 71%. 

♦ Απνβάιιεη επίζεο εθπνκπέο ζείνπ (SO2), επεηδή ην βηνληήδει δελ πεξηέρεη 

ζείν. εκαληηθή κείσζε ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ ρξήζε 100% βηνληήδει κπνξεί λα κεηψζεη ηηο θαζαξέο εθπνκπέο CO2 θαηά 40-

50%, αληίζηνηρα ε ρξήζε κίγκαηνο 5% κεηψλεη ην CO2 θαηά 2– 2.5%. 

Σν βηνληίδει είλαη βηνδηαζπψκελν θαη φηη δξα πεξηνξηζηηθά ζηηο εθπνκπέο νξηζκέλσλ 

αεξίσλ ξχπσλ θαη ηνπ θαπλνχ(McGill et al. 2003, Μπαξάθνο). 

♦ Σν βηνληήδει κεηψλεη ηνπιάρηζηνλ 65% ηηο εθπνκπέο ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ 

(κηθξά κφξηα ησλ ζηεξεψλ πξντφλησλ θαχζεο). Σν βηνληήδει παξάγεη πεξηζζφηεξα 

νμείδηα ηνπ αδψηνπ απφ ην πεηξνλη;ήδει κέζσ ηεο ρξήζεο θαηαιπηψλ. Σα νρήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεηξνληήδει ζπλήζσο δελ έρνπλ θαηαιπηηθνχο κεηαηξνπείο 

επεηδή ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν ζηα θαχζηκα ηνπο, ηνπο θαηαζηξέθεη, αιιά ην 

βηνληήδει δελ πεξηέρεη ζείν. Ζ αχμεζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ κπνξεί επίζεο λα 

νθείιεηαη ζηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε δεθαεμάλην ηνπ βηνληήδει. Οη 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη θαη ξπζκηζκέλνη θηλεηήξεο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ απηήλ 

ηελ αχμεζε. 



♦ Έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα δεθαεμαλίσλ απφ ην πεηξνληήδει, θαη επνκέλσο 

αλαθιέγεηαη γξεγνξφηεξα φηαλ ςεθάδεηαη ζηε κεραλή. 

Ζ Οδεγία 2003/30/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο 

ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πεηξειαίνπ ληίδει ή ηεο βελδίλεο ζηηο κεηαθνξέο ζε θάζε θξάηνο κέινο. Ζ Οδεγία 

θαζνξίδεη ηηκή αλαθνξάο γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο έσο ηηο 31/12/2005 ην 2% βάζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ 

ληίδει πνπ δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο. Έσο ηηο 31/12/2010 ην πνζνζηφ 

απηφ ζα πξέπεη λα έρεη αλέιζεη ζε 5,75%. (Δζληθή έθζεζε γηα βηνθαχζηκα, 2004). 

Με ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην κέρξη ηηο 

31/12/2004, έηζη ψζηε ηα βηνθαχζηκα ή άιια αλαλεψζηκα θαχζηκα λα εηζαρζνχλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά θαπζίκσλ κεηαθνξψλ, ε αξκφδηα δηεχζπλζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζπλεπηθνπξνχκελε 

απφ ην εξγαζηήξην θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 

θαη ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο μεθίλεζε ζεηξά επαθψλ κε φινπο ηνπο 

εγρψξηα εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα θαπζίκσλ/βηνθαπζίκσλ, θαζψο θαη ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο θαη Μεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αιιά θαη εηδηθνχο 

ζηνλ ηνκέα βηνθαπζίκσλ απφ δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζεκεηψλεηαη φηη ην βηνληήδει παξάγεηαη 

κέζσ εζηεξνπνίεζεο απφ πξψηεο χιεο θπηηθά έιαηα (αιιά θαη δσηθά ιίπε) θαη 

κεζαλφιε, απφ φπνπ παξάγεηαη θαη γιπθεξίλε σο παξαπξντφλ ελψ ε βηναηζαλφιε 

κέζσ δχκσζεο απφ πξψηεο χιεο ζε πδαηάλζξαθεο. Μεγάιν κέξνο ησλ πξψησλ πιψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δχν ππφ θαηαζθεπή κνλάδεο παξαγσγήο βηνληήδει είλαη 

