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Σύντοµη Περίληψη  

 

Η εργασία αυτή πραγµατεύεται την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ανάπτυξη των βιοκαυσίµων. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες η δηµιουργία 

εναλλακτικών καυσίµων από ενεργειακά φυτά είναι πλέον οικονοµικά εφικτή. Λόγω 

των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που αυτά προσφέρουν, η παραγωγή τους προβάλει 

πλέον ως επιτακτική ανάγκη. Τις επόµενες δεκαετίες αναµένεται να αντικατασταθεί 

ένα σηµαντικό µέρος των ορυκτών καυσίµων από βιοκαύσιµα. Εκτός από τα 

πολλαπλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα που θα επιφέρουν, τα βιοκαύσιµα 

συνοδεύονται από εξίσου σηµαντικά κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη. Ήδη σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν ληφθεί µια σειρά µέτρων µε στόχο την 

προώθηση και στήριξη των βιοκαυσίµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε εξαρχής υπέρ 

της προοπτικής ανάπτυξης των βιοκαυσίµων και έσπευσε να δώσει κίνητρα στους 

αγρότες για να τα παράγουν. Στην Ελλάδα η παραγωγή βιοκαυσίµων ξεκίνησε, αλλά 

µε πολλά προβλήµατα. Η συνέχιση της παραγωγής θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν 

χαραχτεί µια συνετή και αποδοτική ενιαία στρατηγική για τα βιοκαύσιµα. Την εποχή 

που η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

είναι γεγονός, τα µέτρα για την προώθηση των βιοκαυσίµων είναι το ελάχιστο που 

µπορεί να κάνει η ανθρωπότητα για το σπίτι της, τον πλανήτη γη. 

 

 

Σύντοµο βιογραφικό 

Ο Σίλβεστρος Παρχαρίδης κατάγεται από το Πρωτοχώρι Κοζάνης, όπου γεννήθηκε, 

έζησε και µεγάλωσε. Αποφοίτησε το 2003 από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα «Η εµφάνιση 

των εθνικών ιδεών και η συγκρότηση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια». 

Εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως δόκιµος έφεδρος αξιωµατικός των ειδικών 

δυνάµεων. Σήµερα είναι τελειόφοιτος του µεταπτυχιακού προγράµµατος Πολιτική 

Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο πληθυσµός του πλανήτη είναι 6 δις και συνεχίζει να αυξάνεται. Ένα 

χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η απληστία µε αποτέλεσµα οι  φυσικοί πόροι να 

καταναλώνονται µε ιλιγγιώδη ρυθµό. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει πάντοτε η 

προσπάθεια συνεχής βελτίωσης του τεχνικού κόσµου µε τελικό αποτέλεσµα την 

καταστροφή του φυσικού κόσµου. Η φύση διαστρέφεται και οµογενοποιείται µε 

µονοκαλλιέργειες. Και αυτό είναι το λιγότερο. Η ανθρωπότητα σήµερα µάχεται 

πραγµατικά για την διεκδίκηση των µειωµένων πόρων. Στην κούρσα της αρπαγής 

των πόρων της γης οι πεπερασµένοι φυσικοί πόροι παραγωγής ενέργειας µειώνονται 

ανησυχητικά. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου επιτείνεται και η θερµοκρασία του 

πλανήτη αυξάνεται. 

 Το ευχάριστο είναι ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει την 

ισορροπία στον πλανήτη. Γενναίες είναι οι προσπάθειες των µη κυβερνητικών 

οργανισµών που µάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενηµέρωση των 

πολιτών και τον περιορισµό της αλόγιστης χρήσης των φυσικών ενεργειακών πόρων. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αυτό µαρτυρεί η ενεργειακή πολιτική της η οποία είναι σχεδιασµένη έτσι 

ώστε να µειωθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου µέσω της µείωσης των εκποµπών 

ρύπων. Απώτερος στόχος της είναι να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µια νέα 

βιοµηχανική επανάσταση στην Ευρώπη η οποία θα προωθεί την ανάπτυξη των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

 Με τα σηµερινά δεδοµένα θεωρείται βέβαιη η αύξηση της θερµοκρασίας της 

ευρωπαϊκής ηπείρου κατά πέντε βαθµούς στον 21ο αιώνα. Η τεχνολογία για την 



 

 

4

µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου υπάρχει. Η βιοµηχανία ωστόσο είναι 

απρόθυµη να την υιοθετήσει, γιατί θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτός ο 

σύγχρονος καπιταλιστικός τρόπος σκέψης οδηγεί στην ασύδοτη εκµετάλλευση των 

φυσικών πόρων, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη και 

άρα του ανθρώπου. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου θα 

πρέπει πλέον να προσανατολιστεί στις νέες µορφές ενέργειας που είναι ανανεώσιµες. 

Επιβάλλεται να γίνει κατανοητό πως είναι προς το συµφέρον των µεγάλων 

βιοµηχανιών η στροφή προς αυτού του είδους την ενέργεια και όσο πιο σύντοµα το 

συνειδητοποιήσουν, τόσο το καλύτερο γι’ αυτές και για την ανθρωπότητα. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο των βιοκαυσίµων στο 

χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ως ένα κοµµάτι των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, τα βιοκαύσιµα είναι το πρώτο εύκολο βήµα που µπορούν να κάνουν οι 

βιοµηχανίες για το καλό όλων µας. Η παραγωγή και η χρήση βιοκαυσίµων θα έχει 

ευεργετικά αποτελέσµατα, όχι µόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην 

παγκόσµια αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο 

και οι ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης για τις αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες θα 

τα παράγουν. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται µια καταγραφή των βασικών εννοιών που 

αφορούν τα βιοκαύσιµα. Έτσι γίνεται εξ αρχής κατανοητό στον αναγνώστη το 

αντικείµενο της έρευνας. Αρχικά αναλύονται περιγραφικά τα είδη των βιοκαυσίµων 

ανάλογα µε τη µορφή τους: υγρά, στερεά και αέρια. Παράλληλα αναλύονται οι 

διάφορες έννοιες του τοµέα των βιοκαυσίµων όπως οι ενεργειακές καλλιέργειες, το 

βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Επίσης θα αναφερθούν οι τρόποι και το κόστος 

παραγωγής των βιοκαυσίµων. Καλό θα ήταν να δοθεί στον αναγνώστη µια 

ολοκληρωµένη εικόνα µε µια ανάλυση όλων των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων των βιοκαυσίµων. Έτσι θα γίνουν κατανοητοί και οι λόγοι της 

υιοθέτησης µιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα βιοκαύσιµα. Το πρώτο 

κεφάλαιο έχει ως στόχο την εισαγωγή στο θέµα. Εδώ δεν θα γίνει ακόµα πλήρης 

αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα βιοκαύσιµα που είναι και το βασικό θέµα 

αυτής της εργασίας. 

 Η αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές γίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Αρχικά 

κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο, 
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ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, µέσα στην οποία εντάσσονται και οι πολιτικές 

για τα βιοκαύσιµα. Αυτές διακρίνονται σε εφτά κατηγορίες: η τόνωση της ζήτησης 

για βιοκαύσιµα, η αποκόµιση περιβαλλοντικών ωφεληµάτων, η ανάπτυξη της 

παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων, η επέκταση του εφοδιασµού µε πρώτες ύλες, 

η ενίσχυση ευκαιριών για εµπορικές συναλλαγές, η υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες 

χώρες και η υποστήριξη σε έρευνα και ανάπτυξη. Αφού παρουσιαστεί η στρατηγική 

της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα, θα ακολουθήσει µια αναφορά στις µελλοντικές 

προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της ανάπτυξης των βιοκαυσίµων στην 

ΕΕ. Τέλος το ενδιαφέρον της εργασίας θα στραφεί στις δυνατότητες ανάπτυξης 

βιοκαλλιεργειών και παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ελλάδα. 
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα γίνει ξεκάθαρο τι εννοούµε µε 

τον όρο βιοκαύσιµα. Θα δούµε σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται αυτά και θα γίνει 

ανάλυση των τύπων βιοκαυσίµων, επειδή τα βιοκαύσιµα δεν είναι ακόµη ευρέως 

γνωστά στη χώρα µας. Θα γίνει αναφορά σε όλα τα είδη βιοκαυσίµων και θα 

αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των πιο διαδεδοµένων. Επίσης θα βρούµε την 

συµβολή τους στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ξεκάθαρα 

πρέπει να γίνουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Τέλος θα γίνει µια 

αναφορά στο κόστος παραγωγής και θα αναζητηθούν τρόποι µείωσης αυτού.   

 

 

1.1 Τα βιοκαύσιµα 

 

 Σύµφωνα µε την «Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων 

ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές» τα βιοκαύσιµα είναι υγρά ή 

αέρια καύσιµα για τις µεταφορές τα οποία παράγονται από βιοµάζα. Βιοµάζα είναι 

«το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων από 

γεωργικές (συµπεριλαµβανοµένων φυτικών και ζωικών ουσιών), δασοκοµικές και 

συναφείς βιοµηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα 
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των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων»1. Με λίγα λόγια βιοµάζα είναι 

οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς. Η βιοµάζα για 

ενεργειακούς σκοπούς περιλαµβάνει κάθε τύπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την παραγωγή βιοκαυσίµων. Καλό θα ήταν να διαχωρίσουµε τη βιοµάζα σε δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι υπολειµµατικές µορφές (τα κάθε είδους φυτικά 

υπολείµµατα, ζωικά απόβλητα και τα απορρίµµατα) και η δεύτερη η βιοµάζα που 

παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες. 

 Τα πιο σηµαντικά και διαδεδοµένα βιοκαύσιµα είναι τα εξής: η βιοαιθανόλη, 

το βιοντίζελ, το βιοαέριο,  η βιοµεθανόλη, ο βιοδιµεθυλαιθέρας, το βιο-ΕΤΒΕ 

(αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), το βιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), τα 

συνθετικά βιοκαύσιµα, το βιοϋδρογόνο και τα καθαρά φυτικά έλαια. Μπορούν να 

διατίθενται στο εµπόριο ως αµιγή προϊόντα ή µε υψηλή περιεκτικότητα σε παράγωγα 

πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ποιοτικά πρότυπα που ισχύουν για τις 

µεταφορές. Συνήθως τα βιοκαύσιµα αναµιγνύονται µε τα συµβατικά καύσιµα σε 

ποσοστό µέχρι 5%. Σε περίπτωση που αυτό το ποσοστό είναι µεγαλύτερο θα πρέπει 

να υπάρχει ειδική σήµανση στα σηµεία πωλήσεων.2 

 Για πολύ κόσµο τα βιοκαύσιµα είναι ακόµη σχετικά άγνωστα. Είτε σε υγρή 

µορφή όπως η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ είτε σε αέρια, όπως το βιοαέριο και το 

βιοϋδρογόνο, τα βιοκαύσιµα είναι απλώς καύσιµα που παράγονται από βιολογικές 

πηγές: 

• Από τα τεύτλα, το σόργο, το σιτάρι, τον αραβόσιτο και άλλα αµυλούχα µπορεί 

εύκολα να παραχθεί βιοαιθανόλη η οποία χρησιµοποιείται σαν υποκατάστατο 

βενζίνης στην κίνηση οχηµάτων, είτε αυτούσια είτε σε ανάµιξη µε τη 

συµβατική. 

• Κυτταρινικά υλικά, όπως χόρτα, δέντρα και διάφορα απορρίµµατα από 

καλλιέργειες, παραγωγή ξυλείας, αστικά στερεά υπολείµµατα µπορούν επίσης 

να µετατραπούν σε αλκοόλες. Η διαδικασία ωστόσο είναι πιο περίπλοκη σε 

σχέση µε την µετατροπή των αµυλούχων. Με αυτά τα υλικά µπορούν επίσης να  

παραχθούν διάφορα αέρια, όπως υδρογόνο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

                                                 
1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων 
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές», (ΕΕ L 123), σελ. 44. 
2 Στο ίδιο, σελ. 45. 
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κατευθείαν σε ειδικά οχήµατα ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραχθεί 

συνθετικό αέριο το οποίο µε τη σειρά του µπορεί να µετατραπεί σε υγρά 

καύσιµα, όπως βιοδιµεθυλαιθέρας, συνθετική βενζίνη και ντίζελ. 

• Ο ηλίανθος, η ελαιοκράµβη, το βαµβάκι, η σόγια κ.α. µπορούν να µετατραπούν 

σε µεθυλεστέρες ή αλλιώς βιοντίζελ. 

• Τα οργανικά απόβλητα µπορούν επίσης να µετατραπούν σε βιοκαύσιµα. Το 

χρησιµοποιηµένο λάδι µαγειρικής µπορεί να γίνει βιοντίζελ. Η κοπριά από ζώα 

ή ακόµη τα οργανικά απόβλητα των νοικοκυριών γίνονται βιοαέριο (π.χ. 

µεθάνιο), ενώ τα αγροτικά και δασικά υπολείµµατα γίνονται αιθανόλη. Η 

διάθεση αυτών των υλικών µπορεί να µην είναι µεγάλη, το κόστος τους όµως 

είναι µικρό ως µηδαµινό. Η µετατροπή των οργανικών αποβλήτων σε 

βιοκαύσιµα βοηθά επίσης στην µείωση του προβλήµατος διαχείρισης 

αποβλήτων.3 

 

 1.1.1 Τα υγρά βιοκαύσιµα 

 Τα υγρά βιοκαύσιµα χρησιµοποιούνται κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Η 

παραγωγή τους αυξήθηκε κατακόρυφα, γιατί τα υγρά βιοκαύσιµα είναι ο µόνος 

άµεσος τρόπος χρήσης ανανεώσιµης πηγής ενέργειας και απεξάρτησης των 

µεταφορών από τα εισαγόµενα καύσιµα. Η παραγωγή τους στην ΕΕ αυξάνεται µε 

ρυθµούς 26% ανά έτος και αποτελούν ήδη κοµµάτι της αγοράς καυσίµων για τις 

µεταφορές. Τα υγρά βιοκαύσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε στην καθαρή 

µορφή τους είτε αναµεµιγµένα µε καύσιµα που προέρχονται από πετρέλαιο. Η 

θέσπιση φοροαπαλλαγών για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης τους από την 

ΕΕ είναι γεγονός. Το κατά πόσο τα κράτη µέλη θα ξεκινήσουν ή θα αυξήσουν την 

παραγωγή τους εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Το σηµερινό κόστος 

παραγωγής τους είναι υψηλό σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα. Οι προοπτικές 

αύξησης της απασχόλησης που σχετίζονται µε τα υγρά βιοκαύσιµα είναι θετικές. 

Υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν 16 νέες θέσεις εργασίας για κάθε 1000 τόνους 

                                                 
3 International Energy Agency, Biofuels for Transport: An International Perspective, OECD, Paris, 
April 2004, σελ. 26 – 27. 
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βιοκαυσίµων που παράγονται, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Τα πιο διαδεδοµένα 

είδη υγρών βιοκαυσίµων είναι η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ.4 

 Η βιοαιθανόλη είναι το βιοκαύσιµο που παράγεται περισσότερο στον κόσµο 

µε τη Βραζιλία και τις Η.Π.Α. να είναι οι µεγαλύτεροι παραγωγοί. Στην Ε.Ε. η 

παραγωγή της παραµένει σχετικά χαµηλή παρά τη σταθερή ανοδική πορεία που έχει 

επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία. Παράγεται µέσω της επεξεργασίας των 

ζαχαροκάλαµων, των ζαχαρότευτλων, του καλαµποκιού, του κριθαριού, του σιταριού 

ή της ξυλείας. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής βιοαιθανόλης σήµερα βασίζεται 

σε καλλιέργειες που παλαιότερα παρήγαγαν τρόφιµα. Στο µέλλον η βασική πρώτη 

ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης δεν θα προέρχεται από φυτά που παράγουν 

τρόφιµα, αλλά από ειδικά φυτά και ενεργειακές καλλιέργειες γι’ αυτό το σκοπό. Έτσι 

θα µειωθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των βιοµηχανιών τροφίµων και ενέργειας που ήδη 

υπάρχει σήµερα.5 

 Η βιοαιθανόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα αυτοκίνητα µόνο εάν 

αναµιχθεί µε βενζίνη. Για να γίνει χρήση 100% καθαρής βιοαιθανόλης θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου. Έχουν κατασκευαστεί αυτοκίνητα που 

µπορούν να καταναλώσουν διαφόρων ειδών καύσιµα και µείγµατα που εκτείνονται 

από 100% πετρέλαιο6 µέχρι και µείγµα 85% βιοαιθανόλης και 15% πετρέλαιο (Ε85). 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση βιοαιθανόλης στα οχήµατα είναι 

σηµαντικά. Οι εκποµπές ρύπων είναι χαµηλότερες από αυτές της καύσης του 

πετρελαίου. Το µείγµα 85% βιοαιθανόλης και 15% πετρελαίου µπορεί να µειώσει τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 60 – 80% σε σύγκριση µε το καθαρό 

πετρέλαιο. Με το µείγµα 10% βιοαιθανόλης και 90% πετρελαίου εκπέµπονται 8% 

λιγότεροι ρύποι.7  

 Το δεύτερο υγρό βιοκαύσιµο που θα αναλύσουµε είναι το βιοντίζελ. Θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί δικαίως ως το βιοκαύσιµο της ΕΕ. Το βιοντίζελ 

δηµιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων µε µηχανή 

ντίζελ. Έτσι η µόνη αγορά στον κόσµο όπου διακινείται σε τόσο µεγάλο βαθµό το 

                                                 
4 European Commission, Directorate-General for Research Sustainable Energy Systems, Biomass: 
Green energy for Europe, European Communities, Belgium, 2005, σελ. 34. 
5 Στο ίδιο, σελ. 35. 
6 Με τον όρο πετρέλαιο εννοείται επεξεργασµένο πετρέλαιο µε τελική µορφή βενζίνης ή ντίζελ 
κίνησης για µεταφορικούς σκοπούς. 
7 Στο ίδιο, σελ. 35. 
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βιοντίζελ είναι η ευρωπαϊκή. Εδώ και µια δεκαετία ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής 

βιοντίζελ στην Ευρώπη είναι 34%. Το 79,5% των ευρωπαϊκών βιοκαυσίµων 

καλύπτεται από βιοντίζελ και η παραγωγή του σήµερα συντελείται σε όλες σχεδόν 

της χώρες της ΕΕ. 

 Το βιοντίζελ παράγεται από µια χηµική διαδικασία, την εστεροποίηση των 

λιπαρών οξέων που παράγονται από φυτικά έλαια. Το µεγαλύτερο µέρος της 

παραγωγής του προέρχεται από κραµβέλαιο, γιατί η ελαιοκράµβη είναι το µόνο φυτό 

που µπορεί να παράγει 1 - 1,5 τόνο λάδι ανά 10 στρέµµατα. Επίσης ως πρώτη ύλη 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν το ηλιέλαιο ή ακόµη και χρησιµοποιηµένα µαγειρικά 

λάδια. Στην πράξη όλα τα ντιζελοκίνητα οχήµατα µπορούν να φουλάρουν µε καθαρό 

ή αναµεµειγµένο µε πετρέλαιο βιοντίζελ. Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η 

ανάµειξη βιοντίζελ και βιοαιθανόλης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποια φορτηγά. 

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, του πιο ζηµιογόνου αερίου για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου, είναι χαµηλότερες, όταν γίνεται χρήση βιοντίζελ. Επίσης οι 

εκποµπές υδρογονανθράκων και κάπνας είναι χαµηλότερες σε σχέση πάντα µε τα 

µέχρι τώρα καύσιµα που προέρχονται από το πετρέλαιο. Επιπλέον µε το βιοντίζελ 

απελευθερώνονται λιγότερα σωµατίδια και, επειδή δεν εµπεριέχει θείο, δεν 

δηµιουργεί διοξείδιο του θείου (SO2) που προκαλεί όξινη βροχή. Οι εκποµπές 

διαφόρων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), από την άλλη, είναι κάπως µεγαλύτερες, 

εξαιτίας της ύπαρξης αζώτου στην ύλη της βιοµάζας. 

 

1.1.2 Τα στερεά βιοκαύσιµα 

 Τα στερεά βιοκαύσιµα µπορούν να παραχθούν από είδη βιοµάζας όπως 

ξυλεία, κατάλοιπα και παραπροϊόντα ξυλείας, ενεργειακές καλλιέργειες, γεωργικά 

κατάλοιπα και το καύσιµο µέρος των στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών). Το πιο 

διαδεδοµένο υλικό που χρησιµοποιείται ως στέρεο βιοκαύσιµο είναι το ξύλο. Η 

ακατέργαστη πρώτη ύλη έχει συνήθως τις εξής µορφές: κορµοί δέντρων, κλαδιά, 

διάφορα υπολείµµατα και φύλλα από τα δάση, φλούδες, πριονίδι και περιττά 

αποκόµµατα από πριονιστήρια, θραύσµατα και πλάκες από τη βιοµηχανία ξυλείας 

και ανακυκλώσιµο ξύλο από κατεδαφίσεις. Όλα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

κατευθείαν ως καύσιµο όπου είναι απαραίτητο. ∆ιαφορετικά, µετατρέπονται σε 
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τέτοια µορφή ώστε να µπορούν να µεταφερθούν, να αποθηκευτούν και τέλος να 

καούν.8  

 Η χρήση βιοκαυσίµων ξυλείας είναι σηµαντική και επιθυµητή στο βαθµό που 

επιτυγχάνεται αειφορία, µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και βελτίωση της 

δασοπονίας. Οι µεγαλύτεροι εκµεταλλευτές καυσίµων είναι εταιρίες παραγωγής 

θερµότητας και ηλεκτρισµού. Αν αυτές έρθουν πιο κοντά στην δασική 

εκµετάλλευση, θα επιτευχθεί µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.9  

 Στερεά βιοκαύσιµα µπορούν να παραχθούν και από άλλες πηγές όπως οι 

ενεργειακές καλλιέργειες και τα γεωργικά κατάλοιπα. Τα άχυρα, οι διάφορες 

φλούδες, τα κοτσάνια, τα κατάλοιπα της αποχύµωσης του ζαχαροκάλαµου και τα 

χόρτα αποτελούν παραδείγµατα γεωργικών υπολειµµάτων. Χρησιµοποιώντας όλα 

αυτά ως καύσιµα λύνεται και το πρόβληµα της κάθαρσής τους.  Επίσης ως στερεά 

βιοκαύσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αστικά απορρίµµατα, εάν 

ξεκαθαριστούν µέσα από αυτά, τα υλικά που µπορούν να γίνουν καύσιµα.10 

 

1.1.3 Τα αέρια βιοκαύσιµα 

 Τα πιο ευρέως διαδεδοµένα αέρια βιοκαύσιµα είναι το βιοαέριο και το 

υδρογόνο. Και τα δύο παράγονται από υπολείµµατα βιοµάζας µε χηµική 

επεξεργασία. Η χηµική σύσταση του βιοαερίου αποτελείται από ένα µίγµα 

υδρογονανθράκων και άλλων αερίων. Μπορεί να παραχθεί µε την ειδική επεξεργασία 

βοθρολυµάτων, χόρτων και άλλων άγριων φυτειών, κοπριάς και άλλων γεωργικών 

κατάλοιπων. Επίσης ως πρώτες ύλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα υπολείµµατα 

σφαγείων, εστιατορίων, µανάβικων και τα απόβλητα της φαρµακευτικής 

βιοµηχανίας. Το βιοαέριο µπορεί επίσης να εξαχθεί από τις επιχωµατώσεις των 

χωµατερών όπου σχηµατίζεται από µόνο του και, αν παραµείνει εκεί, προκαλεί 

σοβαρά προβλήµατα µόλυνσης του περιβάλλοντος. Το µεθάνιο που δηµιουργείται 

είναι αέριο που προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου και µάλιστα σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό από το διοξείδιο του άνθρακα.11 

                                                 
8 Στο ίδιο, σελ. 27 – 28. 
9 Στο ίδιο, σελ. 28. 
10 Στο ίδιο, σελ. 28. 
11 Στο ίδιο, σελ. 28.  



 

 

12

 Εργοστάσια παραγωγής βιοαερίου από γεωργικά κατάλοιπα υπάρχουν στις 

επαρχίες των περισσότερων κρατών µελών της ΕΕ. Λόγω της ιδιαίτερης µυρωδιάς 

που αναδύεται από αυτά, έχει δηµιουργηθεί δυστυχώς η άστοχη εντύπωση πως η 

βιοµάζα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας δεν είναι και τόσο φιλική προς το 

περιβάλλον. Ο βαθµός διαθεσιµότητας των χωµατερών για την παραγωγή βιοαερίου 

ποικίλει από χώρα σε χώρα. Σε µερικές περιπτώσεις είναι τόσο µεγάλος που το 

βιοαέριο από τις χωµατερές ανακτάται µε πλήρεις βιοµηχανικές τεχνολογίες. 

