
 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4
η
 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005 – 2010 

  
(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008 

 



4η Εθνική Έκθεση Ελλάδας για τα Βιοκαύσιµα – Μάιος 2008                                                                                           Σελίδα 1 από 17 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8
ης

 Μαΐου 

2003 στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς 

αντικατάσταση του πετρελαίου κίνησης ή της βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε Κράτος Μέλος, 

προκειµένου να συµβάλει στην ικανοποίηση των δεσµεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο σχετικά 

µε τις κλιµατικές αλλαγές, τη φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και την 

προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, τα Κράτη Μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων 

διατίθεται στις αγορές τους και καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.  

Η Οδηγία καθορίζει τιµή αναφοράς έως τις 31-12-2005 το 2% βάσει του ενεργειακού 

περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθεται προς χρήση 

στις µεταφορές. Έως τις 31-12-2010 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει ανέλθει σε 5,75%.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη πρέπει να υποβάλλουν κάθε 

έτος Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για την προώθηση της 

χρήσης των βιοκαυσίµων προς αντικατάσταση ορυκτών καυσίµων στις µεταφορές, τους εθνικούς 

πόρους (resources) που διατέθηκαν για την παραγωγή βιοµάζας για ενεργειακές χρήσεις εκτός των 

µεταφορών και τις συνολικές πωλήσεις καυσίµων για τις µεταφορές και το µερίδιο των βιοκαυσίµων - 

αυτούσιων ή αναµεµειγµένων - που διατέθηκαν στην αγορά, κατά το προηγούµενο έτος, αναφέροντας 

και τυχόν έκτακτα περιστατικά που έχουν επηρεάσει την εµπορία βιοκαυσίµων στη χώρα. Στην πρώτη 

Έκθεση τα Κράτη Μέλη επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων για την 

πρώτη φάση, ενώ στην Έκθεση που καλύπτει το έτος 2006 επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών 

ενδεικτικών τους στόχων για τη δεύτερη φάση. 

Με σκοπό την ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την οµαλή και 

απρόσκοπτη εισαγωγή των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων στην εγχώρια αγορά, 

ξεκίνησε στις αρχές του 2004, µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύκλος επαφών µε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς, ο οποίος συνεχίζεται µέχρι και σήµερα.  

Τα πρώτα αποτελέσµατα της ανωτέρω συνεχιζόµενης διαβούλευσης παρουσιάστηκαν στην 1η 

Εθνική Έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2004.  

Στις 2η και 3η Εθνικές Εκθέσεις, που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 

Σεπτέµβριο και το ∆εκέµβριο 2006, αντίστοιχα, αναλύθηκαν επικαιροποιηµένα στοιχεία διαθέσιµα 

µέχρι την περίοδο υποβολής τους, το πλαίσιο σχεδιασµού των αναγκαίων δράσεων στους τοµείς των 

καυσίµων και βιοκαυσίµων, ενώ περιλαµβάνονται και συµπεράσµατα µελετών που εκπόνησε το 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για τα βιοκαύσιµα και τις ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς 

και το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε µέχρι τότε σε ισχύ.  

Στην παρούσα 4η Εθνική Έκθεση, παρουσιάζονται επικαιροποιηµένα σχετικά στοιχεία, µε 

βάση τα στατιστικά δεδοµένα του έτους 2006. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Μεταξύ των πιθανών βιοκαυσίµων που απαριθµούνται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, τα προσφο-

ρότερα για την Ελλάδα είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη, ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και για 

τα καθαρά φυτικά έλαια. 

Για το έτος 2006 οι καταναλώσεις καυσίµων κίνησης για µεταφορές στην Ελλάδα ανήλθαν σε 

2.185.000 ΜΤ για το πετρέλαιο κίνησης και 4.026.000 ΜΤ για τις βενζίνες (αµόλυβδη και LRP).  

Την ίδια χρονική περίοδο, διακινήθηκαν 53.600 ΜΤ βιοντίζελ από 6 εταιρίες (5 έλληνες 

παραγωγοί και 1 εισαγωγέας) στο εσωτερικό της χώρας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά, οι καταναλώσεις και οι εκτιµήσεις καταναλώσεων 

µέχρι το έτος 2010 για τα καύσιµα πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες, για χρήση στις µεταφορές. 
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Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης 

για χρήση στις µεταφορές 

(000 ΜΤ) 
Έτος 

Πραγµατική Υπολογιζόµενη ∆ιαφορά 

1992 1.557 1.543 14 

1993 1.588 1.586 2 

1994 1.601 1.628 -27 

1995 1.660 1.671 -11 

1996 1.711 1.714 -3 

1997 1.732 1.756 -24 

1998 1.851 1.799 52 

1999 1.888 1.841 47 

2000 1.890 1.884 6 

2001 1.896 1.926 -30 

2002 1.925 1.969 -44 

2003 2.044 2.012 32 

2004 2.036 2.054 -18 

2005 2.055 2.097 -42 

2006 2.185 2.139 46 

2007   2.182   

2008   2.224 Συντελεστής 

2009   2.267 Συσχέτισης = 

2010   2.309 0,9858 

 

Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης

για χρήση στις µεταφορές
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Κατανάλωση Βενζινών 

για χρήση στις µεταφορές 

(000 ΜΤ) 
Έτος 

Πραγµατική Υπολογιζόµενη ∆ιαφορά 

1992 2.532 2.444 88 

1993 2.594 2.553 41 

1994 2.645 2.663 -18 

1995 2.724 2.772 -48 

1996 2.890 2.881 9 

1997 2.985 2.991 -6 

1998 3.106 3.100 6 

1999 3.165 3.210 -45 

2000 3.230 3.319 -89 

2001 3.336 3.428 -92 

2002 3.532 3.538 -6 

2003 3.677 3.647 30 

2004 3.814 3.757 57 

2005 3.888 3.866 22 

2006 4.026 3.975 51 

2007   4.085   

2008   4.194 Συντελεστής 

2009   4.304 Συσχέτισης = 

2010   4.413 0,9944 

 

Κατανάλωση Βενζινών

για χρήση στις µεταφορές
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ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Το βιοντίζελ παράγεται µέσω εστεροποίησης από πρώτες ύλες φυτικά έλαια (αλλά και ζωικά 

λίπη) και µεθανόλη. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται και γλυκερίνη ως παραπροϊόν.  

Το βιοντίζελ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη διαχείρισή του, οπότε 

µπορεί να διατεθεί χωρίς προβλήµατα µέσω της υπάρχουσας υποδοµής της αγοράς πετρελαίου 

κίνησης. Σε πρώτη φάση, από το τέλος ∆εκεµβρίου 2005, το βιοντίζελ αναµιγνύεται στα διυλιστήρια 

ή στις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό που σήµερα κυµαίνεται 

περίπου στο 4% κατ’ όγκο, αλλά µπορεί να ανέλθει µέχρι και 5% κατ’ όγκο (όπως προβλέπει και το 

πρότυπο ΕΝ 590:2004) κάτι που αναµένεται προς τις αρχές του 2008, ενώ διατίθεται από το υπάρχον 

δίκτυο διανοµής πετρελαίου κίνησης σε όλη τη εγχώρια αγορά. Αργότερα, µετά την επίλυση κάποιων 

τεχνικών και θεσµικών θεµάτων, σχεδιάζεται να κυκλοφορήσουν και µίγµατα βιοντίζελ µε πετρέλαιο 

κίνησης µε ποσοστό ανάµιξης άνω του 5% κατ’ όγκο, καθώς και αυτούσιο βιοντίζελ.  

Σχετικά µε την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ, σήµερα στη χώρα δραστηριοποιούνται οι 

ακόλουθες εταιρίες παραγωγής: 

Α/Α Εταιρία 

Τοποθεσία 

µονάδας 

παραγωγής 

Ονοµαστική 

ετήσια 

δυναµικότητα 

(ΜΤ βιοντίζελ) 

Έναρξη 

παραγωγής 

1 
ΕΛ.ΒΙ. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Σταυροχώρι 

Κιλκίς 

90.000 

(αρχικά 45.000) 
∆εκ. 2005 

2 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 
100.000 

(αρχικά 50.000) 
Ιουλ. 2006 

3 VERT OIL Α.Ε. 
Αγ. Αθανάσιος 

Θεσσαλονίκης 

35.000 

(αρχικά 10.000) 
Ιουλ. 2006 

4 AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. Αχλάδι Φθιώτιδας 250.000 Νοέµ. 2006 

5 
STAFF COLOUR – ENERGY 

Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 

15.000 

(αρχικά 10.000) 
∆εκ. 2006 

6 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ – 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

Βιστωνίδα 

Ξάνθης 
10.000 Φεβ. 2007 

7 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 
Άσσηρος 

Θεσσαλονίκης 
20.000 Φεβ. 2007 

8 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Βόλου  40.000 Μάιος 2007 

9 
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Α.Ε. 

ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωµα 

Χαλκιδικής 
10.000 Ιουλ. 2007 

10 MIL OIL HELLAS Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Σερρών 5.000 Οκτ. 2007 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 575.000  

Η κατασκευή των υπ’ αριθµ. 1, 5, 6, 7, 9 και 10 µονάδων παραγωγής χρηµατοδοτήθηκε από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» που αντλεί πόρους από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, ενώ η κατασκευή των υπ’ αριθµ. 2 και 8 µονάδων παραγωγής χρηµατοδοτήθηκε µέσω του 

Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004.  
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Επιπλέον, στη χώρα δραστηριοποιούνται και 2 εταιρίες εµπορίας βιοντίζελ, η εταιρία 

«BIODIESEL Α.Ε.» (εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε.) και η εταιρία «DP LUBRIFICANTI SRL» 

(εισαγωγή από το εργοστάσιό της στην Ιταλία). 