εηζαγφκελα ιάδηα (θπξίσο θξακβέιαην θαη ζνγηέιαην), ελψ ηα εγρψξηα ιάδηα (θπξίσο 

βακβαθέιαην θαη ρξεζηκνπνηεκέλα ηεγαλέιαηα) έρνπλ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ζήκεξα ππάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή βηνληήδει φπνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

αλακέλεηαη λα παίμνπλ ην ειηέιαην θαη ην βακβαθέιαην θαζψο θαη ην θξακβέιαην 

(φηαλ ππάξμεη ζπζηεκαηηθή εγρψξηα θαιιηέξγεηα ηεο ειαηνθξάκβεο), ελψ ην 

θαπλέιαην θαη ην ληνκαηέιαην απνηεινχλ πνιιά ππνζρφκελεο ελαιιαθηηθέο πξψηεο 

χιεο.  Γηα ηε βηναηζαλφιε ζεκαληηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα παίμεη ν γιπθφο ζφξγνο πνπ 

έρεη πςειφηεξε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ζε βηναηζαλφιε απφ ην δαραξφηεπηιν θαη απφ 

δνθηκαζηηθέο θαιιηέξγεηεο δείρλεη λα επδνθηκεί ζε φιε ηε ρψξα. Γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ, είλαη απαξαίηεηε, ζε πξψηε θάζε, ε απνθνξνιφγεζή 

ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλε αληαγσληζηηθά έλαληη ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ δεδνκέλν 

φηη έρνπκε δηπιάζηα ηηκή ex factory (ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη θφξνη). Καηά 

ζπλέπεηα δηάθνξα ζελάξηα κεξηθήο ή νιηθήο απνθνξνιφγεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

βάζεη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Οδεγίαο 2003/30/ΔΚ, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο 

ηειηθήο ηηκήο θαηαλαισηή. Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ νξηζηηθή πηνζέηεζε ηεο 

πνιηηηθήο απνθνξνιφγεζεο ησλ βηνθαπζίκσλ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο, ηερληθννηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο επηπηψζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηε ρψξα.(Δζληθή έθζεζε γηα βηνθαχζηκα, 2004). Γηα 

ηελ παξαγσγή βηνληήδει ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ππνιείκκαηα ειαίσλ θαη 

ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ειίαλζνη, έρνπλ δνθηκαζηεί θαη άιισλ εηδψλ 

θαιιηέξγεηεο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

(Παλνχηζνπ Κ., 2003) . 

Ζ Δπξψπε είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο βηνληήδει παγθνζκίσο (Γεξκαλία, Γαιιία 

κεγαιχηεξνη παξαγσγνί εληφο ηεο ΔΔ). 



 Πιενλέθηεκα Βηναηζαλφιεο: εκαληηθή κείσζε ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  Ζ ρξήζε 100% βηναηζαλφιεο κεηψλεη ηηο εθπνκπέο CO2 θαηά 50-60%. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη: 

Ζ βηναηζαλφιε είλαη επξέσο παξαγφκελν βηνθαχζηκν κε πεξηζζφηεξα απφ 20 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο παγθφζκηα παξαγσγή εηεζίσο (θπξίσο ζε ρψξεο Βξαδηιία θαη 

ΖΠΑ). Σα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο ΔΔ25 είλαη πνιχ κηθξφηεξα. Σν 2006, ε 

παξαγσγή βηναηζαλφιεο αλήιζε ζε 1560 ρηιηάδεο ηφλνπο (eBIO, production data 

2006). πγθξηηηθά κε ην 2005, απμήζεθε ε παξαγσγή θαηά 73%, πνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνλ δηπιαζηαζκφ ηεο παξαγσγήο βηναηζαλφιεο απφ αιθνφιε ζε θξαζί. Ζ 

Γεξκαλία θαηέρεη ηελ πςειφηεξε παξαγσγή, ε Ηζπαλία ηελ αχμεζε ελψ θαηλνχξγηεο 

ρψξεο ( Οπγγαξία, Ληζνπαλία θαη Σζερία) μεθίλεζαλ ηελ παξαγσγή. 