Πρόσφατα έχουν δηµιουργηθεί µονάδες κατανάλωσης βιοαερίου κοντά στους χώρους 

όπου αυτό παράγεται. Οι κύριες εφαρµογές του είναι η παραγωγή θερµότητας, 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο συνδυασµός αυτών. Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα του 

βιοαερίου είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας σε οποιοδήποτε εργοστάσιο 

που χρησιµοποιεί αέρια ως καύσιµα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να διοχετευτεί 

στο ήδη υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου. Εξάλλου το βιοαέριο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως καύσιµο για µεταφορές σε ειδικά τροποποιηµένα οχήµατα που 

καταναλώνουν αέριο. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση του 

πετρελαίου από βιοαέριο είναι πολλαπλά, όπως και για όλα τα βιοκαύσιµα. Αν και το 

βιοαέριο είναι φθηνότερο από τα συµβατικά καύσιµα, δεν χρησιµοποιείται ευρέως 

στις µεταφορές, γιατί υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης του οχήµατος την οποία λίγοι 

είναι πρόθυµοι να πραγµατοποιήσουν.12 

 Το δεύτερο πιο διαδεδοµένο και πολλά υποσχόµενο αέριο βιοκαύσιµο είναι το 

υδρογόνο. Ένα µεγάλο µέρος των ερευνών της ΕΕ για την ενέργεια είναι αφιερωµένο 

στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων του υδρογόνου για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της κοινότητας. Οι αποδόσεις του σε ενέργεια αναµένεται να είναι 

σηµαντικές. Το υδρογόνο είναι ένα καύσιµο τόσο «καθαρό» που κατά την καύση του 

δεν εκπέµπεται κανένα αέριο που να προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Το 

µόνο κατάλοιπο από την καύση του είναι αγνό νερό! Το υδρογόνο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί άµεσα στην παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού. Επίσης µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο στις µεταφορές. Η καύση του υδρογόνου παράγει µε 

εκπληκτικά αποδοτικό τρόπο θερµότητα και ενέργεια. Το µέλλον του υδρογόνου ως 

καύσιµο αν µη τι άλλο είναι ευοίωνο.13 

                                                 
12 Στο ίδιο, σελ. 29. 
13 Στο ίδιο, σελ. 29. 
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 Η βιοµάζα είναι µια πολλά υποσχόµενη και σηµαντική πηγή άντλησης 

υδρογόνου και µάλιστα είναι ανανεώσιµη. Το υδρογόνο µπορεί να παραχθεί από µια 

ευρεία γκάµα µορφών βιοµάζας όπως υδρογονάνθρακες, κυτταρίνη ή πρωτεΐνες µέσω 

βιολογικών διεργασιών. Υπό συνθήκες έλλειψης αέρα τα βακτηρίδια έχουν την 

ικανότητα να µετατρέπουν τη βιοµάζα σε υδρογόνο, βιοαέριο και αιθανόλη. Για να 

πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη βιολογική διεργασία παραγωγής ενέργειας, 

απαιτείται η διάθεση κάποιων χρηµατικών επενδύσεων. Αυτές υπάρχουν µόνο στις 

περιπτώσεις που η διεργασία είναι οικονοµικά αποδοτική είτε σε µικρή είτε σε 

µεγάλη κλίµακα.14   

 

 

1.2 Οι ενεργειακές καλλιέργειες 

 

 Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος παραγωγής βιοκαυσίµων είναι οι ενεργειακές 

καλλιέργειες οι οποίες είναι καλλιέργειες φυτών που παράγουν βιοµάζα, δηλαδή 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς, όπως παραγωγή 

θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων κ.α. Η 

ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-

οικονοµικά οφέλη. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι τα εξής: 

 Επιτυγχάνεται µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, λόγω του γεγονότος 

ότι η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην 

ατµόσφαιρα από την χρήση της βιοµάζας δεσµεύεται και πάλι από τα φυτά µε 

τη φωτοσύνθεση. 

 Προστατεύεται το έδαφος από διαβρώσεις, λόγω του πλούσιου υπέργειου 

τµήµατος και του ριζικού συστήµατος των πολυετών ενεργειακών 

καλλιεργειών. 

 Γίνεται σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, αφού πολλές ενεργειακές 

καλλιέργειες παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε 

βιοµάζα αξιοποιώντας απλώς τις χειµερινές βροχοπτώσεις και εποµένως δεν 

χρειάζονται άρδευση.  
                                                 
14 Στο ίδιο, σελ. 29. 
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 Γίνεται χαµηλή κατανάλωση λιπασµάτων σε σχέση µε τα φυτά που 

προορίζονται για τροφή. 

 Μειώνεται η χρήση των φυτοφαρµάκων, γιατί δεν προσβάλλονται από 

σοβαρές ασθένειες και έντοµα. 

 Γίνεται εκµετάλλευση εδαφών χαµηλής γονιµότητας, αφού οι ενεργειακές 

καλλιέργειες µπορούν να πραγµατοποιηθούν ακόµη και σε εγκαταλελειµµένες 

περιοχές χαµηλής γονιµότητας.15 

Τα εξίσου σηµαντικά κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη 

βιοκαλλιεργειών είναι τα εξής: 

• Προσφέρονται εναλλακτικές καλλιεργητικές λύσεις από τις επιδοτήσεις οι 

οποίες έχουν ήδη δροµολογηθεί. 

• Ενδυναµώνεται ο γεωργικός χώρος µέσω της δηµιουργίας της ανάγκης για 

προµήθεια νέων ποικιλιών, της βελτίωσης καλλιεργητικών µεθόδων και 

εξοπλισµού που θα υποστηρίζουν την παραγωγή των ενεργειακών φυτών. 

Έτσι δίνεται η ευκαιρία στην φθίνουσα γεωργική οικονοµία της ΕΕ και της 

Ελλάδας να ανανεωθεί και να οδηγήσει στην ανάπτυξη της γεωργικής 

βιοµηχανίας.  

• Αυξάνεται το αγροτικό εισόδηµα, αφού η απόδοση των ενεργειακών 

καλλιεργειών εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα σε σχέση µε τις 

συµβατικές καλλιέργειες. 

• Μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες και αναζωογονούνται οι λιγότερο 

ανεπτυγµένες γεωργικές οικονοµίες. Η εισροή νέων εισοδηµάτων από τις 

ενεργειακές καλλιέργειες θα ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο των περιφερειακών 

κοινωνιών και θα υποστηρίξει σηµαντικά τις υπανάπτυκτες γεωργικές 

περιοχές των χωρών. 

• Εξασφαλίζεται η αειφόρος περιφερειακή ανάπτυξη, διότι υπάρχει πλέον το 

περιζήτητο κίνητρο παραµονής του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Το 

                                                 
15 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ενεργειακές Καλλιέργειες για την παραγωγή υγρών και 
στερεών βιοκαυσίµων στην Ελλάδα: Οδηγίες για την ανάπτυξη µιας αειφόρου βιοµηχανίας, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Αθήνα, [χ,χ], σελ. 8 – 9. 
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κίνητρο αυτό είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση 

πρόσθετων εισοδηµάτων.  

• Μειώνεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο, λόγω των ενεργειακών σκοπών τους 

οποίους επιτελούν οι εν λόγο καλλιέργειες.16 

 Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στην παραγωγή υγρών 

βιοκαυσίµων από ενεργειακές καλλιέργειες που ευδοκιµούν στο ελληνικό έδαφος. 

Για την παραγωγή βιοντίζελ υπάρχει η δυνατότητα καλλιέργειας ηλίανθου, 

ελαιοκράµβης, βαµβακιού και σόγιας. Για την παραγωγή βιοαιθανόλης µπορούν να 

καλλιεργηθούν σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος, τεύτλα και γλυκό σόργο. Η απόδοση 

λίτρων βιοντίζελ ανά στρέµµα ποικίλει ανάλογα µε το κάθε φυτό. Ας υποθέσουµε ότι 

καλλιεργούµε ένα χωράφι που έχει έκταση ένα στρέµµα. Αν φυτέψουµε 

ελαιοκράµβη, θα παράγουµε 49-90 λίτρα βιοντίζελ. Αν φυτέψουµε ηλίανθο, 

παράγονται 43-75 λίτρα βιοντίζελ, µε βαµβάκι 18-25 λίτρα και µε σόγια 29-44. Για 

την παραγωγή βιοαιθανόλης µε την ίδια έκταση χωραφιού το σιτάρι παράγει 45-240 

λίτρα, ο αραβόσιτος 270, τα τεύτλα 600 και το σόργο 675-900 λίτρα βιοαιθανόλης.17 

 Εκτός από τα υγρά βιοκαύσιµα, υπάρχουν και στερεά βιοκαύσιµα. Η 

παραγωγή αυτών µπορεί να γίνει από ενεργειακές καλλιέργειες ευκαλύπτου, 

ψευδακακίας, καλαµιού, µίσχανθου, αγριαγκινάρας, switchgrass (είδος κεχριού), 

κυτταρινούχου σόργου και κενάφ. Αν υποθέταµε πάλι ότι καλλιεργούµε ένα χωράφι 

που έχει έκταση ένα στρέµµα, το ενεργειακό δυναµικό του ευκαλύπτου θα ήταν 0,8-

1,3 τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου, της ψευδακακίας 0,1-0,6 τόνοι, του καλαµιού 0,9-

1,3, του µίσχανθου 0,3-1,2, της αγριαγκινάρας 0,6-1,1 και του switchgrass 1,1 τόνοι 

ισοδύναµου πετρελαίου.18  

 Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι κρίνουν το βαθµό της αποδοτικότητας 

των γεωργικών προϊόντων σε ενέργεια. Μερικοί από αυτούς είναι: οι καιρικές 

συνθήκες, οι φυτικοί εχθροί και οι ασθένειες, η κλίση του εδάφους, ο χρόνος και ο 

τρόπος συγκοµιδής, η παραγωγικότητα του εδάφους και οι κλιµατικές συνθήκες. 

Σύµφωνα πάντως µε την έρευνα του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας οι 

ενεργειακές καλλιέργειες παρουσιάζουν πολύ καλή προσαρµοστικότητα και αρκετά 

ικανοποιητικές αποδόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Οι αποδόσεις 
                                                 
16 Στο ίδιο, σελ. 10. 
17 Στο ίδιο, σελ. 11. 
18 Στο ίδιο, σελ. 23. 
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των συγκεκριµένων καλλιεργειών µπορούν να αυξηθούν, µέσω των 

προσαρµοσµένων καλλιεργητικών τεχνικών και της γενετικής βελτίωσης των 

φυτικών ειδών.19 

 Υπολογίζεται ότι για την παραγωγή της απαιτούµενης ενέργειας θα 

χρειαστούν 100 εκατοµµύρια στρέµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή όµως είναι 

πολύ δύσκολο να διατεθούν τόσα πολλά στρέµµατα µόνο και µόνο για τα βιοκαύσιµα 

και να παραγκωνιστούν οι παραδοσιακές καλλιέργειες, αναµένεται να γίνει εισαγωγή 

βιοµάζας από το εξωτερικό και µάλιστα από αναπτυσσόµενες χώρες. Η ζήτηση για 

βιοντίζελ είναι τεράστια και οι τρόποι ικανοποίησης της διάφοροι.  

 Ο παράγοντας κλειδί για την παραγωγή βιοντίζελ είναι η διαθεσιµότητα 

πρώτης ύλης. Η βασικότερη πηγή πρώτης ύλης στην Ευρώπη είναι οι σπόροι 

ελαιοκράµβης οι οποίοι ικανοποιούν το 80% των συνολικών αναγκών. Για την 

ικανοποίηση της µελλοντικής αυξηµένης ζήτησης η καλλιέργεια ελαιοκράµβης θα 

πρέπει να επεκταθεί, αν και η αποδοτικότητα της είναι αµφισβητήσιµη. Σύµφωνα µε 

υπολογισµούς η καλλιεργούµενη έκτασή της θα πρέπει να διπλασιαστεί και επειδή 

δεν είναι όλες οι εκτάσεις στην Ευρώπη κατάλληλες για τέτοιου είδους παραγωγή 

δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα. Επίσης η καλλιέργειά της είναι σχετικά ακριβή και 

απαιτητική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα συνυπολογιστούν προσεκτικά και θα 

αποφασιστεί αν τελικά η ελαιοκράµβη θα παραµείνει η βασική πηγή πρώτης ύλης για 

παραγωγή βιοντίζελ.20 

 Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ 

είναι παράγοντας ζωτικής σηµασίας για να µπορέσει αυτό να γίνει ανταγωνιστικό ως 

προς τα άλλα καύσιµα. Υπάρχουν ωστόσο και εναλλακτικές λύσεις οι οποίες 

εξετάζονται. Φυτικά έλαια µπορούν να παραχθούν και από κάποια δέντρα ή θάµνους. 

Αυτά τα έλαια δεν χρησιµοποιούνται για τροφή και αυτό είναι ένα πλεονέκτηµα, 

γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση για διατροφικούς σκοπούς. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι 

ότι η καλλιέργεια τέτοιου είδους φυτών δεν απαιτεί την ύπαρξη καλλιεργήσιµων 

γεωργικών εδαφών. Μπορούν να γίνουν και σε σχεδόν χέρσα εδάφη που δύσκολα θα 

χρησιµοποιούνταν για τις υπάρχουσες καλλιέργειες. Το δέντρο µε την ονοµασία 

                                                 
19 Στο ίδιο, σελ. 35 – 42. 
20 Wood Philip, “Out of Africa: Could Jatropha Vegetable Oil be Europe’s Biodiesel Feedstock?”, 
ReFocus, July/August 2005, Elsevier, σελ. 41 – 42. 
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jatropha curcas21 (ένα είδος καρυδιάς) που φυτρώνει σε τροπικά και υποτροπικά 

κλίµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραχθεί ακατέργαστο φυτικό έλαιο, το 

οποίο µε τη σειρά του µετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας βιοντίζελ.22 

 Το βιοντίζελ που µπορεί να παραχθεί από αυτό το είδος καρυδιάς πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις και τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα καύσιµα. Για την ακρίβεια 

αυτό το παραγόµενο βιοντίζελ έχει περισσότερα οκτάνια ακόµα και από το ορυκτό 

ντίζελ. Η ανάµιξη αυτών των δύο ντίζελ επιφέρει τα πιο επιθυµητά αποτελέσµατα σε 

απόδοση και εκποµπές ρύπων. Το νέο αυτό βιοντίζελ είναι πιο φιλικό για την µηχανή 

του αυτοκινήτου µε αποτέλεσµα να γίνονται οι µετακινήσεις πιο ασφαλείς. Επίσης 

είναι µη τοξικό και βιοδιασπώµενο και φυσικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την 

ανάγκη µηχανικών µετατροπών στο αυτοκίνητο. Αν αυτή η καρυδιά καλλιεργηθεί σε 

φυτείες µεγάλης κλίµακας, δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθεί µια νέα αγροτική 

βιοµηχανία η οποία θα παρέχει φθηνή πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, τόσο 

για τον αναπτυσσόµενο, όσο και για τον αναπτυγµένο κόσµο. Η ανάγκη για καύσιµα 

είναι το ίδιο µεγάλη και για τους δυο, γι’ αυτό θα γίνονται εξαγωγές από τις 

αναπτυσσόµενες χώρες όπου παράγεται προς την ΕΕ. Η συγκεκριµένη καρυδιά έχει 

τετραπλάσιες αποδόσεις σε βιοντίζελ από την ελαιοκράµβη η οποία παράγεται στην 

Ευρώπη. Με την καλλιέργεια ενός στρέµµατος καρυδιάς jatropha µπορούν να 

παραχθούν 300 λίτρα βιοντίζελ το χρόνο. Υπολογίζεται ότι θα χρειαζόντουσαν 1,25 

εκατ. στρέµµατα τέτοιας φυτείας για την ικανοποίηση της ζήτησης βιοντίζελ της 

Γερµανίας το έτος 2004. Μέχρι σήµερα έχουν δεσµευτεί 2,5 εκατ. στρέµµατα και 

αναµένεται να εξασφαλιστούν µέχρι και 90 εκατ. στρέµµατα στον αναπτυσσόµενο 

κόσµο που εκτείνεται από την Γκάνα µέχρι τις Φιλιππίνες.23  

 Τα πρώτα εργοστάσια που παράγουν το νέο βιοντίζελ από την καρυδιά µε το 

όνοµα jatropha βρίσκονται στην Νότιο Αφρική και την Ινδία. Η παραγωγή ξεκίνησε 

σε φτωχές γεωργικές περιοχές αυτών των χωρών µε ευεργετικά άµεσα οφέλη για τους 

φτωχούς κατοίκους, όπως αύξηση της απασχόλησης και των εισοδηµάτων. Σε 

                                                 
21 Επίσης ονοµάζεται θεραπευτική καρυδιά (physic nut). Ευδοκιµεί στην υποσαχαρική Αφρική, την 
Ινδία , την Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή ελαίων για την 
παρασκευή κεριού και σαπουνιού και ως συστατικό στην παραγωγή βιοντίζελ. Οι σπόροι της µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως φάρµακο κατά της δυσκοιλιότητας. Ο χυµός της θεραπεύει πληγές και τα 
φύλλα της βρασµένα αµβλύνουν την ελονοσία και ανακουφίζουν τον πυρετό. Για 
ιατροφαρµακευτικούς σκοπούς χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι 
αιµορροΐδες, το τσίµπηµα φιδιού, η παράλυση, η υδρωπικία κ.α. 
22 Wood Philip, ό.π., σελ. 42 – 43. 
23 Στο ίδιο, σελ. 43. 
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µερικές περιπτώσεις µάλιστα, όπως στη Μαδαγασκάρη, η καλλιέργεια αυτής της 

καρυδιάς προϋπήρχε για την υποστήριξη των καλλιεργειών βανίλιας και όχι για την 

παραγωγή βιοκαυσίµων που ήταν παντελώς άγνωστη. Επίσης αναµένεται η 

καλλιέργεια του πολύτιµου αυτού δέντρου και στις Φιλιππίνες.24  

 Σε πολλές φτωχές κοινότητες και ιδιαίτερα σε αυτές της Αφρικής οι νέες 

ενεργειακές καλλιέργειες οι οποίες δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας θα εξαλείψουν 

το φαινόµενο της µετανάστευσης στις πόλεις και το εξωτερικό, θα µειώσουν την 

φτώχεια και θα αναζωογονήσουν τις υπανάπτυκτες επαρχίες. Υπολογίζεται ότι θα 

δηµιουργηθεί µία θέση εργασίας για κάθε 20 στρέµµατα καλλιέργειας της καρυδιάς. 

Το µεγαλύτερο στρατηγικό όφελος για τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι η ανάπτυξη 

της δυνατότητας παραγωγής βιοντίζελ για εσωτερική κατανάλωση, µειώνοντας µ’ 

αυτόν τον τρόπο τις πανάκριβες εισαγωγές πετρελαίου. Ειδικά η Ινδία µε µία ταχέως 

αναπτυσσόµενη οικονοµία καταναλώνει το µεγαλύτερο µέρος του βιοντίζελ που 

παράγει. Από την άλλη, οι κοινότητες της Αφρικής έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες απ’ ότι µπορούν να καταναλώσουν. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, είτε το λάδι που παράγεται είτε το βιοντίζελ, είναι διαθέσιµα για 

εξαγωγές στις αναπτυγµένες αγορές, όπως η ΕΕ.25 

 ∆εδοµένης της αναπόφευκτης αύξησης της ζήτησης για βιοκαύσιµα στην ΕΕ 

και της αδύνατης παραγωγής τόσο µεγάλων ποσοτήτων στο εσωτερικό της, η 

εισαγωγή πρώτων υλών από χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου δεν είναι και τόσο 

αρνητική. Η ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µε αφρικανικές ή νοτιοαµερικανικές 

χώρες προτιµάται από την πλήρη εξάρτηση πετρελαίου από την Μέση Ανατολή και 

τη Ρωσία. Η παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών δίνει τη δυνατότητα στην Αφρική 

και σε άλλες χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου να παράγουν πρώτες ύλες από φυτά 

που µόνο εκεί ευδοκιµούν. Κατά κάποιο τρόπο σπάει το µονοπώλιο των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών και δίνεται η ευκαιρία στους φτωχούς του πλανήτη να 

ικανοποιήσουν τις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες των αναπτυγµένων χωρών και της 

ΕΕ. 

 

 

                                                 
24 Στο ίδιο, σελ. 44. 
25 Στο ίδιο, σελ. 44. 
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1.3 Η παραγωγή και η χρήση βιοκαυσίµων 

 

 Η διεύρυνση της χρήσης βιοκαυσίµων θα ικανοποιούσε διάφορες βασικές 

πολιτικές και οικονοµικές στοχοθετήσεις, όπως η ασφάλεια του εφοδιασµού 

καυσίµων, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων 

και η αειφορία στις µεταφορές:  

 Ενεργειακή ασφάλεια: Τα βιοκαύσιµα µπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν 

τα κοινά καύσιµα που προέρχονται από το πετρέλαιο. Το καλό είναι ότι 

µπορούν να παραχθούν από εγχώριες πηγές για να µην υπάρχει εξάρτηση από 

εισαγόµενο πετρέλαιο. Ακόµη και αν οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τους 

εισάγονται, αυτές δεν θα προέρχονται από περιοχές που παράγουν πετρέλαιο, 

αλλά από φτωχές αγροτικές χώρες. Η εµπορική συνεργασία µε τις χώρες της 

Λατινικής Αµερικής που παράγουν βιοαιθανόλη προτιµάται από την 

συνεργασία µε την πολυτάραχη Μέση Ανατολή.   

 Περιβάλλον: Τα βιοκαύσιµα είναι πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον απ’ ότι 

τα προερχόµενα από το πετρέλαιο καύσιµα. Η καύση τους εκπέµπει πολύ 

χαµηλές τιµές διοξειδίου του άνθρακα βοηθώντας στην µείωση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου και της ανόδου της θερµοκρασίας του πλανήτη. 

Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές η χρήση των βιοκαυσίµων θα είχε ευεργετικά 

αποτελέσµατα, διότι τα αέρια τα οποία εκπέµπονται δεν υποβαθµίζουν σχεδόν 

καθόλου την ποιότητα του αέρα. 

 Ποιότητα καυσίµων: Τα διυλιστήρια και οι εταιρίες στρέφουν το ενδιαφέρον 

τους προς την αιθανόλη για να καταφέρουν να αυξήσουν τα οκτάνια των 

καυσίµων και άρα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. 

 Αειφόρος µεταφορά: Τα βιοκαύσιµα παράγονται από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας που σηµαίνει ότι δεν εξαντλούνται ποτέ, σε αντίθεση µε τα 

συµβατικά καύσιµα που προέρχονται από το πεπερασµένο πετρέλαιο.26 

 Το πιο διαδεδοµένο βιοκαύσιµο στις µεταφορές παγκοσµίως είναι η 

βιοαιθανόλη, κυρίως λόγω της τεράστιας παραγωγής της στις Η.Π.Α. και τη 

Βραζιλία. Η βιοαιθανόλη η οποία παράγεται από καλαµπόκι χρησιµοποιείται ως 

                                                 
26 International Energy Agency, ό.π., σελ. 25 – 26. 
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καύσιµο για τις µεταφορές στις Η.Π.Α. ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 

Σήµερα παράγονται και καταναλώνονται πάνω από 10 δις λίτρα βιοαιθανόλης ανά 

έτος, που σηµαίνει ότι καλύπτεται µόλις το 2% των αναγκών της συνολικής 

κατανάλωσης καυσίµου για µεταφορές στις Η.Π.Α. Στην Βραζιλία η παραγωγή 

βιοαιθανόλης από ζαχαρότευτλα άρχισε το 1975. Η παραγωγή το 1997 έφτασε τα 15 

δις λίτρα, αλλά µειώθηκε σε 11δις το 2000, ως αποτέλεσµα της αλλαγής σχεδίου από 

την τότε κυβέρνηση. Σήµερα η παραγωγή βιοαιθανόλης αυξάνεται και πάλι 

παραµένοντας υψηλότερη από αυτήν των Η.Π.Α. Η βενζίνη που πωλείται στην 

Βραζιλία περιέχει πάντα 22% – 26% βιοαιθανόλη.27 

 Από την άλλη, το βιοκαύσιµο της Ευρώπης δεν είναι η βιοαιθανόλη, αλλά το 

βιοντίζελ. Η παραγωγή του στην Ευρώπη είναι κατά πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι στην 

Αµερική, αν και η συνολική παραγωγή και των δύο στην Ευρώπη, υστερεί κατά πολύ 

από αυτήν της βιοαιθανόλης στις Η.Π.Α. και την Βραζιλία. Στην Ευρώπη οι 

πρωταρχικές χώρες παραγωγής είναι η Γαλλία, η Γερµανία και η Ιταλία. Το βιοντίζελ 

χρησιµοποιείται κυρίως αναµεµιγµένο µε συµβατικό ντίζελ σε ποσοστό συνήθως 5% 

ή 20%. Ωστόσο στη Γερµανία το βιοντίζελ έχει επικρατήσει να πωλείται ως 100% 

καθαρό βιοκαύσιµο και είναι διαθέσιµο σε 1500 πρατήρια καυσίµων. Κάποιες 

βιοµηχανίες αυτοκινήτων (όπως η VW και η BMW) εγκρίνουν τη χρήση του 100% 

καθαρού βιοντίζελ σε συγκεκριµένες µηχανές, ενώ κάποιες άλλες εταιρίες 

διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους, λόγω της πιθανής αύξησης του µονοξειδίου του 

αζώτου που µπορεί να παραχθεί από την χρήση αγνού βιοντίζελ και πρότειναν στους 

καταναλωτές µόνο τη κατανάλωση µιγµάτων µε χαµηλά ποσοστά σε βιοντίζελ.28 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως θα αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, ήδη 

από το 2003 εξέδωσε Οδηγία για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων µε τελικό 

στόχο την κάλυψη του 5,75% των αναγκών για καύσιµα στις µεταφορές από 

βιοκαύσιµα µέχρι το 2010. Καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών µελών να λάβουν 

µέτρα για την υλοποίηση του στόχου. Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά από την άλλη, 

υπάρχει δισταγµός για νοµοθέτηση υπέρ της προώθησης των βιοκαυσίµων, γιατί 

υπάρχει δυσπιστία στο κατά πόσο τα µέτρα θα οδηγήσουν στην αύξηση της 

παραγωγής. Στην Αυστραλία τέθηκαν προσφάτως κάποια µέτρα για την ανάµιξη των 

βιοκαυσίµων µε τα συµβατικά καύσιµα. Η Ιαπωνία ξεκαθάρισε πως ενδιαφέρεται και 
                                                 
27 Στο ίδιο, σελ. 27 – 28. 
28 Στο ίδιο, σελ. 28 – 29. 
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αυτή για τα µίγµατα βιοκαυσίµων, ακόµα και αν αυτά θα χρειαστεί να τα εισάγουν. 

Αρκετά άλλα κράτη, όπως η Ινδία και η Ταϊλάνδη υιοθέτησαν προσφάτως κάποιες 

πολιτικές. Στην Λατινική Αµερική αναπτύχθηκαν σηµαντικές νέες παραγωγικές 

δυνατότητες, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες ποσότητες για 

εξαγωγή προς την ανερχόµενη διεθνή αγορά των βιοκαυσίµων.29 

 Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιβάλλεται να αναλυθεί είναι το 

κόστος παραγωγής των βιοκαυσίµων. Η έρευνα της παρούσας εργασίας θα εκταθεί 

στο κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ, αφού αυτά είναι τα πλέον 

διαδεδοµένα βιοκαύσιµα που παράγονται εδώ και αρκετό καιρό και σε µεγάλη 

κλίµακα. Ο τόπος παραγωγής που µας ενδιαφέρει είναι η Ευρώπη, αν και η αναφορά 

στις Η.Π.Α. και την Βραζιλία είναι αναπόφευκτη. 