Παράλληλα, τουλάχιστον 6 ακόµη εταιρίες έχουν ανακοινώσει τα σχέδια τους για την 

κατασκευή και άλλων µονάδων παραγωγής βιοντίζελ, µικρής µεσαίας και µεγάλης ετήσιας 

δυναµικότητας, σε διάφορα σηµεία της χώρας, µε εκτιµώµενη έναρξη παραγωγής από το δεύτερο 

εξάµηνο του 2008, αν τα σχέδια αυτά τελικά υλοποιηθούν. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν οι ανωτέρω µονάδες παραγωγής βιοντίζελ είναι τόσο 

εισαγόµενα λάδια (σογιέλαιο, κραµβέλαιο, κλπ.), τόσο από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. όσο και από 

τρίτες  χώρες, σε ποσοστό 75% περίπου, όσο και εγχώρια παραγόµενα λάδια (βαµβακέλαιο, ηλιέλαιο, 

κραµβέλαιο, χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια και τηγανέλαια, κλπ.) σε ποσοστό 25% περίπου. 

Παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι προσπάθειες για εντατικοποίηση των εγχώριων καλλιεργειών 

ηλίανθου και ελαιοκράµβης, µε στόχο οι εγχώρια παραγόµενες πρώτες ύλες να ξεπεράσουν σε 

ποσοστό τις εισαγόµενες, προσέχοντας ωστόσο να µην διαταραχθεί ο τοµέας των τροφίµων. 

Επισηµαίνεται ότι το αυτούσιο βιοντίζελ που διατίθεται στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτει τις 

προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214:2004. 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, αρχικά, στο πρώτο στάδιο εφαρµογής, το βιοντίζελ προορίζεται 

µόνο για ανάµιξη µε το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό µέχρι 5% κατ’ όγκο. Θα ακολουθήσει, σε 

δεύτερο στάδιο,  η διάθεσή του ως αυτούσιο στη λιανική αγορά, καθώς και η ανάµιξή του σε 

µεγαλύτερο ποσοστό µε το πετρέλαιο κίνησης, προοριζόµενο για στόλους αυτοκινήτων (όπως 

οχήµατα δηµόσιων µεταφορών, κλπ.). Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης του 

βιοντίζελ ως καυσίµου θέρµανσης, για βιοµηχανική ή άλλες χρήσεις, ακόµη και για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ή συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως προβλέπει ο Ν. 3468/2006 

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού 

και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129). 

Η διάθεση βιοντίζελ στην Ελλάδα ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο 2005, όταν οι πρώτες ποσότητες 

διακινήθηκαν από την εταιρία ΕΛ.ΒΙ.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. προς τα διυλιστήρια 

της χώρας, για ανάµιξη µε το πετρέλαιο κίνησης. Το µίγµα 2% κατ’ όγκο βιοντίζελ σε πετρέλαιο 

κίνησης διατέθηκε σε όλους τους τελικούς καταναλωτές από τον Φεβρουάριο 2006 και συνεχίζει να 

διατίθεται µέχρι σήµερα, κανονικά. Πλέον, το ποσοστό ανάµιξης έχει αυξηθεί σε περίπου 4% κατ’ 

όγκο, ενώ αναµένεται να πλησιάσει το 5% στο σύντοµο µέλλον. 
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Επιπλέον, ποσότητες βιοντίζελ κατανέµονται κάθε έτος,, µετά από σχετική πρόσκληση προς 

υποβολή αιτήσεων και διαδικασία αξιολόγησης και κατανοµής βάσει κριτηρίων, στους 

ενδιαφεροµένους να συµµετέχουν στην κατανοµή, παραγωγούς ή εµπόρους-εισαγωγείς.  

Σηµειώνεται ότι το µίγµα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης που διακινείται απαλλασσόταν από 

τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), κατά το κατ’ όγκο ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ, µέχρι τις 

31 ∆εκεµβρίου 2007. Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2008 εξισώθηκε ο ΕΦΚ του βιοντίζελ µε αυτόν του 

ντίζελ κίνησης, για τις ποσότητες βιοντίζελ που προορίζονται για ανάµιξη µε το ντίζελ κίνησης έως 

5% κατ’ όγκο. 

Εξετάζεται, τέλος, εάν και σε ποιο ποσοστό µπορεί να ισχύσει αποφορολόγηση για τις 

ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τυχόν θα διατεθούν λιανικώς ως καύσιµο κίνησης ή για άλλες 

χρήσεις, στο µέλλον.   
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ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ 

Η βιοαιθανόλη παράγεται µέσω ζύµωσης από πρώτες ύλες φυτά πλούσια σε υδατάνθρακες.  

