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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ βηνκάδα είλαη κία αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Οπνηδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη απφ 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο ( αγξνηηθά παξαπξντφληα, φπσο μχιν, άρπξα , θηελνηξνθηθά 

θαη αζηηθά απφβιεηα, ελεξγεηαθά θπηά, φπσο ηηηά, θαιάκη θαη ζφξγνο ) , απνηειεί 

βηνκάδα. Απηά ρξεζηκεχνπλ σο θαχζηκν γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ βηνκάδα σο πεγή ελέξγεηαο, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα νξπθηά θαχζηκα, φληαο 

πην θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ. Οπφηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο, 

ειεθηξηζκνχ θαη ςχμεο. Ζ παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη κηθξψλ ή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη θάπνηνο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ην 

πιεφλαζκα λα πνπιεζεί ζηε Γ.Δ.Ζ.. Σα ζθνππίδηα, πνπ είλαη κία αθφκα πεγή 

βηνκάδαο, κπνξνχλ λα θανχλ θαη λα παξάμνπλ ειεθηξηζκφ. Οπφηε ε παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ επηηπγράλεηαη είηε κε θαχζε, είηε κε ηε κεηαηξνπή ηεο 

ζε αέξηα, πγξά ή ζηεξεά θαχζηκα,  κέζσ ζεξκνρεκηθψλ ή βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Ζ βηνκάδα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ρξήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο κε δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη νη ζεξκνρεκηθέο θαη νη βηνρεκηθέο. Οη 

ζεξκνρεκηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε θαχζε, ε αεξηνπνίεζε θαη ε ππξφιπζε, ελψ νη 

βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε αεξφβηα δχκσζε θαη ε αλαεξφβηα ρψλεπζε. Ζ θαχζε 

ηεο βηνκάδαο είλαη ν απινχζηεξνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο. Ζ αεξηνπνίεζε 

κεηαηξέπεη ηελ ζηεξεά βηνκάδα ζε αέξην θαχζηκν. 

Βέβαηα ε βηνκάδα έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο 

είλαη, πξψηνλ φηη νη πεγέο πξνέιεπζήο ηεο βξίζθνληαη ζε αθζνλία θαη δεχηεξνλ δελ 

επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Οπφηε έρνπλε κείσζε ηεο 

ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο. Κάπνηα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ν κεγάινο φγθνο ηεο, ε δπζθνιία ζηε ζπιινγή ηεο θαη νη 

δαπαλεξέο εγθαηαζηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο. 

Πιένλ γηα νηθνλνκηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο αληί γηα πεηξέιαην 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλαλεψζηκα θαχζηκα, φπσο ην βηναέξην, ην βηνληίδει θαη ε 

βηναηζαλφιε. Σν βηναέξην παξάγεηαη απφ αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο, φπσο αγξνηηθά 
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απφβιεηα θαη θνπξηά. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα παξαρζεί ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή 

ελέξγεηα. Αθφκα είλαη θαχζηκν γηα κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. Σν βηνληίδει είλαη ε 

κεηεζηεξνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ειαίσλ θαη δσηθψλ ιίπσλ κε κεζαλφιε. Ζ 

βηναηζαλφιε είλαη πγξφ θαχζηκν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νρήκαηα αληί ηεο 

βελδίλεο. Παξάγεηαη ζπλήζσο απφ δάραξε κε ηε κέζνδν ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο. 

Ζ βηνκάδα ζηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ζεξκνθεπίσλ. Παξ’φια απηά, νη πξννπηηθέο 

αμηνπνίεζεο ηεο είλαη εμαηξεηηθά επνίσλεο, θαζψο ππάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ. Ζ 

δηαζέζηκε βηνκάδα ζηελ Διιάδα απφ γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα είλαη 10 

ηφλνη πεξίπνπ. Δπηπιένλ ε Δπξσπατθή Έλσζε ρνξεγεί εληζρχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο βηνκάδαο.Ζ ζέξκαλζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο ρξήζεο ηεο Βηνελέξγεηαο 

απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε. 
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ABSTRACT 

 

Biomass is a renewable source of energy. Any material derived from living organisms 

(agricultural by-products, like wood, straw, for livestock and municipal waste, energy 

crops, likewillow, reedand sorghum), is biomass. These are used as fuel for electricity 

generation. 

Biomass as a source ofenergy, can substitute the fossil fuels, being more 

environmentally friendly. Biomass is used for the generation of heat, electricity and 

refrigeration. The heat generatedby biomass is used to meet the needs of industries, 

artisans and small or large companies. The electricity produced by someone can meet 

its needs and the surplus to be sold to DEI (public power corporation). Rubbish, 

another source of biomass, can be burned to produce electricity. So the production of 

heat and poweris achieved either by burning, or by their conversion to gas, liquid or 

solid fuels, by thermochemical or biochemical processes. 

Biomass can be converted to usable forms of energy with various processes. These are 

thermochemical and biochemical. Thermochemical processes are burning, 

gasification and pyrolysis, while the biochemical processes are aerobic fermentation 

and anaerobic digestion. Burning of biomass is the simplest way of recovery. The 

gasification converts solid biomass to gasfuel. 

Of course, biomass has its advantages and disadvantages. Its first advantage is that the 

sources of originare in abundance and secondly does not overload the atmosphere 

with carbon dioxide. So, the use of biomass results to a reduction of air pollution and 

soil contamination. Some important disadvantages of biomass are its large volume, 

the difficulty in its collection and the costly recovery facilities. Lately, mostly for 

economic and administrative purposes, instead of oil we use renewable fuels, like 

biogas, biodiesel and bioethanol. Biogas is generated by raw materials, like 

agricultural waste and manure. Its purpose is to generate electric and thermal energy. 

It is also a fuel for internal combustion engines. Biodiesel is the transesterification of 

vegetable oil and animal fat with methanol. Bioethanol is a liquid gas which can be 

used in vehicles instead of petrol. It is usually produced by sugar with the method of 

alcoholic fermentation. 
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Biomass in Greece is mostly used to generate heat for domestic use and to also heat 

greenhouses. Nevertheless, the potential of its utilization are extremely promising, as 

there are big prospects. The available biomass in Greece coming from agricultural and 

forest waste is around 10 tons. Moreover, European Union grants aid for the 

implementation of biomass. Heat is currently the most important area of use of 

Bioenergy in Europe. 
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1 ΑΝΑΝΔΧΖΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

1.1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΔ 

 

1.1.1 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο έγηλε γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ηνπ 1973 θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ απνηειεί έλα 

θιέγνλ δήηεκα πξνο δηαρείξεζε. Ση είλαη φκσο ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα; Αξρηθά, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ απνηέιεζκα : 

• ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηελ άληιεζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

πνζφηεηαο δηάζεζεο ηνπ. 

• ηνπ κνλνκεξή θαζνξηζκνχ ηηκψλ απφ ηνλ ΟΠΔΚ. 

• ηεο επαθφινπζεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ, αθνχ πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη ν 

ηεηξαπιαζηαζκφο ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 2007! 

• θαη ηέινο απφ ηελ απφθαζε ΟΠΔΚ γηα ηελ εζληθνπνηήζε ησλ θνηηαζκάησλ αξγνχ 

πεηξειαίνπ.  

Οη παξάγνληεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα είλαη: 

• ην γεγνλφο φηη νη πνζφηεηεο ησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ αξγά ή γξήγνξα 

ζα εμαληιεζνχλ, 

•ε αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηαο ηεο παξάγσγεο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ 

ηξνθνδνζία κε θαχζηκα, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη παξάιιεια 

ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ, 

• πνιηηηθά θαη κε γεγνλφηα αιιά θαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο νη νπνίνη πξνθαινχλ 

ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ.  

Ζ νπζία, δειαδή, ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ -ηα νπνία δηαξθψο κεηψλνληαη- κε ηηο απαηηήζεηο γηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ δηαξθψο απμάλνληαη. Δπίζεο παξαηεξήηαη κηα 

αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο απνζεκάησλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηη ζεκαίλεη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 
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ελέξγεηαο, αλ αλαινγηζηνχκε ην πιήζνο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθηαθψλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπζθεπέο πνπ ππήξραλ πξηλ 50 ρξφληα, ή αθφκα αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηνπο δξφκνπο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.  

Αθφκε, αλ παξαηεξήζνπκε ηηο ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο ελφο ζχγρξνλνπ θηηξίνπ 

(πρ λνζνθνκείνπ κε θεληξηθή εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δίθηπν ππνινγηζηψλ, 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ) θαη ηηο ζπγθξίλνπκε κε έλα αλάινγν θηίξην πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο, ζα θαηαιήμνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα. 

 

 

 

 

                                             

 

Δηθφλα 1: Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

Πεγε: http://slideplayer.gr/slide/2953730/ 

 

 

Οη αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ή φπσο αιιηψο φλνκάδνληαη, ήπηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο, ή λέεο πεγέο ελέξγεηαο, ή πξάζηλε ελέξγεηα, είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο 

ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα απηή πξνέξρεηαη φκσο απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο 

είλαη ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, σο ελέξγεηα 

απφ αλαλεψζηκεο θαη κε νξπθηέο πεγέο ζεσξείηαη ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε 
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αεξνζεξκηθή, ε γεσζεξκηθή, ε πδξνζεξκηθή, ε ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, ε 

πδξνειεθηξηθή, ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ βηνκάδα, απφ ηα εθιπφκελα ζηνπο 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα ή απφ ηα αέξηα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

θαη απφ ηα βηναέξηα. 

Ωο «αλαλεψζηκεο πεγέο» ζεσξνχληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), φπσο είλαη ε ειηαθή θαη ε 

αηνιηθή. Ο ραξαθηεξηζκφο «αλαλεψζηκεο» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθφο, 

αθνχ νξηζκέλεο απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξζεθαλ, φπσο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, δελ 

αλαλεψλνληαη ζε θιίκαθα ρηιηεηηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ΑΠΔ κειεηήζεθαλ σο 

ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο αλακελφκελεο εμάληιεζεο ησλ (κε αλαλεψζηκσλ) 

απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πηνζεηνχληαη ηειεπηαία απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη κεκνλσκέλα απφ πνιιά θξάηε, λέεο πνιηηηθέο γηα ηε 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ πξνάγνπλ ηέηνηεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο 

θαη γηα ηα θξάηε κέιε. Οη ΑΠΔ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη θεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο ζρνιήο ησλ 

νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θάπνηα επηξξνή ζην νηθνινγηθφ θίλεκα. 

Οη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο βαζίδνληαη θαη' νπζίαλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε 

εμαίξεζε ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα. ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ήπηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο ε γεσζεξκηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ έθιπζε ελέξγεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θινηνχ ηεο γεο, θαζψο  θαη απφ ηηο παιίξξνηεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε βαξχηεηα. Οη 

βαζηδφκελεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκεο, κηαο 

θαη δελ πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε ηνπο φζν ππάξρεη ν ήιηνο, δειαδή γηα κεξηθά 

αθφκα δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Οπζηαζηηθά ζε θάζε πεξίπησζε αλαλεψζηκεο πεγήο 

ελέξγεηαο κηιάκε γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα ε νπνία είλαη «ζπζθεπαζκέλε» θαηά ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν: ε βηνκάδα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ειηαθή ελέξγεηα δεζκεπκέλε 

ζηνπο ηζηνχο ησλ θπηψλ κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, ε αηνιηθή εθκεηαιιεχεηαη ηνπο 

αλέκνπο πνπ πξνθαινχληαη απ' ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα ελψ απηέο πνπ βαζίδνληαη ζην 

λεξφ εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θχθιν εμάηκηζεο-ζπκπχθλσζεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα ε νπνία δελ είλαη 

αλαλεψζηκε, θαζψο ηα γεσζεξκηθά πεδία θάπνηα ζηηγκή εμαληινχληαη. 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε άκεζα (θπξίσο γηα ζέξκαλζε) είηε 

κεηαηξεπφκελεο ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηζκφ ή κεραληθή 

ελέξγεηα). Τπνινγίδεηαη κάιηζηα φηη ην ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 
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πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη πνιιαπιάζην ηεο παγθφζκηαο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθκεηάιεπζε 

απηνχ ηνπ δπλακηθνχ απνηεινχζαλ ε πςειή, κέρξη πξφζθαηα, ηηκή ησλ λέσλ 

ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο θαζψο θαη πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ παξφληνο ζηάηνπο  

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

ηελ νπζία νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηελ πξψηε κνξθή ελέξγεηαο ε 

νπνία ρξεζηκνπνίεζεθε  απφ ηνλ άλζξσπν πξηλ ηελ ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ είλαη πνιπάξηζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ΑΠΔ είλαη 

πξαθηηθά αλεμάληιεηεο, ε ρξήζε ηνπο δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια ε 

αμηνπνίεζή ηνπο πεξηνξίδεηαη κφλνλ απφ ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη νηθνλνκηθά 

απνδεθηψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ δέζκεπζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

εκθαλίζζεθε κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1974 θαη παγηψζεθε κεηά ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηελ αλάγθε επίιπζή ηνπο. Γηα πνιιέο ρψξεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, νη ΑΠΔ απνηεινχλ κηα εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο κε επλντθέο πξννπηηθέο 

ζπλεηζθνξάο ζην ελεξγεηαθφ ηνπο ηζνδχγην. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν φρη κφλν 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην αθξηβφ εηζαγφκελν πεηξέιαην αιιά 

παξάιιεια θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ. 

Δπηπιένλ, νη ΑΠΔ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαζψο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη ν θιάδνο πνπ επζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηε 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ηαρεία αλάπηπμε  ησλ ΑΠΔ 

θαη θαη’επέθηαζε ν πεξηνξηζκφο  ησλ ξχπσλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηαθαίλεηαη 

σο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη ε αλζξσπφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζην θηιφδνμν 

ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη κνξθέο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη: 

 ν ήιηνο - ειηαθή ελέξγεηα, κε ππνηνκείο ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή,  

 ν άλεκνο - αηνιηθή ελέξγεηα, 

 νη πδαηνπηψζεηο - πδξαπιηθή ελέξγεηα, κε πεξηνξηζκφ ζηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά, ηζρχνο θάησ ησλ 10 ΜW, 

 ε γεσζεξκία - γεσζεξκηθή ελέξγεηα: πςειήο θαη ρακειήο ελζαιπίαο, 
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 ε βηνκάδα: ζεξκηθή ή ρεκηθή ελέξγεηα κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, ηε 

ρξήζε ππνιεηκκάησλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

βηνκεραληθψλ αγξνηηθψλ (θπηηθψλ θαη δσηθψλ) θαη αζηηθψλ απνβιήησλ,  

 νη ζάιαζζεο: ελέξγεηα θπκάησλ, παιηξξντθή ελέξγεηα θαη ελέξγεηα ησλ 

σθεαλψλ απφ ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ λεξψλ ζηελ επηθάλεηα θαη ζε 

κεγάιν βάζνο. 