 Σε σχέση λοιπόν µε τις Η.Π.Α. και τη Βραζιλία, η Ευρώπη έχει πολύ λιγότερα 

εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης και τα περισσότερα από αυτά είναι σχετικά 

µικρά. Επίσης δεν έχουν γίνει εκτιµήσεις για το εύρος των καλλιεργειών και τις 

ποσότητες πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή βιοαιθανόλης στα εν 

λόγω εργοστάσια. Ως αποτέλεσµα αυτού, το πραγµατικό κόστος παραγωγής 

βιοαιθανόλης στην Ευρώπη είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό των Η.Π.Α. Στη 

Βραζιλία το κόστος παραγωγής είναι το χαµηλότερο στον κόσµο, λόγω του ότι η 

πρώτη ύλη εκεί παράγεται µε χαµηλότερο κόστος, αφού τα φυτά (κυρίως 

ζαχαροκάλαµα) είναι σχετικά µεγαλύτερα και πιο αποδοτικά. Εξαιτίας (α) του µικρού 

αριθµού και (β) του µικρού µεγέθους των εργοστασίων παραγωγής βιοαιθανόλης 

στην Ευρώπη και σε συνδυασµό µε (γ) τις υψηλές τιµές των πρώτων υλών, το κόστος 

παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ευρώπη είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό της 

Αµερικής. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό;30 

 Η παραγωγή βιοαιθανόλης στην Αµερική διαφέρει από αυτήν της Ευρώπης. 

Για παράδειγµα στη Γερµανία ως πρώτη ύλη χρησιµοποιούνται το σιτάρι και τα 

ζαχαρότευτλα, ενώ στην Αµερική το καλαµπόκι. Το κόστος καλλιέργειας 

καλαµποκιού στην Αµερική είναι πολύ χαµηλότερο από το κόστος καλλιέργειας 

σιταριού ή ζαχαρότευτλου στην Ευρώπη. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η παραγωγή 

βιοαιθανόλης από σιτάρι είναι πιο συµφέρουσα από τα ζαχαρότευτλα. Και οι δύο 

                                                 
29 Στο ίδιο, σελ. 31. 
30 Στο ίδιο, σελ. 70 – 72. 
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τρόποι παραγωγής ωστόσο, είναι πολύ πιο ακριβοί από την παραγωγή από 

αµερικάνικο καλαµπόκι. Το εύλογο ερώτηµα το οποίο δηµιουργείται είναι γιατί οι 

ευρωπαίοι δεν παράγουν βιοαιθανόλη από καλαµπόκι. Η αλήθεια είναι ότι η 

παραγωγή βιοαιθανόλης από καλαµπόκι στην Ευρώπη δεν επιχειρήθηκε ποτέ λόγω 

του υψηλού κόστους καλλιέργειας καλαµποκιού στην Ευρώπη. Αν και την τελευταία 

δεκαετία η τιµή του καλαµποκιού στην ΕΕ µειώθηκε, παραµένει πολύ υψηλότερη 

από την τιµή του αµερικάνικου καλαµποκιού.31 

 Εκεί όπου η ΕΕ υπερτερεί σε σχέση µε τις Η.Π.Α. είναι στην παραγωγή 

βιοντίζελ. Οι ειδικοί επισηµαίνουν πως το κόστος παραγωγής του βιοντίζελ είναι πιο 

εξαρτηµένο από τις τιµές των πρώτων υλών απ’ ότι αυτό της βιοαιθανόλης. Όπως και 

στην παραγωγή βιοαιθανόλης, το µέγεθος της παραγωγής έχει επίδραση στο κόστος 

παραγωγής. Όσο µεγαλύτερη η κλίµακα παραγωγής, τόσο χαµηλότερο το κόστος. 

Αυτό όµως είναι λιγότερο σηµαντικό στην περίπτωση του βιοντίζελ, γιατί εδώ όπως 

είπαµε, µεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι τιµές των πρώτων υλών. Η πρώτη ύλη που 

χρησιµοποιείται στην ΕΕ είναι κυρίως οι σπόροι ελαιοκράµβης, ενώ στις Η.Π.Α. το 

σογιέλαιο. Η παραγωγή του σογιέλαιου στις Η.Π.Α. είναι πιο εύκολη και πιο φθηνή 

απ’ ότι η παραγωγή κραµβελαίου. Αν και οι µεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής 

βιοντίζελ στην Αµερική είναι πολύ λιγότερες απ’ ότι στην Ευρώπη, το κόστος 

παραγωγής είναι ελαφρώς υψηλότερο. Αυτό εύκολα µπορεί να εξηγηθεί από την 

χαµηλή τιµή του σογιέλαιου.32 

 Το κόστος παραγωγής βιοντίζελ είναι χαµηλό, όταν αυτό παράγεται από 

απόβλητα λίπη και λάδια, αφού η τιµή τους είναι χαµηλότερη. Ωστόσο η ποιότητα 

του παραγόµενου βιοντίζελ από τέτοιου είδους απόβλητα είναι γενικά χαµηλή. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση πάντως, η τιµή των πρώτων υλών µπορεί να είναι µηδενική 

ή ακόµα και αρνητική, µιας και ορισµένες εταιρίες είναι πρόθυµες να πληρώσουν για 

να ξεφορτωθούν αυτά τα απόβλητα. Ωστόσο αυτού του είδους τα φθηνά λίπη και 

λάδια χρειάζονται πρόσθετη επεξεργασία για να µετατραπούν σε βιοντίζελ, γεγονός 

που αυξάνει το λειτουργικό κόστος παραγωγής και άρα την τελική τιµή του 

προϊόντος. Γενικά το κόστος παραγωγής βιοντίζελ σήµερα έχει περιθώρια µείωσης, 

αν κατασκευαστούν εργοστάσια που θα το παράγουν µαζικά και αν γίνουν κάποιες 

περαιτέρω εκτιµήσεις και σχεδιασµοί. Φαίνεται όµως πως υπάρχουν λίγες 
                                                 
31 Στο ίδιο, σελ. 72 – 73. 
32 Στο ίδιο, σελ. 80 – 81. 
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πιθανότητες και ευκαιρίες για πρόσθετη τεχνική υποστήριξη που θα µειώσει 

σηµαντικά το κόστος παραγωγής στο µέλλον. Ο βασικότερος παράγοντας που πρέπει 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το κόστος παραγωγής των πρώτων υλών. Έχοντας 

αυτό ως δεδοµένο, στις µόνες χώρες όπου η πρώτη ύλη για βιοντίζελ (οι σπόροι 

ελαίου) είναι φθηνή είναι οι χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου.33 

 Στην Ευρώπη, από την άλλη, οι πρωτοπόροι τόσο στην παραγωγή ενέργειας 

από βιοµάζα όσο και στην τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα είναι οι Σκανδιναβοί. Η 

Γερµανία, η ∆ανία και η Αγγλία είναι χώρες σχετικά φιλόδοξες στο τοµέα της 

βιοενέργειας, αλλά µε φυσικό ελάττωµα την έλλειψη εθνικών πόρων βιοµάζας σε 

σχέση µε τη βορειότερη Ευρώπη. Η Γαλλία και η Ισπανία είναι οι χώρες παράδειγµα 

για τη Νότια Ευρώπη. Οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν η κάθε µια, 

ξεχωριστή πορεία στην αξιοποίηση της βιοµάζας. Εν µέρει αυτό προκαλείται από τις 

περιβαλλοντικές, κλιµατικές, φυσικές συνθήκες (διάφορα είδη πρώτων υλών και 

καλλιεργειών) και τη δοµή του ενεργειακού συστήµατος της κάθε χώρα. Επίσης 

σηµαντικό ρόλο παίζουν οι πολιτικές προτεραιότητες στον αγροτικό τοµέα και στον 

τοµέα εκµετάλλευσης των δασών.34  

 Την δεκαετία του ’90 στην ΕΕ παρατηρήθηκε µια αύξηση της παραγωγής 

βιοενέργειας και βιοκαυσίµων. Η παράγωγή θερµότητας αυξάνονταν κατά 2% κάθε 

έτος, η βιο-ηλεκτρική ενέργεια αυξάνονταν κατά 9% και η παραγωγή βιοκαυσίµων 

πάνω από 20% ανά έτος την περίοδο 1990 – 2000. Το 1999 η συνεισφορά της 

βιοµάζας στη συνολική παροχή ενέργειας στην ΕΕ ήταν περίπου τα 2/3 της 

συνολικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ή το 4% του συνόλου της 

παροχής ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας από καλλιέργειες στην ΕΕ συνεχίζει να 

συντελείται, ενώ στην ουσία είναι ακριβή. Πιο φθηνή είναι όπως είπαµε η παραγωγή 

από απορρίµµατα και απόβλητα. Αυτή ευτυχώς αυξάνεται, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες θα πάψουν να υπάρχουν, αφού η ζήτηση για 

βιοενέργεια είναι συνεχώς αυξανόµενη. Η επιτυχία της βιοενέργειας τη δεκαετία του 

’90 οφείλεται στα ζωτικής σηµασίας πολιτικά µέτρα, τους στόχους και τις επιλογές. 

Πολλά ήταν τα επιτεύγµατα στον τοµέα της βιοενέργειας τη δεκαετία αυτή, ίσως 

επειδή τα προγράµµατα ανάπτυξης ήταν εθνικά. Όσο πιο έντονη ήταν η εθνική 

                                                 
33 Στο ίδιο, σελ. 81 – 82. 
34 Faaij P.C. Andre, “Bio-energy in Europe: changing technology choices”, Energy Policy 34 (2006) 
pp. 322-342, Elsevier, σελ. 335 – 338. 
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πολιτική όσον αφορά  την υποστήριξη και τη νοµική εµπέδωση, τόσο πιο πλήρη ήταν 

τα αποτελέσµατα αυτής.35 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η αναζήτηση τρόπων µείωσης του κόστους 

παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ευρώπη των 27. Τι επιλογές υπάρχουν και ποια είναι 

τα περιθώρια µείωσης του κόστους; Στο κάθε κράτος µέλος της ΕΕ το κόστος 

παραγωγής είναι διαφορετικό, αφού εξαρτάται από παράγοντες όπως: ο όγκος 

παραγωγής πρώτων υλών, οι τιµές κ.α. Το κόστος µετατροπής των πρώτων υλών σε 

βιοκαύσιµα µπορεί να µεταβληθεί, όπως προαναφέραµε, και εξαρτάται από το 

µέγεθος του εργοστασίου παραγωγής, δηλαδή από την αρχική επένδυση κεφαλαίου. 

Το µέσο κόστος παραγωγής βιοντίζελ στην ΕΕ των 15 κυµαίνεται µεταξύ 0,61 και 

0,70 €/λίτρο. Το συνολικό εύρος των τιµών του κόστους κυµαίνεται από 0,40 €/λίτρο 

σε περιοχές µε υψηλή αποδοτικότητα µέχρι και 1,5 €/λίτρο σε περιοχές µε πολύ 

χαµηλή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης από σιτηρά είναι 

υψηλότερο και το µέσο κόστος αυτής κυµαίνεται µεταξύ 0,72 και 0,80 €/λίτρο.36  

 Τα νέα κράτη µέλη παρουσιάζουν χαµηλότερες τιµές συνολικού µέσου 

κόστους για το βιοντίζελ (0,55 – 0,65 €/λίτρο) και τη βιοαιθανόλη (0,60 – 0,70 

€/λίτρο). Ωστόσο οι διαφορές δεν ήταν οι αναµενόµενες. Παρ’ όλ’ αυτά τα νέα κράτη 

µέλη θα προσφέρουν τη δυνατότητα της εµπορικής διεύρυνσης της βιοµηχανίας 

βιοκαυσίµων στην Ευρώπη µε αύξηση των κερδών για τους αγρότες, την αγροτική 

βιοµηχανία και τους παραγωγούς βιοκαυσίµων. Η παραγωγή βιοντίζελ είναι πλέον 

µια τεχνολογία αρκετά διαδεδοµένη στην Ευρώπη µε διάφορες εµπορικές 

δραστηριότητες. Οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης είναι προσανατολισµένες 

προς την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των καυσίµων, καθώς και προς 

την µείωση του κόστους παραγωγής κοντά στο 0,50 €/λίτρο αυξάνοντας το µέγεθος 

και βελτιώνοντας την διεργασία των εργοστασίων παραγωγής. Μακροχρόνια το 

κόστος παραγωγής θα µειωθεί αρκετά (περίπου 0,20 – 0,30 €/λίτρο) λόγω της 

ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν 

στη µείωση του κόστους παραγωγής είναι η βελτίωση της απόδοσης και της αξίας 

των παραπροϊόντων που αποκοµίζονται από την παραγωγή.37  

                                                 
35 Στο ίδιο, σελ. 38 – 39. 
36 Felipe Andres Toro Chacon, “Techno-Economic Assessment of Biofuel Production in the European 
Union (Working Paper 2004)” Frauenhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, 
2004, σελ. 85 – 86. 
37 Στο ίδιο, σελ. 86. 
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 Το κόστος παραγωγής του βιοντίζελ (0,60 – 0,70 €/λίτρο) είναι 3 µε 4 φορές 

υψηλότερο από αυτό των συµβατικών καυσίµων (0,20 – 0,40 €/λίτρο) χωρίς τους 

φόρους. Για να καταστεί εποµένως το βιοντίζελ ανταγωνιστικό στην αγορά θα πρέπει 

να µειωθεί το κόστος παραγωγής του σε αυτά τα επίπεδα. Ακόµα όµως και αν 

υιοθετηθούν οι προβλεπόµενες τεχνολογικές βελτιώσεις στην διαδικασία παραγωγής 

βιοκαυσίµων, το κόστος θα παραµείνει υψηλό σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα. Η 

µείωση του κόστους κατά 30% αναµένεται να επιτευχθεί µεσοπρόθεσµα µέσω της 

χρήσης φθηνών πρώτων υλών ή µε τη δηµιουργία µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεων 

που θα επιφέρουν µεγαλύτερη παραγωγή και οικονοµίες κλίµακας. Ο αγροτικός 

τοµέας παίζει βαρυσήµαντο ρόλο στη µείωση του κόστους παραγωγής πρώτων υλών, 

αλλά αυτές οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες για να παρουσιαστούν. Άλλες 

επιλογές άντλησης φθηνών πρώτων υλών είναι τα ανακυκλώσιµα φυτικά έλαια, 

ζωικά λίπη και άλλα µαγειρικά απόβλητα, αν και η διαθεσιµότητά τους είναι σχετικά 

περιορισµένη. Λόγω της χαµηλής αξίας των υποπροϊόντων αναµένεται να επιτευχθεί 

15 – 35% µείωση του κόστους παραγωγής βιοντίζελ. Επίσης αν η παραγωγή του 

βιοντίζελ αυξηθεί πάρα πολύ, είναι πιθανό η αγορά να αντιδράσει ρίχνοντας τις τιµές 

λόγω της σχετικά ανελαστικής ζήτησης.38 

 Όσο αφορά την βιοαιθανόλη το κόστος παραγωγής της από σιτηρά παραµένει 

υψηλό σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα. Ο πιο πιθανός και ικανοποιητικός τρόπος 

µείωσης του κόστους είναι η χρήση πιο αποδοτικών µειγµάτων. Επίσης µείωση του 

κόστους µπορεί να επιτευχθεί πουλώντας τα παραπροϊόντα της διαδικασίας 

παραγωγής βιοαιθανόλης ως ζωοτροφή. Η παραγωγή βιοαιθανόλης από 

ζαχαρότευτλα σε συνδυασµό µε σιτηρά είναι µια πιο ελκυστική επιλογή, διότι 

αναµένεται έτσι να µειωθεί το κόστος πρώτων υλών κατά 20 µε 30% βραχυπρόθεσµα 

και µεσοπρόθεσµα. Εκτός των άλλων, η τιµή της βιοαιθανόλης θα εξαρτηθεί και από 

τη διεθνή αγορά στην οποία κυριαρχούν η Βραζιλία και οι Η.Π.Α.39 

 Συνοψίζοντας τα όσα έχουµε αναφέρει για τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των βιοκαυσίµων µπορούµε να τα κατηγοριοποιήσουµε σε 

κατηγορίες. Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα έχουν σχέση µε: (α) τις φυσικές 

ιδιότητες των καυσίµων, (β) την απόδοση στα οχήµατα συµπεριλαµβανοµένων και 

των εκποµπών αερίων επιβλαβών για τη δηµόσια υγεία, (γ) τις εκποµπές αερίων που 
                                                 
38 Στο ίδιο, σελ. 86 – 87. 
39 Στο ίδιο, σελ. 87. 
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προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, (δ) το κόστος παραγωγής και (ε) τα 

παράπλευρα οικονοµικά οφέλη από την παραγωγή βιοκαυσίµων.40 

 Τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής: 

1) Τα υγρά βιοκαύσιµα δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν ιδιαίτερα για να 

αποθηκευτούν, να διακινηθούν και να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. 

Αυτό µπορεί να γίνει µέσω του υπάρχοντος δικτύου εφοδιασµού, δηλαδή από 

τα πρατήρια καυσίµων. Τα υπόλοιπα εναλλακτικά καύσιµα, όπως το 

συµπιεσµένο φυσικό αέριο, το υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου, ο 

ηλεκτρισµός και το υδρογόνο µειονεκτούν στο συγκεκριµένο τοµέα.  

2) Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στα οχήµατα για να κινηθούν µε 

βιοκαύσιµα είναι ελάχιστες έως µηδενικές. Τα σηµερινά αυτοκίνητα όπως 

καταναλώνουν βενζίνη και ντίζελ µπορούν να καταναλώσουν και τα µείγµατα 

βιοαιθανόλης και βιοντίζελ. 

3) Επιτυγχάνεται η µείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας. Παγκοσµίως οι 

εκποµπές αερίων από τις µεταφορές είναι συνεχώς αυξανόµενες µε 

αποτέλεσµα σήµερα να αποτελούν το ένα πέµπτο των συνολικών εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου. Η διευρυµένη χρήση των βιοκαυσίµων θα είναι 

λυτρωτική και θετική για το περιβάλλον και τις κλιµατικές αλλαγές. 

4) Η αντικατάσταση του εισαγόµενου αργού πετρελαίου από εγχώρια 

παραγόµενα βιοκαύσιµα µειώνει τις εξαγωγές συναλλάγµατος. Οι χώρες που 

προωθούν τη χρήση βιοκαυσίµων µπορεί, είτε να έχουν υποτιµηµένο νόµισµα 

και µεγάλα εµπορικά πλεονάσµατα, είτε υπερτιµηµένο νόµισµα και µεγάλη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές. Η προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων 

µπορεί να γίνεται, είτε για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τις µεν, είτε για 

την µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές για τις δε. Οι συναλλαγµατικές 

ρυθµίσεις µπορεί να έχουν θετικά αποτελέσµατα στην εγχώρια παραγωγή 

βιοκαυσίµων εάν µετατρέψουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε ακριβότερα 

καύσιµα, αλλά έτσι θα δηµιουργηθεί η ανάγκη για εισαγωγή ακριβού 

µηχανολογικού εξοπλισµού για την εγχώρια παραγωγή καυσίµων. 

                                                 
40 Kojima Masami, Johnson Todd, Potential for Biofuels for Transport in Developing Countries, 
Energy Sector Management Assistance Programme, Washington, D.C., October 2005, σελ. 17. 
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5) Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές οι οποίες είναι 

συνήθως φτωχές είναι ένα ακόµα πλεονέκτηµα των βιοκαυσίµων. Η 

προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίµων από την κυβέρνηση για τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη 

κυβερνητική στρατηγική µείωσης της ανισότητας και της φτώχειας. Αυτό που 

θα πρέπει να εξεταστεί είναι το κατά πόσο αποτελεσµατικές θα είναι αυτές οι 

πολιτικές σε σχέση µε τις υπάρχουσες αναδιανεµητικές πολιτικές, όπως 

ρυθµίσεις για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων 

στις φτωχές αγροτικές περιοχές. Ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα είναι το κατά 

πόσο οι κρατικές επιχορηγήσεις για την προώθηση των βιοκαυσίµων θα 

οδηγήσουν άµεσα σε αειφόρο ανάπτυξη ή θα χρειαστεί να καταβάλλονται 

αυτές οι επιχορηγήσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι απαντήσεις σε αυτά 

τα ερωτήµατα είναι άρρηκτα συνυφασµένες µε την ανταγωνιστικότητα των 

βιοκαυσίµων. 

6) Η ασφάλεια στον εφοδιασµό καυσίµων είναι ένα ζήτηµα που αφορά όλες τις 

χώρες, δεδοµένης της υπερβολικά συγκεντρωµένης εξουσίας των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Το ζήτηµα είναι σε πιο βαθµό µπορούν τα 

βιοκαύσιµα να αντικαταστήσουν τα προϊόντα πετρελαίου. Η δυνατότητα αυτή 

θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιµότητα κατάλληλων καλλιεργήσιµων εκτάσεων 

για την παραγωγή πρώτων υλών. Σε περίπτωση που η παραγωγή βιοκαυσίµων 

δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη σε σχέση µε τα προϊόντα πετρελαίου, καλό θα 

ήταν η κυβέρνηση να παρέχει τις απαραίτητες επιδοτήσεις, αφού η παραγωγή 

βιοκαυσίµων παίζει πλέον σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια του εφοδιασµού.41 

Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 

1) Η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ που είναι τα πιο διαδεδοµένα υγρά 

βιοκαύσιµα έχουν χαµηλότερη ενεργειακή απόδοση από τα καύσιµα 

πετρελαίου. Η βιοαιθανόλη εµπεριέχει κατά ένα τρίτο λιγότερη ενέργεια από 

τη βενζίνη και το βιοντίζελ επίσης χαµηλότερη κατά 10%. Η χαµηλή 

περιεκτικότητα σε ενέργεια έχει ως αποτέλεσµα την τελική υψηλή 

κατανάλωση καυσίµου. Ωστόσο εάν η βιοαιθανόλη χρησιµοποιηθεί αυτούσια 

                                                 
41 Στο ίδιο, σελ. 17 – 20. 
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σε ειδικά τροποποιηµένα οχήµατα γι’ αυτό το σκοπό, έχει τις ίδιες επιδόσεις 

µε τη βενζίνη, λόγω της υψηλής απόδοσης σε οκτάνια. 

2) Το µεγαλύτερο εµπόδιο για την απεριόριστη διάθεση βιοκαυσίµων είναι το 

σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής τους. Επίσης λόγω της χαµηλής τους 

ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται µεγαλύτερη ποσότητα βιοκαυσίµων για τον 

ίδιο αριθµό χιλιοµέτρων. Γι’ αυτό το λόγο οι τιµή των βιοκαυσίµων θα πρέπει 

να είναι χαµηλότερη από τα άλλα καύσιµα. Όπως προαναφέρθηκε όµως, η 

τιµή τους είναι κατά πολύ υψηλότερη λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. 

Τα µόνα βιοκαύσιµα που µπορούν να ανταγωνιστούν το πετρέλαιο και χωρίς 

µάλιστα κρατική οικονοµική υποστήριξη είναι η βιοαιθανόλη από 

ζαχαροκάλαµα που ευδοκιµούν στην κεντροδυτική Βραζιλία. Εκεί η 

βιοαιθανόλη έχει αντικαταστήσει τη βενζίνη κατά 50% ήδη από το δεύτερο 

µισό της δεκαετίας του ’80.42 

Σήµερα οι Η.Π.Α. απαιτούν από τη Βραζιλία να παράγει όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερες ποσότητες βιοαιθανόλης για να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες τους 

και για να µην αναγκάζονται να εµπλέκονται κάθε φορά σε πολεµικές συρράξεις 

προκειµένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο πετρέλαιο. Η Βραζιλία από την 

πλευρά της ως φτωχή και καταχρεωµένη χώρα προβαίνει στην παραγωγή της 

µέγιστης δυνατής ποσότητας βιοαιθανόλης για να επιτύχει την µείωση του 

εξωτερικού χρέους και την τελική οικονοµική απεξάρτηση από τις Η.Π.Α. Στην 

προσπάθειά της να παράγει τις απαιτούµενες ποσότητες δεσµεύει όλο και 

περισσότερα εδάφη για ενεργειακές καλλιέργειες καταστρέφοντας το περιβάλλον και 

µάλιστα τη µεγαλύτερη δασική έκταση του κόσµου, το δάσος του Αµαζονίου που 

δικαίως χαρακτηρίζεται ως ο πνεύµονας του πλανήτη. Από τη συγκεκριµένη αχανή 

δασική έκταση παράγονται µεγάλες ποσότητες οξυγόνου ζωτικής σηµασίας. Επίσης 

για την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαµου στη Βραζιλία απαιτούνται µεγάλες 

ποσότητες νερού, γεγονός ανεπιθύµητο, αφού τα αποθέµατα πόσιµου νερού στον 

πλανήτη είναι περιορισµένα και εποµένως θα πρέπει να γίνεται συγκρατηµένη 

εκµετάλλευση. Όπως παρατηρούµε εποµένως, τα βιοκαύσιµα σ’ αυτή την περίπτωση 

οδηγούν σε αντίστροφα αποτελέσµατα για το περιβάλλον.  