Αντίθετα µε το βιοντίζελ, η βιοαιθανόλη παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες, για τον ελλαδικό 

χώρο, όταν αναµιγνύεται µε βενζίνη, οι σηµαντικότερες των οποίων είναι ο διαχωρισµός παρουσία 

νερού υπό ψυχρές συνθήκες και η υψηλή τάση ατµών (RVP) ειδικά στις βενζίνες θερινών 

προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό προκρίνεται η µετατροπή της βιοαιθανόλης σε ETBE (Ethyl Tertiary 

Butyl Ether / Αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας) και χρήση του τελευταίου ως συστατικό ανάµιξης 

στις βενζίνες, σε αντικατάσταση του MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether / Μεθυλο-τριτοταγής-

βουτυλαιθέρας) που χρησιµοποιείται τώρα. Το ποσοστό ανάµιξης ΕΤΒΕ (και ΜΤΒΕ) σε βενζίνη 

µπορεί να ανέλθει µέχρι 15% κατ’ όγκο, ενώ για τη βιοαιθανόλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόνο 

µέχρι 5% κατ’ όγκο, όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004. 

Σηµειώνεται ότι η µετατροπή βιοαιθανόλης σε ΕΤΒΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στις 

υπάρχουσες µονάδες παραγωγής ΜΤΒΕ των διυλιστηρίων, µετά από τροποποιήσεις αυτών. Η τεχνική 

αυτή εφαρµόζεται ευρέως σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα ελληνικά 

διυλιστήρια έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 18 µήνες για να προετοιµασθούν κατάλληλα 

για την απορρόφηση της βιοαιθανόλης. 

Βέβαια, για να απορροφηθούν όλες οι ποσότητες βιοαιθανόλης που απαιτούνται για την 

επίτευξη του εθνικού στόχου βιοκαυσίµων, δεν επαρκεί µόνο η µετατροπή της σε ΕΤΒΕ, αλλά θα 

χρειασθεί και απευθείας ανάµιξη µε βενζίνη. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει διαβούλευση µε τους 

εµπλεκόµενους για εξεύρεση τρόπων υπέρβασης των τεχνικών δυσχερειών που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω. 

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει παραγωγή ή εισαγωγή βιοαιθανόλης για χρήση ως καυσίµου 

µεταφορών, παρά µόνο για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και φαρµάκων.  

Περί τα τέλη του 2006, η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» 

ανακοίνωσε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της να µετατρέψει δύο από τα πέντε 

εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης που κατέχει, σε Λάρισα και Ξάνθη, σε µονάδες παραγωγής 

βιοαιθανόλης (καθώς και ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας και ταυτόχρονη συµπαραγωγή 

ηλεκτρισµού και θερµότητας), ετήσιας δυναµικότητας 150.000 m
3
 βιοαιθανόλης έκαστο, µε πρώτες 

ύλες ζαχαρότευτλα, καλαµπόκι και σιτηρά που ήδη καλλιεργούνται. Το έργο αυτό έχει χρονικό 

ορίζοντα ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγής 18-24 µήνες από την έναρξη εργασιών, δηλαδή περί 

τα τέλη του 2009 ή αρχές του 2010. Θα χρηµατοδοτηθεί από επιδότηση της απόσυρσης ποσόστωσης 

παραγωγής ζάχαρης από την Ε.Ε., σύµφωνα µε την νέα Κ.Ο.Α. ζάχαρης, ενώ παράλληλα θα αιτηθεί  

χρηµατοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισµός για την 

εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για το εν λόγω έργο.  
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Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαιθανόλης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ζαχαρότευτλα, 

καλαµπόκι ή σιτηρά, τα οποία ήδη καλλιεργούνται στη χώρα, αλλά και γλυκός σόργος, ο οποίος έχει 

µεν υψηλότερη στρεµµατική απόδοση έναντι του ζαχαρότευτλου, αλλά χρειάζεται σηµαντική 

αναδιάρθρωση καλλιεργειών, κυρίως στις περιοχές γύρω από τα υποψήφια εργοστάσια, για λόγους 

µειωµένου µεταφορικού κόστους της πρώτης ύλης. 

Επισηµαίνεται τέλος ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15376:2008, µε τις τελικές προδιαγραφές για 

τη βιοαιθανόλη εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2008. Στη συνέχεια θα χρειασθούν τουλάχιστον άλλοι έξι 

µήνες για την ενσωµάτωσή του στο εθνική νοµοθεσία ως Απόφαση του Ανώτατου Χηµικού 

Συµβουλίου.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εισαγωγή και διάθεση της βιοαιθανόλης στην ελληνική αγορά 

καυσίµων δεν αναµένεται να ξεκινήσει πριν τις αρχές του 2010. 
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ΕΘΝΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Α.  Εθνικό ∆υναµικό Πρώτων Υλών 

Επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σηµαντικό δυναµικό καλλιεργειών που µπορούν να 

διατεθούν για την παραγωγή βιοκαυσίµων. 