Ζ ελέξγεηα είλαη γηα ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα έλαο πεξηνξηζκέλνο πφξνο, επεηδή ηα 

απνζέκαηα πξσηνγελψλ αξρηθψλ πφξσλ είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα. Αθφκε 

θαη νη ιεγφκελεο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο πξνθχπηνπλ απφ άιιεο πεγέο νη 

νπνίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη εμαληιήζηκεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ειηαθή ελέξγεηα, ηελ 

νπνία δέρεηαη ε γε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα απνηειεί κηα πεπεξαζκέλε 

πνζφηεηα, θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ αζηέξα ήιηνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ήιηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα 

απηφ ην ιφγν λα ζεσξείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο σο αλεμάληιεηε. 

 Κάζε ελεξγεηαθή πεγή ινηπφλ, γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρξήζηκε ζα πξέπεη 

ε ελέξγεηα πνπ παξέρεη: 

 λα είλαη άθζνλε θαη εχθνια πξνζβάζηκε (εχθνιε πξφζβαζε ζηελ ελεξγεηαθή 

πεγή), 

 λα κεηαηξέπεηαη ρσξίο δπζθνιία ζε  κηα πην αμηνπνηήζηκε, απφ ηνλ άλζξσπν, 

κνξθή 

 λα κεηαθέξεηαη, θαη 

 λα απνζεθεχεηαη εχθνια. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  

• δελ εμαληινχληαη. 

• ε αμηνπνίεζή ηνπο κε κεζφδνπο, νη νπνίεο δελ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην 

πεξηβάιινλ. 

 Άιισζηε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηειεί έλα κείδνλ δήηεκα ην νπνίν θαιείηαη λα επηιχζεη ε αλζξσπφηεηα θαη ην 

νπνίν απεηιεί ην κέιινλ ηεο. Οη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

δηαθφζηα ρξφληα, δεκηνχξγεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο 

πξννπηηθέο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Μηα απφ απηέο ηηο θαηαζηξνθηθέο παξεκβάζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηεξάζηην πξνβιήκα γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη 

ε ρξήζε κεγάισλ πνζφηεησλ ελέξγεηαο, πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γηα 
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αλάγθεο φπσο ε ζέξκαλζε, ν ειεθηξηζκφο, νη κεηαθνξέο θαη ε παξαγσγή αγαζψλ  ε 

νπνία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζήκεξα ζηελ ελέξγεηα (βηνκεραλία, βηνηερλία, 

γεσξγία, νξπθηφο πινχηνο). 

 Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ξχπαλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο 

αλάγθεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, σο ιχζε έρνπλ πξνηαζεί νη ΑΠΔ. Καηαξρήλ πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη θαη νη ΑΠΔ έρνπλ αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο φκσο 

είλαη ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε θαχζηκε πξψηε 

χιε. Οη ΑΠΔ ζε αληίζεζε κε ηα θαχζηκα, πνπ ζήκεξα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζε ελέξγεηα, δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο αθνχ αλαλεψλνληαη δηαξθψο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα πγξά θαχζηκα θαη ην θπζηθφ αέξην πξνβιέπεηαη φηη ζα εμαληιεζνχλ 

ζε ιηγφηεξν απφ έλαλ αηψλα. ηηο ΑΠΔ ππάγνληαη: 

(α) ε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ   

(β) ε ειηαθή ελέξγεηα  

(γ) ε αηνιηθή ελέξγεηα  

(δ) ε γεσζεξκία θαη  

(ε) ε βηνκάδα. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη επηγξακκαηηθή αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεηζθνξάο ηεο 

θαζεκηάο θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεησλ θπξίσο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. 

Μηα πξψηε ζεκαληηθή κνξθή ελέξγεηαο είλαη ε απηή ηνπ λεξνχ, ε νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ εηδηθά ζε ψξεο αηρκήο, 

φηαλ θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ ζηαζκψλ κε θαχζηκα είλαη κεγαιχηεξν. 

Σαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ε άξδεπζε, ε χδξεπζε, αιιά θαη 

ε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία απνηειεί άκεζε αλάγθε  ηδηαίηεξα 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πεξηβαιινληηθά, κε πξνππφζεζε πάληα ηελ θαηάιιειε κειέηε, 

φρη κφλν δελ δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ, κπνξεί λα θαιχςεη πάλσ απφ 20% ησλ ειεθηξνελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ. εκεηψλεηαη πάλησο φηη, επεηδή ν ρξφλνο δσήο ησλ πδξνειεθηξηθψλ είλαη 

κεγάινο (πάλσ απφ 50 ρξφληα) θαη αληίζηνηρα ε απφζβεζε ηνπο είλαη καθξφρξνλε, 

θαλέλαο θεθαιαηνχρνο δελ δείρλεη πξνζπκία λα ηα πξνηηκήζεη.  

Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη κηα δεχηεξε ζεκαληηθή κνξθή ΑΠΔ ε νπνία κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο. Γηα ζεξκηθέο ρξήζεηο έρεη 
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γίλεη κηα ζρεηηθή αμηνπνίεζε, φκσο ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο  

ππφ ηελ πξνππφζεζε ηεο πηνζέηεζεο κηαο θαηάιιειεο πνιηηηθήο. Με ηηο ππάξρνπζεο 

γλσζηέο ηερλνινγίεο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά 

αληηνηθνλνκηθή θαη δελ είλαη ινγηθή ε αμηνπνίεζε ηεο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

κπνξεί  κειινληηθά λα αλαηξέςεη ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα ηξίηε κνξθή ΑΠΔ ε νπνία παξάγεη ειεθηξνελέξγεηα 

(αλεκνγελλήηξηεο). Σν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε βάζε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα 

είλαη πεξίπνπ δηπιάζην απφ ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο απφ ιηγλίηε ειεθηξελέξγεηαο. 

Αληίζεηα φκσο φζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ θαχζηκα. ηε Διιάδα ε αμηνπνίεζε 

αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά ζην λεζησηηθφ ρψξν θαη φρη ζηελ 

θπξίσο επεηξσηηθή Διιάδα, φπνπ ε θχξηα παξαγσγή γίλεηαη σο ηψξα απφ ιηγλίηε θαη 

πδξνειεθηξηθά. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ αγγίδεη ηπ 1/3 ηνπ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ. ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα ζπγθεθξηκέλα δφζεθαλ άδεηεο γηα αηνιηθά πάξθα ζε ηδηψηεο γηα 

πεξίπνπ 1.600.000KW ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε επηδνηήζεηο εθαηνληάδεο 

εθαη.επξσ, ηα νπνία θαιείηαη λα πιεξψζεη ν ειιεληθφο ιαφο κέζσ ηεο εθνξίαο. 

Δπηπιένλ θαζηεξψζεθε ηηκνιφγεζε, πνπ ζα αγνξάδεη ε ΓΔΖ (πνπ έρεη ζήκεξα ηε 

Γηαλνκή ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) απφ ηνπο ηδηψηεο.  

Ζ γεσζεξκία είλαη κία άιιε κνξθή ΑΠΔ, ε αμηνπνίεζεο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηε 

γεσινγία θάζε πεξηνρήο. ηε ρψξα καο ππάξρνπλ πξννπηηθέο θαη γηα ζεξκηθή 

παξαγσγή, αιιά θαη γηα ειεθηξηθή παξαγσγή νη νπνίεο φκσο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο. 

 Σέινο ζηηο ΑΠΔ πεξηιακβάλεηαη θαη ε βηνκάδα, ε νπνία κπνξεί λα παξαρζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο ηελ αλάπηπμε εηδηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο, απφ 

παξαπξντφληα μχινπ, απνξξηκκάησλ, θ.ι.π. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν εμεηάδεηαη αθφκα 

ην θαηά πφζν ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο είλαη ζπκθέξνπζα, ελψ φζνλ αθνξά ην 

πεξηβάιινλ ε ρξήζε ηεο έρεη αξλεηηθέο (π.ρ. θαχζε θαη ξχπαλζε αηκφζθαηξαο), αιιά 

θαη ζεηηθέο (π-ρ. δηεπθφιπλζε απφξξηςεο ζθνππηδηψλ) επηπηψζεηο. 

Πξηλ θιείζνπκε απηή ηε ζχληνκε παξέκβαζε γηα ηηο ΑΠΔ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί 

θαη επηζεκαλζεί φηη, κε ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, νη ΑΠΔ δελ θαιχπηνπλ ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο νη νπνίεο ι’νγσ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο 

είλαη ηεξάζηηεο, γη' απηφ θαη ππάξρεη ε αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ ελεξγεηαθψλ 
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ηερλνινγηψλ,  επίζεο, ηεξάζηηα πξνζθνξά κπνξεί λα θάλεη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, γηαηί ζήκεξα κε θξηηήξην ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, 

γίλεηαη κεγάιε ζπαηάιε ελέξγεηαο ρσξίο λα είλαη αλαγθαία γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

ιαψλ. 

 

 

1.2 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

Αιολική ενέργεια: Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη έκκεζν απνηέιεζκα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλνκνηφκνξθε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο  

πξνθαιεί ηε κεηαθίλεζε κεγάισλ καδψλ αέξα απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία αλέκσλ. Ζ ελέξγεηα απηή ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ήπηα, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλαλεψζηκε θαζψο είλαη 

πξαθηηθά αλεμάληιεηε. Αλ ε ππάξρνπζα ηερλνινγία επέηξεπε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο γεο, εθηηκάηαη φηη ε  εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα ήηαλ ππεξδηπιάζηα απφ απηή πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο αλζξσπφηεηαο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Τπνινγίδεηαη φηη ζην 25% 

ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο επηθξαηνχλ άλεκνη κέζεο εηήζηαο ηαρχηεηαο πάλσ απφ 

5,1m/sec, ζε χςνο 10m πάλσ απφ ην έδαθνο. Όηαλ νη άλεκνη πλένπλ κε ηαρχηεηα 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ ηηκή, ηφηε ην αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ ηφπνπ ζεσξείηαη 

εθκεηαιιεχζηκν θαη νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

νηθνλνκηθά βηψζηκεο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Άιισζηε ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

ε αηνιηθή ελέξγεηα δηαλχεη ηελ πξψηε πεξίνδν σξηκφηεηαο, θαζψο είλαη πιένλ 

αληαγσληζηηθή ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη εμαηξεηηθά 

πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα κπνξεί αλ γίλεη ζεκαληηθφο κνριφο 

αλάπηπμήο ηεο. Απφ ην 1982, νπφηε εγθαηαζηάζεθε απφ ηε ΓΔΖ ην πξψην αηνιηθφ 

πάξθν ζηελ Κχζλν, κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Άλδξν, ζηελ Δχβνηα, 

ζηελ Λήκλν, Λέζβν, Υίν, άκν, θαη ζηελ Κξήηε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν ζπλνιηθήο ηζρχνο πάλσ απφ 30MW. Μεγάιν 

ελδηαθέξνλ επίζεο δείρλεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε  ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε, φπνπ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έρεη εθδψζεη άδεηεο 
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εγθαηάζηαζεο γηα λέα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχνο δεθάδσλ MW.   

 

 

 

Δηθφλα 2 : Αηνιηθή ελέξγεηα θαη ειηαθή ελέξγεηα  

Πεγή:http://www.georythmiki.gr 

 

 

Ζλιακή ενέργεια: Tεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηαο εθπέκπεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ 

ήιην.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε ειηαθή αθηηλνβνιία αμηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα βάζε γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ κέζσ είηε ζεξκηθψλ είηε θσηνβνιηατθψλ εθαξκνγψλ. Ζ 

ζεξκηθή εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηελ ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

αηκφ γηα ηελ θίλεζε ηνπξκπίλσλ. Αληίζεηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηεξίδνπλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζε ειεθηξηζκφ κε ηε ρξήζε 

θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ ή ζπζηνηρηψλ. Ζ ηερλνινγία απηή, ε νπνία 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1970 ζηα δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ ΖΠΑ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

απφ $300 ζε $4 ην Watt.  Ζ ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ  ζπζηήκάησλ ελδείθλπηαη 

θπξίσο ζε αγξνηηθέο ή/θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ην θφζηνο  

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν είλαη πνιχ αθξηβφ. Αλ θαη φιε ε γε δέρεηαη ειηαθή 
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αθηηλνβνιία, ε πνζφηεηά ηεο δηαθέξεη θαηά ηφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πνζφηεηά 

ηεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ εκέξα, ηελ επνρή θαη ηε 

λεθνθάιπςε. Γηα παξάδεηγκα ε έξεκνο δέρεηαη θαηά κέζν φξν ην δηπιάζην πεξίπνπ 

πνζφ ειηαθήο ελέξγεηαο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

Ο ήιηνο, ε βαζηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ πιαλήηε καο, είλαη απιαλήο αζηέξαο κέζνπ 

κεγέζνπο. Λφγσ ησλ κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ, φπσο 

ην πδξνγφλν, ηα κφξηα αιιά θαη ηα άηνκά ηνπο βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε " 

λέθνπο " ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ θνξηίσλ ή φπσο αιιηψο νλνκάζηεθε ζε κηα 

"θαηάζηαζε πιάζκαηνο". 

 ' απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο, κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ °C, νη ηαρχηαηα θηλνχκελνη 

ππξήλεο πδξνγφλνπ (H) ζπζζσκαηψλνληαη, ππεξληθψληαο ηηο κεηαμχ ηνπο απσζηηθέο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο θαη δεκηνπξγνχλ ππξήλεο ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ (Ζe). Ζ 

ππξεληθή απηή αληίδξαζε -ζχληεμε ππξήλσλ- είλαη εμψζεξκε θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε γλσζηή καο έθιπζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο ή ζεξκφηεηαο ή φπσο 

ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, ειηαθήο ελέξγεηαο, πνπ αθηηλνβνιείηαη πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ζην δηάζηεκα. 

 Αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη ζπλερψο εδψ θαη 5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ, ν ήιηνο 

δηαζέηεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πδξνγφλνπ θαη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κείσζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ αθηηλνβνιείηαη απφ απηφλ. ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρψξα καο ε 

ειηνθάλεηα δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ 2700 ψξεο ην ρξφλν. ηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

θαη ηελ Ήπεηξν εκθαλίδεη ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο θπκαηλφκελε απφ 2200 σο 2300 ψξεο, 

ελψ ζηε Ρφδν θαη ηε λφηηα Κξήηε μεπεξλά ηηο 3100 ψξεο εηεζίσο. 