                                                 
42 Στο ίδιο, σελ. 18 – 20. 
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Η αναφορά στα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα των βιοκαυσίµων ήταν 

αναγκαία για να γίνει κατανοητό το γιατί αποφασίστηκε η ανάλυση του 

συγκεκριµένου θέµατος και µάλιστα σε τόσο µεγάλο βαθµό. Στόχος του πρώτου 

κεφαλαίου ήταν η εισαγωγή στο θέµα µε την κατανόηση των βασικών εννοιών για τα 

βιοκαύσιµα. Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστεί η στρατηγική της ΕΕ 

για τα βιοκαύσιµα που είναι και το κυρίως θέµα αυτής της εργασίας. 
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2. ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003:  Η παρούσα 
οδηγία επιδιώκει να προάγει τη χρήση βιοκαυσίµων 
ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς 
αντικατάσταση του πετρελαίου ντίζελ ή της 
βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε κράτος µέλος, 
προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη στόχων 
όπως η τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε τις 
κλιµατικές µεταβολές, η φιλική προς το περιβάλλον 
ασφάλεια του εφοδιασµού και η προώθηση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.»43 

 

 

2.1 Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια 

 

 Βασικότατο µέληµα της ΕΕ από τη αρχή της ίδρυσής της µέχρι σήµερα είναι 

οι πολιτικές για µια ασφαλή και αποδοτική ενέργεια. Το 2005 η Επιτροπή συνέταξε 

την Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση και απέδειξε πως ποσοστό 20% της 

χρησιµοποιούµενης στην ΕΕ ενέργειας θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί. Αυτό 

σηµαίνει ότι θα µπορούσαν να αποταµιευθούν ή να δαπανηθούν για άλλους σκοπούς 

60 δις €. Για να µην παρατηρηθούν και στο µέλλον παρόµοια φαινόµενα η νέα 

Πράσινη Βίβλος του 2006 «Ευρωπαϊκή  στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και 

                                                 
43 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων 
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές, (ΕΕ L 123 της 17.5.2003), σελ.44. 
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ασφαλή ενέργεια»44 καταδεικνύει έξι ιδιαίτερα σηµαντικούς τοµείς που είναι 

απαραίτητο να ενεργοποιηθούν για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις: 

1. Ανταγωνιστικότητα και εσωτερική αγορά ενέργειας: Αρχικά θα πρέπει να 

υπάρχει µια πραγµατικά ενιαία αγορά η οποία θα υποστηρίζεται από µια 

κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια. Εξαιρετικά ωφέλιµο θα ήταν 

να γίνει άρση των εµποδίων για την υλοποίηση των υφιστάµενων µέτρων και 

να ληφθούν νέα µέτρα ώστε να προσελκυσθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για 

τον ενεργειακό τοµέα. Επίσης οι προσιτές τιµές της ενέργειας, η εξασφάλιση 

της πρόσβασης σε αυτήν και η διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης στην 

ενεργειακή αγορά είναι σταθεροί στόχοι της ΕΕ. 

2. ∆ιαφοροποίηση της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών: Η διασφάλιση της 

συνθήκης ότι οι ενεργειακές προµήθειες ποικίλουν είναι πολύ σηµαντική, 

γιατί έτσι εξοικονοµούνται ενεργειακές πηγές για τις µελλοντικές γενεές και 

δεν επιβαρύνεται υπερβολικά το περιβάλλον. 

3. Συναδελφικότητα: Αναγκαία αναδεικνύονται τα µέτρα πρόληψης και 

διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων. Τα µέτρα επιβάλλεται να ληφθούν 

συλλογικά σε κοινοτικό επίπεδο για να είναι αποτελεσµατικά. 

4. Αειφόρος ανάπτυξη: Η δράση της ΕΕ εναντίον της αλλαγής του κλίµατος 

(παγκόσµια άνοδος της θερµοκρασίας, εξαιτίας του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου) και οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος καλό θα ήταν 

να χαραχθούν σε συνδυασµό µε τις πολιτικές ανταγωνισµού και ασφάλειας 

του εφοδιασµού. Η διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου, ασφαλούς και 

προβλέψιµου πλαισίου επενδύσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας προβάλει πλέον ως αδήριτη ανάγκη. 

5. Καινοτοµία και τεχνολογία: Προκειµένου η Ευρώπη να παραµείνει 

παγκόσµιος ηγέτης στις ενεργειακές τεχνολογίες θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µια περεταίρω δραστηριοποίηση και ένας ιδιαίτερος 

προσανατολισµός στον συγκεκριµένο ερευνητικό τοµέα τόσο σε εθνικό όσο 

και σε κοινοτικό επίπεδο. 

                                                 
44 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια», Βρυξέλες, COM(2006) 105. 
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6. Εξωτερική πολιτική: Μια πρόταση που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι 

αυτή της κοινής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια. Η προοπτική µιας 

ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής φωνής η οποία θα είναι κοινή προς όλα τα 

κράτη της υφηλίου, είτε αυτά είναι παραγωγοί ενέργειας είτε είναι 

καταναλωτές, φαντάζει ωφέλιµη για όλους. 

Οι έξι προηγούµενοι τοµείς που θίγονται στην Πράσινη Βίβλο από την Επιτροπή 

αποτελούν το εφαλτήριο για την στοιχειοθέτηση µιας νέας στρατηγικής η οποία θα 

υποβάλλεται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα 

κατονοµάζεται ως Στρατηγική Ενεργειακή Ανασκόπηση της ΕΕ. Αυτή η ανασκόπηση 

κρίνεται χρήσιµη, γιατί έτσι θα µπορούµε να παρατηρούµε την πρόοδο που 

συντελεύτηκε και τις νέες ενεργειακές προκλήσεις που επέρχονται.45   

 Τον Ιούλιο του 2007 αναµένεται να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

αερίου στην Ευρώπη. Τα αποτελέσµατα του ανοίγµατος θα είναι θετικά µόνο εάν 

υπάρξει υγιής ανταγωνισµός και άµιλλα µεταξύ των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που θέλουν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε πανευρωπαϊκό παρά σε 

εθνικό επίπεδο. Ο προστατευτισµός και υπέρµετρος κρατικός παρεµβατισµός οδηγεί 

σε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και στασιµότητα. Όταν η ευρωπαϊκή αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας γίνει ενιαία και ανταγωνιστική, τότε θα υπάρξει η δυνατότητα 

µείωσης των τιµών, βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασµού και αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας. 

 Με το µονοπώλιο της ∆ΕΗ να δεσπόζει στην ελληνική αγορά και µε 

παρόµοιες καταστάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει διχογνωµία για τον 

τρόπο ανοίγµατος της αγοράς. Η ανάπτυξη µιας αληθώς ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

αγοράς δυσχεραίνεται, λόγω της υπάρχουσας µονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής 

κατάστασης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στην Ευρώπη. Η 

δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού διασυνδεµένου δικτύου θα γίνει προς όφελος 

του καταναλωτή. Επίσης µια κοινή ρυθµιστική αρχή ενέργειας είναι απαραίτητη για 

να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος στην οικοδόµηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

αγοράς. 

 Όσο πιο γρήγορα αναγνωριστεί το ενεργειακό πρόβληµα ως πρόβληµα 

ζωτικής σηµασίας από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ τόσο το καλύτερο γι’ αυτά. Η 
                                                 
45 Στο ίδιο, σελ. 6 – 7. 
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ανάγκη απελευθέρωσης της δυναµικότητας η οποία κρατείται από παραδοσιακούς 

φορείς εκµετάλλευσης προβάλλει πλέον ως επιτακτική. Αργά ή γρήγορα πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για υποδοµές από ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς. 

Για να γίνουν όµως αυτές θα πρέπει αρχικά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

αδειοδότησης και να επιτευχθεί µία έστω βασική διασύνδεση του ευρωπαϊκού 

ηλεκτρικού συστήµατος. Βασικό αξιακό υπόβαθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι: 

«η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και, 

τοιουτοτρόπως, η συµβολή στην ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων 

εργασίας. Η βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα απαιτεί ένα καλοσχεδιασµένο, 

σταθερό και προβλέψιµο ρυθµιστικό πλαίσιο, που σέβεται τους µηχανισµούς 

της αγοράς. Η ενεργειακή πολιτική χρειάζεται εποµένως να ευνοεί 

οικονοµικώς συµφέρουσες επιλογές και να βασίζεται σε διεξοδική οικονοµική 

ανάλυση των διαφόρων πολιτικών επιλογών και του αντικτύπου τους στις 

τιµές της ενέργειας.»46 

 Η επιµονή της Επιτροπής για την αποδοτικότητα της ενεργειακής πολιτικής 

είναι χαρακτηριστική. Στα ίδια επίπεδα σπουδαιότητας κινούνται και οι πολιτικές για 

την ασφάλεια του εφοδιασµού, πολιτικές που προωθούν αβίαστα την παραγωγή και 

κατανάλωση βιοκαυσίµων. 

 Εκτός από την ασφάλεια εφοδιασµού καυσίµων, ασφάλεια επιδιώκεται για 

όλους τους τύπους ενέργειας. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαίο να είναι 

εξοπλισµένη µε πληρέστατα ασφαλή δίκτυα και υποδοµές, όχι µόνο για την αποφυγή 

καταστροφών, αλλά και για την αποφυγή παρατεταµένων εξαιρετικά επιζήµιων 

διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος. Για την αποφυγή τέτοιου είδους διακοπών οι φορείς 

εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρισµού θα είναι υποχρεωµένοι να 

δίνουν αναφορά για την εκάστοτε κατάσταση στις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας της 

ΕΕ και στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα 

δηµοσιεύονται για το καλό της ενεργειακής ασφάλειας. 

 Το όλο σκεπτικό: (α) της πρόληψης για την αποφυγή αιφνίδιων διακοπών 

ηλεκτρικού ρεύµατος και (β) της επέµβασης στα αποθέµατα έκτακτης ανάγκης 

πετρελαίου και αερίου επανεξετάζεται συνεχώς από την Επιτροπή. Η αστάθεια της 

παγκόσµιας πετρελαϊκής αγοράς εξαναγκάζει την ενεργειακά εξαρτηµένη ΕΕ να 
                                                 
46 Στο ίδιο, σελ. 8. 
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λαµβάνει µέτρα όσο το δυνατόν πιο συχνά για να µειωθούν τα αρνητικά 

αποτελέσµατα της αύξησης της τιµής του πετρελαίου. Υπολογίζοντας µακροχρόνια η 

πορεία των τιµών των καυσίµων (βλ. Παράρτηµα: Πίνακας 1 και Γράφηµα 1) είναι 

σταθερά ανοδική (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και πιο ξεκάθαρα στο Γράφηµα 1 η τροχιά της 

βενζίνης από το 1995 µέχρι το 2005 είναι σταθερά και σε ανησυχητικό βαθµό 

ανοδική. Σε πολλές ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Φινλανδία, Αγγλία) η τιµή της βενζίνης το 2005 ξεπερνά 

κατά πολύ το 1 €. Αυτό το πρόβληµα έρχονται να λύσουν µακροχρόνια τα 

βιοκαύσιµα. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ένα θετικό από αυτήν την κατάσταση 

είναι ότι η άνοδος των τιµών του πετρελαίου και των καυσίµων θα κάνει την 

παραγωγή βιοκαυσίµων πιο συµφέρουσα. 

 Η πολιτική για τα βιοκαύσιµα αποτελεί µέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής, 

καθώς επίσης και της ενεργειακής πολιτικής. Ενέργεια και περιβάλλον εξάλλου είναι 

άρρηκτα συνυφασµένα. Η περιβαλλοντική πολιτική ονοµάζεται και δράση κατά της 

κλιµατικής αλλαγής, δηλαδή καταπολέµηση της ανόδου της θερµοκρασίας και του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, µέσω της µείωσης των εκποµπών ρύπων. Η ΕΕ 

πρωτοστατεί στην υιοθέτηση µέτρων κατά της κλιµατικής αλλαγής. Οι προσπάθειες 

των περιβαλλοντολόγων τώρα προσανατολίζονται προς την απελευθέρωση της 

οικονοµικής ανάπτυξης από την αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας. Τα θετικά 

αποτελέσµατα της ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε ανταγωνιστικές και 

αποτελεσµατικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν είναι βραχυπρόθεσµα ορατά. Η 

πραγµατική απόσβεση του επενδυτικού κεφαλαίου θα γίνει σε βάθος χρονικού 

ορίζοντα, γι’ αυτό το λόγο η ΕΕ αναγκάζεται να στηρίξει τέτοιου είδους επενδύσεις.  

 Η δράση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η στρατηγική για τα βιοκαύσιµα, έχει δύο 

βασικούς στόχους: (α) την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αλλαγής του κλίµατος 

και (β) την συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού που συντείνει στον 

περιορισµό της αυξανόµενης εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. Εποµένως όσο 

πιο σύντοµα αυξηθεί η φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή παραγωγή τόσο το 

καλύτερο για την Ευρώπη. Ήδη από το 2001 τέθηκε ο στόχος το έτος 2010 να φτάσει 

το µερίδιο της καταναλώµενης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες 

πηγές στην ΕΕ στο ποσοστό του 21%. Σύµφωνα όµως µε την παρούσα κατάσταση 
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και τις τάσεις που παρατηρούνται, η επίτευξη του στόχου είναι σχεδόν αδύνατη και 

υπολογίζεται ότι θα υπάρξει απόκλιση 1 µε 2 ποσοστιαίων µονάδων. Ωστόσο οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν ήδη την τρίτη µεγαλύτερη πηγή 

ηλεκτροπαραγωγής (µετά τον άνθρακα και το αέριο) και η προοπτική ανάπτυξής τους 

είναι ελπιδοφόρα.47 

 Το κλειδί για την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών µε οικονοµικά 

συµφέρον τρόπο είναι η καινοτοµία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έρευνα που έχει γίνει 

πάνω στις τεχνολογίες για ενεργειακή απόδοση και χαµηλές εκποµπές άνθρακα είναι 

τεράστια. Η άµεση εφαρµογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί 

µονόδροµο προκειµένου να διασφαλιστούν ο εφοδιασµός, η αειφορία και η 

βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν αυτές τις νέες γενεές 

τεχνολογιών και διεργασιών είναι οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες. Αυτές θα δείξουν το 

δρόµο στις υπόλοιπες και θα ηγηθούν σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρώτο χειροπιαστό 

παράδειγµα που έχει ήδη εφαρµοστεί είναι οι νέοι κινητήρες αυτοκινήτων που 

συνδυάζουν επιδόσεις και οικονοµία καυσίµου. Μερικές από τις καινοτοµίες που 

αναµένεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 

• Χρήση άνθρακα χωρίς ρύπανση µε δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα. 

• Ανάπτυξη οικονοµικώς βιώσιµων βιοκαυσίµων για τις µεταφορές. 

• Νέοι ενεργειακοί φορείς όπως υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου. 

• Προηγµένα και αποδοτικότερα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 

• Προηγµένη πυρηνική σχάση και ανάπτυξη της σύντηξης.  

Ένα σοβαρό πρόβληµα που προκύπτει στην εφαρµογή αυτών των νέων τεχνολογιών 

είναι ότι θα πρέπει να ανταγωνιστούν τις υπάρχουσες κατοχυρωµένες τεχνολογίες. 

Επίσης πρόβληµα προκαλούν τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα των βιοµηχανιών 

που έχουν τεράστιες δεσµευµένες επενδύσεις στο υφιστάµενο ενεργειακό σύστηµα. 

Εδώ καλείται η Επιτροπή να ανταπεξέλθει στο ρόλο της και να προτείνει τα 

κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των νέων 

ενεργειακών τεχνολογιών. Τέτοια µέτρα είναι το άνοιγµα της αγοράς και η 

                                                 
47 Στο ίδιο, σελ. 12 – 14. 
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διασφάλιση της διείσδυσης σε αυτήν των τεχνολογιών που αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής.48 

 Η Επιτροπή πλέον προσανατολίζεται προς την χάραξη µιας Κοινής 

Εξωτερικής Ενεργειακής Πολιτικής της ΕΕ η οποία σε συνδυασµό µε την Στρατηγική 

Ενεργειακή Ανασκόπηση που αναφέραµε στην αρχή του κεφαλαίου θα επιτρέψει στην 

ΕΕ να εκφράζει µια και µοναδική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια. Ωστόσο στην 

χάραξη αυτής της πολιτικής εµφανίζονται και κάποιες αντιδράσεις. Μέτρα όπως ο 

δραστικός περιορισµός των εκποµπών ρύπων κατά 30% ως το 2020 προκαλούν την 

αντίδραση των βιοµηχανιών. Παρά την υποστήριξη που έχουν από τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, τέτοιου είδους µέτρα δεν πρόκειται να εφαρµοστούν 

όταν η βιοµηχανία δεν είναι σύµφωνη. Ο βασικός λόγος διαφωνίας είναι ότι για την 

µείωση των εκποµπών απαιτούνται επενδύσεις, άρα αύξηση του κόστους παραγωγής 

ενέργειας. 

 Εκτός όµως από τον στόχο για τη δραστική µείωση των εκποµπών αερίου, 

αντιδράσεις προκαλούν και οι προτάσεις για την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αυτές αναµένεται να πλήξουν τα 

ισχυρά πρώην κρατικά µονοπώλια, όπως η ∆.Ε.Η. Οι στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 

βιοκαύσιµα και για τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

να επιτευχθούν στη χώρα µας η οποία δυστυχώς έρχεται τελευταία µε το ποσοστό 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να περιορίζεται στο 5%. 

 

 

2.2 Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιµα 

 

 Η Οδηγία για τα βιοκαύσιµα είναι ξεκάθαρη ως προς τις τιµές αναφοράς για 

το 2005 και το 2010. Το µερίδιο αγοράς ύψους 2% για το 2005 δεν επιτεύχθηκε.49 Η 

ΕΕ των 25 τελικά αναγκάστηκε να κατεβάσει τον στόχο επίτευξης στο 1,4% (βλ. 

Παράρτηµα: Πίνακας 2 και ∆ιάγραµµα 2) χαµηλότερο από τις φιλόδοξες προσδοκίες 

                                                 
48 Στο ίδιο, σελ. 15 – 17. 
49 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό.π., σελ. 44. 
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της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, αλλά διόλου 

ευκαταφρόνητο, αφού πολλές χώρες, όπως και η Ελλάδα, έκαναν τα πρώτα τους 

βήµατα στην παραγωγή βιοκαυσίµων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 και πιο 

ξεκάθαρα στο ∆ιάγραµµα 2, όλα τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. αποφάσισαν να αυξήσουν 

τους στόχους τους υπέρ της προώθησης της παραγωγής βιοκαυσίµων. Η παραγωγή, 

όπου δεν υπήρχε, ξεκίνησε και όπου προϋπήρχε, αυξήθηκε. Αν και ο τελικός στόχος 

αποδείχθηκε πολύ φιλόδοξος και δύσκολα πραγµατοποιήσιµος, σηµασία έχει ότι 

σχεδόν όλες οι χώρες εκδήλωσαν προθυµία και εισήλθαν δυναµικά στην παραγωγή 

βιοκαυσίµων. 

 Ο στόχος για το 2010 είναι 5,75% και οι τρόποι επίτευξης αυτού ποικίλουν. 

Ένας τρόπος ενδεδειγµένος και πολλά υποσχόµενος στον οποίο έχουν προσφύγει 

υποχρεωτικά τα κράτη µέλη είναι οι φορολογικές απαλλαγές. Ορισµένα κράτη µέλη 

µάλιστα προέβησαν σε επιβολή υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές καυσίµων. 

Αυτοί θα είναι υποχρεωµένοι να ενσωµατώνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό 

βιοκαυσίµων στα καύσιµα που διαθέτουν στην αγορά. Έτσι οι δυσκολίες που ίσως 

υπήρχαν για την παραγωγή βιοκαυσίµων τώρα ελαχιστοποιούνται, λόγω των 

φοροαπαλλαγών και της ευνοϊκής αντιµετώπισης από την Επιτροπή. Αυτή υπέβαλε 

το 2006 έκθεση η οποία καλύπτει τα εξής καίρια θέµατα: 

• Καθορισµός εθνικών στόχων για το µερίδιο αγοράς των βιοκαυσίµων. 

• Επιβολή υποχρεώσεων για τα βιοκαύσιµα. 

• Απαίτηση, επιβαλλόµενη µέσω συστήµατος πιστοποιητικών, να λογίζονται 

στην επίτευξη των στόχων µόνο τα βιοκαύσιµα των οποίων η καλλιέργεια 

ανταποκρίνεται στα ελάχιστα πρότυπα αειφορίας.50 

 Παράλληλα η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να µετατραπούν οι προµήθειες 

των δηµόσιων οχηµάτων και να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Θα πρέπει 

για παράδειγµα σταδιακά να αποσυρθούν τα συµβατικά δηµόσια οχήµατα που είναι 

αρκετά ρυπογόνα και να αντικατασταθούν µε οχήµατα που χρησιµοποιούν µείγµατα 

µε υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιµα. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθούν 

χαµηλότερες εκποµπές ρύπων σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα στο επίπεδο άσκησης 

µιας περιβαλλοντικής πολιτικής µέσω των «καθαρών» οχηµάτων και των 
                                                 
50 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα», Βρυξέλλες, COM(2005) 
628, σελ. 8 – 9. 



 

 

38

βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς διεξήχθει από την υψηλού επιπέδου οµάδα CARS 21 

γι’ αυτό το σκοπό.51 

 Επίσης η Επιτροπή µελέτησε σε πιο βαθµό θα µπορούσαν τα βιοκαύσιµα να 

χρησιµοποιηθούν στο άµεσο µέλλον από ελαφρά φορτηγά οχήµατα. 

Συνυπολογίζοντας όλα αυτά η επιτροπή τελικά έκανε µια ολοκληρωµένη πρόταση 

που συνδυάζει το επίπεδο τεχνολογίας οχηµάτων που παρέχει η 

αυτοκινητοβιοµηχανία, τη χρήση των βιοκαυσίµων, τα φορολογικά κίνητρα, την 

ενηµέρωση των καταναλωτών, το σεβασµό προς το περιβάλλον και τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

 Για την ΕΕ υπήρχε το δίληµµα της παραγωγής βιοκαυσίµων από εισαγόµενες 

πρώτες ύλες ή από εγχώρια παραγωγή. Για να επιτευχθεί όµως το επιθυµητό µερίδιο 

αγοράς ύψους 5,75% για τα βιοκαύσιµα υπάρχουν τρεις πιθανοί τρόποι: (α) Ελάχιστο 

µερίδιο για τις εισαγωγές, (β) µέγιστο µερίδιο για τις εισαγωγές και (γ) 

εξισορροπηµένη προσέγγιση. Η Επιτροπή προτίµησε το δρόµο της εξισορροπηµένης 

προσέγγισης για να επιτευχθούν οι υψηλοί προκαθορισµένοι στόχοι. Αυτή η 

προσέγγιση προϋποθέτει τα εξής: 

• Την διευθέτηση της χρήσης των φυτικών ελαίων για την εγχώρια παραγωγή 

βιοκαυσίµων, χωρίς φυσικά να υποβαθµίζονται οι τελικές επιδόσεις των 

καυσίµων. 

• Τον καθορισµό των ενεργειακών καλλιεργειών που ανταποκρίνονται στα 

ελάχιστα πρότυπα αειφορίας. 

• Την θέσπιση ευνοϊκών όρων πρόσβασης στην αγορά για τα εισαγόµενα 

βιοκαύσιµα. 

• Την εξισορροπηµένη προσέγγιση των χωρών που παράγουν αιθανόλη για τη 

σύναψη συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, καθώς επίσης τον σεβασµό των 

συµφερόντων των παραγωγών των κρατών µελών και των εµπορικών 

εταίρων. 

                                                 
51 European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, Cars 21: A Competitive 
Automotive Regulatory System for the 21st century (Final Report), European Commission, Belgium, 
2006. 
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• Την υποστήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών που επιθυµούν να παράγουν 

βιοκαύσιµα και ιδιαίτερα των παραγωγών ζάχαρης, µιας και ο τοµέας αυτός 

χρήζει ιδιαίτερης µεταχείρισης.52 

 Ένα στοιχείο πολύ σηµαντικό που η Επιτροπή δεν πρέπει να παραβλέψει είναι 

οι τεχνικοί φραγµοί στους οποίους προσκρούει η καθιέρωση της χρήσης 

βιοκαυσίµων. Για παράδειγµα, η µεταφορά βιοκαυσίµων µε αγωγούς πετρελαίου 

είναι αδύνατη. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί για να βρεθεί κάποιος τρόπος άρσης του 

εν λόγο τεχνικού φραγµού ή κάποιος εναλλακτικός τρόπος µεταφοράς.53  

 Στο απώτερο µέλλον θα ήταν επιθυµητό η ζήτηση καυσίµου ντίζελ να µειωθεί 

και να αντικατασταθεί από βιοαιθανόλη. Η παραγωγή αυτής είναι πιο συµφέρουσα, 

αφού χρειάζεται µικρότερες καλλιεργητικές εκτάσεις και ευνοεί την ανάπτυξη 

οικονοµιών κλίµακας, άρα επιφέρει µείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης η 

παραγωγή βιοαιθανόλης σε τρίτες χώρες (Βραζιλία) είναι τεράστια, οπότε υπάρχει 

και η δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή ενθαρρύνει 

τη χρήση της βιοαιθανόλης στους ειδικά τροποποιηµένους ντιζελοκινητήρες.54 

 Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στρατηγική της 

ΕΕ για τα βιοκαύσιµα», υπάρχουν εφτά άξονες πολιτικής στους οποίους 

κατηγοριοποιούνται τα µέτρα που θα ληφθούν για την προώθηση της παραγωγής και 

της χρήσης των βιοκαυσίµων55: 

1. Τόνωση της ζήτησης για βιοκαύσιµα 

2. Αποκόµιση περιβαλλοντικών ωφεληµάτων 

3. Ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων 

4. Επέκταση του εφοδιασµού µε πρώτες ύλες 

5. Ενίσχυση ευκαιριών για εµπορικές συναλλαγές 

6. Υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες 

7. Υποστήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη 

                                                 
52 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα», ό.π., σελ. 9 – 10. 
53 Στο ίδιο, σελ. 11. 
54 Στο ίδιο, σελ. 11. 
55 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα», Βρυξέλες, COM 
(2006) 34, σελ.8. 
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2.2.1 Τόνωση της ζήτησης για βιοκαύσιµα 

 Όπως προαναφέρθηκε ο νέος στόχος που τέθηκε για το 2010 είναι το ποσοστό 

του 5,75%. Για να γίνει πραγµατικότητα θα πρέπει τα κράτη µέλη της ΕΕ να προβούν 

σε φοροαπαλλαγές για τα βιοκαύσιµα, κάτι που προβλέπεται επίσης από την Οδηγία 

για τη φορολόγηση της ενέργειας. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν προβεί ήδη σε τέτοιου 

είδους φοροαπαλλαγές καθώς και στη θέσπιση υποχρεώσεων για τις εταιρίες 

εφοδιασµού καυσίµων οι οποίες θα πρέπει πλέον να ενσωµατώνουν ένα δεδοµένο 

ποσοστό βιοκαυσίµων στα καύσιµα που διαθέτουν στην αγορά. 