Για την παραγωγή βιοντίζελ, σηµαντικό ρόλο αναµένεται να έχουν το ηλιέλαιο, το 

κραµβέλαιο και το βαµβακέλαιο. Από τα παραπάνω, το βαµβάκι καλλιεργείται συστηµατικά σε 

πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράµβη άρχισαν να καλλιεργούνται 

συστηµατικά σε αρκετές περιοχές της χώρας εντός του 2007, µε κυρίαρχες τη Θράκη και τη 

Μακεδονία, ενώ η σόγια εισάγεται. Επίσης τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια, τα τηγανέλαια, αλλά 

και τα ζωικά λίπη µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά ως πρώτες ύλες, σε κάποιο ποσοστό, για 

την παραγωγή βιοντίζελ, βοηθώντας παράλληλα στην µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 

από τα εν λόγω απόβλητα. 

Για την παραγωγή βιοαιθανόλης, σηµαντικό ρόλο αναµένεται να έχει το ζαχαρότευτλο, ο 

γλυκός σόργος, καθώς και το καλαµπόκι και τα σιτηρά. Από τα παραπάνω, το ζαχαρότευτλο, το 

καλαµπόκι και τα σιτηρά καλλιεργούνται συστηµατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο γλυκός 

σόργος όχι προς το παρόν, παρόλο που, βάσει αποτελεσµάτων από δοκιµαστικές καλλιέργειες, έχει 

υψηλότερη στρεµµατική απόδοση σε βιοαιθανόλη σε σχέση µε το ζαχαρότευτλο και ευδοκιµεί σε όλη 

τη χώρα. 

Β.  Ανάλυση κόστους-οφέλους 

Το κόστος της διάθεσης των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά έγκειται στην απώλεια 

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, λόγω αποφορολόγησης αυτών, δηλαδή απαλλαγής τους, 

µερικώς ή ολικώς, από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

Αντίθετα, τα οφέλη από την διάθεση των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά είναι µεγαλύτερα 

και διακρίνονται σε: 

���� Σηµαντικό συναλλαγµατικό όφελος, λόγω µείωσης των εισαγωγών πετρελαίου. 

���� Όφελος από µείωση εκποµπών CO2 που µεταφράζεται και σε οικονοµική ωφέλεια, λόγω των 

δεσµεύσεων της χώρας από το Πρωτόκολλο του Κυότο. 

���� Οφέλη από νέες θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις ενεργειακών καλλιεργειών. 

Στα παραπάνω οφέλη από τη χρήση των βιοκαυσίµων πρέπει να συνυπολογισθούν και αυτά για 

την ελληνική αγροτική οικονοµία µέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα όχι 

µόνο την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και τη συγκράτηση του πληθυσµού της 

υπαίθρου, την ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης και εν κατακλείδι την αύξηση του ΑΕΠ. 

Επιπλέον σηµαντικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. 
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

Ο Εθνικός Ενδεικτικός Στόχος Βιοκαυσίµων για το έτος 2008, σύµφωνα µε την Οδηγία 

2003/30/ΕΚ, εκτιµάται, στην παρούσα φάση και µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, στο 1,47% βάσει του 

ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που θα 

διατεθούν την ίδια περίοδο προς χρήση στις µεταφορές. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί το 

επόµενο διάστηµα, µε την περαιτέρω αύξηση των διατιθέµενων ποσοτήτων βιοντίζελ στη χώρα, αλλά 

και από την έναρξη διάθεσης βιοαιθανόλης.  

Ο αναλυτικός υπολογισµός του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίµων για το έτος 2008 

έχει ως ακολούθως: 

 

•••• Εκτίµηση Κατανάλωσης Βιοντίζελ για το 2008 = 108.240 ΜΤ  

(ή 123.000 χιλιόλιτρα, µε ειδικό βάρος Βιοντίζελ = 0,88 kg/lt) 

•••• Εκτίµηση Κατανάλωσης Βιοαιθανόλης για το 2008 = 0 ΜΤ 

•••• Εκτίµηση Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης για το 2008 = 2.224.000 ΜΤ 

•••• Εκτίµηση Κατανάλωσης Βενζινών για το 2007 = 4.194.000 ΜΤ 

 

•••• Ενεργειακό περιεχόµενο Βιοντίζελ = 9.050 kcal/kg 

•••• Ενεργειακό περιεχόµενο Βιοαιθανόλης = 6.429 kcal/kg 

•••• Ενεργειακό περιεχόµενο Πετρελαίου Κίνησης = 10.200 kcal/kg 

•••• Ενεργειακό περιεχόµενο Βενζινών = 10.444 kcal/kg 

 