Γεωθερμική ενέργεια:  Γεσζεξκηθή νλνκάδεηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Ζ ελέξγεηα απηή εκθαλίδεηαη είηε κε ηε κνξθή 

ζεξκνχ λεξνχ είηε αηκνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαηζηεηφηεηα θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

γεσινγηθέο θαη γεσηεθηνληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Δπηπιένλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ήπηα θαη ζρεηηθά αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή, ε νπνία 

κε ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά δεδνκέλα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Ο αηκφο πνπ βγαίλεη απφ ζρηζκέο ηνπ θινηνχ ηεο γεο ή ε 

παξνπζία ζεξκψλ πεγψλ πξνδίδνπλ ζπρλά ηελ χπαξμε γεσζεξκηθψλ πεξηνρψλ.  Ζ 

χπαξμε θάπνηνπ ππφγεηνπ ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο θνληά ζε ζεξκηθφ θέληξν 

εμαζθαιίδεη ηελ δηάζεζε ζεξκνχλεξνχ ή αηκνχ ζε κηα πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε απηή 

ην λεξφ ηνπ ηακηεπηήξηα, ην νπνίν ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ην λεξφ  ηεο βξνρήο θαη 
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έρεη δηεηζδχζεη ζε βάζνο ζηνπο νξίδνληεο ηεο γεο, ζεξκαίλεηαη θαη αλεβαίλεη πξνο ηελ 

επηθάλεηα. Σα ζεξκηθά απηά ξεπζηά είηε εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα κε ηε κνξθή 

ζεξκνχ λεξνχ ή αηκνχ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είηε αληινχληαη κε γεψηξεζε. Μεηά 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο ηνπο ελέξγεηα, γίλεηαη επαλέγρπζε ηνπ ξεπζηνχ ζην 

έδαθνο κε δεχηεξε γεψηξεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν φρη κφλν εληζρχεηαη ε 

καθξνβηφηεηα ηνπ ηακηεπηήξηα αιιά ηαπηφρξνλα απνθεχγεηαη θαη ε ζεξκηθή ξχπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

πλνπηηθά ινηπφλ, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη κηα αλαλεψζηκε κνξθή ελέξγεηαο πνπ 

πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα κε ζεξκηθή 

επαγσγή θαη κε ηελ είζνδν ζηνλ θινηφ ηεο γεο ιεησκέλνπ κάγκαηνο απφ ηα βαζχηεξα 

ζηξψκαηά ηεο.  Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεζηφ λεξφ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ νπνίνπ 

θπκαίλεηαη απφ 150νC κέρξη πεξηζζφηεξν απφ 370νC, κεηαθέξεηαη ζε γεσηξήζεηο 

απφ ππφγεηεο δεμακελέο ζε εηδηθέο δεμακελέο θαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο πίεζεο 

κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ. Ο αηκφο δηαρσξίδεηαη απφ ηα ξεπζηά δηνρεηεχνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ηεο δεμακελήο γηα λα βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ε πίεζε. Αλ ε 

δεμακελή ρξεζηκνπνηεζεί γηα άκεζε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ηα γεσζεξκηθά ξεπζηά 

ηξνθνδνηνχλ έλαλ ελαιιαθηήξα ζεξκφηεηαο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε γε. Σν δεζηφ 

λεξφ απφ ηελ έμνδν ηνπ ελαιιαθηήξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε θηεξίσλ, 

ζεξκνθεπίσλ θ.α 
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Δηθφλα 3 : Γεσζεξκία  

Πεγή: http://www.hellenic-college.gr 

 

 

Βιομάζα:  Γηα αηψλεο ε βηνκάδα απνηέιεζε ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ (ρξήζε μχινπ). Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο άλζξαθα θαη πεηξειαίνπ πεξηνξίζε ζεκαληηθά ηελ ζπκκεηνρή ηεο βηνκάδαο 

ζηα ελεξγεηαθά ηζνδχγηα ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ιαψλ. Ζ βηνκάδα είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ είηε 

ρεξζαίαο είηε πδξφβηαο πξνέιεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπηά ‘ερνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο κέζσ κηαο ζεηξάο ζχλζεησλ δηεξγαζηψλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πξνππνζέηεη ηελ χπαξμε δπν βαζηθψλ πξψησλ πιψλ, ηνπ λεξνχ θαη 

ηνπ CO2, πνπ αθζνλνχλ ζηε θχζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε βηνκάδα ζρεκαηίδεηαη, κε ηε 

δηεξγαζία πνπ πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κηα αμηνπνηήζηκε αλαλεψζηκε πεγή 

ελέξγεηαο. 

Γηα ηελ ελεξγεηθή κεηαηξνπή ηεο βηνκάδαο δηαθξίλνληαη δπν ηχπνη κεζφδσλ, νη 

ζεξκνρεκηθέο (μεξέο) θαη νη βηνκεραληθέο (πγξέο). Γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ 

κεηαηξνπήο βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε αλαινγία άλζξαθα θαη αδψηνπ (C/N) ζηε 

δηαζέζηκε πξψηε χιε θαζψο θαη ε πεξηερφκελε πγξαζία ηελ ψξα ηεο ζπιινγήο. 

Οη ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ νμεηδσηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νμείδσζεο. Οη 
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δηεξγαζίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα είδε ηεο βηνκάδαο κε ζρέζε ( C/N) >30 θαη 

πγξαζία <50%.  ηηο δηεξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ Ππξφιπζε (ζέξκαλζε απνπζία αέξα) 

β) Ζ Απεπζείαο Καχζε 

γ) Ζ Αεξηνπνίεζε 

δ) Ζ Τδξνγνλνδηαζπαζε 

Οη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη έηζη επεηδή είλαη απνηέιεζκα 

κηθξνβηαθήο δξάζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα πξντφληα θαη ππνιείκκαηα, φπσο 

είλαη ηα ιαραληθά, θνπξηά θ.ι.π., κε ζρέζε C/N<30 θαη πγξαζία >50%.  Οη βηνρεκηθέο 

δηεξγαζίεο δηαθξίλνληαη ζηηο: 

α) Αεξφβηα Εχκσζε (παξνπζία νμπγφλνπ) 

β) Αλαεξφβηα Εχκσζε (απνπζία εμσηεξηθνχ νμπγφλνπ). 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4 : Βηνκάδα  

http://www.hellenic-college.gr/ 
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1.3 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

1.3.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Οη Aλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή θαη ε 

βηνκάδα) κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξφθιεζεο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ζε απηή ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε. Οη ΑΠΔ δελ είλαη επηβιαβείο, θαζψο γηα παξάδεηγκα παξάγνπλ ιηγφηεξα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη 

ΑΠΔ αλακέλεηαη λα έρνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ηνκέα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα νδεγήζνπλ ηελ Δπξψπε έμσ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70’ θαη ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, δηάθνξα 

βηνκεραληθά θξάηε εθπφλεζαλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Ζ επηζηξνθή φκσο ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ εκπφδηζε ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο απφ ην λα απνθηήζνπλ κεγάιε εκπνξηθή αμία. Γηα πνηνχο ιφγνπο 

ζπγθεληξσηηθά ζα έπξεπε ηα βηνκεραληθά θξάηε λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζήκεξα; 

 Οη ΑΠΔ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδεληθά 

θαηάινηπα θαη απφβιεηα, θαη ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα δελ 

πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε ηνπο. 

 Απνηεινχλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηελ ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο κηθξψλ 

θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

 Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο θαζψο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο αλαινγηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ θαηαξγνχλ φρη κφλν ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ηεξάζηησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο (αξρηθά ζηελ χπαηζξν) αιιά θαη απηήλ ηεο κεηαθνξάο 

ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

  Ο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο είλαη 

απιφο ελψ παξάιιεια θαη έρεη πνιχ κεγάιν ρξφλν δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ην νπνίν δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκψλ ησλ 
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ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 

 Πξνβιέπεηαη επηδφηεζε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΑΠΔ.  

 Ζ παξαγψκελε απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο ελέξγεηα είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε 

θαζψο βαζίδεηαη ζε πεγέο ελέξγεηαο φπσο ν ήιηνο, ν άλεκνο, ηα πνηάκηα, ε  

νξγαληθή χιε, θ.α. Σαπηφρξνλα νη ΑΠΔ ζπκβάιινπλ ζηελ απεμαξηεηνπνίεζε 

απφ εμαληιήζηκνπο ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, φπσο είλαη ην 

πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ν άλζξαθαο, θιπ. 

 Δίλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη θαη’επέθηαζε ε 

αμηνπνίεζή ηνπο είλαη επξχηεξα απνδεθηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηεινχλ 

(καδί κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο) ηελ θαη’ εμνρήλ πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

ιχζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα θαη θαη’επ’εθηαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δπηπιένλ, ππνθαζηζηψληαο ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ 

ζπκβαηηθέο πεγέο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ 

βιαπηηθψλ εθπνκπψλ θαη απφ άιινπο ξππαληέο, φπσο είλαη π.ρ. ηα νμείδηα ηνπ 

ζείνπ, ηα νπνία πξνθαινχλ ηελ φμηλε βξνρή, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ηα νπνία 

είλαη ππεχζπλα γηα ην θσηνρεκηθφ λέθνο, θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θ.α. 

 πλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν. Παράλληλα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο καθώσ είλαη 

δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

αλαθνπθίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζπζηήκαηα ππνδνκήο (δίθηπα, δξφκνη, θιπ.) 

θαη κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο απφ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο (π.ρ. ειηαθή ελέξγεηα γηα ζεξκφηεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

αηνιηθή ελέξγεηα γηα ειεθηξνπαξαγσγή, θ.α.). 

 Οη εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ ζρεδηάδνληαη ζπλήζσο γηα λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ηφζν ζε κηθξή φζν θαη ζε 

κεγάιε θιίκαθα εθαξκνγψλ, θαη έρνπλ κηθξφ ζρεηηθά ρξφλν θαηαζθεπήο, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε γξήγνξε αληαπφθξηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δήηεζε 
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ελέξγεηαο. 

 Αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν ιφγσ ησλ επελδχζεσλ  

ησλ ΑΠΔ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ΑΠΔ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδσνγφλεζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη 

επλννχλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο πξνψζεζεο αλάινγσλ επελδχζεσλ 

(π.ρ. ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κε ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ θαη κηθξψλ πφιεσλ, θιπ. κε αηκφ/δεζηφ λεξφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε γεσξγηθήο θαη δαζηθήο βηνκάδαο, 

θ.α.). 

 

1.3.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Οη ΑΠΔ, πέξα απφ ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη σθέιε, δηαζέηνπλ κηα 

ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο δπζρεξή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

•  Οη ΑΠΔ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, είλαη δηεζπαξκέλεο  θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε 

ζπγθέληξσζε θαη απνζήθεπζε ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ηζρχνο. 

• Ζ ππθλφηεηα ελέξγεηαο θαη ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

πεξηνξηζκέλε θαη γη απηφ ην ιφγσ ε κεγάιε παξαγσγή απαηηεί ηελ χπαξμε κεγάισλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

• Σαπηφρξνλα φκσο ν ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο είλαη 

κηθξφο. Ζ αηηία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο είλαη ελίνηε 

πεξηνξηζκέλε θαη κε δηαθπκάλζεηο. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε εθεδξείαο άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο, νπφηε ην θφζηνο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο αλεβαίλεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο επέλδπζεο γηα εγθαηαζηάζεηο 

ηζρχνο ΑΠΔ είλαη αθφκα ζε πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ απε ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

ηνπο θαη παγθνζκίσο  δελ ακθηζβεηείηαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο. πγρξφλσο, γίλνληαη 

κεγάιεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε  ηζρχο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε απε 

ζηνλ θφζκν είλαη 280 GW , παξνπζηάδνληαο αχμεζε 74% απφ ην 2004. 



24 

 

Άμην αλαθνξάο είλαη , πσο  ην 2008 γηα πξψηε θνξά ζε Δπξψπε θαη Ζ.Π.Α ε 

πξνζηεζείζα  ηζρχο πξνεξρφκελε απφ απε μεπέξαζε ηελ αληίζηνηρε απφ ζπκβαηηθά 

θαχζηκα. Δίλαη ελδεηθηηθφ , ηεο ηάζεο πνπ επηθξαηεί αλά ηνλ θφζκν , ε πξνψζεζε 

ησλ απε. 

 Όζν αλαθνξά ηε ρψξα καο , ε ζπλεηζθνξά ησλ απε ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, 

είλαη απηή ηε ζηηγκή αξθεηά πεξηνξηζκέλε , ζε ζρέζε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Παξφιν ην πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ, ηελ πςειή ειηνθάλεηα , ηνπο πδάηηλνπο 

πφξνπο θαη ηα πνιιά γεσζεξκηθά πεδία , ε ζπκβνιή ησλ απε ζηελ αθαζάξηζηε 

εγρψξηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7%. 
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2 ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

2.1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  ΓΗΑ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Ζ βηνκάδα είλαη κηα, γλσζηή ζηνλ άλζξσπν εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, αλαλεψζηκε 

κνξθή ελέξγεηαο θαζψο ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο γηα λα δεζηαζεί θαη λα καγεηξέςεη, 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξνεξρφκελε απφ ηελ θαχζε ησλ μχισλ ζεξκφηεηα. Αθφκε φκσο 

θαη ζήκεξα, αγξνηηθνί πιεζπζκνί ζε πεξηνρέο θπξίσο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ηλδίαο, ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο αιιά θαη ηεο επξσπαηθεο επείξνπ ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

μχια, θπηηθά ππνιείκκαηα (άρπξα, πξηνλίδηα, άρξεζηνπο θαξπνχο ή θνπθνχηζηα θ.ά.) 

θαη δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, ιίπνο δψσλ, άρξεζηα αιηεχκαηα θ.ά.)  γηα λα δεζηαζνχλ 

θαη λα καγεηξέςνπλ. 

Ο φξνο βηνκάδα αλαθέξαηαη ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη απφ δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο (μχιν θαη άιια δαζηθά πξντφληα, αγξνηηθά ππνιείκκαηα, θηελνηξνθηθά 

απφβιεηα, απφβιεηα βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, αζηηθά απφβιεηα θιπ), ην νπνίν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Σν βηναέξην είλαη αέξην 

πινχζην ζε κεζάλην ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ νξγαληθά απφβιεηα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο, ειεθηξηθή ελέξγεηαο, αιιά θαη σο 

θαχζηκν θπξίσο γηα κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. 

Δηθφλα 5 : Βηνκάδα    Πεγή: www.dosenergy.gr 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://www.dosenergy.gr/
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Ζ βηνκάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κία δεζκεπκέλε θαη απνζεθεπκέλε 

κνξθή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγείηαη ράξε ζηε θσηνζπλζεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Καη΄ απηήλ, ε ειηαθή ελέξγεηα 

κεηαζρεκαηίδεηαη κε κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ απφ ηελ ρισξνθχιιε ησλ θπηψλ. Γηα ηνλ 

κεηαζεκαηηζκφ απηφ απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ 

ηελ αηκφζθαηξα θαζψο θαη λεξφ θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά απφ ην έδαθνο. Ζ 

δηεξγαζία απηή απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά σο εμήο: 

Νεξφ + Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Ζιηαθή ελέξγεηα (θσηφληα) + Αλφξγαλα ζηνηρεία ⇒ 

Βηνκάδα + Ομπγφλν 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε βηνκάδα έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί, κπνξεί πιένλ θάιιηζηα λα 

αμηνπνηεζεί σο πεγή ελέξγεηαο. Ζ βηνκάδα απνηειεί κηα ζεκαληηθή, αλεμάληιεηε θαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο αλζξσπφηεηαο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλερψο 

εμαληινχκελσλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην, άλζξαθαο, θπζηθφ αέξην 

θ.ά.). Ζ ρξήζε απηή ηεο βηνκάδαο σο πεγήο ελέξγεηαο δελ είλαη θαζφινπ θαηλνχξηα. 