 Οι κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για αποφορολόγηση της ενέργειας 

που παράγεται από βιοµάζα δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι εκποµπές ρύπων σ’ 

αυτήν την περίπτωση είναι πολύ χαµηλότερες σε σύγκριση µε την ενέργεια από 

ορυκτά καύσιµα. Για να τονωθεί όµως η ζήτηση των βιοκαυσίµων είναι αναγκαίο να 

συγκροτηθεί ένα πλαίσιο κινήτρων για τους παραγωγούς και τους αγοραστές, το 

οποίο θα αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα πλεονεκτήµατα των βιοκαυσίµων. Με αυτά 

τα δεδοµένα κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση και ενηµέρωση τόσο των 

καταναλωτών όσο και των παραγωγών για την προστασία του περιβάλλοντος, τις 

εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, το φαινόµενο του θερµοκηπίου κ.ά.56 

 Η πρώτες εφαρµογές της χρήσης των βιοκαυσίµων θα µπορούσαν να γίνουν 

χωρίς καθυστερήσεις µε αγοραστή το ίδιο το κράτος ή µεγάλες ιδιωτικές εταιρίες 

µεταφορών. Τα αγροτικά αυτοκίνητα, τα βαρέα φορτηγά και οι στόλοι δηµόσιων ή 

ιδιωτικών λεωφορείων θα µπορούσαν να είναι οι πρώτοι αγοραστές βιοκαυσίµων. 

Επίσης τόνωση της ζήτησης των βιοκαυσίµων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 

αλιευτικούς στόλους.57 Τα λεωφορεία που κινούνται µε υγραέριο είναι 

πραγµατικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Στο προσεχές µέλλον τα λεωφορεία θα 

χρησιµοποιούν κυρίως βιοκαύσιµα. 

 Επειδή ο αέρας των πολυσύχναστων κέντρων όλων των σύγχρονων πόλεων 

είναι µολυσµένος µε αέρια που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία των 

ανθρώπων, θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα τέτοιο ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο θα 

αποθαρρύνει την χρήση των αυτοκινήτων ΙΧ σε πολυσύχναστες περιοχές. Μια 

πρόταση είναι η εξής: αύξηση της τιµής των καυσίµων, αν αυτά πρόκειται να 

                                                 
56 Στο ίδιο, σελ. 8 – 9. 
57 Στο ίδιο, σελ. 10. 
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καταναλωθούν σε τέτοιες περιοχές και ταυτόχρονη µείωση της τιµής των καυσίµων 

για µεταφορές ζωτικής σηµασίας (για αγαθά πρώτης ανάγκης). Επίσης ένα µέτρο 

αποδοτικό θα ήταν (σε περίπτωση µετακίνησης σε πολυσύχναστο κέντρο πόλης) η 

υποχρέωση γεµίσµατος του ρεζερβουάρ µε βιοκαύσιµα, τα οποία, λόγω και του 

υψηλού κόστους παραγωγής τους, θα είναι ακριβότερα και άρα θα υπάρχει 

αντικίνητρο για άσκοπες µετακινήσεις µε αυτοκίνητα στο κέντρο. Έτσι θα µειωθούν 

οι καρκινογόνες εκποµπές ρύπων και θα αυξηθεί η ζήτηση για τα φιλικά προς το 

περιβάλλον µέσα µαζικής µεταφοράς. 

 

2.2.2 Αποκόµιση περιβαλλοντικών ωφεληµάτων 

 Τα βιοκαύσιµα επιβάλλεται να γίνουν αλληλένδετα µε τη µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα. Ο αέρας των σύγχρονων 

πόλεων είναι πλέον ανησυχητικά µολυσµένος, λόγω του τεράστιου αριθµού 

αυτοκινήτων και της µόλυνσης που αυτά προκαλούν. Η µαζική χρήση των 

βιοκαυσίµων θα οδηγούσε σε καθαρότερο περιβάλλον, κάτι που σπανίζει στη 

σύγχρονη εποχή. Επίσης εκτός από καθαρότερο αέρα στις µεγαλουπόλεις, η µείωση 

των καυσαερίων από τη χρήση βιοκαυσίµων µειώνει τα αέρια που προκαλούν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και την σταδιακή άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη. 

Η παγκόσµια αυτή θέρµανση έχει ως επακόλουθο το λιώσιµο των πάγων που 

βρίσκονται στους δύο πόλους (βόρειο και νότιο) και την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας µε καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες.  

 Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνέπειες της ανάπτυξης και 

επέκτασης των ενεργειακών καλλιεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

παραχθούν περισσότερα βιοκαύσιµα. Η αειφορία αυτών των καλλιεργειών είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή πρώτων υλών (βιοµάζας) λαµβάνοντας υπόψη τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές (αλλαγές στη βιοποικιλότητα) που σίγουρα θα προκύψουν 

από την εκτεταµένη καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσµευτεί ότι θα εξετάσει και θα ορίσει τα 

ανώτατα ποσοστά αιθανόλης, αιθέρα και άλλων οξυγονωτικών που µπορούν να 
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εµπεριέχονται στη βενζίνη, το ανώτατο ποσοστό ατµού που µπορεί να έχει επίσης η 

βενζίνη και τέλος να ορίσει τα όρια ανάµειξης του βιοντίζελ µε το πετρέλαιο ντίζελ.58 

 Για να εφαρµοστούν τα περιβαλλοντικά οφέλη και στην πράξη είναι αναγκαίο 

οι πολιτικές να εστιαστούν σε τρεις βασικούς άξονες:  

i. Στη βέλτιστη ωφέλεια από την άποψη της µείωσης των αερίων θερµοκηπίου. 

Ευεργετική θα ήταν η δραστηριοποίηση της βιοµηχανίας καυσίµων προς την 

παραγωγή όλο και πιο καθαρών και προσεγµένων καυσίµων για την 

περαιτέρω µείωση των εκποµπών του άνθρακα στις µεταφορές. 

ii. Στην προσεγµένη και µετριασµένη εξάπλωση των ενεργειακών καλλιεργειών, 

λόγω των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, το 

έδαφος και τα αποθέµατα νερού. Η επιλογή του τόπου καλλιέργειας είναι 

σωστό να γίνεται ύστερα από µελέτη εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να 

αποφευχθούν αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος του τύπου: µόλυνση 

των υδάτων, υποβάθµιση του εδάφους και βλάβη σε οικότοπους και είδη. 

iii. Στον καθορισµό προδιαγραφών για την βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ 

προκειµένου αυτά να εµπεριέχουν τα απαιτούµενα συστατικά ώστε η καύση 

τους να εκπέµπει λιγότερα βλαβερά αέρια µε στόχο να προστατευθεί το 

φυσικό περιβάλλον του πλανήτη, καθώς επίσης για λόγους υγείας 

(αναπνευστικά προβλήµατα κ.α.). Από το 2003 η Οδηγία για την ποιότητα 

των καυσίµων καθόριζε ανώτατο ποσοστό βιοντίζελ αναµεµειγµένο µε 

πετρέλαιο ντίζελ το 5% σε όγκο (4,6% σε ενέργεια). Σίγουρα το συγκεκριµένο 

όριο είναι πολύ χαµηλό δεδοµένης της επιθυµητής κατακόρυφης αύξησης της 

χρήσης βιοκαυσίµων. Η Επιτροπή δεσµεύτηκε να αναθεωρήσει το 

συντοµότερο δυνατό τα ποσοτικά όρια προς όφελος πάντα των 

βιοκαυσίµων.59  

 

2.2.3 Ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων 

 Σύµφωνα µε την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ τα κράτη µέλη καλούνται να 

λάβουν υπόψη τους τα πολλαπλά οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη των 

                                                 
58 Στο ίδιο, σελ. 10 – 11. 
59 Στο ίδιο, σελ. 11 – 12. 
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βιοκαυσίµων. Η πολιτικές τους και τα επιχειρηµατικά τους σχέδια επιβάλλεται να 

είναι ευθυγραµµισµένα µε τα πορίσµατα µιας εξειδικευµένης οµάδας, η οποία θα 

εξετάσει το θέµα των βιοκαυσίµων και τις ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν προς την 

βελτίωση των εθνικών προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης.60  

 Η ευκαιρία να δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στις αγροτικές 

περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι µοναδική και καλό θα 

ήταν να εκµεταλλευτεί στο έπακρο. Τα φθηνά εργατικά χέρια και η πληθώρα πόρων 

που υπάρχουν σε αυτές τις περιφέρειες είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που ευνοούν 

ακόµη περισσότερο την παραγωγή βιοκαυσίµων. Προκειµένου να ενισχυθεί η 

πολιτική συνοχής, η ΕΕ είναι διατεθειµένη να ενισχύσει τους παραγωγούς βιοµάζας 

και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίµων. Επίσης 

παρόµοια υποστήριξη µπορεί να γίνει µε τη χάραξη µιας ανανεωτικής πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης, µέσω φοροαπαλλαγών και κρατικών ενισχύσεων προς τους 

παραγωγούς βιοµάζας και βιοκαυσίµων.   

 Όσες βιοµηχανίες αντιµετωπίζουν τεχνικό ή πρακτικό κώλυµα για την 

προώθηση βιοκαυσίµων θα πρέπει να το εξηγήσουν στην Επιτροπή για να 

διαπιστωθεί τυχών µεροληψία κατά των βιοκαυσίµων.  Τέλος, για να διασφαλιστεί η 

ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων και στο µέλλον, η Επιτροπή θα 

συνυπολογίσει το κατά πόσο η εισαγωγή αυτών στην αγορά επηρεάζει τις 

παραδοσιακές αγορές αιθανόλης, τροφίµων, δασοπονίας και πετρελαίου.61 

 

2.2.4 Επέκταση του εφοδιασµού µε πρώτες ύλες 

 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) που λαµβάνει χώρα στην ΕΕ από το 

1992 είχε ως τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

προϊόντων. Σήµερα γεωργικό προϊόν µπορούν να χαρακτηριστούν και τα βιοκαύσιµα 

αφού αποτελούν παράγωγα γεωργικής καλλιέργειας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει 

την περίπτωση του τρόπου παραγωγής σιτηρών, µιας και αυτά αποτελούν επί του 

παρόντος την σηµαντικότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης στην ΕΕ. Η 

υποχρεωτική αγρανάπαυση που ίσχυε για τις µέχρι σήµερα καλλιέργειες των οποίων 

τα προϊόντα προορίζονταν για τρόφιµα, δεν θα ισχύει για τις ενεργειακές 

                                                 
60 Στο ίδιο, σελ. 12. 
61 Στο ίδιο, σελ. 12 – 13. 
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καλλιέργειες, γιατί αυτό είχε ως µοναδικό στόχο την προστασία της υγείας των 

πολιτών από τυχών αλλοιωµένα τρόφιµα, λόγω υπερβολικής λίπανσης. 62  

 Επίσης ειδική ρύθµιση θα υπάρχει για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων από τα 

οποία παράγεται βιοαιθανόλη. Η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων θα εξαιρείται από 

ποσοστώσεις και µάλιστα θα πριµοδοτείται. Επίσης η καλλιεργήσιµη γη δεν θα 

υπόκειται σε αγρανάπαυση. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αναζωογονηθεί η παραγωγή και 

διάθεση ζαχαρότευτλου στην ΕΕ. Όµοια πολιτική αναµένεται να επαχθεί και για τη 

σίκαλη, καθώς επίσης και τα λοιπά σιτηρά, δεδοµένου του γεγονότος ότι η παρούσα 

παραγωγή τους είναι προβληµατική και ζηµιογόνα. Έτσι θα επιτευχθεί η µείωση των 

ήδη υφιστάµενων υπέρογκων αποθεµάτων από την χρήση αυτών για την παραγωγή 

βιοκαυσίµων. Μια ειδική, εξάλλου, ρύθµιση της ΚΑΠ το 2003 ενισχύει δραστικά τις 

ενεργειακές καλλιέργειες. Σ’ αυτή την ρύθµιση ξεκαθαρίζεται το ύψος της 

πριµοδότησης που θα πάρουν οι αγρότες που επιδίδονται σε τέτοιου είδους 

καλλιέργειες.63 

 Η πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων παλιότερα χρησιµοποιούνταν 

για την παραγωγή τροφίµων. Υπάρχει εποµένως η ανησυχία ότι µε τη µελλοντική 

κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης βιοκαυσίµων θα υπάρξει πρόβληµα στην παροχή 

τροφίµων. Ίσως παρατηρηθεί κάποια µείωση της παραγωγής τροφίµων προκειµένου 

να αυξηθεί η παραγωγή βιοκαυσίµων. Η µείωση του όγκου των τροφίµων θα 

οδηγήσει σε αύξηση των τιµών αυτών πράγµα εντελώς ανεπιθύµητο για µια 

αναπτυσσόµενη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύεται να εξετάσει το 

συγκεκριµένο απευκταίο ενδεχόµενο για να µειωθεί η πιθανότητα αντιµετώπισης 

τέτοιου είδους προβληµάτων.64 

 Τέλος, σηµαντική αναδεικνύεται η ενηµερωτική εκστρατεία που θα λάβει 

χώρα για την επιµόρφωση των αγροτών και όλων των ενδιαφερόµενων καθώς επίσης 

και των εκµεταλλευτών δασικών εκτάσεων. Στα δάση υπάρχουν µεγάλες ποσότητες 

δυναµικού ενέργειας οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται και πάνε χαµένες. Οι 

ενεργειακές χρήσεις του δασικού υλικού θα παίξουν βασικό ρόλο στην παραγωγή 

βιοκαυσίµων.65 

                                                 
62 Στο ίδιο, σελ. 13. 
63 Στο ίδιο, σελ. 14. 
64 Στο ίδιο, σελ. 14. 
65 Στο ίδιο, σελ. 14. 
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 Επίσης γίνεται κακή έως ανύπαρκτη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων 

απορριµµάτων (βιοµάζας) που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για των παραγωγή 

βιοκαυσίµων. Τα οργανικά απορρίµµατα από τη χαρτοβιοµηχανία, τα ζωικά λίπη και 

υποπροϊόντα, τα µαγειρικά έλαια που ανακυκλώνονται και πολλές άλλες πηγές θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιούνται ως ενεργειακοί πόροι. Η συνετή διαχείριση και 

ανακύκλωση των απορριµµάτων, δεδοµένου του τεράστιου σηµερινού όγκου τους, 

είναι αναγκαία. Τα οφέλη από την ανακύκλωση θα είναι τεράστια, γι’ αυτό το λόγο η 

Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει δραστικά µέτρα µε αυστηρές κυρώσεις για όσους 

δεν τα τηρήσουν. Η βιοµηχανία παραγωγής βιοκαυσίµων είναι µία από τις πολλές 

που θα ωφεληθούν από την ανακύκλωση των απορριµµάτων. 

 

2.2.5 Ενίσχυση ευκαιριών για εµπορικές συναλλαγές 

 Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόµενο υιοθέτησης ξεχωριστών κωδικών 

ονοµατολογίας για τα βιοκαύσιµα. Αυτοί οι κωδικοί θα έχουν ως στόχο φυσικά την 

ευκολότερη διακίνηση των βιοκαυσίµων από και προς την ΕΕ. Επίσης αναµένεται να 

διατηρηθούν οι ευνοϊκοί όροι πρόσβασης στην αγορά για την εισαγόµενη 

βιοαιθανόλη κυρίως από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την 

Ουρουγουάη. Οι ίδιοι ευνοϊκοί όροι θα ισχύουν και για τις εισαγωγές βιοαιθανόλης 

από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Επισηµαίνουµε ότι η 

βιοαιθανόλη σήµερα εισάγεται από πολλές χώρες χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση 

των δασµών και στο µέλλον θα εισάγεται πανοµοιότυπα και από άλλες χώρες. Ο 

λόγος που επιτρέπονται όλες αυτές οι υπέρογκες εισαγωγές είναι ότι η ΕΕ δεν 

παράγει µέχρι στιγµής αρκετές ποσότητες βιοαιθανόλης, σε αντίθεση µε την τεράστια 

παραγωγή βιοντίζελ. Είναι γνωστό εξάλλου ότι η ΕΕ είναι παγκόσµια πρωταθλήτρια 

στην παραγωγή βιοντίζελ. Πρώτη σε παραγωγή βιοαιθανόλης έρχεται η Βραζιλία και 

δεύτερες οι ΗΠΑ, ενώ η παραγωγή της στην Ευρώπη είναι αµελητέα.66 

 Προκειµένου να ικανοποιηθεί η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για 

βιοκαύσιµα είναι απαραίτητη η υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής παράλληλα µε 

την ενίσχυση των ευκαιριών εισαγωγής για τα βιοκαύσιµα και τις πρώτες ύλες τους. 

Επίσης αβίαστα ως προϋπόθεση τίθεται η ανάπτυξη της οικονοµικής τους 

βιωσιµότητας. Το όλο θεσµικό πλαίσιο επιβάλλεται να είναι ισορροπηµένο για την 
                                                 
66 Στο ίδιο, σελ. 15. 
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προφύλαξη και ικανοποίηση των συµφερόντων των εγχώριων παραγωγών καθώς 

επίσης και των εµπορικών εταίρων της ΕΕ. Η σωστή στρατηγική για τις διεξαγόµενες 

διµερής και πολυµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε χώρες που παράγουν 

απαραίτητες πρώτες ύλες για την κατασκευή βιοκαυσίµων (όπως είναι η αιθανόλη) 

θα επιφέρει ισορροπία και ικανοποίηση. Οι διάφορες εµπορικές συµφωνίες που ήδη 

ισχύουν δείχνουν το δρόµο προς αυτή την κατεύθυνση.67 

 

2.2.6 Υποστήριξη σε αναπτυσσόµενες χώρες 

 Η πολιτική της ΕΕ για τις νέες τεχνολογίες, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

και την αειφόρο ανάπτυξη δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει πάντα η 

πρόθεση ενίσχυσης της διεθνής συνεργασίας στον τοµέα των βιοκαυσίµων και 

µάλιστα µε αναπτυσσόµενες χώρες.  

 Η εξασφάλιση των παραγωγών ζάχαρης στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι 

απαραίτητη και µάλιστα προβάλει ως αδήριτη ανάγκη, µιας και το πέρασµα στην 

παραγωγή βιοαιθανόλης επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Η µεταρρύθµιση της ΕΕ στον 

τοµέα τις ζάχαρης έπληξε τις αναπτυσσόµενες χώρες. Προκειµένου να ανακτήσει ο 

συγκεκριµένος τοµέας παραγωγής τις δυνάµεις του θα προσανατολιστούν και οι 

στρατηγικές των χωρών αυτών προς αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων συνεπειών. Η 

υποστήριξη δεν θα είναι αυθαίρετη, αλλά θα βασιστεί πάνω σε εµπεριστατωµένες 

µελέτες ανά χώρα.  

 ∆ιάφορα πλαίσια συνεργασίας κινούνται προς την πραγµατοποίηση της 

αειφόρου ανάπτυξης. Ένα απ’ αυτά είναι η Ενεργειακή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η οποία δραστηριοποιείται σε πολιτικό και εταιρικό επίπεδο µε στόχο την 

αναβάθµιση της πρόσβασης στην ενέργεια και την άµβλυνση της φτώχειας. Η 

χρησιµοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως η θεµέλια πολιτική της 

Πρωτοβουλίας θα διευρυνθεί µε συγκεκριµένες επενδύσεις σε ενεργειακές υπηρεσίες 

για το κοµµάτι του πληθυσµού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα άλλο 

πλαίσιο συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ο Συνασπισµός του 

Γιοχάνεσµπουργκ για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αυτός κινείται περίπου στα 

ίδια πλαίσια µε την Πρωτοβουλία µε τη µόνη διαφορά ότι αυτός επιχειρεί να 

                                                 
67 Στο ίδιο, σελ. 16. 
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γεφυρώσει τα χρηµατοδοτικά κενά των επιχειρηµατιών και των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 68 

 Η Επιτροπή σε συνεργασία µε αυτούς τους φορείς έχει αναπτύξει ένα 

συνεκτικό πακέτο βοήθειας για τα βιοκαύσιµα το οποίο χρησιµοποιεί την ευρέως 

διαδεδοµένη και πλήρως θεµελιωµένη σειρά µέσων υποστήριξης της ανάπτυξης των 

βιοκαυσίµων στις χώρες της περιφέρειας, όπου τα βιοκαύσιµα προσφέρονται ως η 

ιδανική λύση για την συνεχή µείωση της φτώχειας. Η Επιτροπή επιλέγει τον πιο 

συµφέροντα τρόπο αύξησης της συµµετοχής των µικροκαλλιεργητών στην παραγωγή 

βιοκαυσίµων σε σχέση µε τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας και εµπλέκοντας 

ακόµη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειµένου να διευκολυνθούν οι 

επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα.69  

 Το κυριότερο όµως µέληµα της επιτροπής είναι να εξετάζει κάθε φορά κατά 

πόσο είναι τα µέτρα για την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων σύµφωνα µε την 

αναπτυξιακή πολιτική. Στην κάθε αναπτυσσόµενη χώρα συντρέχουν πολλοί 

παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής για 

τα βιοκαύσιµα. Τα Εθνικά Πλατύβαθρα για Βιοκαύσιµα δεσµεύονται να λάβουν 

υπόψη τους τις ποικίλες εθνικές δυνατότητες, τις εθνικές περιφερειακές και διεθνείς 

προοπτικές αγοράς, τα τεχνικά πρότυπα, την υποδοµή και άλλα οικονοµικά, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις αναπτυσσόµενες 

χώρες.70  

 Η διοργάνωση συµποσίων και ηµερίδων µε θέµα τα βιοκαύσιµα όπου θα 

συναντώνται οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη για να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες και να µην υπάρξει 

σύγκρουση συµφερόντων. Τα περιφερειακά σχέδια δράσης για βιοκαύσιµα που 

υλοποιούνται προωθούν την ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας και την τεχνολογική 

τυποποίηση. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη της περιφερειακής 

αγοράς από τους διάφορους περιφερειακούς οργανισµούς και τελικά την αύξηση των 

ευκαιριών για ανάπτυξη των βιοκαυσίµων. Τέλος, η Επιτροπή δεσµεύεται να διεξάγει 

έρευνα για να µειωθούν στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και να αναπτυχθεί 

ένα αποτελεσµατικό κανονιστικό πλαίσιο στήριξης για την κάθε περίπτωση. 