Εποµένως: 
 

 ( 108.240.000 kg x 9.050 kcal/kg )Βιοντίζελ + ( 0 kg x 6.429 kcal/kg )Βιοαιθανόλη 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  

 ( 2.224.000.000 kg x 10.200 kcal/kg )Πετρέλαιο Κίνησης + (4.194.000.000 kg x 10.444 kcal/kg )Βενζίνες 
 

                                ( 979.572.000.000 kcal )Βιοντίζελ 

= -------------------------------------------------------------------------------------------- =  

    ( 22.684.800.000.000 kcal ) Πετρέλαιο Κίνησης + (43.802.136.000.000 kcal )Βενζίνες 
 

       ( 979.572.000.000 kcal )Βιοντίζελ 

= -----------------------------------------------------------  = 1,47% 

    ( 66.486.936.000.000 kcal ) Πετρέλαιο Κίνησης & Βενζίνες 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

Ο Εθνικός Ενδεικτικός Στόχος Βιοκαυσίµων έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων 

Ανανεώσιµων Καυσίµων» (ΦΕΚ Α’ 304), καθορίζεται σε ποσοστό 5,75%, υπολογιζόµενου επί του 

ενεργειακού περιεχοµένου του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθενται 

προς χρήση στις µεταφορές.  
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

Ο πραγµατοποιηθείς Εθνικός Στόχος Βιοκαυσίµων για το έτος 2006, σύµφωνα µε τα 

προαναφερθέντα, υπολογίζεται σε 0,75% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της 

βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατέθηκε την ίδια περίοδο προς χρήση στις µεταφορές, 

έναντι του αρχικού ενδεικτικού στόχου 1,15%, όπως κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 

Ιούλιο 2006, µε τη 2η Εθνική Έκθεση για τα Βιοκαύσιµα. 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2006, από τους 80.000 ΜΤ 

(91.000 χιλιόλιτρα) βιοντίζελ που είχαν κατανεµηθεί σε 14 εταιρίες, τελικά διακινήθηκαν µόνο 53.600 

ΜΤ (60.909 χιλιόλιτρα) βιοντίζελ. Αυτό συνέβη, κυρίως, εξαιτίας των παρακάτω λόγων: 

α)  Το 2006 ήταν ουσιαστικά το πρώτος έτος εφαρµογής του βιοντίζελ στην ελληνική αγορά, 

οπότε πλήθος τυπικών, τεχνικών και πρακτικών κωλυµάτων που προέκυψαν έπρεπε να επιλυθούν, 

πολλές φορές µε διακοπή διάθεσης βιοντίζελ για λίγες ή και περισσότερες ηµέρες, ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα του θέµατος. 

β) Από τις 14 εταιρίες που έλαβαν έγκριση κατανοµής βιοντίζελ για το έτος 2006, τελικά µόνο 

6 κατάφεραν να διαθέσουν προϊόν προς τα διυλιστήρια. Οι υπόλοιπες 8 δικαιούχες κατανοµής 

εταιρίες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν εντός του 2006 τις µονάδες παραγωγής τους, σύµφωνα µε 

τις αρχικές εκτιµήσεις τους, εξαιτίας σοβαρών τεχνικών και τυπικών κωλυµάτων. 

γ) Από τις προαναφερθείσες 6 εταιρίες που διέθεσαν βιοντίζελ εντός του 2006, µέχρι και τον 

Ιούλιο 2006 µόνο 1 εταιρία λειτουργούσε κανονικά και διέθετε προϊόν στην εγχώρια αγορά, ενώ οι 

υπόλοιπες 5 εταιρίες διέθεσαν το µεγαλύτερο µέρος από τις αναλογούσες ποσότητες τους, κυρίως το 

τρίµηνο Σεπτεµβρίου – Νοεµβρίου 2006, οπότε και υπήρχε εύλογος περιορισµός στην απορρόφηση 

του βιοντίζελ από τα διυλιστήρια, λόγω µειωµένης κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης την περίοδο 

αυτή, καθώς και του περιορισµού ανάµιξης έως 5% κατ’ όγκο βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης βάσει 

της ισχύουσας τεχνικής προδιαγραφής (ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2004). 
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) συµµετείχαν κατά 17,8% στη Συνολική 

Πρωτογενή Παραγωγή Ενέργειας το έτος 2006, έναντι 16,4% το 2005, σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώνεται τέλος ότι διάφορες µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού ή/και θερµότητας µε 

χρήση βιοαερίου από χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, µονάδες επεξεργασίας αστικών 

αποβλήτων ή άλλες πηγές, βρίσκονται σήµερα σε στάδιο κατασκευής ή προχωρηµένης µελέτης και 

αναµένεται να λειτουργήσουν στο προσεχές διάστηµα. 

Συνολική Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε. 

(000 Τ.Ι.Π.) 