Άιισζηε κέρξη ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ην 97% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ηεο ρψξαο θαιππηφηαλ κε ηελ ρξήζε ησλ θαπζφμπισλ θαη ησλ μπιαλζξάθσλ. 
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Δηθφλα 6 : Δλέξγεηα απφ βηνκάδα  

Πεγή:     http://www.arvisolar.gr 

         

           

 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο βηνκάδαο είλαη επηγξακκαηηθά : 

 Αγξνηηθά παξαπξντφληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ (θιαδηά, θχιια, άρπξα, ππνιείκκαηα πινηνκίαο), θαζαξηζκνχ 

δαζψλ, επεμεξγαζίαο μχινπ θ.α., ηα ππνιείκκαηα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ (ειαηνππξήλεο, ππξήλεο θξνχησλ, ππνιείκκαηα 

εθθνθθηζηεξίσλ βάκβαθνο, ειαηνηξηβείσλ θ.α.) 

 Κηελνηξνθηθά απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα (παξάδεηγκα ηα απφβιεηα 

βνπζηαζίσλ θαη ρνηξνζηαζίσλ).              

 Βηνκάδα δαζηθήο πξνέιεπζεο (θαιάκη, κίζραλζνο, γιπθφ ζφξγν, επθάιππηνο 

θ.ι.π.). 

 Δλεξγεηαθά θπηά (π.ρ. αγξηαγθηλάξα, κίζραλζνο, ζαθραξνχρνο ζφξγνο, 

επθάιππηνο, θαιάκη, ηηηά). 

 Οξγαληθφ κέξνο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
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Δηθφλα 7 : Γαζηθά ππνιείκκαηα  

Πεγή: http://www.modernfuels.gr 

 

 

 

 

Δηθφλα 8 : ηειέρε θαιακπνθηνχ  

Πεγή:http://www.modernfuels.gr 
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Δηθφλα 9 : Ρνθαλίδηα μχινπ  

Πεγή: http://www.modernfuels.gr 

 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Ζ βηνκάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε δηάθνξσλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φπσο απηή ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, ηεο ςχμεο, ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θ.ι.π.). Ζ παξαγσγή απηή ηεο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα κπνξεί λα 

επηηειεζηεί είηε απ’ επζείαο κέζσ ηεο θαχζεο, είηε έκκεζα κε κεηαηξνπή ηεο ζε 

αέξηα, πγξά ή ζηεξεά θαχζηκα κέζσ ζεξκνρεκηθψλ ή βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ (Πίλ. 1) 
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Πίλαθαο 1. Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο 

Πεγή: http://docplayer.gr 

 

 

Παραγωγή Θερμικής Δνέργειας: Ζ παξαγφκελε απφ ηε βηνκάδα ζεξκφηεηα κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θπξίσο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, 

κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ απαηηεί 

ζεξκηθά θνξηία. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο κηθξνχ δηθηχνπ 

ηειεζέξκαλζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη θαηνηθηψλ. Ζ 

θαχζε, γηα παξάδεηγκα, απνξξηκκάησλ πνπιεξηθψλ ζε πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζα 

κπνξνχζε, κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, λα θαιχςεη ηηο ζεξκαληηθέο ηνπο αλάγθεο 

θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ηνπο ζπλνιηθνχο πεξηβαληνιινγηθνχο ξχπνπο ηνπ 

πηελνηξνθείνπ κε κέζν ρξφλν απφζβεζεο ηα  3 ρξφληα. 
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σμπαραγωγή Ζλεκτρικής και Θερμικής Δνέργειας: Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ βηνκάδα επαξθεί φρη κφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παξαγσγνχ αιιά επηπιένλ αλ ππάξρεη πιεφλαζκα κπνξεί απηφ λα πσιεζεί ζηε 

Γ.Δ.Ζ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζπκπαξαγσγήο είλαη ην εξγνζηάζην βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ζηα Γηάλλελα ζην νπνίν ην παξαγφκελν βηναέξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ αιιά 

θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ησλ ιεκκάησλ. Δπηπιένλ, ην πιεφλαζκα ηνπ βηναεξίνπ θαίγεηαη γηα ηελ 

απνθπγή απειεπζέξσζεο ζηελ αηκφζθαηξα, ε νπνία ζα ήηαλ βιαβεξή γηα ην 

πεξηβάιινλ (παξαγσγή κεζαλίνπ). 

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα ην μχιν ήηαλ ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σα μχια ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

ζέξκαλζε ησλ ζπηηηψλ θαη ηελ ηξνθνδνζία ησλ εξγνζηαζίσλ. Αληίζεηα, ζήκεξα 

θαιχπηεη κεξηθψο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα 

μχια δελ είλαη ε κφλε βηνκάδα πνπ κπνξεί λα παξάγεη ελέξγεηα κέζσ ηεο θαχζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα wood chips, ηα πξηνλίδηα, νη πίηηεο ησλ θξνχησλ θαη ησλ ζπφξσλ, ε 

θνπξηά ησλ δψσλ, θαη ηα ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ φπσο νη θψλνη (cobs) 

θαιακπνθηνχ είλαη κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα βηνκάδαο πνπ κπνξνχλ λα θανχλ γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Μηα αθφκα πεγή βηνκάδαο είλαη ηα ζθνππίδηα ηα νπνία κπνξνχλ λα θανχλ θαη λα 

παξάγνπλ αηκφ θαη ειεθηξηζκφ. Τπάξρνπλ κάιηζηα ειεθηξνπαξαγσγηθά εξγνζηάζηα, 

ηα νπνία γηα  γηα ηε δεκηνπξγία ελέξγεηαο θαίλε ζθνππίδηα θαη θάζε άιινπ είδνπο 

απφβιεηα θαη νλνκάδνληαη «waste to energy» εξγνζηάζηα. Απηά ηα εξγνζηάζηα είλαη 

παξφκνηα κε ηα ηξνθνδνηνχκελα κε άλζξαθα εξγνζηάζηα θαζψο  ε αξρή ιεηηνπξγίαο 

ηνπο παξακέλεη ίδηα. Ζ κφλε ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Σα ζθνππίδηα δειαδή ζε αληίζεζε κε ησλ άλζξαθα δελ πεξηέρνπλ 

ηφζν κεγάιε ζεξκνγφλν δχλακε. Υξεηάδνληαη, γηα παξάδεηγκα, πεξίπνπ 4 kg 

ζθνππηδηψλ γηα λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ ελέξγεηα 1 kg θάξβνπλνπ. Σνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ νη επηζηήκνλεο εξεπλνχλ άιινπο ηξφπνπο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε θαιιηέξγεηα πδξφβησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ 

φπσο ηα θχθηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ ζεξκνγφλν ηνπο δχλακε. Σα ζηειέρε 
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ηνπ Μίζραλζνπ, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ πςειή ζεξκηδηθή αμία (17.3 MJ/kg μεξνχ 

βάξνπο).  

 

2.3 ΔΦΑΡΜΟΓΔ  ΒΗΟΜΑΕΑ  ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΗ  ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 

Ζ βηνκάδα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ (παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο, ςχμεο, ειεθηξηζκνχ θ.ι.π.) είηε κε απ’ επζείαο θαχζε, είηε κε 

κεηαηξνπή ηεο ζε αέξηα, πγξά ή/θαη ζηεξεά θαχζηκα κέζσ ζεξκνρεκηθψλ ή 

βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ. Δπεηδή ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο αληηκεησπίδεη ζπλήζσο 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο, ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ησλ δπζρεξεηψλ 

ζπιινγήο-κεηαπνίεζεο- κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο, επηβάιιεηαη ε αμηνπνίεζή ηεο λα 

γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηεο. Έηζη, απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί επρεξέζηαηα ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ:      

 Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο-ςχμεο ή/θαη ειεθηξηζκνχ ζε γεσξγηθέο θαη 

άιιεο βηνκεραλίεο 

 Οη ζπκβαηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

απφξξηςε κεγάισλ πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ, είηε κέζσ ησλ ςπθηηθψλ 

θπθισκάησλ, είηε κέζσ ησλ θαπζαεξίσλ. Με ηε ζπκπαξαγσγή, φπσο νλνκάδεηαη ε 7 

ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα ελεξγεηαθή 

πεγή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο απηήο αλαθηάηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επσθειψο. Με ηελ ζπκπαξαγσγή φρη κφλν επηηπγράλεηαη κηα ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο παξαηεξείηαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο 

κεηαηξνπήο ηνπ θαπζίκνπ ζε σθέιηκε ελέξγεηα, αιιά ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Διαηηψλνληαη, επίζεο, νη απψιεηεο θαηά ηε κεηαθνξά 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο είλαη 

ζπλήζσο απνθεληξσκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο 

θαηαλαισηέο απ΄ φηη νη θεληξηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο. Πξάγκαηη, ν βαζκφο 
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απφδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηαζκψλ είλαη 15-40%, ζε αληίζεζε κε απηφλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο ν νπνίνο αγγίδεη κέρξη θαη ην 75-85%. 

Ζ ζπκπαξαγσγή απφ βηνκάδα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φζνλ 

αθνξά ην αζηηθφ-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ εμάπισζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ απνθεληξσκέλσλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο, 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο. πγρξφλσο νη πνζφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη θνληά ζε θαηαλαισηέο ζεξκφηεηαο γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ θαηά ηε 

κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο θαη παξάιιεια ηελ απνθπγή αχμεζεο ηνπ θφζηνπο. 

Οη θαηαλαισηέο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ησλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο κπνξεί 

λα είλαη ρσξηά ή πφιεηο, ηα νπνία ζα ζεξκαίλνληαη κέζσ θάπνηαο εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο, ζεξκνθήπηα, βηνκεραληθέο κνλάδεο κε απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα θ.ά.  

Έλα εθθνθθηζηήξην, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, εγθαζηζηψληαο 

κνλάδα ζπκπαξαγσγήο, αληηθαηέζηεζε επηηπρψο ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα απφ βηνκάδα. 

ηε βηνκεραλία απηή εθθνθθίδνληαη ζε εηήζηα βάζε 40.000-50.000 ηφλνη βακβαθηνχ 

ελψ παξάιιεια πξνθχπηνπλ 4.000-5.000 ηφλνη ππνιεηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγηθή 

απηή δηαδηθαζία. Σα ππνιείκκαηα απηά θαίγνληαλ θαηά ην παξειζφλ ζε πχξγνπο 

απνηέθξσζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη θηλδχλνπο αλαθιέμεσο. Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, ην νπνίν αμηνπνηεί 

κέζσ θαχζεο ηα ππνιείκκαηα ηνπ εθθνθθηζκνχ, ε μήξαλζε ηνπ βακβαθηνχ πξηλ ηνλ 

εθθνθθηζκφ γηλφηαλ κε ηελ θαχζε πεηξειαίνπ θαη δηνρέηεπζε ησλ θαπζαεξίσλ ζην 

πξνο μήξαλζε βακβάθη. 

Ο ιέβεηαο βηνκάδαο έρεη ηζρχ 4.000.000 kcal/h ελψ ε πίεζε ηνπ παξαγφκελνπ αηκνχ 

είλαη 10 bar. Σν παξαγφκελν έξγν θαηά ηελ εθηφλσζε ηνπ αηκνχ ζε έλα ζηξφβηιν 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηζρχνο 500 kW ζηε 

γελλήηξηα. Μεηά ηελ εθηφλσζή ηνπ ν αηκφο κπνξεί λα νδεγεζεί κέζσ ζσιελψζεσλ 

ζε ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, φπνπ  θαη ζεξκαίλεηαη ν αέξαο ζε ζεξκνθξαζία 130°C. Δλ 

ζπλερεία, ν αέξαο  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ μήξαλζε ηνπ βακβαθηνχ ζε εηδηθά γη’ 

απηφ ην ζθνπφ θαηαζθεπαζκέλνπο πχξγνπο. Δλαιιαθηηθά, ν αηκφο νδεγείηαη ζην 
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ζπνξειαηνπξγείν, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πξέζζεο αηκνχ γηα ηελ  επηηπρή 

εμαγσγή ηνπ βακβαθφιαδνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλαγθψλ ζε ζεξκφηεηα  θαζψο θαη έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηνπ εθθνθθηζηεξίνπ. Ζ εμνηθνλφκεζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ πνπ επηηπγράλεηαη 

ζε εηήζηα βάζε κε απηφ ηνλ ηξφπν αγγίδεη ηνπο 630 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε αξρηθή επέλδπζε, ε νπνία εθηηκήζεζε ζε ζπλνιηθφ χςνο 300.000.000 

δξρ., απνζβέζζεθε ζε κφιηο 6-7 εθθνθθηζηηθέο πεξηφδνπο. Αλάινγεο κνλάδεο, κφλν 

γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο φκσο, κε ηελ πξναλαθεξζείζα έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε 17 εθθνθθηζηήξηα βακβαθηνχ ζηε ρψξα καο. ηηο κνλάδεο απηέο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί πιήξσο ε ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ καδνχη απφ απηή ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηνπ εθθνθθηζκνχ. 

 

 

Δηθφλα 10 : Δξγνζηάζην ζπκπαξαγσγήο εξξψλ  

Πεγή: http://prasinienergeiaoikonomia.blogspot.gr 
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 Σειεζέξκαλζε θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 

Με ηελ ηειεζέξκαλζε εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε δεζηνχ λεξνχ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 

ρψξσλ αιιά θαη γηα ηελ απεπζείαο ρξήζε ηνπ ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, 

έλα ρσξηφ ή κία πφιε, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ελφο δηθηχνπ αγσγψλ, πνπ ελψλεη ην ζηαζκφ κε ηα ζεξκαηλφκελα 

θηίξηα, κεηαθέξεηαη ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα. Σα ζεκαληηθά πενλεθηήκαηα ηεο 

ηειεζέξκαλζεο φπσο είλαη ν πςειφηεξνο βαζκφο απφδνζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κε ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα επηπιένλ νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε πξνθάιεζαλ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηειεζέξκαλζεο ζε πνιιέο ρψξεο. ηελ 

Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ε πξψηε κνλάδα ηειεζέξκαλζεο κε 

ηε ρξήζε βηνκάδαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ θνηλφηεηα Νπκθαζίαο ηνπ Ννκνχ 

Αξθαδίαο. Ζ κνλάδα απηή έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 1.200.000 kcal/h θαη επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο 80 θαηνηθηψλ θαη 600 κ2 θνηλνηηθψλ ρψξσλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε σο θαχζηκεο χιεο ηξηκκάησλ μχινπ. 