                                                 
68 Στο ίδιο, σελ. 16 – 17. 
69 Στο ίδιο, σελ. 17. 
70 Στο ίδιο, σελ. 17. 
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2.2.7 Υποστήριξη στη έρευνα και ανάπτυξη 

 Τα αποτελέσµατα των ερευνών και της τεχνολογικής ανάπτυξης θα επιφέρουν 

µία πολύτιµη µείωση του κόστους παραγωγής βιοκαυσίµων της τάξης του 30% µετά 

το 2010. Έρευνες που χρηµατοδοτούνται από το κοινοτικό ταµείο διενεργούνται υπέρ 

της εξέλιξης και ανάπτυξης της βιοµηχανίας βιοκαυσίµων της ΕΕ. Αποτέλεσµα 

ερευνών ήταν και το πόρισµα που υποστήριζε την τεχνική και οικονοµική εφικτότητα 

της παραγωγής και χρήσης βιοντίζελ σε φορτηγά, λεωφορεία και αυτοκίνητα και που 

σήµερα γίνεται πραγµατικότητα. Οι γενναίες επενδύσεις στην τεχνολογική έρευνα 

και ανάπτυξη των βιοκαυσίµων θα φέρουν ως αποτέλεσµα πολλά οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη.71 

 Στο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πλατύβαθρο για Βιοκαύσιµα αντιπροσωπεύονται 

όλοι οι ενδιαφερόµενοι τοµείς για τα βιοκαύσιµα: γεωργία, βιοµηχανία τροφίµων, 

βιοµηχανία καυσίµων, εταιρίες διύλισης και διανοµής πετρελαίου, 

αυτοκινητοβιοµηχανίες και ερευνητικά ινστιτούτα. Το συγκεκριµένο τεχνολογικό 

πλατύβαθρο έχει ως βασικό στόχο του τη διαµόρφωση και την υλοποίηση ενός 

κοινού ευρωπαϊκού οράµατος και στρατηγικής για την παραγωγή και χρήση 

βιοκαυσίµων ιδιαιτέρως στον τοµέα των µεταφορών. Επίσης και άλλα τεχνολογικά 

υπόβαθρα παραπλήσια µε αυτό, όπως τα φιλικά προς το περιβάλλον εργοστάσια, η 

προσεκτική και µετρηµένη εκµετάλλευση των δασών και η αειφόρος χηµεία, θα 

βελτιώσουν επίσης την τεχνογνωσία για την παραγωγή βιοκαυσίµων. Παράλληλα η 

ορθόβουλη στρατηγική στον τοµέα της βιοµάζας θα αυξήσει περαιτέρω την 

ανταγωνιστικότητα των βιοκαυσίµων µέσω του συντονισµού των δραστηριοτήτων σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.72 

 Στόχος του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου είναι να ενταθεί η έρευνα για τα 

βιοκαύσιµα ωσότου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας 

βιοκαυσίµων στην ΕΕ. Το Ειδικό Πρόγραµµα Συνεργασίας προσανατολίζεται σε δύο 

βασικά θέµατα: α) µείωση του κόστους παραγωγής βιοκαυσίµων µέσω της βελτίωσης 

των συµβατικών τεχνολογιών παραγωγής και της ανάπτυξης βιοκαυσίµων δεύτερης 

γενιάς και β) βελτίωση των συστηµάτων παραγωγής βιοµάζας µέσω της εφαρµογής 

των βιο-επιστηµών και της βιοτεχνολογίας. Η καινοτοµία των βιοδιυλιστηρίων θα 

                                                 
71 Στο ίδιο, σελ. 18. 
72 Στο ίδιο, σελ. 18. 
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βοηθήσει στην πραγµάτωση των δύο προηγούµενων στόχων, µιας και τα 

βιοδιυλιστήρια χρησιµοποιούν ορθολογικά τη βιοµάζα µε τελικό αποτέλεσµα τη 

µεγιστοποίηση της σχέσης κόστους – αποτελεσµατικότητας των βιοκαυσίµων.73 

 Τέλος, δραστηριότητες που επίσης συµβάλλουν στην έρευνα και την 

ανάπτυξη των βιοκαυσίµων είναι το πρόγραµµα Ευρώπη – Ενέργεια µε ευφυΐα που 

έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση της αξίας των τεχνολογιών βιοκαυσίµων και την 

διεύρυνση αυτών. Η κλιµάκωση και επίδειξη της δυναµικότητας των ευρωπαϊκών 

βιοκαυσίµων στο διεθνές στερέωµα µε παράλληλη διεθνή συνεργασία µε 

ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες θα επιφέρει µεταφορά τεχνολογίας και 

επιπλέον θετικά αποτελέσµατα.74 

 

 

2.3 Οι µελλοντικές προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, δύο βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ 

είναι να αυξηθεί µέχρι το 2010 το µερίδιο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του 

µεγέθους εσωτερικής κατανάλωσης σε 21% και το µερίδιο των βιοκαυσίµων στην 

αγορά στο 5,75% ανάλογα µε το ύψος της ζήτησης. Πιο συγκεκριµένα για τον τοµέα 

των µεταφορών η ΕΕ υποστηρίζει τα βιοκαύσιµα, γιατί µέσω αυτών: (1) θα µειωθούν 

οι εκποµπές ρύπων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, (2) θα 

υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και (3) θα υπάρξει διαφοροποίηση 

από τις παραδοσιακές πηγές παροχής καυσίµων µε την παράλληλη ανάπτυξη 

εναλλακτικών φυσικών καυσίµων.75 

 Πρόσφατες αποτιµήσεις συµπεραίνουν πως οι στόχοι για το 2010 είναι σχεδόν 

απίθανο να επιτευχθούν και γι’ αυτό θα χρειαστούν επιπλέον προσπάθειες. Η 

επιπρόσθετη παραγωγή βιοµάζας που χρειάζεται µπορεί να επιτευχθεί 

βραχυπρόθεσµα µόνο µε στοχευµένα µέτρα και ενέργειες και µε µια καλύτερη 

εναρµόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή υιοθέτησε µια 

                                                 
73 Στο ίδιο, σελ. 18. 
74 Στο ίδιο, σελ. 18. 
75 European Commission, Directorate-General for Research Sustainable Energy Systems, Biofuels in 
the European Union: A vision for 2030 and beyond, European Communities, Belgium, 2006, σελ. 8. 
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φιλόδοξη εναρµονισµένη προσέγγιση για να προωθήσει τη χρήση της βιοµάζας και 

των βιοκαυσίµων. Στην προσέγγιση αυτή συµπεριλαµβάνονται το «Σχέδιο ∆ράσης 

για τη βιοµάζα» και η «Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα». Σύµφωνα µε την 

κρίση της Επιτροπής, τα µέτρα του σχεδίου δράσης θα οδηγήσουν σε µια αύξηση της 

χρήσης της βιοµάζας µέχρι το 2010 ή και νωρίτερα.76 

 Τα καύσιµα που προέρχονται από το ακατέργαστο ορυκτό πετρέλαιο 

ικανοποιούν κατά 96% τις ανάγκες της παγκόσµιας ενεργειακής ζήτησης για τις 

µεταφορές. Άλλες µορφές ενέργειας (κάρβουνο, φυσικό αέριο, αλκοόλες, ηλεκτρική 

ενέργεια) παίζουν βαρυσήµαντο ρόλο σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριµένες 

µεταφορικές εφαρµογές. Την σχεδόν εξολοκλήρου εξάρτηση από καύσιµα ορυκτού 

πετρελαίου δεν θα τη χαρακτηρίζαµε ιδανική. Τα αποθέµατα του ορυκτού πετρελαίου 

είναι περιορισµένα και ανοµοιογενώς κατανεµηµένα στον κόσµο µε τα πιο σηµαντικά 

αποθέµατα σε πολιτικά ασταθείς περιοχές. Οι απρόβλεπτες αλλαγές στον όγκο της 

παροχής του αργού πετρελαίου οδήγησαν προσφάτως σε κατακόρυφη αύξηση των 

τιµών του µε άµεσο αποτέλεσµα τη διεθνή οικονοµική αστάθεια. Εποµένως η στροφή 

προς εναλλακτικές µορφές ενέργειας θα ήταν απαραίτητη και µάλιστα σε µορφές 

ενέργειας οι οποίες είτε είναι τοπικά διαθέσιµες είτε είναι, έστω και λίγο, καλύτερα 

κατανεµηµένες από το αργό πετρέλαιο. Όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής 

καυσίµων είναι επιθυµητοί, αλλά για περιβαλλοντικούς λόγους οι ανανεώσιµες 

µορφές ενέργειας προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον.77 

 Η παραγωγή 33 δις λίτρων βιοκαυσίµων το 2004 είναι µικρή σε σύγκριση µε 

τα 1.200 δις λίτρα βενζίνης από πετρέλαιο που παράχθηκε ετήσια παγκοσµίως. Η 

Βραζιλία είναι η πρωτοπόρος όλου του κόσµου στην παραγωγή και κατανάλωση 

βιοαιθανόλης εδώ και 25 χρόνια, παράγοντας το 2004 σχεδόν κάτι λιγότερο από το 

50% της παγκόσµιας παραγωγής βιοαιθανόλης. Όλα τα πρατήρια καυσίµων στη 

Βραζιλία αντί για βενζίνη πωλούν µίγµα που αποτελείται από 25% βιοαιθανόλη και 

75% κανονική βενζίνη (το γνωστό και ως Ε25). Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη χώρα στον 

κόσµο που παράγει και καταναλώνει βιοαιθανόλη. Η αύξηση του µεγέθους της 

αγοράς βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ είναι ένα σχετικά πρόσφατο γεγονός: η 

δυναµικότητα της παραγωγής βιοαιθανόλης αυξήθηκε από 4 δις λίτρα το 1996 σε 14 

δις λίτρα το 2004. Άλλες χώρες που παράγουν και καταναλώνουν βιοαιθανόλη είναι 
                                                 
76 Στο ίδιο, σελ. 8. 
77 Στο ίδιο, σελ. 8. 
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η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολοµβία, η ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, η Γαλλία, 

η Γερµανία, η Ινδία, η Τζαµάικα, το Μαλάουι, η Πολωνία, η Νότια Αφρική, η 

Ισπανία, η Σουηδία, η Ταϊλάνδη και η Ζάµπια.78 

 Η συνολική παγκόσµια παραγωγή βιοντίζελ το 2004 ήταν µεγαλύτερη από 2 

δις λίτρα, εκ των οποίων πάνω από 90% παράχθηκαν στην ΕΕ των 25. Το 

µεγαλύτερο µέρος παρατηρήθηκε στην Γερµανία (όπου το καθαρό βιοντίζελ Β100 

είναι 100% αποφορολογηµένο). Στην συγκεκριµένη χώρα σήµερα υπάρχουν πάνω 

από 1500 πρατήρια διανοµής και πώλησης βιοντίζελ. Άλλες χώρες που παράγουν και 

καταναλώνουν βιοντίζελ είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η 

∆ανία, η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι ΗΠΑ.79 

 Η µελέτη της Επιτροπής Βιοκαύσιµα στην ΕΕ: Μια προοπτική για το 2030 και 

παραπέρα αναφέρει πως οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη µεταφορά επιβατών θα 

αυξηθούν κατά 14% και µάλιστα οι εµπορικές µεταφορές θα αυξηθούν κατά 74%. 

Βασισµένη σε αυτά τα µεγέθη η µελέτη προβλέπει µια ραγδαία αύξηση της ανάγκης 

για καύσιµα µεσαίας διύλισης για µεταφορές, όπως ντίζελ κυρίως για οδικές 

µεταφορές και κηροζίνη για την αεροπλοΐα. Η ζήτηση για καύσιµα ντίζελ 

προβλέπεται να αυξηθεί κατά 51% το διάστηµα 2000 – 2030, εξαιτίας της ραγδαίας 

αυξανόµενης ανάγκης για εµπορικές µεταφορικές υπηρεσίες και του αύξοντος 

αριθµού των ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων. Η κατανάλωση βενζίνης από την άλλη, 

αναµένεται ακόµη και να συρρικνωθεί την τελευταία δεκαετία αυτού του 

διαστήµατος. Για την κηροζίνη αναµένεται µια αύξηση της τάξεως του 60%. Οι 

πολιτικές για την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων θα πρέπει εποµένως να λάβουν 

οπωσδήποτε υπόψη τους αυτές τις προβλέψεις στη ζήτηση καυσίµων. 80 

 Σηµαντική αναδεικνύεται η αποδοχή των βιοκαυσίµων από τους 

καταναλωτές. Οι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν καµία διαφορά µεταξύ των 

συµβατικών καυσίµων και των βιοκαυσίµων, ούτε φυσικά θα χρειαστεί να 

τροποποιήσουν τα υπάρχοντα οχήµατά τους ή να αλλάξουν τις συνήθειές τους όταν 

χρησιµοποιούν βιοκαύσιµα.81  

                                                 
78 Στο ίδιο, σελ. 8 – 9. 
79 Στο ίδιο, σελ. 9. 
80 Στο ίδιο, σελ. 9. 
81 Στο ίδιο, σελ. 14. 



 

 

52

 Ο έλεγχος των λεπτοµερειών της αποθήκευσης, διανοµής και πώλησης των 

βιοκαυσίµων αποτελούν επίσης σηµαντικές πτυχές προς εξέταση. Για την 

αυτοκινητοβιοµηχανία είναι σίγουρα πλεονέκτηµα το γεγονός ότι τα βιοκαύσιµα 

είναι συµβατά µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Για τα εµπορικά οχήµατα, όπως τα 

φορτηγά και τους στόλους των λεωφορείων, τα ιδιαίτερα συστήµατα διανοµής 

καυσίµων έχουν ήδη εφαρµοστεί. Γι’ αυτά τα οχήµατα µπορεί να εφαρµοστεί µια 

γενική οικονοµική στρατηγική που θα καθοδηγηθεί, θα οργανωθεί και θα εξαρτηθεί 

από τη διανοµή των νέων καυσίµων. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα υποδοµή µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µέχρι να αχρηστευτεί ακόµη και µε τα νέα καύσιµα στην αγορά.82 

 Είναι πασιφανές ότι η µεγάλης κλίµακας εισβολή των βιοκαυσίµων είναι 

δυνατή µόνο εάν αξιοποιηθεί η υπάρχουσα µηχανική τεχνολογία. Για καλύτερα 

αποτελέσµατα τα µελλοντικά βιοκαύσιµα θα χρησιµοποιηθούν αναµεµειγµένα µε 

βενζίνη, ντίζελ ή φυσικό αέριο ή ακόµα και ως καθαρά προϊόντα. ∆ιάφορες 

εναλλακτικές λύσεις µεταξύ βιοκαυσίµων, συµβατικών καυσίµων και µειγµάτων θα 

είναι πιθανές.83 

 Την περίοδο µέχρι το 2030 είναι απαραίτητο οι εκποµπές ρύπων στις 

µεταφορές να µειωθούν µε τελικό στόχο να φτάσουν να είναι µηδενικές. Για να γίνει 

αυτό πραγµατικότητα θα πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα των καυσίµων και να 

θεσπιστούν αυστηροί κανονισµοί για τη µείωση των καυσαερίων. Η µείωση των 

αερίων (και πιο συγκεκριµένα του διοξειδίου του άνθρακα) που προκαλούν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου για τον τοµέα των µεταφορών είναι ένα από τα πιο 

σηµαντικά κίνητρα για την προώθηση των βιοκαυσίµων. Η πρόκληση είναι να 

πραγµατοποιηθεί ουσιαστική αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίµων µε τη χρήση 

καινοτοµιών και τεχνολογιών που είναι ανταγωνιστικές και ουσιαστικές. Για να 

επιτευχθεί αυτό θα ήταν απαραίτητο, καθώς υποστηρίζαµε την εφαρµογή των 

υπαρκτών διαθέσιµων βιοκαυσίµων, να προωθούσαµε παράλληλα και την µετάβαση 

προς τα βιοκαύσιµα δεύτερης γενιάς. Αυτά θα παραχθούν από περισσότερες και 

ογκωδέστερες πρώτες ύλες που αυτή τη φορά δεν θα έχουν σχέση µε την διατροφή 

και θα βοηθήσουν στο να µειωθούν τα αρνητικά αποτελέσµατα των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα.
84 

                                                 
82 Στο ίδιο, σελ. 14 – 15. 
83 Στο ίδιο, σελ. 15. 
84 Στο ίδιο, σελ. 15 – 16. 
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 Σύµφωνα µε την Προοπτική για το 2030 την οποία σχεδίασε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπάρχουν τρεις παράλληλοι δρόµοι για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

βιοκαυσίµων: 

1. Ο πρώτος δρόµος είναι η χρήση πρώτων υλών από τρόφιµα όπως σιτάρι, 

φυτικά έλαια κλπ. 

2. Ο δεύτερος δρόµος είναι η παραγωγή βιοκαυσίµων από υπολείµµατα και 

απόβλητα της τρέχουσας γεωργίας, δασοκοµίας και βιοµηχανίας. Αυτό θα 

αυξήσει την παραγωγή, η οποία όµως θα είναι εξαρτηµένη από τη 

διαθεσιµότητα των υπολειµµάτων και των αποβλήτων. Αυτή η εκδοχή θα 

τεθεί σε λειτουργία τη δεκαετία µεταξύ 2010 και 2020. 

3. Ο τρίτος δρόµος είναι η εφαρµογή των ενεργειακών καλλιεργειών, π.χ. 

βιοµάζα που καλλιεργείται κατά παραγγελία για παραγωγή βιοκαυσίµων. Το 

δυναµικό των ενεργειακών καλλιεργειών µπορεί να είναι τεράστιο, αφού 

πλέον µπορούν να καλλιεργηθούν φυτά γενετικά τροποποιηµένα µε υψηλές 

αποδόσεις. Σε αυτή την εκδοχή θεωρείται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η 

βιοποικιλότητα µε διάφορες χρονοβόρες µελέτες. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει 

να έχουν ήδη ξεκινήσει για να υλοποιηθούν πλήρως µέχρι το 2020 και µετά.85 

 Η κατά παραγγελία πρώτες ύλες που έχουν τη µορφή ενεργειακών 

καλλιεργειών αντιπροσωπεύουν µια πολλά υποσχόµενη λύση για την ασφάλεια του 

εφοδιασµού για την µελλοντική παραγωγή βιοκαυσίµων. Όπως και οι άλλες πηγές 

βιοµάζας, µπορούν να µετατραπούν σε οποιαδήποτε µορφή ενέργειας. Ωστόσο το 

βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι µπορούν να αναπτυχθούν για να υπολογιστούν οι 

δυνατότητες των ενεργειακών εφαρµογών, ενώ η σταθερή παραγωγή τους µπορεί να 

εξασφαλίσει τον µεγάλης κλίµακας µακροχρόνιο και σταθερό εφοδιασµό.86  

 Υπάρχουν ανά την Ευρώπη συγκεκριµένες περιπτώσεις οι οποίες επιβιώνουν 

κυρίως λόγω της πολιτικής και οικονοµικής υποστήριξης που παρέχεται από τα 

κράτη µέλη. Για παράδειγµα επιδοτούνται οι καλλιέργειες: σπορέλαιου στην 

Γερµανία και τη Γαλλία, µονοετών θάµνων για θέρµανση στην Αγγλία, ιτιάς για 

θέρµανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σουηδία. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

σηµερινά αγροτικά συστήµατα καθώς και το εκάστοτε νοµοθετικό και πολιτικό 

                                                 
85 Στο ίδιο, σελ. 17. 
86 Στο ίδιο, σελ. 17. 
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πλαίσιο των κρατών µελών και γενικώς της Ευρώπης των 27, οι ενεργειακές 

καλλιέργειες αναµένεται να διαδραµατίσουν έναν αυξανόµενα ιδιαίτερο ρόλο, αφού η 

πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίµων θα είναι το άµυλο και η ζάχαρη.87 

 Μέχρι το 2030 το ένα τέταρτο των καυσίµων για τις επίγειες µεταφορές θα 

είναι βιοκαύσιµα. Για να επιτευχθούν αυτά τα επίπεδα και να ικανοποιηθούν οι 

αυξηµένες ανάγκες θα χρειαστούν πάνω από 100 εκατ. τόνοι βιοµάζας που θα 

µετατρέπονται σε βιοκαύσιµα. Η επίτευξη της συγκεκριµένης προοπτικής απαιτεί 

ωστόσο και γενναιόδωρες επενδύσεις στην παραγωγή, την εµπορία και την 

επεξεργασία βιοµάζας. Οι εν λόγο επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες θα εξασφαλίσουν 

στις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες την δυνατότητα της µέγιστης βελτίωσης της εµπειρίας 

τους πάνω στα βιοκαύσιµα πρώτης και δεύτερης γενιάς σε σχέση πάντα µε τους 

διεθνείς ανταγωνιστές τους. Η ανάπτυξη των βιοδιυλιστηρίων θα βελτιώσει τις 

αγροτικές οικονοµίες και θα συµβάλει στη βιοµηχανική ανάπτυξη. Έτσι η Ευρώπη θα 

εξασφαλίσει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη. Η ευνοϊκή πολιτική 

κατάσταση που θα καλλιεργείται από το αρµόζων νοµοθετικό και οικονοµικό πλαίσιο 

θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση επενδύσεων τέτοιου επιπέδου.88 

 Η επίτευξη του στόχου θα προκαλέσει φυσικά και κάποιο κόστος. 

Ατενίζοντας στο εγγύς µέλλον (2010) θα διαπιστώσουµε πως η προσέγγιση που 

βασίζεται στη ρύθµιση της αγοράς και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εγχώριας 

βιοµηχανίας βιοκαυσίµων σε συνδυασµό µε εισαγωγές θα επιφέρει ένα µέσο κόστος 

6 εκατ. € ετησίως µε σκοπό να επιτευχθεί ο ενδεικτικός στόχος της οδηγίας για τα 

βιοκαύσιµα. Αυτό σε σχέση µε την µεγάλη κατανάλωση ντίζελ και βενζίνης στην ΕΕ 

των 27 θα αποδώσει µια µέση αύξηση του κόστους των καυσίµων για τις µεταφορές 

1,2 µε 2,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για να χρηµατοδοτηθεί η πρόσθετη χρήση 

βιοκαυσίµου που στοχοθετήθηκε για το 2010.89 

 Η αυξηµένη χρήση των βιοκαυσίµων θα έχει άµεσα και έµµεσα 

αποτελέσµατα στην απασχόληση. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το µέγεθος του δικτύου 

απασχόλησης στον τοµέα των βιοκαυσίµων θα αυξηθεί από το 2000 µέχρι το 2010 

κατά 424.000 θέσεις εργασίας. Άµεσο αποτέλεσµα είναι οι πολλαπλές ευκαιρίες 

απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν, οι οποίες µε τη σειρά τους θα αυξήσουν τα 

                                                 
87 Στο ίδιο, σελ. 17. 
88 Στο ίδιο, σελ. 19. 
89 Στο ίδιο, σελ. 19. 
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έµµεσα αποτελέσµατα. Από την άλλη όµως, κάποια επαγγέλµατα του τοµέα των 

βιοκαυσίµων µπορεί να αντικαταστήσουν άλλα επαγγέλµατα και έτσι το αποτέλεσµα 

στην αύξηση του δείκτη απασχόλησης να είναι πολύ µικρότερο. Το πλήθος των 

θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών που 

παρέχουν αυτές. Αυτό, τέλος, εξαρτάται από το ύψος των τιµής του πετρελαίου και 

της ενέργειας.90 

 Η αβέβαιη εξέλιξη των τιµών του πετρελαίου και του κόστους παραγωγής των 

βιοκαυσίµων κάνει δύσκολη την εκτίµηση του κόστους επίτευξης της προοπτικής για 

το 2030. Οι πρώτες εκτιµήσεις για αυτή την προοπτική βασισµένες σε τιµές αγοράς 

του 2005 υποδεικνύουν πως το ποσοστό χρήσης βιοκαυσίµων 25% στις επίγειες 

µεταφορές το 2030 θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 31 εκατ. € ετησίως που 

ισοδυναµεί µε επιπλέον 6,6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και 8,2 λεπτά ανά 

λίτρο ντίζελ. Με αυτά τα δεδοµένα, το κόστος που θα έχει στην οικονοµία η αύξηση 

της χρήσης των βιοκαυσίµων θα πρέπει να αντισταθµιστεί µε τα νοµισµατικά οφέλη, 

όπως η αυξηµένη ασφάλεια του εφοδιασµού πετρελαίου, η µείωση του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου, η θετική αλλαγή της ενεργειακής µας συµµετοχής και η δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές. Μια προνοητική στρατηγική για τα 

βιοκαύσιµα προσανατολισµένη και εστιασµένη στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτοµία αποτελεί απαραίτητο µέρος µιας συνακόλουθης σειράς ερευνών και 

ενεργειακών πολιτικών που έχουν ως βασικό τους στόχο την περιβαλλοντικά φιλική 

και αειφόρο παραγωγή ενέργειας.91 

 Ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων είναι η όσο το 

δυνατόν πιο υψηλή συναγωνιστικότητα και αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων. 

Αυτές δεν αφορούν µόνο την παραγωγή των βιοκαυσίµων καθαυτή, αλλά και 

παρόµοιες δαπάνες, όπως επενδύσεις σε νέα οχήµατα ή σε εναλλακτικά συστήµατα 

εφοδιασµού. Η µείωση του κόστους παραγωγής θα επιτευχθεί µε τη χρήση 

προηγµένης τεχνολογίας, µε την ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας και µε µια καλύτερη 

ενσωµάτωση στον γενικό  εφοδιασµό καυσίµων.92 

 Για να εξασφαλιστεί η αειφορία στην παραγωγή βιοµάζας και βιοκαυσίµων 

είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν και να τεθούν σε λειτουργία κάποιοι µηχανισµοί. 

                                                 
90 Στο ίδιο, σελ. 19. 
91 Στο ίδιο, σελ. 19. 
92 Στο ίδιο, σελ. 27. 
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Αυτό απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων αποτελεσµατικών και συνεχώς παραγωγικών 

ενεργειακών καλλιεργειών και συµπεριλαµβάνει την υποστήριξη όλων των µορφών 

αγροτικής και δασικής εκµετάλλευσης. Η παραγωγή βιοµάζας που εξοικονοµεί 

ενέργεια και είναι ευνοϊκή για το περιβάλλον θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά 

στο τοπικό επίπεδο. Η παραγωγή των ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τους ήδη υπάρχοντες κανονισµούς. Ένας από αυτούς είναι η 

συµπόρευση µε τις παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες. Οι στρατηγικές 

εκµετάλλευσης του εδάφους υποδεικνύουν µια σειρά από καλλιέργειες και 

χειρισµούς του δασικού πλούτου επιλεγµένους ανάλογα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά 

και τις τοπικές ανάγκες. Αυτό απαιτεί την πραγµατοποίηση εκτίµησης της 

γεωγραφικής περιοχής, των παραγωγικών ευχερειών και των ενεργειακών πηγών. Η 

παραγωγή και ο εφοδιασµός πρώτων υλών είναι ανάγκη να αποτιµηθεί παγκοσµίως, 

λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες εναλλασσόµενες (κλιµατικές) συνθήκες και τις 

τιµές της αγοράς.93  

 Η νοµοθεσία αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση των βιοκαυσίµων. 