Έτος 
Ενεργειακό προϊόν 

2005 2006 

Ηλιακή 102 109 

Αιολική 109 146 

Βιοµάζα  990 970 

Γεωθερµική 1 11 

Υδραυλική 431 520 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1.633 

 

 

1.756 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. Εναρµόνιση Νοµοθεσίας 

Αναφορικά µε την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, 

ψηφίσθηκε ο Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων 

Ανανεώσιµων Καυσίµων» (ΦΕΚ Α’ 304), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 ∆εκεµβρίου 2005. Με το 

νόµο αυτό, µεταξύ άλλων: 

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 την 31η 

∆εκεµβρίου 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 συµβατικά ορυκτά καύσιµα,  

δ) εισάγεται ο θεσµός της Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, 

ε) καθορίζεται  εθνικός στόχος έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010 σε ποσοστό 5,75% 

υπολογιζόµενου επί του ενεργειακού περιεχοµένου του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου 

κίνησης που διατίθενται προς χρήση στις µεταφορές. 

Β. Τεχνικοί Κανονισµοί 

Αναφορικά µε το βιοντίζελ, οι προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214 για το βιοντίζελ 

κίνησης υιοθετήθηκαν µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) 334/2004 

«Καύσιµα αυτοκινήτων – πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ – 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ Β’ 713/2005 και συµπλήρωση στο ΦΕΚ Β’ 1149/2005).  

Όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15376:2008, µε τις τελικές προδιαγραφές 

της εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2008. Στη συνέχεια θα χρειασθούν τουλάχιστον άλλοι έξι µήνες για 

την ενσωµάτωσή του στο εθνική νοµοθεσία ως Απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου.  

Επιπρόσθετα, µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της 

απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 ”Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των 

καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”» (ΦΕΚ Β’ 1149/2005) 

ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2004 για το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης 

και ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004 για τη βενζίνη. Ακολούθησε η απόφαση Α.Χ.Σ. 514/2004 «Καύσιµα 

αυτοκινήτων – πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ Β’ 1490/2006). Σύµφωνα 
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µε τα παραπάνω πρότυπα, επιτρέπεται η ανάµιξη βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης και βιοαιθανόλης 

στη βενζίνη σε ποσοστά µέχρι 5% κατ’ όγκο. 

Γ.  Φορολογικά κίνητρα 

Για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, είναι απαραίτητη, σε πρώτη φάση, η 

«αποφορολόγηση» τους, δηλαδή η απαλλαγή τους, µερικώς ή ολικώς, από την επιβολή Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των ορυκτών καυσίµων, δεδοµένου 

ότι έχουν υψηλότερη αντίστοιχη ex-factory τιµή (χωρίς να περιλαµβάνονται οι φόροι). Κατά 

συνέπεια, διάφορα σενάρια ολικής ή µερικής αποφορολόγησης των βιοκαυσίµων  εξετάζονται σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, βάσει των κατευθύνσεων της Οδηγίας 

2003/96/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαµορφούµενη τελική τιµή καταναλωτή.  

Στα πλαίσια αυτά, για την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των βιοκαυσίµων, εντάχθηκε ήδη 

σχετική διάταξη στο άρθρο 34 του Ν. 3340/2005 «Προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις 

προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ Α’ 

112), η οποία προβλέπει απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για καθορισµένες κατ’ έτος 

ποσότητες βιοντίζελ για τα έτη 2005 (51.000 χιλιόλιτρα ή 45.000 τόννοι), 2006 (91.000 χιλιόλιτρα) 

και 2007 (114.000 χιλιόλιτρα), σε πρώτη φάση.  

Για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 

Φ.1643/820/23.12.2005 «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάµιξη και 

θέση σε ανάλωση του αυτούσιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 4/2006). Ακολούθησε η ΚΥΑ Φ.1731/978/01.12.2006 «Όροι και διατυπώσεις που 

διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάµιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου βιοντίζελ, της 

παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1757) που αντικατέστησε την 

προηγούµενη από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µε το άρθρο 10 του Ν. 3483/2006 «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες 

ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 169), τροποποιήθηκαν οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα 

διάφορα καύσιµα, µεταξύ των οποίων το πετρέλαιο κίνησης, οι βενζίνες και το βιοντίζελ, χωρίς να 

θιγούν οι διατάξεις περί αποφορολόγησης ποσοτήτων βιοντίζελ για την περίοδο 2005-2007, ως 

ακολούθως: 
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Συντελεστής Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (ευρώ/χιλιόλιτρο) 

01/07/2006-

31/12/2006 

01/01/2007- 

31/12/2007 

01/01/2008- 

31/12/2008 

01/01/2009- 

31/12/2009 

Βενζίνη αµόλυβδη έως και 96,5 RON 313 331 350 359 

Βενζίνη αµόλυβδη άνω των 96,5 RON 327 338 349 359 

Βενζίνη LRP 342 347 352 359 

Πετρέλαιο κίνησης 260 276 293 302 

Βιοντίζελ (εκτός αποφορολόγησης) 260 276 293 302 

 