αλ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζαθραξνχρα, θπηηαξηλνχρα θη ακπινχρα θπηά (ζηηάξη, θαιακπφθη, ζφξγν, ηεχηια, 

θ.ά). ηελ Διιάδα νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξαρζεί 

βηναηζαλφιε είλαη νη παξαδνζηαθέο: ζηηάξη, θξηζάξη, αξαβφζηηνο, δαραξφηεπηια θαη ε 

«λέα» θαιιηέξγεηα ηνπ γιπθνχ ζφξγνπ. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έρεη εθθξάζεη ε Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο. 

Σν βηνληήδει είλαη κεζπιεζηέξαο, ν νπνίνο παξάγεηαη θπξίσο απφ θπηηθά 

έιαηα κε κεηεζηεξνπνίεζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κφλν ηνπ ή ζε κείγκα 

ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο. Κχξηεο πξψηεο χιεο ζηελ ΔΔ είλαη ην θξακβέιαην θαη ην 

ειηέιαην ελψ δνθηκάδνληαη θαη άιια θπηηθά ιάδηα φπσο βακβαθέιαην, θνηληθέιαην, 

θ.ά. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν θχξηνο παξαγσγφο βηνληήδει ζε παγθφζκην 

επίπεδν, κε θχξηα πξσηαγσλίζηξηα ηελ Γεξκαλία. Ζ αληίζηνηρε παξαγσγή ζε 

βηνθαχζηκν αλήιζε ζε 4,89 εθαη. ηφλνπο γηα ην 2006 (54% αχμεζε απφ ην 2005). Ζ 

παξαγσγή απηή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 3 εθαηνκκχξηα εθηάξηα θαιιηεξγήζηκεο γεο 

απφ 120 δηαθνξεηηθά είδε θπηψλ, θπξίσο ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε 

Ηηαιία θαη ε Γαιιία. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απμεηηθή ηάζε κε 

παξαγσγή πνπ θζάλεη ζηνπο 42 ρηιηάδεο ηφλνπο γηα ην έηνο 2006 (European 

Commission, 2006). 

Έρεη δηαπηζησζεί, απφ κειέηεο, φηη ε ρξήζε ελφο θηινχ βηνληήδει νδεγεί ζηελ 

κείσζε 3 θηιψλ CO2, δειαδή εμαζθαιίδεηαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 65-90% ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα (European Biodiesel Board). 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα πνζνηηθά κεγέζε απφ πξφζθαηεο κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ: 

Μηα πξφζθαηε κειέηε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεάπνιηο ζηηο ΖΠΑ, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην βηνληήδει ζπληζηά θαιχηεξε επηινγή απφ ηε βηναηζαλφιε: ε 

βηναηζαλφιε απφ θαιακπφθη απνδίδεη 25% πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ απηή πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο, ελψ ην βηνληήδει απφ ζπφξνπο ζφγηαο απνδίδεη 

93% πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. πγθξίλνληαο κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ε βηναηζαλφιε 

παξάγεη 12% ιηγφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ ην βηνληήδει 41% 

ιηγφηεξεο. 

Αλάινγε κειέηε ζην ΗΡΔΝ, ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Πεξηβάιινληνο έδεημε φηη ε ρξήζε 

βηνληήδει δεκηνπξγεί 75% ιηγφηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ ε ρξήζε 

βηναηζαλφιεο 60% ιηγφηεξα. Σα κεγέζε απηά είλαη ηα κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί.  

Σα βηνθαχζηκα, σο βηναηζαλφιε, θαιχπηνπλ ζηε Βξαδηιία ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

'80 ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο ζε θαχζηκα θίλεζεο, ελψ θαη ζηηο ΖΠΑ ε 

βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο Πνιηηείεο ή ζε νξηζκέλεο ρξήζεο (αγψλεο 

ηαρχηεηαο) θαη πξηλ απφ ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. 



ηελ Δπξψπε, ηψξα αξρίδνπλ ηα βηνθαχζηκα λα δηεθδηθνχλ κέξνο ηεο αγνξάο 

θαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ Οδεγία 2003/30 νξίδεη φηη 

κέρξη ην 2010 ην 5,75% ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη 

βηνθαχζηκα θαη ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα πάξνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα 

ελαξκνληζηνχλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη λα αλαπηπρζεί ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε 

ηνπο. 
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