Αυτό που επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί είναι η πολιτική εναρµόνιση µεταξύ των 

κρατών µελών που υιοθετούν συγκεκριµένες εθνικές στρατηγικές, οι οποίες συχνά 

έχουν µερίδιο επί των κοινοτικών επιδοτήσεων. Η ξεκάθαρη µακροχρόνια ευρωπαϊκή 

ρύθµιση έχει ζωτική σηµασία για την εξασφάλιση του εφοδιασµού και την διατήρηση 

του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά. Επίσης η ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα πρέπει να 

δηµιουργήσει επενδυτικό κλίµα ευνοϊκό για τα βιοκαύσιµα. Αυτό το νοµοθετικό 

πλαίσιο προώθησης των βιοκαυσίµων µπορεί να βασιστεί σε φοροαπαλλαγές και 

δεσµευτικές επιταγές για την κατανάλωση βιοκαυσίµων που θα βασίζονται στην 

επίτευξη των επιπέδων εκποµπών ρύπων. Η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για τα 

βιοκαύσιµα θα επιταχύνει παράλληλα την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και θα 

την κάνει περισσότερο προσανατολισµένη στο στόχο της. Είναι απαραίτητο να 

δηµιουργηθούν κίνητρα µε τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα είδη βιοκαυσίµων (καύσιµα µε 

προσµίξεις ή χωρίς) να µεταχειρίζονται ίσα.94 

 Για να διασφαλιστεί η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα είναι 

απαραίτητος ένας µηχανισµός της αγοράς που θα εγγυάται ότι η αποδοτικότητα των 

βιοκαυσίµων θα είναι αναγνωρισµένη και επιβραβευµένη. Προς το παρόν οι 
                                                 
93 Στο ίδιο, σελ. 28. 
94 Στο ίδιο, σελ. 28. 
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φοροαπαλλαγές και οι ποσοστώσεις για τα βιοκαύσιµα δεν διακρίνουν τα βιοκαύσιµα 

που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Θα µπορούσαν να υιοθετηθούν ειδικοί 

µηχανισµοί, όπως για παράδειγµα ένα σχέδιο πιστοποίησης για να προαχθεί η χρήση 

και παραγωγή των βιοκαυσίµων και βιοπροϊόντων που συµβάλλουν ακόµα 

περισσότερο στην µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
95 

 Τα προσυµφωνηµένα κριτήρια ποιότητας για τα βιοκαύσιµα και τις 

αναµείξεις αυτών θεωρούνται απαραίτητα. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σε συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των καυσίµων από βιοµάζα είναι ακόµη πιο σηµαντικά για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες και τις πρόσφατα ανερχόµενες χώρες, οι οποίες µπορεί ακόµη 

να µην έχουν ορίσει κριτήρια ποιότητας για τα καύσιµα ισότιµα µε αυτά της 

Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Το µείγµα της αιθανόλης (ή ΕΤΒΕ) για 

παράδειγµα, µπορεί να βελτιώσει την σύσταση της αµόλυβδης βενζίνης. Η ανάπτυξη 

των καυσίµων από βιοµάζα στην Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη της την κατάσταση 

σε άλλες χώρες και ειδικά σε αυτές µε ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Το πιο 

σηµαντικό όµως είναι να µην χαρακτηρίζονται αυτοµάτως τα βιο-υπολείµµατα από 

τη δασοπονία, την γεωργία και άλλους τοµείς ως απόβλητα, αλλά να θεωρούνται ως 

δυνάµει πρώτη ύλη για καύσιµα.96 

 Ο αγροτικός τοµέας της ΕΕ είναι βασισµένος κυρίως στην παραγωγή 

τροφίµων. ∆εν είναι πλήρως προετοιµασµένος για παραγωγή προϊόντων που δεν είναι 

κυρίως τρόφιµα. Για να ανταγωνιστεί διεθνώς τις αγορές πρώτων υλών βιοκαυσίµων 

ο τοµέας χρειάζεται να ορθολογικοποιήσει και να επαναπροσδιορίσει τους χειρισµούς 

του. Οι στρατηγικές γεωργικής εκµετάλλευσης καλό θα ήταν να σχεδιαστούν 

προσεκτικά ούτως ώστε το κόστος αγοράς να µην είναι εξαιρετικά υψηλό και η ΕΕ 

να µπορέσει να αντισταθεί στον διεθνή ανταγωνισµό. Οι σωστές αγροτικές πολιτικές 

προσφέρουν αειφόρο ανάπτυξη και είναι συµβατές µε το κλίµα, το περιβάλλον και τις 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.97 

 Στις αναπτυσσόµενες χώρες η παραγωγή και η χρήση βιοµάζας θα οδηγήσει 

στην βελτίωση και ενδυνάµωση των αγροτικών συστηµάτων που είναι συνήθως 

ασταθή. Είναι απαραίτητο η βιοµάζα να παράγεται και να χρησιµοποιείται εκεί όπου 

                                                 
95 Στο ίδιο, σελ. 28. 
96 Στο ίδιο, σελ. 28. 
97 Στο ίδιο, σελ. 29. 
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είναι περισσότερο οικονοµικά εφικτό. Αυτού του είδους η προσέγγιση θα παράσχει 

ευκαιρίες ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες στηρίζονται οικονοµικά 

στη γεωργία και ταυτόχρονα πάσχουν από το φαινόµενο των χαµηλών τιµών των 

αγροτικών προϊόντων.98 Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας οικονοµίας είναι και 

αυτό της Ελλάδας. 

 Παράλληλα διενεργείται ένα αυξανόµενο διεθνές εµπόριο πρώτων υλών µε 

σκοπό την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων δεδοµένου του γεγονότος ότι η 

µελλοντική διαθεσιµότητα ορυκτού πετρελαίου είναι περιορισµένη. Παρά το γεγονός 

ότι η βιοµάζα µειονεκτεί, επειδή είναι ογκώδης και έχει σχετικά χαµηλή ενεργειακή 

απόδοση (θερµιδική αξία), δεν παύει συνεχώς να αποτελεί εµπορεύσιµο προϊόν στη 

διεθνή αγορά. Είναι σηµαντικό να ρυθµιστεί το εµπόριο βιοµάζας όχι µόνο µε 

πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας, αλλά και µε τα κριτήρια της αειφόρου 

ανάπτυξης. 99 

 Βασικότατη αναδεικνύεται η ύπαρξη συντονισµού µεταξύ των κύριων 

ευρωπαϊκών βιοµηχανικών εταίρων του χώρου των βιοκαυσίµων. Αυτός ο 

συντονισµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω κοινών καινοτόµων προγραµµάτων 

και κοινών πειραµατικών δραστηριοτήτων. Ένα κοινό Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό 

Σχέδιο για τα Βιοκαύσιµα θα µπορούσε να παίξει βαρυσήµαντο ρόλο για την 

υλοποίηση τέτοιου είδους προγραµµάτων. Επίσης θα µπορούσε να παρέχει στους 

σχεδιαστές των αποφάσεων (decision makers) το σχέδιο της στρατηγικής για να 

αναρτήσουν αυτοί µε τη σειρά τους το αρµόζων πολιτικό πλαίσιο. Το αρχικό κοινό 

Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Σχέδιο έχει το ρόλο του να προτείνει τρόπους έρευνας για 

τον τοµέα των βιοκαυσίµων. Αυτό θα το επιτύχει δουλεύοντας πάνω σε µια 

Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα µε τελικό στόχο την υλοποίηση της.100 

 Ύστερα από αυτήν τη βαθυστόχαστη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα και επισηµάνσεις για τις 

µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης των βιοκαυσίµων: 

• Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων 

και στο µέλλον η Επιτροπή θα πρέπει να συνυπολογίσει το κατά πόσο η 

                                                 
98 Στο ίδιο, σελ. 29. 
99 Στο ίδιο, σελ. 29. 
100 Στο ίδιο, σελ. 29. 
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εισαγωγή αυτών στην αγορά επηρεάζει τις παραδοσιακές αγορές αιθανόλης, 

τροφίµων, δασοπονίας και πετρελαίου. 

• Ίσως παρατηρηθεί κάποια µείωση της παραγωγής τροφίµων προκειµένου να 

αυξηθεί η παραγωγή βιοκαυσίµων. Η µείωση του όγκου των τροφίµων θα 

οδηγήσει σε αύξηση των τιµών αυτών, πράγµα εντελώς ανεπιθύµητο. Οι 

πολιτικές της ΕΕ θα προσανατολιστούν προς την αποφυγή τέτοιου είδους 

φαινοµένων. 

• Η συνετή διαχείριση και ανακύκλωση των απορριµµάτων, δεδοµένου του 

τεράστιου σηµερινού όγκου τους, είναι αναγκαία. Το οφέλη από την 

ανακύκλωση θα είναι τεράστια, γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θα πρέπει να 

προτείνει δραστικά µέτρα µε αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν τα τηρήσουν. 

Η βιοµηχανία παραγωγής βιοκαυσίµων είναι µία από τις πολλές που θα 

ωφεληθούν από την ανακύκλωση των απορριµµάτων. Η πλήρης 

εκµετάλλευση των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων θα µπορούσε να 

τροφοδοτήσει τη βιοµηχανία βιοκαυσίµων µε τεράστιους όγκους πρώτων 

υλών και ειδικά στην Ελλάδα, µια χώρα µε αναπτυγµένο τουρισµό, µε πολλά 

ξενοδοχεία και εστιατόρια που αποβάλλουν τέτοιου είδους λάδια.  

• Η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει έρευνα για να µειωθούν στο ελάχιστο οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και να αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικό κανονιστικό 

πλαίσιο στήριξης. Προσεκτικά θα πρέπει να κινηθεί στον τοµέα της δασικής 

εκµετάλλευσης η οποία θα πρέπει να γίνει µε συνετό τρόπο και µε πλήρη 

σεβασµό στους οικότοπους. 

• Τα βιοκαύσιµα είναι προϊόν που καταναλώνεται σε µεγάλο βαθµό στις 

πλούσιες χώρες, γιατί εκεί υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για καύσιµα και γιατί 

αυτά προσφέρουν ποιότητα ζωής.  Στις αναπτυσσόµενες χώρες παράγονται 

πιο εύκολα, γιατί εκεί το κόστος παραγωγής τους είναι χαµηλότερο. Επειδή 

όµως στις αναπτυσσόµενες χώρες η ανάγκη για καύσιµα είναι µικρότερη και 

η παραγωγή περισσότερη και ευκολότερη, τα βιοκαύσιµα µπορούν να 

διοχετεύονται µε εξαγωγές από τις αναπτυσσόµενες στις ανεπτυγµένες χώρες. 

• Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας αποτελούν µονόδροµο για την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, την µείωση των εκποµπών άνθρακα 

και το φαινόµενο του θερµοκηπίου, επειδή είναι ανεξάντλητες, σε αντίθεση 

µε το ορυκτό πετρέλαιο του οποίου τα αποθέµατα µειώνονται. 
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2.4 Προοπτικές ανάπτυξης βιοκαλλιεργειών και παραγωγής βιοκαυσίµων στην 

Ελλάδα 

 

 Στο παρακάτω υποκεφάλαιο θα γίνει µια καταγραφή της ανάπτυξης των 

βιοκαυσίµων στην Ελλάδα ώστε να αποσαφηνιστεί η κατάσταση που επικρατεί 

σήµερα. Ποιο είναι το εύρος της παραγωγής σήµερα και ποιες οι προοπτικές για το 

µέλλον; Βοήθησε τελικά η Κοινοτική Νοµοθεσία στην έναρξη της παραγωγής και 

στη χώρα µας; Όσο πιο σύντοµα ανοίξει η αγορά βιοκαυσίµων τόσο το καλύτερο για 

την ελληνική οικονοµία, τους Έλληνες πολίτες και την κοινωνία γενικότερα. 

 Σύµφωνα µε τη «2η Εθνική Έκθεση σχετικά µε την προώθηση της χρήσης των 

βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές στην Ελλάδα την 

περίοδο 2005 – 2010» η χρήση του βιοντίζελ στην Ελλάδα ξεκίνησε µόλις από τα 

τέλη του ∆εκεµβρίου 2005, όταν αυτό άρχισε να αναµιγνύεται στα διυλιστήρια και 

στις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε το ντίζελ κίνησης σε ποσοστό που τότε 

κυµαινόταν στο 2% κατ’ όγκο, αλλά µπορεί να ανέλθει µέχρι και 5%. Σε αυτό το 

ποσοστό έφτασε η ανάµιξη του βιοντίζελ στα τέλη του 2006. ∆ιατίθεται από το 

υπάρχον δίκτυο διανοµής ντίζελ κίνησης σε όλη την αγορά. Στο µέλλον, αφού 

διευθετηθούν κάποια τεχνικά και θεσµικά θέµατα που εκκρεµούν, αναµένεται να 

κυκλοφορήσουν και µίγµατα βιοντίζελ σε ντίζελ κίνησης και άνω του 5% κατ’ όγκο, 

καθώς και αυτούσιο βιοντίζελ.101 

 Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ ξεκίνησε να λειτουργεί το 

∆εκέµβριο του 2005 στο Κιλκίς από την εταιρία ΕΛ.ΒΙ. – Ελληνικά Βιοπετρέλαια 

Α.Β.Ε.Ε. µε ετήσια δυναµικότητα 40.000 τόνων. Η δεύτερη εταιρία που ξεκίνησε την 

παραγωγή βιοντίζελ τον Ιούλιο του 2006 ήταν η Vert Oil Α.Ε. σε εργοστάσιο στη 

Θεσσαλονίκη µε ετήσια δυναµικότητα 25.000 τόνους. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και 

ένα τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα από την εταιρία Παύλος Ν. Πέττας Α.Β.Ε.Ε. µε 

ετήσια δυναµικότητα 50.000 τόνους. Ένα τέταρτο εργοστάσιο στο Βόλο από την 

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. µε δυναµικότητα 40.000 τόνους  και ένα πέµπτο στη Φθιώτιδα από 

την Agroinvest Α.Ε. µε δυναµικότητα 250.000 τόνους ξεκίνησαν την παραγωγή το 

                                                 
101 Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας, ∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, «2η 
Εθνική Έκθεση σχετικά µε την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων 
καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα την περίοδο 2005 – 2010», Αθήνα, Ιούλιος 2006, ∆ιαθέσιµη 
στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_members_states_en.htm, σελ 6. 
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δεύτερο εξάµηνο του 2006. Επιπλέον οκτώ µονάδες παραγωγής βιοντίζελ βρίσκονται 

στο στάδιο της µελέτης και κατασκευής. Οι τέσσερις από τις οκτώ θα έχουν 

δυναµικότητα 5.000 τόνους η καθεµία, οι δύο θα έχουν 11.000 τόνους η καθεµία, µία 

θα έχει 22.000 τόνους και η τελευταία 120.000 τόνους. Αυτές οι εταιρίες, στις οποίες 

θα αναφερθούµε παρακάτω, καθώς και πολλές άλλες, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για 

την παραγωγή βιοντίζελ. Η παραγωγική δυναµικότητα των µονάδων ποικίλει. Η 

παραγωγή εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει το νωρίτερο το δεύτερο εξάµηνο του 2007.102 

 Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του ελληνικού βιοντίζελ είναι, είτε 

εισαγόµενα λάδια (όπως κραµβέλαιο και σογιέλαιο) σε ποσοστό 70% περίπου, είτε 

εγχώρια λάδια (όπως βαµβακέλαιο, ηλιέλαιο, χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια και 

τηγανέλαια) σε ποσοστό 30% περίπου. Επειδή το ποσοστό των εισαγόµενων πρώτων 

υλών είναι αδικαιολόγητα µεγάλο, γίνονται προσπάθειες εντατικοποίησης των 

εγχώριων καλλιεργειών ηλίανθου και ελαιοκράµβης. Έτσι θα περιοριστούν οι 

εισαγωγές πρώτων υλών µε απώτερο στόχο την παραγωγή βιοντίζελ από 

αποκλειστικά εγχώριες πρώτες ύλες.103 

 Για την παραγωγή βιοντίζελ χρησιµοποιούνται ηλιέλαιο και βαµβακέλαιο που 

παράγονται χρόνια στη χώρα µας, καθώς επίσης και κραµβέλαιο που προέρχεται από 

το φυτό ελαιοκράµβη το οποίο άρχισε να καλλιεργείται τον τελευταίο χρόνο. Το 

καπνέλαιο από την άλλη και το ντοµατέλαιο αποτελούν πολλά υποσχόµενες 

εναλλακτικές πρώτες ύλες. Ύστερα από έρευνες σε µεσογειακές περιοχές (Ιταλία, 

Ισπανία, Ελλάδα), η παραγωγικότητα της ελαιοκράµβης υπό τις συγκεκριµένες 

εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες είναι θετική. Περισσότερο από 10% της 

παραγωγής βιοντίζελ στην ΕΕ, η οποία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός βιοντίζελ σε 

παγκόσµιο επίπεδο, προέρχεται από τον ηλίανθο. Στην Ιταλία ιδιαίτερα οι 

ενεργειακές καλλιέργειες ηλίανθου είναι ευρέως διαδεδοµένες. 

 Η αρχική διάθεση του βιοντίζελ στην αγορά όπως είπαµε θα είναι σε ποσοστό 

µέχρι 5% κατ’ όγκο. Η διάθεσή του ως αυτούσιο, καθώς και η ανάµιξή του σε 

µεγαλύτερο ποσοστό µε το ντίζελ κίνησης, προοριζόµενο για οχήµατα δηµόσιων 

µεταφορών, αναµένεται να λάβει χώρα στο άµεσο µέλλον. Για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα το βιοντίζελ κυκλοφόρησε τον ∆εκέµβριο του 2005 όταν η πρώτη εταιρία 

                                                 
102 Στο ίδιο, σελ. 6. 
103 Στο ίδιο, σελ. 6 – 7. 
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παραγωγής του (ΕΛ.ΒΙ) διέθεσε κάποιες ποσότητες στα διυλιστήρια. Στους τελικούς 

καταναλωτές έφτασε τον Φεβρουάριο του 2006 αναµεµειγµένο σε ποσοστό 2% µε το 

ντίζελ κίνησης. Μέχρι τα τέλη του έτους το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 4% λόγω 

των νέων εταιριών που ξεκίνησαν την παραγωγή από τον Σεπτέµβρη. Σήµερα 

αναµένεται αυτό το ποσοστό να φτάσει το 5%, µόλις ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 

και οι υπόλοιπες µονάδες παραγωγής βιοντίζελ.104 

 Για να συνοψίσουµε και να συµπληρώσουµε τα όσα αφορούν τις εταιρίες που 

ξεκίνησαν ή αναµένεται να  ξεκινήσουν την παραγωγή βιοντίζελ, καλό θα ήταν να τις 

απαριθµήσουµε: 

1. ΕΛΒΙ (Ελληνικά Βιοπετρέλαια): Η πρώτη ελληνική εταιρία παραγωγής 

βιοκαυσίµων που δηµιουργήθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε αυτόν τον 

νεότευκτο χώρο. Εδρεύει στο Κιλκίς, όπου και παράγει περίπου 41.000 

τόνους ετησίως, 74% των οποίων διαθέτει στα Ελληνικά Πετρέλαια, το 24% 

στη Motor Oil και 2% στη Shell. 

2. Ελίν Βιοκαύσιµα: Είναι εταιρία θυγατρική της Ελινόιλ στο Βόλο, το 

εργοστάσιο της οποίας λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2006 µε 

παραγωγικές δυνατότητες 40.000 τόνων. 

3. Εκκοκκιστήρια – Κλωστήρια Β. Ελλάδος: Από τον Οκτώβρη του 2006 

ξεκίνησε η συγκεκριµένη εταιρία να παράγει βιοντίζελ µε τις εκτιµήσεις να 

φτάνουν στα 12 εκατ. λίτρα το χρόνο. Ως πρώτη ύλη χρησιµοποιούνται τρία 

προϊόντα: το βαµβάκι, το καλαµπόκι και κυρίως η ελαιοκράµβη. Το συνολικό 

ύψος της επένδυσης αυτής  που έγινε στο Κουτσό Ξάνθης έφτασε τα 2,35 

εκατ. ευρώ µε αναµενόµενη παραγωγή 33.000 λίτρων ανά 24ωρο. Η µονάδα 

απασχολεί 80 άτοµα, ενώ θα δύναται να απορροφήσει την παραγωγή 60.000 

στρεµµάτων ελαιοκράµβης, 7,5 – 10 εκατ. κιλά βαµβακόσπορου και 4 – 5 

εκατ. κιλά καλαµποκιού. 

4. Ελληνικά Βιοκαύσιµα: Στον Αλµυρό Μαγνησίας στήνεται η συγκεκριµένη 

εταιρία η οποία θα παράγει βιοντίζελ από το φυτό ελαιοκράµβη. Οι αγρότες 

της Θεσσαλίας ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για καλλιέργεια 

ελαιοκράµβης. Η ζήτηση κραµβελαίου εξάλλου σε όλη την Ευρώπη 

                                                 
104 Στο ίδιο, σελ. 7. 
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αυξάνεται κατακόρυφα. Αυτό αποδεικνύεται από τη συµφωνία που 

συνάφθηκε µε την ιταλική εταιρία Green Quality, η οποία θα κινεί αρχικά τα 

λεωφορεία της Φλωρεντίας µε εισαγόµενο από την Ελλάδα βιοκαύσιµο που 

προέρχεται από το φυτό ελαιοκράµβη. Η χρήση αυτής της στρατηγικής της 

ελληνικής εταιρίας θα επεκταθεί και σε άλλες ιταλικές πόλεις. 

5. Staff – Bettina: Οι εταιρίες κλωστοϋφαντουργίας της Λάρισας από το 

Σεπτέµβριο του 2006 στρέφονται πλέον και στην παραγωγή βιοντίζελ µε το 

φιλόδοξο στόχο παραγωγής 45.000 τόνων το χρόνο. 

6. Agroinvest: Την ίδια χρονική περίοδο ξεκίνησε να λειτουργεί και η µονάδα 

της Agroinvest στο Αχλάδι Φθιώτιδας µε επενδύσεις ύψους 14 εκατ. €. 

7. Πέττας ΑΒΕΕ: Η συγκεκριµένη εταιρία έχει τη δυνατότητα να παράγει στην 

Πάτρα 50.000 τόνους βιοντίζελ ετησίως. 

8. Βιο–Ενέργεια: Το πρώτο εξάµηνο του 2007 αναµένεται να λειτουργήσει το 

εργοστάσιο της Βιο–Ενέργειας στο Λάκκωµα Χαλκιδικής µε δυναµικότητα 

10.000 τόνους. 

9. Mill Oil: Στην Βιοµηχανική Περιοχή του Κιλκίς θα εγκατασταθεί η Mill Oil 

ως µια ακόµη φιλόδοξη εταιρία παραγωγής βιοκαυσίµων, η οποία µάλιστα 

έχει δεσµεύσει ποσόστωση 300 τόνων για το 2006. 

10. Βιοενέργεια Φέρες Α.Ε.: Η συγκεκριµένη εταιρία σχεδιάζει τη δηµιουργία 

τεσσάρων µονάδων βιοντίζελ στις Φέρες Έβρου, όπου θα παράγονται 

συνολικά 28.000 τόνοι ετησίως µε πρώτες ύλες την ελαιοκράµβη και τον 

ηλίανθο. 105 

Αφήνοντας το βιοντίζελ και περνώντας στη βιοαιθανόλη στην Ελλάδα δεν 

έχει ξεκινήσει ακόµα η παραγωγή της, ούτε έχει χρησιµοποιηθεί η εισαγόµενη 

αιθανόλη για χρήση ως καύσιµο στις µεταφορές. Σύµφωνα µε τη 2η έκθεση της 

Ελλάδας για τα βιοκαύσιµα που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2006 δύο εταιρίες 

έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την παραγωγή αυτής: η Ελληνική Βιοµηχανία 

Ζάχαρης και η Σπηλιόπουλος Α.Ε.106 Μια ακόµη εταιρία που προσφάτως εκδήλωσε 

επίσηµα ενδιαφέρον να συνεργαστεί µε την ΕΒΖ προκειµένου να εισέλθει στην 
                                                 
105 Φραγκούλη Νατάσα, «Το βαµβάκι ανεβάζει ταχύτητα», Περιοδικό Αγρόκτηµα, Τετάρτη 6 
Σεπτεµβρίου 2006, σελ. 20 – 22. 
106 Υπουργείο Ανάπτυξης, ό.π., σελ. 8. 
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αγορά βιοαιθανόλης είναι η εταιρία Βιοενέργεια Φέρες Α.Ε. Αυτή δηλώνει πως 

διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, προκειµένου να υποστηρίξει το απαιτούµενο 

εγχείρηµα.107 

Την παραγωγή βιοαιθανόλης θα αναλάβει τελικά σχεδόν αποκλειστικά η 

Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, αφού τα ζαχαρότευτλα χρησιµοποιούνται πλέον ως 

πρώτη ύλη. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αποδόσεις των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας 

είναι από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόµα µεγαλύτερη στρεµµατική 

απόδοση σε βιοαιθανόλη έχει το γλυκό σόργο, το οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί από 

τις βορειότερες έως τις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας. Επειδή η παραγωγή 

βιοαιθανόλης απαιτεί σχετικά σύνθετες µονάδες επεξεργασίας, θα δοθεί 

προτεραιότητα στο βιοντίζελ, η παραγωγή του οποίου µπορεί να ξεκινήσει άµεσα από 

υποπροϊόντα των ήδη υπαρχόντων καλλιεργειών, όπως βαµβάκι, τεύτλα και 

καλαµπόκι. 

Για να είναι οικονοµικά βιώσιµη µια µονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης θα 

πρέπει να εφοδιάζεται µε πρώτες ύλες που να είναι φυσικά εγχώριες και µάλιστα να 

παράγονται κοντά στο εργοστάσιο. Στη χώρα µας θα προτιµηθεί και η καλλιέργεια 

γλυκού σόργου, γιατί αυτό έχει µεγαλύτερη στρεµµατική απόδοση από το 

ζαχαρότευτλο, εποµένως η αλλαγή των καλλιεργειών ως ένα βαθµό κρίνεται 

απαραίτητη. Επίσης ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαιθανόλης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν το καλαµπόκι και τα σιτηρά. Η εισαγωγή της βιοαιθανόλης στην 

ελληνική αγορά αναµένεται να ξεκινήσει το νωρίτερο το δεύτερο εξάµηνο του 

2007.108 

Ο ελληνικός αγροτικός τοµέας µπορεί να τροφοδοτήσει επαρκώς την 

βιοµηχανία παραγωγής βιοκαυσίµων. Η παροχή ηλιέλαιου, βαµβακέλαιου και 

κραµβέλαιου για την παραγωγή βιοντίζελ µπορεί να ξεκινήσει και ξεκίνησε άµεσα. 

Για την παραγωγή βιοαιθανόλης ως πρώτη ύλη µπορεί να χρησιµοποιηθούν τα ήδη 

καλλιεργούµενα ζαχαρότευτλα, αλλά επειδή η απόδοσή τους δεν είναι ικανοποιητική, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, το γλυκό σόργο. Το µοναδικό 

κόστος που επωµίζεται το ελληνικό κράτος από την εισαγωγή των βιοκαυσίµων στην 

αγορά είναι η απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, λόγω 

                                                 
107 Φραγκούλη Νατάσα, ό.π., σελ. 22. 
108 Υπουργείο Ανάπτυξης, ό.π., σελ. 8. 
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αποφορολόγησης αυτών. Τα οφέλη από την άλλη είναι πολύ περισσότερα: (α) 

συναλλαγµατικό όφελος, λόγω µείωσης των εισαγωγών πετρελαίου, (β) µείωση 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, (γ) νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τοµέα. 

Σηµαντική για την ελληνική αγροτική οικονοµία θα είναι η αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος και εποµένως 

τη συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου που σηµαίνει ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και τέλος αύξηση του ΑΕΠ.109  

 Όσο αφορά τον ελληνικό ερευνητικό τοµέα για τα βιοκαύσιµα, τα τελευταία 

χρόνια διεξάγονται πειράµατα στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο που αφορούν την 

παραγωγή και τη χρήση του βιοντίζελ. Οι έρευνες απέδειξαν πως η παραγωγή 

βιοντίζελ µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ως πρώτες ύλες φυτικά έλαια 

(βαµβακέλαιο, ηλιέλαιο), ραφιναρισµένα ή µη έλαια και απόβλητα λάδια κακής 

ποιότητας (όξινα λάδια µε περιεκτικότητα σε νερό), καθώς και απόβλητα ζωικά λίπη. 