Σηµειώνεται ότι το µίγµα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης που διακινείται απαλλασσόταν από 

τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), κατά το κατ’ όγκο ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ, µέχρι τις 

31 ∆εκεµβρίου 2007. Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2008 εξισώθηκε ο ΕΦΚ του βιοντίζελ µε αυτόν του 

ντίζελ κίνησης, για τις ποσότητες βιοντίζελ που προορίζονται για ανάµιξη µε το ντίζελ κίνησης έως 

5% κατ’ όγκο. 

Εξετάζεται, τέλος, εάν και σε ποιο ποσοστό µπορεί να ισχύσει αποφορολόγηση για τις 

ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τυχόν θα διατεθούν λιανικώς, στο µέλλον.    

∆.  Κατανοµή αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ 

Παράλληλα, για την εφαρµογή του Ν. 3423/2005, αρχικά εκδόθηκε η Πρόσκληση 

∆1/Β,∆6/Φ.18/οικ.23331/06.12.2005 για εκδήλωση ενδιαφέροντος διάθεσης ποσότητας 51.000 

χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ για το έτος 2005, βάσει της οποίας εκδόθηκε η 

Κ.Υ.Α. ∆6/Φ.18/οικ.24709/22.12.2005 «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 2005, ποσοτήτων αυτούσιου 

βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 

2960/2001, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002», µε την οποία 

κατανεµήθηκε για το έτος 2005 ποσότητα 2.500 χιλιολίτρων αποφορολογηµένου αυτούσιου βιοντίζελ 

στην εταιρία ΕΛ.ΒΙ.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Ακολούθησε η Πρόσκληση ∆6/Φ.18/οικ.892/17.01.2006 για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

διάθεσης ποσότητας 91.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ για το έτος 2006. 

Από τις υποβληθείσες δεκαέξι αιτήσεις εταιριών, οι οποίες αφορούσαν τόσο εγχώρια παραγωγή όσο 

και εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε., µετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης προκρίθηκαν 

δεκατέσσερις εταιρίες, στις οποίες έγινε η σχετική κατανοµή ποσοτήτων και εκδόθηκε τον Απρίλιο 

2006 η Κ.Υ.Α. ∆1/Β/οικ.8392/20.04.2006 «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 2006, ποσότητας 91.000 

χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του 

άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 2960/2001, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 

3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 512), σύµφωνα µε την οποία η κατανοµή πραγµατοποιήθηκε σε 

δεκατέσσερις εταιρίες, ήτοι δώδεκα παραγωγούς και δύο εµπόρους-εισαγωγείς βιοντίζελ. 
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Για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου κατά το τρέχον έτος, εκδόθηκε η Απόφαση 

∆1/Α/25683/22.12.2006 του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για διάθεση ποσότητας 114.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ 

για το έτος 2007. Από τις υποβληθείσες 23 αιτήσεις εταιριών, οι οποίες αφορούσαν τόσο εγχώρια 

παραγωγή όσο και εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε., µετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης 

προκρίθηκαν 13 εταιρίες (10 παραγωγοί και 3 έµποροι-εισαγωγείς), στις οποίες έγινε η σχετική 

κατανοµή ποσοτήτων και εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. ∆1/Α/3495/14.02.2007 «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 

2007, ποσότητας 114.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό 

καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 258). Από τις ανωτέρω 13 

εταιρίες, µία δεν παρέδωσε την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή και δύο δεν υπέβαλλαν τα 

απαιτούµενα συµβόλαια ενεργειακών καλλιεργειών, οπότε ποσότητα 4.405 χιλιολίτρων βιοντίζελ 

ανακατανεµήθηκε στις υπόλοιπες 10 εταιρίες µε την Κ.Υ.Α. ∆1/Α/879/11.01.2008 «Ανακατανοµή, για 

το έτος 2007, ποσότητας 4.405 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

∆1/Α/3495/14.2.2007» (ΦΕΚ Β’ 33). 

Ε. Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών 

Με σκοπό την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών και την εφαρµογή του Κανονισµού 

1973/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 36781/23.03.2007 «Μέτρα 

εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο πλαίσιο της νέας 

Κ.Α.Π.» (ΦΕΚ Β’ 444). 

ΣΤ. Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου βιοκαυσίµων 

Τον Απρίλιο 2008 συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη µελέτη και αναθεώρηση 

του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τα βιοκαύσιµα στη χώρα, που αναµένονται να ισχύσει από το 

2009, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτεινόµενες αλλαγές της νέας Οδηγίας για τις Α.Π.Ε. και τα 

βιοκαύσιµα.  

 