Σα ηξίκκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηεκαρηζκφ πινηνκίαο ηνπ γεηηνληθνχ δάζνπο 

ειάησλ ζε εηδηθφ κεράλεκα ππνιεηκκάησλ. Σν έξγν απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ εθαξκνγψλ ζε θνηλφηεηεο θαη δήκνπο ηεο 

ρψξαο. Σν θχξην επηρείξεκα είλαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθψλ 

εμαζθαιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε εμνηθνλφκεζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ελψ 

παξάιιεθα αμηνπνηνχληαη νη ηνπηθνί ελεξγεηαθνί πφξνη θαη βειηηψλεηαη ην 

πεξηβάιινλ. 
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Δηθφλα 11 : Γίθηπν ηειεζέξκαλζεο ζηηο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ηεο Κνδάλεο  

Πεγή: http://www.deyakozanis.gr 

 

 

 Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ 

 

Μηα ελδηαθέξνπζα θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξννπηηθή είλαη ε ρξήζε ηεο 

βηνκάδαο θαη θαη’επέθηαζε ε αμηνπνίεζε ηεο ζε κνλάδεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο γηα 

ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. Ήδε ε πξαθηηθή απηή ηεο αμηνπνίεζεο δηαθφξσλ εηδψλ 

βηνκάδαο, εθαξκφδεηαη ζε έλα 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ 

ζεξκαηλφκελσλ ζεξκνθεπίσλ ηεο ρψξαο. 

 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο 

  

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη θαη απφ γεσξγηθέο 

βηνκεραλίεο. Ζ πξνππφζεζε γηα απηή ηελ ρξήζε είλαη λα πξνθχπηεη ε βηνκάδα ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζαλ ππφιεηκκα ή ππνπξντφλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ε χπαξμε απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζε ζεξκφηεηα. Πνιιέο βηνκεραλίεο φπσο είλαη ηα 
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εθθνθθηζηήξηα, ηα ππξελειαηνπξγεία, νη βηνκεραλίεο ξπδηνχ θαζψο θαη νη βηνηερλίεο 

θνλζεξβνπνίεζεο θαίλε ηα ππνιείκκαηά ηνπο (εθθνθθηζκνχ, ππξελφμπιν, θινηνί θαη 

θνπθνχηζηα, αληίζηνηρα) γηα λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη 

πηζαλφλ έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) 

 

Σν παξαγφκελν, απφ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε κνλάδεο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ησλ απνξξηκκάησλ ζε ΥΤΣΑ, βηναέξην θαίγεηαη ζε 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια ε 

ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ησλ κεραλψλ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεξγαζίαο ή/θαη άιισλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο φπσο 

απηή ησλ θηηξίσλ. 

 

2.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

2.4.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Ζ βηνκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εχθνια σο πεγή ελέξγεηαο θαζψο είλαη 

αλαλεψζηκε πεγή, άξα θαη αλεμάληιεηε, ελψ ηαπηφρξνλα νη πεγέο πξνέιεπζήο ηεο 

είλαη άθζνλεο. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο βηνκάδαο σο 

πεγή ελέξγεηαο αθνξά ην κεδεληθφ θχθιν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην δηνμείδην ηνχ άλζξαθα θαη ην λεξφ πνχ ε βηνκάδα απνδίδεη ζηελ 

αηκφζθαηξα, έρεη ήδε αθαηξεζεί θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο θαη επνκέλσο ε ρξήζε ηεο 

βηνκάδαο δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Τπάξρνπλ δειαδή 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε κεδεληθέο «δηαξξνέο» δηνμεηδίνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

άλζξαθα/πεηξέιαην ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απειεπζεξψλεη ζηελ αηκφζθαηξα πνζφηεηεο 
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άλζξαθα. Οη πνζφηεηεο απηέο ήηαλ «παγηδεπκέλεο» ζε ζηεξεή κνξθή ζην εζσηεξηθφ 

ηεο γεο. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ην νπνίν θαζηζηά ηελ βηνκάδα θηιηθφηεξε πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα είλαη φηη ε ρξήζεο ηεο κπνξεί λα 

θαηαπνιεκήζεη θαη ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο θαζψο ε βηνκάδα πεξηέρεη 

ειάρηζηε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ.  

Ζ παξαγσγή θαη ε ρξήζε ελέξγεηαο απφ βηνκάδα δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ  κε 

ξχπνπο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ άλζξαθα ή ηνπ πεηξειαίνπ θ.α. 

πγθεληξσηηθά ε βηνκάδα ζπκβάιεη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν : 

• ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο 

• ζηε κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο  θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 

• ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Ζ βηνκάδα ππεξηεξεί ζε ζπγθξίζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα αιιά θαη άιιεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαζψο επηηξέπεη ηελ άληιεζε ελέξγεηαο αλεμάξηεηα 

απν ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επηθξαηνχλ αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο 

κέξαο. Δπηπξφζζεηα ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο ΑΠΔ ζηελ άλζεζε ηεο 

νηθνλνκίαο απμάλνληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηνλψλνληαο θαη’απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ππαίζξνπ κε ηελ νξγάλσζε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ ρξήζε 

ηεο βηνκάδαο σο πεγήο ελέξγεηαο επηιχεη επηπιένλ ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Σα ζθνππίδηα κεηαηξέπνληαη απφ πξφβιεκα ζε 

πξνζνδνθφξν επέλδπζε παξαγσγήο βηναεξίνπ, φπσο παξαηεξείηαη ήδε ζε πνιιέο 

επξσπαηθέο πφιεηο. πκβάιεη, ηέινο, ζηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ρψξαο, 

ε νπνία απνδεζκεχεηαη απφ ηελ αλάγθε λα παίξλεη ελέξγεηα απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζηελ απνζήθεπζε ζπλαιιάγκαηνο, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο θαη επαξρηαθέο πεξηνρέο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο. 
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2.4.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο βηνκάδαο σο πεγήο ελέξγεηαο επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

• ηε ρακειή ζεξκαληηθή αμία ηεο βηνκάδαο θαηά κνλάδα βάξνπο θαη ζηελ αθφκα 

κηθξφηεξε θαηά κνλάδα φγθνπ ζπγθξηηηθά κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θαζισο ελδείθλπηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο κφλν ζηνλ ηφπν παξαγσγήο 

ηεο. 

• Ζ βηνκάδα έρεη κεγάιν φγθν θαη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηά ζε πγξαζία, αλά κνλάδα 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Καηά ζπλέπεηα δπζρεξέλεηαη ε ελεξγεηαθή ηεο αμηνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. θαζψο κεηψλεηαη ε δηαζέζηκε ζεξκαληηθή αμία, φηαλ 

ν ππνινγηζκφο ηεο γίλεηαη κε βάζε ην πγξφ βάξνο ηεο. 

• Γπζθνιίεο ζηε ζπιινγή, κεηαπνίεζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηεο ζπγθξηηηθά 

πάληα κε ηα νξπθηά θαχζηκα. 

Πέξα απφ ηηο πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο απηέο δπζθνιίεο, ε ρξήζε ηεο βηνκάδαο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά εκπφδηα: 

• Ζ αμηνπφηεζε ηεο βηνκάδαο πξνππνζέηεη ηελ χπαξμε πην δαπαλεξψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

• Ζ κεγάιε δηαζπνξά θαη ε επνρηαθή παξαγσγή ηεο βηνκάδαο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

επνρηαθή ηεο εθκεηάιιεπζε. 

• Ζ κνλάδα θαχζεσο βηνκάδαο απαηηεί κεγαιχηεξν αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε κνλάδα θαχζεσο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Δμ’αηηίαο απηψλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ, ην θφζηνο ηεο βηνκάδαο παξακέλεη ζρεηηθά 

πςειφ ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα. Ζ χπαξμε θαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ, 

ζηηο νπνίεο ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο παξνπζηάδεη ή θαίλεηαη πσο ζα παξνπζηάζεη 
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ζχληνκα νηθνλνκηθά νθέιε,  θαζψο θαη ε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

αλακέλεηαη λα επλνήζνπλ ηελ ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 
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3 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

3.1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ  ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Ζ παξαγφκελε απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο βηνκάδαο ελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα θπξηφηεξα πξντφληα ησλ νπνίσλ είλαη: 

 ελέξγεηα κε ηε κνξθή ειεθηξηζκνχ  

 ελέξγεηα κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο  

 θαχζηκα κεηαθνξάο ή γηα απηφλνκε ρξήζε 

  

Οη θχξηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε κεηαηξνπή θαη αμηνπνίεζε είλαη 

 Θεξκνρεκηθέο δηαδηθαζίεο 

1. Καχζε (κε ή ρσξίο πξνεπεμεξγαζία ηεο βηνκάδαο, ηεκαρηζκφο, 

ζπκπίεζε, μήξαλζε θ.α.)  

2. Αεξηνπνίεζε   

3. Ππξφιπζε  
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Δηθφλα 12: Παξαγσγή ελέξγεηαο απν ηε βηνκάδα κε δηάθνξεο δηεξγαζίεο  

                 Πεγή: http://docplayer.gr/ 

 

 

 

Ζ ζεξκνρεκηθή κεηαηξνπή ηεο βηνκάδαο νδεγεί είηε ζηελ άκεζε παξαγσγή ελέξγεηαο 

(θαχζε), είηε ζηελ παξαγσγή θαπζίκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ζπλέρεηα απηφλνκα. Ζ ηερλνινγία ηεο αζηξαπηαίαο ππξφιπζεο εκθαλίδεηαη σο κία 

πνιιά ππνζρφκελε πξαθηηθή, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηιχζεη ην δήηεκα ηεο 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή ηα νγθψδε 

δαζηθά θαη αγξνηηθά ππνιείκκαηα ςηινηεκαρίδνληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κεηαηξέπνληαη ζε βηνέιαην. Ζ κεηαηξνπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα 

εηδηθνχ αληηδξαζηήξα. Σν βηνέιαην, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη πγξφ θαχζηκν πςειήο 

ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ 

ζε εθαξκνγέο ζέξκαλζεο (πρ ιέβεηεο) θαζψο έρεη ιίγν κηθξφηεξε απφ ηε κηζή 

ζεξκνγφλν δχλακε ηνπ πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο θ.ά.). Άιισζηε, ε 

αζηξαπηαία ππξφιπζε ηεο βηνκάδαο απνηειεί ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηεξγαζία 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ηδίσο ζηελ πεξηνρή κηθξήο θιίκαθαο ηζρχνο. 
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 Βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο 
1. Αεξφβηα δχκσζε 

2. Αλαεξφβηα ρψλεπζε  
 

 

 

 

Δηθφλα 13: Δπεμεξγαζία βηνκάδαο  

Πεγή: http://users.sch.gr/  

  

 

Ζ παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ κε βηνρεκηθή δηεξγαζία (ρ. 3) έρεη σο θχξην ζηφρν 

ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο (νηλνπλεχκαηνο) κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δχκσζεο ησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ δηάθνξα είδε βηνκάδαο (αξαβφζηηνο, ζφξγν ην ζαθραξνχρν θ.ά.) 

ζαθράξσλ, ηνπ ακχινπ, ησλ θπηηαξηλψλ θαη ησλ εκηθπηηαξηλψλ. Ζ ηερλνινγία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ δχκσζε ησλ ζαθράξσλ είλαη ήδε αξθεηά γλσζηή θαη αλεπηπγκέλε. 

Αληίζεηα ε ηερλνινγία πνπ απαηηείηανη γηα ηελ δχκσζε ησλ θπηηαξηλψλ θαη 

εκηθπηηαξηλψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ζ βηναηζαλφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαχζηκν ζε θηλεηήξεο νρεκάησλ είηε σο έρεη είηε ζε πξφζκημε κε βελδίλε. ε γεληθέο 

γξακκέο ην θφζηνο ηεο βηναηζαλφιεο είλαη πςειφηεξν απφ εθείλν ηεο βελδίλεο, εθηφο 

ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. αληηθαηάζηαζε αεξνπνξηθήο βελδίλεο). Παξφια απηά ε 
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ρξήζε ηεο  βηναηζαλφιεο σο θαχζηκν θίλεζεο απμάλεη ζπλερψο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, κε πξνεμάξρνπζεο ρψξεο απηέο ηεο Βξαδηιία θαη ησλ ΖΠΑ. Οη θπξηφηεξνη 

ιφγνη γηα απηή ηελ κεηαζηξνθή είλαη αξρηθά φηη ε βηναηζαλφιε είλαη θαζαξφηεξν 

θαχζηκν απφ πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεη δηέμνδν ζηα γεσξγηθά 

πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο, ε παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο βηναηζαλφιεο παξνπζηάδνπλ 

εμαηξεηηθά επλντθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο, θαηά ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο, είλαη 

 Ζ επηζπκεηή κνξθή ελέξγεηαο, πρ ειεθηξηζκφο, θαχζηκν 

 Ο ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο  

  Πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί  

 Οηθνλνκηθέο παξάκεηξνη 

 Οη εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

 

3.2 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ  ΠΡΟ  ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

3.2.1 ΑΜΔΖ  ΚΑΤΖ 

 

Ζ θαχζε είλαη κηα αεξφβηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε ρεκηθή ελέξγεηα ε νπνία 

είλαη απνζεθεπκέλε ζηελ νξγαληθή χιε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ελεξγεηαθά πξντφληα, 

άξα θαη ζε ειεθηξηζκφ. Γηα ηνλ κεηαζρεαηηζκφ απηφ απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθφξσλ 

εηδψλ εμνπιηζκνχ φπσο είλαη νη θιίβαλνη, νη θνχξλνη, νη αηκνζηξφβηινπο θαη νη  

ζηξνβηινθηλεηήξεο. Ζ απινχζηεξε πξαθηηθή γηα λα αμηνπνηεζεί ελεξγεηαθά ε 

βηνκάδα είλαη ε απ’επζείαο θαχζε ηεο. Σν απνηέιεζκα ηεο θαχζεο είλαη ε παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο, ν βαζκφο απφδνζεο ηεο νπνίαο είλαη θαιχηεξνο φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα 

ηεο βηνκάδαο ζε πγξαζία είλαη ρακειφηεξε ηνπ 20%. πρλά γηα λα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε βηνκάδα ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη θνχξλνπο γηα θαχζε απαηηείηαη 
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πξσηχηεξα ν ηεκαρηζκφο ηεο ζε κηθξά θνκκάηηα.  Αληίζεηα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

φηαλ ε βηνκάδα βξίζθεηαη ζε κνξθή πνιχ κηθξψλ θφθθσλ απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηεο 

ζε κπξηθέηεο. Απηή ε κνξθνπνίεζή ηεο βηνκάδαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ κε πςειή πίεζε.  Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο αηκνχ, ζε απηήλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη θαπζηήξεο ςτουσ οποίουσ 

ε βηνκάδα θαίγεηαη  αιιά θαη βξαζηήξεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ εηδηθνχο ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο.  

 

Δηθφλα 14:Δξγνζηάζην θαχζεο βηνκάδαο  

Πεγή: http://epsilon-econ.gr/ 

 

Ζ θαχζε ηεο βηνκάδαο πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ζεξκψλ αεξίσλ ζε ζεξκνθξαζίεο 

γχξσ ζηνπο 800 °C κε 1000 °C. Ζ θαχζε ελδείθλπηαη ζε πξψηεο χιεο, ε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ζε πγξαζία ην 50% ( εθηφο θαη αλ έρνπλ 

ήδε πξν-μεξαζεί). Ζ θιίκαθα ησλ εξγνζηαζίσλ · θαχζεο θπκαίλεηαη απφ πνιχ κηθξή 

(νηθηαθή) κέρξη βηνκεραληθή 5-500 MW, ην νπνίν απνηειεί έλαλ αθφκα ιφγν γηα ηελ 

επξεία δηάδνζή ηεο. 