Επίσης αποδείχθηκε η µετατροπή όξινων ελαίων σε βιοντίζελ, χωρίς οποιαδήποτε 

προεπεξεργασία της πρώτης ύλης και χωρίς τη δηµιουργία ανεπιθύµητων 

παραπροϊόντων.110 

 Η επίσηµη έναρξη παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ελλάδα έγινε µόλις το 2005, 

όταν το υπουργείο Ανάπτυξης ήρθε σε στενή επαφή µε επιστηµονικούς φορείς και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις µε σκοπό να ετοιµάσει το νόµο, ο οποίος έπειτα ψηφίστηκε 

στη Βουλή. Με αυτόν η παράγωγή βιοκαυσίµων από εγχώρια ή εισαγόµενη βιοµάζα 

γίνεται πλέον νόµιµα και µάλιστα εµφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη. Στο χώρο 

µπορούν να εισέλθουν άµεσα αγροτικοί συνεταιρισµοί, ενώσεις συνεταιρισµών, 

καθώς και ΑΕ και ΕΠΕ που εδρεύουν σε κράτος – µέλος της ΕΕ. 

 Πιο συγκεκριµένα, ο Νόµος 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των 

Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων καυσίµων» (ΦΕΚ Α’ 304) τέθηκε σε 

ισχύ στις 31-12-2005. Ο νόµος αυτός έχει ως στόχο να υιοθετηθεί η «Στρατηγική της 

ΕΕ για τα βιοκαύσιµα» και ύστερα από την αποτυχία εναρµόνισης µε την Οδηγία για 

τα βιοκαύσιµα 2003/30/ΕΚ η οποία όριζε την συµµετοχή των βιοκαυσίµων σε 

ποσοστό 2% του συνόλου των καυσίµων που καταναλώνονται για τις µεταφορές το 

έτος 2005, εισάγει τις εξής αλλαγές στην ελληνική αγορά καυσίµων: 

                                                 
109 Στο ίδιο, σελ. 9. 
110 Αρχοντής Νίκος, «Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο: Κέρδη έως 700 εκατ. ευρώ το χρόνο από 
ελληνικό βιοντίζελ», Περιοδικό Αγρόκτηµα, Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2005, σελ. 30 – 31. 



 

 

66

«α) συµπληρώνεται και τροποποιείται κατάλληλα ο Ν. 3054/2002 «Οργάνωση 

της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230), ώστε να 

συµπεριλάβει και τα βιοκαύσιµα, µαζί µε τα υπόλοιπα πετρελαιοειδή 

προϊόντα, στη λειτουργία και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς καυσίµων, 

β) καθιερώνεται το «Πρόγραµµα Κατανοµής Ποσοτήτων Βιοκαυσίµων» έως 

τις 31-12-2010 για την ρύθµιση των διαδικασιών και της µεθοδολογίας 

κατανοµής των ποσοτήτων αποφορολογηµένων αυτούσιων βιοκαυσίµων σε 

ετήσια βάση, 

γ) θεσπίζεται υποχρεωτικότητα των διυλιστηρίων να παραλαµβάνουν τις 

αποφορολογηµένες ποσότητες αυτούσιων βιοκαυσίµων που συµµετέχουν 

στην κατανοµή κάθε έτους και προορίζονται για ανάµιξη µε τα αντίστοιχα 

ορυκτά καύσιµα, 

δ) εισάγεται ο θεσµός της Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, 

ε) καθορίζεται εθνικός στόχος έως τις 31-12-2010 σε ποσοστό 5,75% 

υπολογιζόµενου επί του ενεργειακού περιεχοµένου του συνόλου της βενζίνης 

και του πετρελαίου κίνησης που διατίθενται προς χρήση στις µεταφορές.»111 

Το πρότυπο που θα υιοθετηθεί στη χώρα µας όσο αφορά το ποσοστό ανάµιξης 

βιοντίζελ στο πετρέλαιο ντίζελ κίνησης και βιοαιθανόλης στη βενζίνη θα είναι µέχρι  

5% κατ’ όγκο. Όσο αφορά τα φορολογικά κίνητρα σε πρώτη φάση κρίνεται 

απαραίτητη η πλήρης αποφορολόγησή τους, δηλαδή η απαλλαγή τους από την 

επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των 

ορυκτών καυσίµων. Στα πλαίσια αυτά εντάχθηκε ήδη σχετική διάταξη, η οποία 

προβλέπει απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για καθορισµένες κατ’ έτος 

ποσότητες βιοντίζελ.112 

 Θεωρείται σκόπιµο να τονιστεί ότι ο εν λόγο νόµος υποστηρίζει ορθώς την 

καθετοποιηµένη παραγωγή βιοκαυσίµων. Γίνονται πλέον ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις 

παραγωγής και εµπορίας βιοκαυσίµων. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα µπορούν 

να βγάλουν άδεια και να διαθέσουν απευθείας αυτούσια βιοκαύσιµα στον 

καταναλωτή. Με λίγα λόγια, οι παραγωγοί βιοκαυσίµων προβαίνοντας στις ανάλογες 

απαραίτητες επενδύσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν οι ίδιοι τα βιοκαύσιµα 
                                                 
111 Υπουργείο Ανάπτυξης, ό.π., σελ. 12. 
112 Στο ίδιο, σελ. 13. 
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στους καταναλωτές. Αυτό θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε την εγκατάσταση 

άντλησης πετρελαίου σε ένα χωράφι µόνο που αυτή τη φορά γίνεται ακόµα πιο απλά 

µε την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών. 

 Ο ελληνικός νόµος για τα βιοκαύσιµα καθορίζει µέχρι και τον τρόπο 

κατανοµής των αφορολόγητων ποσοτήτων. Οι κύριοι άξονες είναι οι εξής:  

1. Απόδοση προτεραιότητας στα βιοκαύσιµα εγχώριας παραγωγής µε άµεσο 

σκοπό την αναβίωση της αγροτικής οικονοµίας και τη δηµιουργία κινήτρων 

παραµονής στην περιφέρεια για τους αγρότες. 

2. Με σκοπό να διαµορφωθεί κλίµα επενδυτικής ασφάλειας, η ποσότητα 

αποφορολογηµένου βιοκαυσίµου κατανέµεται στα εργοστάσια που την 

παράγουν και την διαθέτουν πλήρως µε το ίδιο τουλάχιστον ποσοστό και την 

επόµενη χρονιά. 

3. Η διασφάλιση της βιωσιµότητας των επενδύσεων για τα βιοκαύσιµα 

πραγµατοποιείται δίνοντας το δικαίωµα ουσιαστικά στους επενδυτές να 

εξασφαλίσουν πρώτα την αποφορολογηµένη ποσότητα και µετά να 

ξεκινήσουν την κατασκευή των απαιτούµενων εργοστασιακών 

εγκαταστάσεων. 

4. Η στήριξη των επενδύσεων και η εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της 

Ε.Ε. ως ένα βαθµό πραγµατοποιείται από το γεγονός ότι σε περίπτωση που οι 

παραγωγοί δεν βρουν πελάτες, τότε είναι υποχρεωµένα τα διυλιστήρια και οι 

εταιρίες εισαγωγής να παραλάβουν τις αποφορολογηµένες ποσότητες. 

5. Τέλος, οι επενδύσεις επεξεργασίας βιοµάζας από ενεργειακά φυτά το 2007 θα 

χρηµατοδοτούνται ενισχύοντας την άµεση σύνδεση των Ελλήνων αγροτών µε 

την παραγωγή και τη διακίνηση απευθείας βιοκαυσίµων.113  

 Λίγους µήνες µετά την ψήφιση του νόµου για τα βιοκαύσιµα, στις αρχές του 

2006 ιδρύεται µια ακόµη πολλά υποσχόµενη ελληνική εταιρία, η Βιοντίζελ ΑΕ µε 

ισχυρές προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης. Η εταιρία είναι αποτέλεσµα 

πρωτοβουλίας και συνεργασίας τεσσάρων εταιριών (Ελληνικά Πετρέλαια, Βιοχάλκο, 

Ελληνική Υφαντουργία, Prima Συµµετοχές) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την 

                                                 
113 Αρχοντής Νίκος, Φραγκούλη Νατάσα, «Ανοίγει ο δρόµος για τις ενεργειακές καλλιέργειες», 
Περιοδικό Αγρόκτηµα, Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2005, σελ. 28 – 29. 
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παραγωγή και διάθεση βιοντίζελ στην ελληνική αγορά. Η βαρύτητα της 

συγκεκριµένης επένδυσης είναι µεγάλη. Ως πρώτη ύλη θα χρησιµοποιηθεί ο 

βαµβακόσπορος, η παραγωγή του οποίου τα τελευταία χρόνια είχε απαξιωθεί, αφού 

οι τιµές των προϊόντων βάµβακος είχαν ευτελιστεί και οι αγρότες είχαν απελπιστεί. Ο 

βαµβακόσπορος µε κατάλληλη επεξεργασία θα µετατρέπεται σε βαµβακέλαιο, το 

οποίο θα παρέχεται κατευθείαν στην µονάδα παραγωγής βιοντίζελ. Αυτή η µονάδα 

είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να παράγει 100.000 τόνους βιοκαυσίµων ετησίως για 

την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, αλλά και για εξαγωγές σε άλλες 

χώρες. Ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης επένδυσης – της µονάδας παραγωγής 

βιοντίζελ – ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.114 

 Εκτός από την παραγωγή βιοντίζελ, δυναµικά στο χώρο των βιοκαυσίµων 

εισέρχεται η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). Η ΕΒΖ µετατρέπεται από 

ζαχαρουργείο σε µονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης, φαινόµενο πρωτοφανές στα 

ιστορικά της βιοµηχανίας. Η παραγωγή βιοαιθανόλης δεν έχει ξεκινήσει ακόµη στην 

Ελλάδα. Η ΕΒΖ θα είναι η πρώτη εταιρία που θα την παράγει. Η εν λόγω εταιρία 

απέρριψε τελικά τη συµµετοχή στρατηγικών επενδυτών και αποφάσισε να 

προχωρήσει αυτόνοµα στη δηµιουργία δύο µονάδων παραγωγής βιοαιθανόλης. Σαν 

στόχος τέθηκε η παραγωγή 300 χιλ. κυβικών µέτρων βιοαιθανόλης ετησίως. Η 

παραγωγή θα γίνεται στα εργοστάσια που µέχρι πρότινος παρήγαγαν ζάχαρη στην 

Ξάνθη και τη Λάρισα. 

  Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία στην παραγωγή των ελληνικών 

βιοκαυσίµων και αφορά σηµαντικά την ελληνική οικονοµία γενικότερα είναι η τιµή 

των πρώτων υλών, δηλαδή των φυτών που καλλιεργούν οι Έλληνες αγρότες. Αν η 

τιµή αυτών είναι χαµηλότερη από πριν, τον καιρό δηλαδή που διαθέτονταν αυτά τα 

προϊόντα στην αγορά κυρίως ως τρόφιµα, τότε η καλλιέργειά τους παύει να είναι 

συµφέρουσα. Έτσι θα σταµατήσει η εγχώρια παραγωγή και οι εταιρίες παραγωγής 

βιοκαυσίµων θα αναζητήσουν φθηνή βιοµάζα από το εξωτερικό. Μέχρι στιγµής οι 

ενεργειακές καλλιέργειες επιφέρουν κέρδη στους αγρότες, αφού οι εταιρίες 

δεσµεύονται από την νοµοθεσία να παράγουν βιοκαύσιµα σχεδόν αποκλειστικά από 

εγχώρια βιοµάζα. Η διεύρυνση και η κλιµάκωση του παρόντος θετικού επενδυτικού 

                                                 
114 Φραγκούλη Νατάσα, ό.π., σελ. 18 – 19. 
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κλίµατος ανακύπτει ως επιτακτική ανάγκη, ώστε να κατορθώσει η Ελλάδα να 

συµβαδίσει µε τα απαιτητικά ευρωπαϊκά οικονοµικο-πολιτικά δεδοµένα. 

 Σε δηµοσίευµα του περιοδικού Γεωργία – Κτηνοτροφία επισηµαίνεται 

εύστοχα πως το νοµικό πλαίσιο για τη χρήση βιοκαυσίµων δηµιουργήθηκε στη χώρα 

µας µόλις τα τελευταία χρόνια µε µεγάλη καθυστέρηση και βιαστικά. Το νοµικό 

πλαίσιο για τα βιοκαύσιµα χαράχτηκε χωρίς να υπάρχει η βασική υποδοµή για την 

παραγωγή τους από εγχώρια πρώτη ύλη. Η βιοµηχανική παραγωγή µπορεί να 

ξεκίνησε έστω και αργά, ωστόσο δεν σχεδιάστηκε ποτέ εξαρχής, όπως θα έπρεπε, 

ένας µακρόπνοος προγραµµατισµός µε τον πρωτογενή τοµέα στη βάση του. Και ενώ 

υπήρχαν πολλές ελπίδες αναπτέρωσης του ελληνικού αγροτικού τοµέα κάποιοι 

εισαγωγείς και µεσάζοντες φαίνεται και πάλι πως καρπώνονται τα οφέλη.115 

 Σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Σ. Κυρίτση:  

«η παραγωγή βιοκαυσίµων αποτελεί, επί του παρόντος τουλάχιστον, τη 

µοναδική διέξοδο για την ευρωπαϊκή γεωργία. Παρ’ όλα αυτά (…) υπάρχει 

ένας δισταγµός (µικρή επιδότηση, περιορισµένη έρευνα, µικροί στόχοι) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδέσει τα βιοκαύσιµα µε το γεωργικό πρόβληµα 

και αυτό (…) οφείλεται στα επικρατούντα συµφέροντα, όλης της υφιστάµενης 

αλυσίδας εµπορίας υδρογονανθράκων και των κρατικών προϋπολογισµών 

(φόροι).»116 

Η οικονοµική κατάσταση των Ελλήνων αγροτών σήµερα δεν βελτιώθηκε 

καθόλου από την παραγωγή βιοκαυσίµων. Η παραγωγή τεύτλων στην Ελλάδα 

σήµερα παραµένει προβληµατική. Η παραγωγή µειώθηκε κατά 50% και οι γεωργοί 

(στην Λάρισα και την Ξάνθη όπου βρίσκονται τα εργοστάσια της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας Ζάχαρης) παραµένουν απεγνωσµένοι. Περεταίρω ουσιώδεις 

προσπάθειες χρειάζονται για την ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης µε 

θετικά οικονοµικά οφέλη για τη βιοµηχανία βιοκαυσίµων και τους αγρότες. 

                                                 
115 Γιαννοπολίτης Κ.Ν., Λυµπεροπούλου Μαίρη, «Ενεργειακές καλλιέργειες και Βιοκαύσιµα: Μια 
συνοπτική ανασκόπηση», Περιοδικό: Γεωργία–Κτηνοτροφία Νο. 1, 2006, σελ.14 – 18. 
116 Στο ίδιο, σελ. 17. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, η αλόγιστη χρήση των 

φυσικών πόρων του πλανήτη οδηγεί στην σταδιακή καταστροφή του. Η ανθρωπότητα 

πρέπει να αντιδράσει και ευτυχώς δεν είναι πολύ αργά. Υπάρχει η δυνατότητα 

επαναφοράς της διαταραγµένης ισορροπίας στον πλανήτη µας. Τα βιοκαύσιµα είναι 

ένας από τους πολλούς τρόπους που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτής της 

προοπτικής. Οι άνθρωποι ωστόσο σήµερα, δεν είναι ακόµα έτοιµοι να λάβουν 

δραστικά µέτρα για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, γιατί δεν µπορούν να δουν 

ακόµα και να καταλάβουν την τεράστια καταστροφή που διαπράττουν. Η ενηµέρωση 

εποµένως θα ήταν ένα πρώτο βήµα για την πραγµατοποίηση αυτής της προοπτικής.  

Στο παρελθόν ο άνθρωπος έχει βρεθεί σε παρόµοιες καταστάσεις. Ως ιστορικά 

παραδείγµατα προβάλουν οι πρωτόγονες φυλές της Αυστραλίας και της Βόρειας 

Αµερικής οι οποίες ανέπτυξαν µια παράδοση σεβασµού και προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος που ίσχυε για χιλιάδες χρόνια. Σύµφωνα µε αναλυτές της προϊστορίας, 

οι προϊστορικοί άνθρωποι παραµέρισαν τις άµεσες ανάγκες τους για να διασώσουν το 

µέλλον του κόσµου και εποµένως το δικό τους. Είναι γεγονός ότι διαφύλαξαν 

αξιοζήλευτα τους τότε ζωτικούς φυσικούς πόρους, όπως δέντρα και πουλιά.  

Μπορεί άραγε αυτή η αλλαγή νοοτροπίας να συµβεί τον 21ο αιώνα σε 

παγκόσµια κλίµακα; Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας; Ένα πρόσφατο σχετικά 

παράδειγµα προς αποφυγήν είναι αυτό του πολιτισµού των Νήσων του Πάσχα. Το 

400µ.Χ., όταν τα νησιά αυτά καλύπτονταν από πυκνό δάσος, αποικήθηκαν από τους 

ανθρώπους. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής, τα πασίγνωστα τεράστια και 

πολυάριθµα αγάλµατα που στέκονται υπερήφανα ατενίζοντας τον ειρηνικό ωκεανό, 

µαρτυρούν πως σε αυτά τα σηµερινά ξερονήσια κάποτε υπήρχε ένας λαµπρός 
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ανθρώπινος πολιτισµός. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, µέσα σε χίλια χρόνια αυτός ο 

πολιτισµός κατέρρευσε και εξαφανίστηκε, λόγω της αλόγιστης χρήσης των φυσικών 

πόρων των νησιών. Αυτό είναι το παράδοξο της ανθρώπινης φύσης. Είµαστε ικανοί 

για τέτοια απαράµιλλα δηµιουργήµατα και ταυτόχρονα για τη διάπραξη τροµερών 

καταστροφών εις βάρος του φυσικού κόσµου. 

Το συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει πράγµατι ανάγκη για αλλαγή της 

παγκόσµιας νοοτροπίας, αλλά όχι όπως στο παρελθόν. Σήµερα που οι άνθρωποι 

αρχίζουν να καταλαβαίνουν το µέγεθος της καταστροφής που διαπράττουν δεν θα 

είναι σε καµία περίπτωση διατεθειµένοι να περιορίσουν τις συνεχώς αυξανόµενες 

άµεσες ανάγκες τους για να διασώσουν το µέλλον του κόσµου. Σ’ αυτό το σηµείο 

έρχεται η τεχνολογία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για να σώσει το φυσικό πλούτο 

από την συνεχή καταστροφή. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αδυνατεί να περιορίσει τις 

ανάγκες του και αντιθέτως τις αυξάνει, ο ρόλος της τεχνολογίας είναι να κάνει τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας πιο αποδοτικές ούτως ώστε να καλύπτουν κατά 100% 

τις ενεργειακές ανάγκες τις ανθρωπότητας. Ήδη στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχει ένας 

αρκετά µεγάλος οικισµός, οι ενεργειακές ανάγκες του οποίου καλύπτονται κατά 

100% από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αυτός ο στόχος σε παγκόσµιο επίπεδο δεν 

γίνεται να επιτευχθεί από τη µια µέρα στην άλλη. Το πέρασµα θα γίνει σταδιακά. Το 

µόνο που µας αποµένει να πράξουµε σήµερα είναι να αυξήσουµε την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Μία από τις πολλές ανανεώσιµες πηγές είναι και η 

βιοµάζα από την οποία θα παράγονται τα καύσιµα του µέλλοντος. 

Η τεχνολογία για την παραγωγή αποδοτικών καυσίµων, των οποίων η καύση 

δεν µολύνει το περιβάλλον, υπάρχει. Η εξάντληση των αποθεµάτων των ορυκτών 

καυσίµων δεν θα έπρεπε να είναι πλέον ανησυχητική, αφού µπορούµε να φτιάξουµε 

καύσιµα από µόνοι µας. Με το πέρασµα των χρόνων το κόστος παραγωγής 

βιοκαυσίµων θα µειώνεται, λόγω την ανάπτυξης µεγάλων οικονοµιών κλίµακας. Τα 

βιοκαύσιµα ωστόσο δεν είναι η τελική καθησυχαστική λύση για την ασφάλεια των 

εφοδιασµών. Η αφάνταστη ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι µελλοντικές 

ανακαλύψεις θα δείξουν το δρόµο προς έναν κόσµο που δεν θα χρειάζεται καύσιµα, 

αφού οι µηχανές εσωτερικής καύσης θα είναι ξεπερασµένες. Το µέλλον είναι οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ο ήλιος, ο άνεµος, τα κύµατα, το υδρογόνο). Η 

τεχνολογία έχει αποδείξει ότι υπάρχει ενέργεια της οποίας η παραγωγή µπορεί 

σήµερα να µην είναι ακόµη οικονοµικά συµφέρουσα, στο µέλλον όµως, όταν γίνει 
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συµφέρουσα, τότε όλες οι µηχανές που καίνε καύσιµα και παράγουν ρύπους 

καταστροφικούς για τον πλανήτη, θα αποσυρθούν όπως αποσύρθηκαν οι 

ατµοµηχανές και θα υπάρχουν µόνο στα µουσεία. Το δυναµικό των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και του υδρογόνου είναι τεράστιο και αναµένεται να εκµεταλλευτεί 

από τον άνθρωπο, για να σωθεί ο πλανήτης από την αδιάκοπη καταστροφή στην 

οποία υπόκειται σήµερα. 

 



 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



 

 

74

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιµές αµόλυβδης βενζίνης στην ΕΕ 
 

 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Βέλγιο 0,781 1,006 0,997 0,972 0,971 1,049 1,221 
Τσεχία       0,952 
∆ανία 0,768 1,066 1,075 1,082 1,105 1,123 1,210 

Γερµανία 0,821 0,999 0,990 1,018 1,102 1,127 1,220 
Εσθονία       0,797 
Ελλάδα 0,631 0,746 0,744 0,720 0,748 0,776 0,891 
Ισπανία 0,652 0,795 0,808 0,795 0,824 0,847 0,962 
Γαλλία 0,854 1,090 1,023 0,979 1,022 1,040 1,162 
Ιρλανδία 0,697 0,872 0,913 0,851 0,864 0,934 1,048 
Ιταλία 0,791 1,059 1,048 1,024 1,058 1,097 1,219 
Κύπρος       0,858 
Λετονία       0,810 
Λιθουανία       0,828 

Λουξεµβούργο 0,634 0,802 0,791 0,754 0,780 0,881 1,023 
Ουγγαρία       1,049 
Μάλτα       0,937 
Ολλανδία 0,886 1,121 1,137 1,126 1,162 1,238 1,352 
Αυστρία 0,808 0,924 0,899 0,855 0,876 0,912 1,032 
Πολωνία       0,995 

Πορτογαλία 0,790 0,845 0,913 0,899 0,950 1,001 1,144 
Σλοβενία       0,920 
Σλοβακία       0,961 
Φινλανδία 0,830 1,114 1,117 1,039 1,099 1,112 1,215 
Σουηδία 0,801 1,077 1,026 0,974 1,020 1,071 1,181 

Ην. Βασίλειο 0,667 1,289 1,245 1,144 1,102 1,154 1,267 
ΕΕ 15 0,771 1,056 1,035 1,006 1,037 1,078 1,191 
ΕΕ 25       1,169 

 
Σηµειώσεις:  
1) Οι ετήσιοι µέσοι όροι υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας εβδοµαδιαίες 
παρατηρήσεις (και όχι εβδοµαδιαίους µέσους όρους). 
2) Οι τιµές συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκαν για την µετατροπή σε Ευρώ ήταν 
ο συναλλαγµατικός ετήσιος µέσος όρος των τιµών (και όχι η επικρατούσα 
συναλλαγµατική τιµή της χρονικής στιγµής της κάθε παρατήρησης). 
 
Πηγή: European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, EU 
Energy and Transport in figures: Statistical pocketbook 2005, European 
Communities, Belgium, 2006. 
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Γράφηµα 1: Συγκριτικές τιµές αµόλυβδης βενζίνης ανά χώρα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρόοδος παραγωγής βιοκαυσίµων σε εθνικό επίπεδο 

Κράτος  

Μέλος 

Μερίδιο αγοράς 

2003 

Εθνικός 

ενδεικτικός στόχος 

για το 2005 

Αύξηση στόχου, 2003-2005 

Αυστρία 0,06% 2,5% +2,44% 

Βέλγιο 0 2% +2% 

Κύπρος 0 1% +1% 

Τσεχία 1,12% 3,7% (2006) +1,72% (υποθέτοντας σταθερή 
ανάπτυξη) 

∆ανία 0 0% 0% 

Εσθονία 0 δεν αναφέρθηκε  δεν αναφέρθηκε 

Φινλανδία 0,1% 0,1% 0% 

Γαλλία 0,68% 2% +1,32% 

Γερµανία 1,18% 2% +0,82% 

Ελλάδα 0 0,7% +0,7% 

Ουγγαρία 0 0,4-0,6% +0,4-0,6% 

Ιρλανδία 0 0,06% +0,06% 

Ιταλία 0,5% 1% +0,5% 

Λετονία 0,21% 2% +1,79% 

Λιθουανία 0(υποτιθέµενο) 2% +2% 

Λουξεµβούργο 0(υποτιθέµενο) δεν αναφέρθηκε δεν αναφέρθηκε 

Μάλτα 0 0,3% +0,3% 

Ολλανδία 0,03% 2% (2006) +1,97% 

Πολωνία 0,49% 0,5% +0,01% 

Πορτογαλία 0 2% +2% 

Σλοβακία 0,14 2% +1,86% 

Σλοβενία 0(υποτιθέµενο) δεν αναφέρθηκε δεν αναφέρθηκε 

Ισπανία 0,76% 2% +1,86% 

Σουηδία 1,33% 3% +1,67% 

Ην. Βασίλειο 0,03% 0,3% +0,27% 

EU25 0,6% 1,4% +0,8% 

Πηγή:  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα, Βρυξέλες, COM (2006) 
34, σελ. 20. 
Internet: 
http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/biofuels_en.htm  
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∆ιάγραµµα 2: Συγκριτικά Ποσοστά Προόδου σε Εθνικό Επίπεδο
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