Σα ζπζηήκαηα θαχζεο ηεο βηνκάδαο πνπ είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ζηεξίδνληαη ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο άκεζεο θαχζεο. Οη ηερλνινγίεο απηέο 

δηακνξθψλνληαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ηνπηθή δηαζεζηκφηεηαο ζε πξψηεο χιεο. ε 

γεληθέο γξακκέο ζηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο θαχζεο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο 
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πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ πξψηε χιε.  Καηά ζπλέπεηα, ηα εξγνζηάζηα θαχζεο 

βηνκάδαο κπνξνχλ λα θαίλε έλα κεγάιν εχξνο θαπζίκσλ, ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη απφβιεηα. Ο πην ζπλήζεο θχθινο θαχζεο βηνκάδαο ν νπνίνο 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ν θχθινο Rankine 

(ζηξφβηινο αηκνχ). Σα βαζηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ απηνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Παξαγσγή αηκνχ ζε αηκνιέβεηα βηνκάδαο,  

2. Μεηαθνξά ζηνλ αηκνζηξφβηιν, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ. 

3. Απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο ε νπνία κέζσ ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηεο αληιίαο 

μαλαγπξλά ζην ιέβεηα . 

4. Αλάθηεζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηα θαπζαέξηα ηνπ ιέβεηα, ε νπνία πθίζηαηαη ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία επηηπγράλεη κεγαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο. 

5. Αλ αληί ηνπ λεξνχ ζην θχθισκα ππάξρεη άιιν ξεπζηφ (π.ρ. ιάδη), ηφηε απηφ 

νλνκάδεηαη νξγαληθφο θχθινο Rankine. 

 

Δηθφλα 15: Κχθινο Rankine 

Πεγή: http://users.ntua.gr/ 
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3.2.2 ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 

 

Ζ αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο είλαη κηα ελδφζεξκε ζεξκηθή δηεξγαζία, ζηελ νπνία 

παξαηεξείηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεήο βηνκάδαο ζε θαχζηκν αέξην. Σν θαχζηκν 

πξντφλ ηεο δηεξγαζίαο αεξηνπνίεζεο νλνκάδεηαη αέξην ζχλζεζεο (syngas). Αλ ην 

θαχζηκν απηφ νδεγεζεί ζε κηα Μεραλή Δζσηεξηθήο Καχζεο (ΜΔΚ) έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ΜΔΚ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ππφ ηελ κνξθή δεζηνχ λεξνχ (γηα 

ηελ ζέξκαλζε θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ) ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ιέβεηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπο ςχθηεο απνξξφθεζεο ζπκβάιιεη αληίζηνηρα 

ζηελ παξαγσγή αηκνχ θαη θξχνπ λεξνχ γηα ςχμε. Σέινο, παξάγεηαη κηα κηθξή 

πνζφηεηα ηέθξαο, ε νπνία ελδείθλπηαη σο ιίπαζκα γηα αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αεξηνπνίεζεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη  ηα απφβιεηα απφ πηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο θαη απηά ηεο μπιείαο, δεκηνπξγψληαο έλα κείγκα 50%-50% θαη παξάγνληαο 

αληίζηνηρα ζεξκφηεηα θαη ειεθηξηζκφ. 
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Δηθφλα 16:Μέζνδνο αεξηνπνίεζεο 

Πεγή: https://www.syrosaxizoume.gr 
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4 ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

 

Ζ αλάγθε γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ κε ελαιιαθηηθέο 

θαη αλαλεψζηκεο πεγέο θαπζίκσλ εκθαλίδεηαη εληνλφηεξε ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ  ηφζν γηα πεξηβαιινληηθνχο φζν θαη γηα νηθνλνκηθνχο θαη 

δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο. Ο φξνο βηνθαχζηκα ραξαθηεξίδεη φια ηα ζηεξεά, πγξά θαη 

αέξηα θαχζηκα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκάδα. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη:  

α) Σν βηνληίδει ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα θπηηθά έιαηα θαη ηα δσηθά ιίπε θαη 

απνηειεί έλα άξηζην ππνθαηάζηαην ηνπ ζπκβαηηθνχ ληίδει.  Σν αέξην απηφ θαχζηκν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην ή ζε κίγκαηα ζηνπο ήδε ππάξρνληεο 

πεηξειαηνθηλεηήξεο.  

β) Ζ βηναηζαλφιε, ε νπνία παξάγεηαη απφ ζαθραξνχρα, θπηηαξηλνχρα θαη ακπινχρα 

θπηά. Υξεζηκνπνηείηαη  επίζεο ζε κίγκαηα κε ηε βελδίλε. 

 γ) Σν βηναέξην, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ νξγαληθά αγξνηνβηνκεραληθά 

θαη άιια απφβιεηα θαη ππνιείκκαηα, θαζψο θαη απφ ελεξγεηαθά θπηά.  

δ) Σα πέιιεηο (pellets) θαη νη κπξηθέηηεο (briquettes), πξντφλ ππνιεηκκάησλ 

γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ (γεσξγηθή 

βηνκάδα), ππνιεηκκάησλ θαιιηέξγεηαο ησλ δαζψλ θαη επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ 

(δαζηθή βηνκάδα) θ.ά.. 

 ε) Σα βηνθαχζηκα λέαο γεληάο (βηνληίδει, βηoαηζαλφιε, πξάζηλν ληίδει, αέξην 

ζχλζεζεο, βηναέξην, βηνυδξνγφλν, ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα θ.ά.) ηα νπνία παξάγνληαη 

απφ απφβιεηε θαη ππνιεηκκαηηθή βηνκάδα, κε ιηγφηεξα φκσο πξνβιήκαηα. 
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Δηθφλα 17:Βηνθαχζηκα 

Πεγή: http://www.agroenergy.gr 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε ρξήζε ησλ 

βηνθαπζίκσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα βηνθαχζηκα κεηψλνπλ ηηο 

εθπνκπέο επηθίλδπλσλ ξππαληψλ αεξίσλ νη νπνίνη φρη κφλν βιάπηνπλ ηελ πγεία αιιά 

επζχλνληαη θαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Άιινη ιφγνη πνπ ελζαξξχλνπλ  

ηελ αλάπηπμε ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη ε  κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

ζπκβαηηθψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ φρη κφλν 

ζηνπο ηνκέηο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο αιιά θαη γηα ηνπο αγξφηεο. 

Δπηπιένλ, ε αμηνπνίεζε ηεο απφβιεηεο θαη ππνιεηκκαηηθήο βηνκάδαο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε θνηλσλία θεξδίδεη δηπιά απφ ηελ ρξήζε ηεο βηνκάδαο, ε 

νπνίαπιένλ δελ κνιχλεη  αιιά παξάγεη ελέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, βηνθαχζηκα 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο (βηνληίδει θαη βηναηζαλφιε, βηνκεζαλφιε, αέξην ζχλζεζεο, 

βηναέξην, βηνυδξνγφλν, πξάζηλν ληίδει, ζπλζεηηθά βηνθαχζηκα), ηα νπνία είλαη 

πξνηφληα θπξίσο ηεο απφβιεηεο θαη ππνιεηκκαηηθήο βηνκάδαο θαη έρνπλ ήδε 
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αλαπηπρζεί ζε πηινηηθφ βηνκεραληθφ θαη βηνκεραληθφ επίπεδν θαη αλακέλεηαη λα 

έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηα πξνζερή ρξφληα.    

πκπεξαζκαηηθά:  

Α) Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ νδεγνχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο: 

1. Υξήζε πξψησλ πιψλ νη νπνίεο δελ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο δηαηξνθηθή; 

αιπζίδαο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ κεγάιε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ή ζεσξνχληαη 

απφβιεηα θαη ππνιείκκαηα.      

2. Βειηησκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ βηνθαπζίκνπ.  

3. Απνθπγή  παξαγσγήο ππνπξντφλησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ 

βηνθαπζίκνπ.  

Β) Οη ηερλνινγίεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ πγξψλ φζν θαη ησλ 

αεξίσλ βηνθαπζίκσλ.  

Γ) Ζ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο, κε ηελ πξνππφζεζε ηεο 

ρεήζεο θαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο απνθάζεηο ηεο  ΔΔ θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ. 

ηελ Δπξψπε έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί νξηζκέλεο απνθάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

βάζε ηελ νδεγία 2003/30/ΔC ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε ρξήζε βηνθαπζίκσλ ζηα 

θαχζηκα θίλεζεο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή.  Αξρηθά ην πνζνζηφ ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2% ην 1/1/2006 έσο 5,75% ζηηο 31/12/2010. Ο 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

βηνθαπζίκσλ ζηελ αγνξά θαπζίκσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 20% έσο ην 2020. Δπηπιένλ 

ζηα πνζνζηά απηά ην ζπκβαηηθφ ληίδει ππνθαζίζηαηαη απφ ην βηνληίδει, ελψ ε 

βηναηαζαλφιε ππνθαζηζηά ηε βελδίλε.Με ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

βηνληίδει ζην ληίδει θίλεζεο αλέξρεηαη ζην 6-7% ζηελ Διιάδα. 
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4.1 ΒΗΟΑΔΡΗΟ 

 

4.1.1 ΓΔΝΗΚΔ  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Σν βηναέξην αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε έλα κείγκα απφ δηαθνξεηηθά αέξηα ε παξαγσγή 

ησλ νπνίσλ νθείιεηαη ζηελ απνζχλζεζε νξγαληθήο χιεο θαηά ηελ απνπζία νμπγφλνπ. 

Σν βηναέξην κπνξεί λα παξαρζεί απφ πνηθίιιεο αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο φπσο είλαη 

ηα αγξνηηθά απφβιεηα, ε θνπξηά, ηα αζηηθά απφβιεηα, ε θπηηθή χιε, ηα 

βνζξνιχκαηα, ηα πξάζηλα απφβιεηα ή ηα απνξξίκκαηα ηξνθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεί έλα κηθξφ 

απνηχπσκα άλζξαθα. 

 

 

Δηθφλα 18: Σξφπνη παξαγσγήο βηναεξίνπ       Πεγή: http://www.biofuels.gr 

http://www.biofuels.gr/
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Σν βηναέξην κπνξεί λα παξαρζεί απφ αλαεξφβηα πέςε (αλαεξφβηα βαθηήξηα πνπ 

ρσλεχεη πιηθά κέζα ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα), ή δχκσζε βηνδηαζπάζηκσλ πιηθψλ. 

Σν βηναέξην είλαη θπξίσο κεζάλην (CH4) θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) αλ θαη 

κπνξεί λα δηαζέηεη κηθξέο πνζφηεηεο απφ πδξφζεην (H2S), αιιά θαη πγξαζία θαη 

ζηινμάληα. Όζνλ αθνξά ηα αέξηα κεζάλην, πδξνγφλν θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαχζεο ή νμείδσζεο κε νμπγφλν. Ζ ελεξγεηαθή απηή 

απειεπζέξσζε επηηξέπεη θαη ηελ ρξήζε ηνπ βηναεξίνπ σο θαπζίκνπ  γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ζέξκαλζεο (πρ καγείξεκα) ελψ κπνξεί θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα κεραλή αεξίνπ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ζην αέξην ζε 

ειεθηξηζκφ θαη ζεξκφηεηα. 

Ζ ζπκπίεζε ηνπ βηναεξίνπ είλαη δπλαηή επηηξέπνληαο ηελ ρξήζε ηνπ γηα ηελ  

παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κεραλέο νρεκάησλ. ην Δλσκέλν Βαζίιεην, γηα παξάδεηγκα, 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ην βηναέξην κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην 17% πεξίπνπ ηνπ 

θαπζίκνπ νρεκάησλ. Ήδε, ην βηναέξην πηζηνπνηείηαη σο αλαλεψζηκν ελεξγεηαθφ 

ππνθαηάζηαην ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Σέινο ην βηναέξην κπνξεί λα 

θαζαξηζηεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ζε πξφηππα θπζηθνχ αεξίνπ, φηαλ γίλεηαη 

βηνκεζάλην. 

 

4.1.2 ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Σν βηναέξην παξάγεηαη σο αέξην ρσκαηεξήο (LFG). Πξφθεηηαη γηα πξνηνλ είηε 

βηνδηαζπάζηκσλ απνβιήησλ ησλ ρσκαηεξψλ ιφγσ ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ 

κηθξνβίσλ, είηε ρσλεκέλν αέξην κε αλαεξφβηεο πέςεηο.  Ο αλαεξφβηνο ρσλεπηήξαο  ν 

νπνίνο επεμεξγάδεηαη αγξνηηθά απφβιεηα ή ελεξγεηαθά θπηά νλνκάδεηαη ζπλήζσο 

εγθαηάζηαζε βηναεξίνπ. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαεξφβηνη 

ρσλεπηήξεο νη νπνίνη ζηελ νπζία είλαη αεξνζηεγείο δεμακελέο κε δηαθνξεηηθέο 

ξπζκίζεηο. Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

ελεξγεηαθά θπηά φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ελζίξσζεο ηνπ θαιακπνθηνχ είηε κε 

βηνδηαζπάζηκα απφβιεηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε ιπκαηνιάζπε θαη  ηα 

ηξνθηθά απφβιεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο, ηα απφβιεηα ηεο βηνκάδαο 
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κεηαζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ζε βηναέξην θαη  πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαζψο θαη ζε ρσλεπκέλν πιηθφ. Σν βηναέξην, φπσο 

είλαη ήδε γλσζηφ, απνηειεί είλαη αλαλεψζηκε ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο, ειεθηξηζκνχ θαη πνιιψλ άιισλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παιηλδξνκηθέο κεραλέο εζσηεξηθήο 

θαχζεο, φπσο νη αεξηνκεραλέο ησλ GE Jenbacher ή Caterpillar.  Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο κεηαηξνπήο ηνπ βηναεξίνπ ζε ειεθηξηζκφ θαη ζε ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

άιιεο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο φπσο είλαη νη αεξηνζηξφβηινη. Σέινο ρσλεπκέλν 

πιηθφ νλνκάδεηαη ην ππφιεηκκα ηεο νξγαληθήο χιεο ην νπνίν δελ έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε βηναέξην. Σν ππφιεηκκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

αγξνηηθφ ιίπαζκα. 

Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο δηεξγαζίεο: κεζφθηιε θαη ζεξκφθηιε ρψλεπζε. Ζ επηινγή 

κεηαμχ ησλ δπν δηεξγαζηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ ζεξκνθξαζία. ε πεηξακαηηθή κειέηε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αιάζθαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

Φέξκπαλθο, έλαο ρσλεπηήξαο 1000-ιίηξσλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ςπρξφθηια πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ "ιάζπε κηαο παγσκέλεο ιίκλεο 

ζηελ Αιάζθα", παξήγαγε 200–300 ιίηξα απφ κεζάλην ηε κέξα. Ζ παξαγσγή απηή 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 20% κε 30% ηεο εμαγσγήο απφ ρσλεπηήξηα ζε πην ζεξκά 

θιίκαηα. 
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Δηθφλα 19:Παξαγσγή βηναεξίνπ απφ απνιήκαηα βηνκάδαο  

Πεγή: http://www.agroenergy.gr/ 

 

 

4.1.2.1 ΠΑΡΑΓΧΓΖ  ΑΠΟ  ΤΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΤΣΑ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ πγξά απφβιεηα, ην πγξφ απφβιεην 

νδεγείηαη ζ’έλα πξψην ζηάδην ζηνλ ππζκέλα ηνπ αληηδξαζηήξα θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θηλείηαη αλνδηθά δηακέζνπ ελφο ζηξψκαηνο αλαεξφβηαο ιάζπεο (sludge bed). ε απηφ 

ην ζεκείν πξαγκαηνπνείηαη ε απνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ (COD) ζε βηναέξην 

αιιά θαη ζε ρσλεκέλν ππφιεηκκα. Μάιηζηα ε παξνπζία ηνπ βηναεξίνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγίαο κηαο ηπξβψδεο πεξηνρήο πάλσ απφ ην ζηξψκα ιάζπεο. 

ην επφκελν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην κίγκα παξαζχξεηαη κέρξη ην 

άλσ ηκήκα ηνπ αληηδξαζηήξα, ζην νπνίν ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε δηαρσξηζκνχ ηνπ. Ζ 

δηάηαμε εμαζθαιίδεη ηελ απαγσγή ηνπ βηναεξίνπ ζηελ θνξπθή θαη ηελ 

http://www.agroenergy.gr/
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απνηειεζκαηηθή θαζίδεζε ηεο ιάζπεο. Ζ δηάηαμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλνδηθή ξνή, 

επλννχλ ηελ επηιεθηηθή αλάπηπμε ησλ αλαεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ. Σέινο ην 

επεμεξγαζκέλν ππφιεηκκα, κεηά ηελ δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ, απνκαθξχλεηαη γηα 

πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε. 

Σν βηναέξην  ζε κεγάιν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ κεζάλην (CH4). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 55 κε 75%. Πέξα απφ ην κεζάλην ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ βηναεξίνπ είλαη αθφκε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2 ), θαη ζ’έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ην πδξφζεην (H2S) θαη ε πγξαζία (Ζ2Ο). Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε 

νπνία κπνξεί λα παξαρζεί απφ ην βηναέξην, είλαη θνληά ζηηο 6,4 MWh/m3βηναεξίνπ 

(65% CH4). 

Οη αληηδξαζηήξεο UASB επεμεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηηο πςειέο θνξηίζεηο θαη 

πξνηηκψληαη ζπλήζσο γηα ηελ απιή ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ φγθνπ ηνπο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε πξνεπεμεξγαζία 

ηνπ απνβιήηνπ είλαη απαξαίηεηε θαη ζηνρεχεη ζηελ απνκάθξπλζε κε επηζπκεηψλ 

ζπζηαηηθψλ φπσο ηα ζηεξεά, ηα ιίπε θαη ηα άιαηα. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνβιήηνπ. Σέινο, ε 

επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ,  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνβιήηνπ, απαηηεί ηελ κεηεπεμεξγαζία ηνπ ζε αεξφβην 

ζχζηεκα. 
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Δηθφλα 20:Βηναέξην απφ πγξά απφβιεηα 

Πεγή:http://www.agroenergy.gr 

 

 

4.1.3 ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

 Βηνκεραλία δάραξεο  

 Επζνπνηία / Πνηνπνηία 

 Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (Σπξνθνκεία θ.ά 

 Απφβιεηα ηξνθίκσλ 

 Δίδε δαραξνπιαζηηθήο 

 Δπεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ςαξηνχ θξέαηνο 

 Βηνκεραλία παηάηαο 
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4.1.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 Τςειή απφδνζε θαζψο επηηπγράλεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 90% ε 

απνκάθξπλζε ηνπ COD, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ ζπγθεληξψζεσλ 

COD (30000 - 80000 mg/L). 

 Τςειή νξγαληθή θφξηηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 5 - 15 kg COD/m3d. 

 Υακειή παξαγσγή ιάζπεο. Γηα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθά κε ηα αεξφβηα 

ζπζηήκαηα ε παξαγσγή ιάζπεο είλαη 90% ιηγφηεξε . 

 ηαζεξφηεηα θαη απιή ιεηηνπξγία. 

 Υακεινί ρξφλνη παξακνλήο. 

 Τςειή παξαγσγή βηναεξίνπ αιιά θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 Μείσζε ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 90% ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ ζπγθξηηηθά κε 

έλα αεξφβην ζχζηεκα. 

 Τςειφο βαζκφο δηαρσξηζκνχ ησλ ηξηψλ θάζεσλ (βηναεξίνπ, ιάζπεο, 

επεμεξγαζκέλνπ πγξνχ) θαη θαιή θαζηδεζηκφηεηα. 

 Γπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ λεξνχ ζηε γξακκή παξαγσγήο. 

 Πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ρεκηθψλ. 

 Απψιεηα νζκψλ ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αληηδξαζηήξα (θιεηζηφο). 

 Δχθνιε δηαρείξηζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ πδξαπιηθνχ θαη ηνπ ξππαληηθνχ 

θνξηίνπ. 

 

 

4.1.5 ΚΤΡΗΔ  ΔΦΑΡΜΟΓΔ  ΣΟΤ  ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 

Ζ παξαγσγή βηναεξίνπ κέζσ ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη  ζε επξεία 

θιίκαθα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Ζ παξαγσγή απηή ζηνρεχεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζηαβιηζκέλα δψα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο 

ηεο επεμεξγαζίαο απηήο είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο είηε ειεθηξηθήο είηε ζεξκηθήο 

θχζεσο. Παξάιιεια ε επεμεξγαζίαο ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ 

ιίπαλζεο ηεο θνπξηάο, ε νπνία θαη ρξεζηκνπνείηαη σο πξψηε χιε γηα ηε δχκσζε. ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε κεγάιε γεσξγηθή παξαγσγή, ε επηβνιή νινέλα θαη 
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απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε, ηελ δηάζεζε θαη ηελ 

αλαθχθισζε ηνπ ιηπάζκαηνο ησλ θπηηθψλ απνβιήησλ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη πιένλ ζε Δπξψπε, Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιια κέξε ζηνλ θφζκν κηα 

έληνλε ελαζρφιεζε θαη δηάζεζε ησλ αγξνηψλ λα ζηξαθνχλ ζηηο ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξψηε χιε γηα ηελ 

παξαγσγή βηναεξίνπ. 

Ζ αλαεξφβηα ρψλεπζε απνηειεί κηα πνιχ θαιή ιχζε φρη κφλν γηα ηα αγξνηηθήο-

θηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο πιηθά αιιά παξάιιεια ηελ θχξηα ηερλνινγία 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο ιπκαηνιάζπεο, γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ (π.ρ. ηπξφγαια, καγηά κπχξαο, 

βηνκεραλία δάραξεο θ.ιπ.) απφ βηνκάδα, απφ ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ νξγαληθνχ κέξνπο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. Δπνκέλσο. ην βηναέξην βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζε αγξνηηθέο φζν θαη ζε 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Δηθφλα 21:Υξήζεηο βηναεξίνπ     Πεγή: http://www.b2green.gr 

 

 

4.1.6 ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 

ηηο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ επεμεξγάδνληαη ηα, πξνεξρφκελα απφ 

αγξνηηθή παξαγσγή, ππνζηξψκαηα πξψηεο χιεο. Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε πξψηεο 

χιεο ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο είλαη ηα δσηθά πεξηηηψκαηα/θνπξηέο (πξνηηκάηαη ε 

πγξή θαη ζηεξεή θξέζθηα θνπξηά), νη αρπξνζηξνκλέο, ηα ππνιείκκαηα θαη ηα 

ππνπξντφληα απφ ηηο ζπγθνκηδέο ιαραληθψλ θαη άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη νη 

ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ πξνεξρφκελε απφ  βννεηδή θαη ρνίξνπο θνπξηά απνηειεί 

ηελ θχξηα πξψηε χιε ησλ πεξηζζφηεξσλ αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ βηναεξίνπ ζε 
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νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Όκσο  ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο θπξίαξρε πξψηε χιε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

Οη αθαηέξγαζηεο θνπξηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ έσο ηηο κέξεο καο σο νξγαληθά 

ιηπάζκαηα ζηα ρσξάθηα θαη ζηνπο αγξνχο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο 

ρψλεπζεο παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ηεο αμίαο ιίπαλζεο ηνπο: 

 Οη θνπξηέο θηαθνξεηηθψλ δψσλ(π.ρ. βννεηδή, ρνίξνη, πνπιεξηθά) 

αλακηγλχνληαη ζηνλ ίδην ρσλεπηήξα. Ζ αλάκεημε απηή επηηξέπεζ ηελ 

παξαγσγή ελφο ηειηθνχ βηνινγηθνχ ιηπάζκαηνο ην νπνίν δηαζέηεη έλα 

εμαηξεηηθά ηζνξξνπεκέλν ζε ζξεπηηθέο νπζίεο πεξηερφκελν. 

 Με ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο (θαηάιιεινη κηθξννξγαληζκνί) 

ηα ζχλζεηα νξγαληθά πιηθά, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ αθαηέξγαζηε θνπξηά θαη 

ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην νξγαληθφ άδσην, δηαζπψληαη. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν απμάλεηαη ε πνζφηεηα ησλ δεζκεχζηκσλ απφ ηα θπηά ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ. 

 Ζ ζπλδπαζκέλε ρψλεπζε θνπξηάο κε ινηπά ππνζηξψκαηα (π.ρ. απφβιεηα 

ζθαγείσλ, ππνιείκκαηα απφ ιίπε θαη έιαηα, νηθηαθά απφβιεηα, θπηηθά 

ππνιείκκαηα, θιπ.) πξνζζέηεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην 

κίγκα ηεο πξψηεο χιεο άξα θαη ζην εμαγφκελν ιίπαζκα. 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ηερλνινγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηναεξίνπ είλαη δηαδνξεηηθά απφ 

ρψξα ζε ρψξα θαη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηα εζληθά πιαίζηα 

(φπσο ε λνκνζεζία θαη νη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο), ηελ ελεξγεηαθή δηαζεζηκφηεηα θαη 

ηέινο ηελ πξνζβαζηκφηεηα.Ο δηαρσξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ εγαηαζηάζεσλ αλαεξφβηαο 

ρψλεπζεο γίλεηαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο κε θξηηήξηα ην ζρεηηθφ ηνπο κέγεζνο, 

ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζέζε. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο : 

 Οη εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ νηθνγελεηαθήο θιίκαθαο (κηθξήο θιίκαθαο) 

 Οη εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ θιίκαθαο αγξνθηήκαηνο (κεζαίαο έσο κεγάιεο 

θιίκαθαο) 

 Οη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ / θνηλή ζπλδπαζκέλε ρψλεπζε 

(κεζαίαο έσο κεγάιεο θιίκαθαο). 
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4.1.7 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 

 

Πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα ηψξα νη αλαεξφβηεο δηεξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ. ήκεξα ε 

πξαθηηθή ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ 

απνηειεί κηα ηππηθή ηερλνινγία επεμεξγαζίαο δηάθνξσλ απνβιήησλ βηνκεραληθψλ 

πγξψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηηο 

αγξνηνβηνκεραλίεο, θαη ηηο ρεκηθέο βηνκεραλίεο.  Ζ αλαεξφβηα ρψλεπζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ πξν-επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλα ησλ θνξησκέλσλ κε 

νξγαληθά απφβιεησλ βηνκεραληθψλ πγξψλ πξηλ απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπο. Υάξε 

ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο είλαη πιένλ δπλαηή ε 

αθνκνίσζε ησλ αξαησκέλσλ απφβιεησλ βηνκεραληθψλ πγξψλ (π.ρ. ην ηπξφγαια ή ηα 

απφλεξα βηνκεραλίαο κπχξαο.). Ζ Δπξψπε θαηέρεη κηα θπξίαξρε ζέζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο. Οη ελεξγεηαθέο 

εθηηκήζεηο θαη νη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο πνπ ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ άκεζε 

αλαεξφβηα επεμεξγαζία ησλ νξγαληθψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Άιισζηε ε 

αλάγθε  ησλ βηνκεραληψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

πξνβάιιεη νινέλα θαη εληνλφηεξε ιφγσ ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απζηεξφηεξσλ 

πεξηβαιινληηθψλ λνκνζεζίσλ πνπ επηβάιινληαη. ηηο βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη 

ρξήζε ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απφβιεησλ πδάησλ 

πεξηιακβάλνληαη νη: 

 Βηνκεραλίεο θαηεξγαζίαο ηξνθίκσλ: π.ρ. θνλζεξβνπνίεζεο ιαραληθψλ, 

παξαγσγήο γάιαθηνο θαη ηπξηψλ, ηα ζθαγεία, νη βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο 

παηάηαο θ.ιπ. 

 Βηνκεραλίεο πνηψλ (π.ρ. δπζνπνηείαο, κε αιθννινχρσλ πνηψλ, ηα 

απνζηαθηήξηα, ν θαθέο, νη ρπκνί θξνχησλ) θαζψο θαη βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ: π.ρ. ραξηί θαη ραξηφληα, ειαζηηθά, ρεκηθέο νπζίεο, άκπιν, 

θαξκαθεπηηθά είδε. 

Σα νθέιε ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ βηναεξίνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο 

ζρεηηθέο βηνκεραλίεο είλαη πνηθίιια. Μεξηθά απφ απηά είλαη : 
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 Ζ πξνζηηζέκελε αμία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ δηάζεζε 

ησλ ππνιεηκκάησλ, 

 ε ελέξγεηα δηεξγαζίαο  ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ θάπζε ηνπ παξαγφκελνπ 

βηναεξίνπ 

 ε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, ε νπνία βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή εηθφλα 

ησλ βηνκεραληψλ. 

 

 

 

4.1.8 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Ζ παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ βηναεξίνπ, κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο αλαεξφβηαο 

ρψλεπζεο, απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζε πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

επίπεδν φρη κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη πην εηδηθά γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε ηε δηεξγαζία απηή, αγξφηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αιπζίδα ηεο 

παξαγσγήο ηνπ βηναεξίνπ εληζρχεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, πξνζηαηεχνληαο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη απμάλνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή αγνξαζηηθή 

δχλακε. Παξάιιεια επηηπγράλεη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζπκβάιινληαο 

ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 

4.1.8.1    ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

 Αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο 

ε παγθφζκην επίπεδν ε ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

νξπθηέο πεγέο ελέξγεηαο φπσο είλαη ην αθαηέξγαζην πεηξέιαην, ν ιηγλίηεο, ν 

ιηζάλζξαθαο θαη ην θπζηθφ αέξην. Αληίζεηα κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ην βηναέξην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε είλαη κφληκα αλαλεψζηκν, θαζψο ε 

παξαγσγή ηνπ νθείιεηαη ζηελ βηνκάδα. 
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 πκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηεο παγθφζκηα αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 

Ζ ρξήζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ άλζξαθα, ν νπνίνο  

είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε γε, θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ σο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ζ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα πξνθαιεί ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ θαχζε ηνπ 

βηναεξίνπ απειεπζεξψλεη αληίζηνηρα CO2, αιιά ζε ζχγθξηζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, 

ν άλζξαθαο πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε  ηνπ βηναεξίνπ ειήθζε πξφζθαηα 

απφ ηελ αηκφζθαηξα ράξε ζηε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηψλ. Ζ 

παξαγσγή βηναεξίνπ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ κεζαλίνπ (CH4) 

θαζψο θαη ληηξψδνπο νμεηδίνπ (Ν2Ο). Ζ κείσζε απηή επηηπγράλεηαη  απφ ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε ησλ δσηθψλ πεξηηησκάησλ σο ιίπαζκα. 

 Μείσζε ηεο εμάξηεζε απφ ηα εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα 

Σα νξπθηά θαχζηκα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Απηφ, γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο 

απηψλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ δεκηνπξγεί έλα κφληκν θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε 

αζθαιέο αίζζεκα εμάξηηζεο φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο είλαη 

απηά ηνπ βηναεξίνπ απφ αλαεξφβηα ρψλεπζε, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο αεηθνξίαο θαη ηελ αζθάιεηαο ηνπ εζληθνχ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Παξάιιεια 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί θαη ε  κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο. 

 πκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελεξγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Ζ επίηεπμε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ γηα αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή παξαγσγή, κείσζε 

εθπνκπψλ ησλ ππεχζπλσλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ αεξίσλ θαζψο θαη ηεο 

αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πξνππνζέηνπλ απνδνρή εθ κέξνπο ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηεο ΔΔ ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ. Ζ παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ 

βηναεξίνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκφξθσζε θαη κε ηνπο ηξεηο απηνχο 

βαζηθνχο ζηφρνπλ ηεο ΔΔ. 
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 Μείσζε ησλ απνβιήησλ 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

απνβιήησλ. Άιισζηε, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ζήκεξα  ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεξπαξαγσγή 

νξγαληθψλ απνβιήησλ  ηεο βηνκεραλία, ηεο γεσξγίαο θαη ζηα λνηθνθπξηά. Ζ 

παξαγσγή βηναεξίνπ θαληάδεη σο ν ηδαληθφηεξνο ηξφπνο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνχο, ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, 

θαλνληζκνχο. Οη θαλνληζκνί ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή αιιά θαη ηελ ρξήζε ησλ 

νξγαληθψλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη αθνινχζσο γηα ηελ 

αλαθχθισζε ηνπο σο ιηπάζκαηα. Οη ηερλνινγίεο ηνπ βηναεξίνπ ζπκβάιινπλ φρη κφλν 

ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ αιιά εμίζνπ θαη ζηηο δαπάλεο γηα ηε δηάζεζε 

ηνπο. 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Ζ παξαγσγή βηναεξίνπ πξνππνζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν 

απαζρνιείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηεο πξψηεο 

χιεο, αιιά θαη ζε απηνχο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ε αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ηνκέα βηναεξίνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Δπέιηθηε θαη απνδνηηθή ηειηθή ρξήζε ηνπ βηναεξίνπ 

Σν βηναέξην απνηειεί έλαλ επέιηθηνο ελεξγεηαθφ θνξέα, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο 

γηα πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπκπαξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ) ή γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ ηξνθνδνζία 

δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ.Σέινο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο θαχζηκν νρεκάησλ ή ζε 

θπςέιεο θαπζίκνπ. 

 

4.1.8.2    ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΔ 

 

 Δλαιιαθηηθφ εηζφδεκα γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο αγξφηεο / θηελνηξφθνπο 
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Ζ παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηναεξίνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ 

θηελνηξφθσλ. Πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε, νη αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη θεξδίδνπλ 

ζε θνηλσληθφ επίπεδν, απνθηψληαο κηα λέα θαη ζεκαληηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξαγσγή πξψηεο χιεο νη θηελνηξφθνη θαη νη αγξφηεο 

επηηεινχλ πιένλ έλαλ λέν ξφιν, απηφλ ηνπ πξνκεζεπηή ελέξγεηαο θαη ηνπ ρεηξηζηή 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ. 

 Υξήζε ηνπ θνκπφζη σο ιηπάζκαηνο 

Ζ ρσλεπκέλε πξψηε χιε βηνκάδαο, ην επννλνκαδφκελν θνκπφζη (digestate),  

απνηειεί έλα πνιχηηκν εδαθνβειηησηηθφ. Σν θνκπφζη είλαη πινχζην ζε άδσην, 

θψζθνξν, θάιην θαη ζξεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη εθαξκφδεηαη ζηα εδάθε κε ηνλ 

ζπλεζηζκέλν εμνπιηζκφ εθαξκνγήο ησλ πγξψλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ κε ρσλεκέλσλ 

θνπξηψλ. πγθξηηηθά κε ην αθαηέξγαζην δσηθφ ιίπαζκα, ην θνκπφζη έρεη βειηησκέλε 

απνδνηηθφηεηα ιίπαλζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ πςειφηεξε 

δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε αλαινγία 

άλζξαθα/αδψηνπ( C/N). Τπάξρεη ηέινο ζρεδφλ πιήξεο απψιεηα νζκψλ. 

 Κιεηζηφο θχθινο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

Απφ ηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ θνκπφζη σο ιίπαζκα, ην 

βηναέξην παξέρεη έλα θιεηζηφ θχθιν ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη άλζξαθα. Σν κεζάλην 

(CH4) ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ελψ ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2) απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη μαλάδεζκεχεηαη απφ ηε 

βιάζηεζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζχλζεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο ελψζεηο 

άλζξαθα παξακέλνπλ ζην θνκπφζη. Οη ελψζεηο απηέο επηηξέπνπλ ηελ βειηίσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα ησλ εδαθψλ ζηα νπνία ην θνκπφζη εθαξκφδεηαη σο 

ιίπαζκα. Ζ παξαγσγή βηναεξίνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηε ζπκβαηηθή νξγαληθή 

θαιιηέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θνκπφζη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα ιηπάζκαηα, 

ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ νθείιεηαη ζηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο 

απφ νξπθηά θαχζηκα. 

 Δπειημία ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ πξψησλ πιψλ 

Σν βηναέξην κπνξεί λα παξαρζεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθννχο ηχπνπο πξψηεο 

χιεο: ηα δσηθά πεξηηηψκαηα θαη νη πνιηνί, ηα ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, ηα 
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νξγαληθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ ηε γαιαθηνθνκηθή παξαγσγή, ηηο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ θαη ηηο αγξνηνβηνκεραλίεο, ε ιάζπε πδάηηλσλ απνβιήησλ, ην νξγαληθφ 

κέξνο ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηα νξγαληθά απφβιεηα απφ ηα λνηθνθπξηά 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θιπ. Σν βηναέξην 

ζπιιέγεηαη θαη απφ ηηο ρσκαηεξέο κε ηελ πξνππφζεζε ηεο χπαξμεο εηδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πιενλέθηεκα ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ έλαληη άιισλ 

πξαθηηθψλ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηχπσλ «πγξήο βηνκάδαο» σο πξψηε χιε.  Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ηχπσλ είλαη φηη  ην πεξηερφκελν ηεο πγξαζίαο θπκαίλεηαη 

ζ’έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 60-70% (π.ρ. ηιχο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ, ν πνιηφο 

απφ ηηο γαιαθηνθνκηθέο κνλάδεο θαη ηα ρνηξνηξνθεία ή ε ιάζπε επίπιεπζεο απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηξνθίκσλ). Σα ηειεπηαία ρξφληα, έλα πιήζνο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 

φπσο ηα ζηηεξά, ν αξαβφζηηνο θαη ε ειαηνθξάκβε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεί 

θιίκαθα σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία. 

Δθηφο απφ ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ιηπάζκαηνο 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε φισλ ησλ εηδψλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, φπσο νη 

θαηεζηξακκέλεο ζπγθνκηδέο, νη θαιιηέξγεηεο πνπ θξίλνληαη αθαηάιιειεο γηα ηξνθή ή 

νη πξνθχπηνπζεο σο απνηέιεζκα ηεο δπζκελνχο αλάπηπμεο θαη δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Έλαο αξηζκφο δσηθψλ ππνπξντφλησλ, κε θαηάιιεισλ γηα θαηαλάισζε 

απφ αλζξψπνπο, κπνξνχλ επίζεο λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

βηναεξίνπ. 

 Μεησκέλεο νζκέο θαη κχγεο 

Ζ απνζήθεπζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πγξνχ ιηπάζκαηνο, ηεο δσηθήο θνπξηάο θαζψο θαη 

πνιιψλ νξγαληθψλ απνβιήησλ πνιχ ζπρλά έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

επίκνλσλ θαη δπζάξεζησλ νζκψλ θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε κπγψλ. Ζ αλαεξφβηα 

ρψλεπζε ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε απηψλ ησλ νζκψλ ζε πνζνζηφ 80%. Άιισζηε ην 

θνκπφζη είλαη ζρεδφλ άνζκν αιιά θαη νη ππφινηπεο αλαζπκηάζεηο ακκσλίαο 

εμαθαλίδνληαη ιίγεο κφλν ψξεο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Κηεληαηξηθή αζθάιεηα 

Ζ ρξήζε ηνπ θνκπφζη σο ιίπαζκα ζπκβάιιεη θαη ζηελ  βειηίσζε ηεο θηεληαηξηθήο 

αζθάιεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηα κε επεμεξγαζκέλα πεξηηηψκαηα δψσλ  αιιά θαη ηνπο 
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πνιηνχο.  Πην ζπγθεθξηκελα, ε ΑΥ(αλαεξφβηα ρψλεπζε) εμαζθαιίδεη ηελ ειεγρφκελε 

πγηεηλή ηνπ θνκπφζη θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα ρξήζε σο 

ιίπαζκα. Ζ πγηεηλή ηνπ θνκπφζη επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξακνλήο 

ζηε ζεξκφθηιε ζεξκνθξαζία ρψλεπζεο, ηεο παζηεξίσζεο ή ηεο απνζηείξσζε ππφ 

πίεζε. Ζ δηαδηθαζία επηιέγεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο 

χιεο. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ν ζηφρνο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ είλαη ε 

αδξαλνπνίεζε ησλ παζνγφλσλ θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ζπφξσλ θαη άιισλ βηνινγηθψλ 

θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπάζεη ε αιπζίδα ηεο κεηάδνζεο αζζελεηψλ. 

 

4.2 ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

 

Ζ παξαγσγή ηνπ βηνληίδει εμαζθαιίδεηαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο ησλ 

ηξηγιπθεξηδίσλ (TGs) θαη ηεο εζηεξνπνίεζεο ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ (FFAs) 

κε αιθνφιεο κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο. Πην ζπρλά επηιέγεηαη ε ρξήζε ηεο κεζαλφιεο 

πξψηνλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη δεχηεξνλ ιφγσ ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία δηαζέηεη. Ζ αληίδξαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαηαιχεηαη απφ βάζεηο, νμέα θαη έλδπκα. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, ζε πνζνζηφ  κάιηζηα κέρξη θαη 98% θ.β., ησλ θπηηθψλ 

ειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ είναι ηα ηξηγιπθεξίδηα. Απφ ηελ άιιε, ηα ειεχζεξα ιηπαξά 

νμέα πεξηέρνληαη ζε ζεκαληηθέο πεξηεθηηθφηεηεο ζηα κπξνχηα θαζψο θαη ζηα 

απφβιεηα ή ππνιεηκκαηηθά θπηηθά έιαηα θαη δσηθά ιίπε. 
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Δηθφλα 22:Βηνληίδει 

Πεγή: http://www.clean-drive.eu/tag/biodiesel 

 

Οη ζπκβαηηθέο δηεξγαζίεο εθαξκνγήο ηεο αληίδξαζεο κεηεζηεξνπνίεζεο απαηηνχλ 

ζπλήζσο ηε ρξήζε βαζηθψλ νκνγελψλ θαηαιπηψλ, φπσο είλαη ην πδξνμείδην ηνπ 

λαηξίνπ (NaOH), ην πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ (KOH) θαη ην κεζνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

(CH3ONa). Παξφηη ε αληίδξαζε, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη βαζηθφο νκνγελήο 

ζηέξενο θαηαιχηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ νινθιήξσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(πεξίπνπ ζε κηα ην πνιχ ψξα) θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (60 ± 

5νC) θαη πηέζεηο (~1 bar), παξαηεξνχληαη ζπρλά νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα 

ηεο πξψηεο χιεο. ηελ βαζηθή νκνγελή θαηάιπζε απαηηείηαη σο πξψηε χιε ε ρξήζε 

θπηηθψλ ειαίσλ θαη δσηθψλ ιίπσλ απαιιαγκέλσλ απφ πγξαζία. Ζ ρξήζε πξψησλ 

πιψλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο πγξαζίαο θαη νμχηεηαο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηνλ ζρεκαηηζκφ ζαπψλσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά 

νθείινληαη  ζηελ αλεπηζχκεηε αληίδξαζεο ηεο ζαπσλνπνίεζεο ησλ ειεχζεξσλ 

ιηπαξψλ νμέσλ απφ ηνλ βαζηθφ θαηαιχηε. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο απμάλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ηεο γιπθεξίλεο 

(παξαπξντφλ ηεο αληίδξαζεο), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή γιπθεξίλεο πςειήο 
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αμίαο είλαη δαπαλεξή ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλερψο κεηνχκελε ηηκή ηεο 

γιπθεξίλεο. 

Ζ αληίδξαζε ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο θαηαιχεηαη επίζεο θαη απφ νμέα, φπσο ην π. 

ζεηηθφ νμχ.  Ζ παξνπζία ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηελ πξψηε χιε δελ επεξεάδεη 

ηνπο φμηλνπο νκνγελείο θαηαιχηεο, νη νπνίνη θαηνξζψλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

αληίδξαζε, θαηαγξάθνληαο φκσο νκνινγνπκέλσο κηθξφηεξνπο ξπζκνχο αληίδξαζεο. 

Δπίζεο, έλα «πξφβιεκα» ζηελ ρξήζε φμηλσλ νκνγελψλ θαηαιπηψλ είλαη φηη απηνί 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  ηελ δηάβξσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκφ.  Γηα ην ιφγν 

απηφ ην βηνληίδει (πξντφλ) θαζαξίδεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα ηνπ φμηλνπ θαηαιχηε. Σα 

ππνιείκκαηα απηά φρη κφλν είλαη εμαηξεηηθά δηαβξσηηθά γηα ηνλ θηλεηήξα αιιά 

επίζεο είλαη ξππνγφλα γηα ην πεξηβάιινλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θανχλ καδί κε ην 

θαχζηκν. Ζ φμηλε νκνγελήο θαηάιπζε, εμαηηίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κεηνλεθηεκάησλ, δελ πξνηείλεηαη πιένλ γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 
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Δηθφλα 23:Παξαγσγή βηνληίδει 

Πεγή: http://www.agroenergy.gr 

 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει πξψηεο γεληάο ζε παγθφζκην επίπεδν 

ζηεξίδεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο δηεξγαζίεο εθαξκνγήο ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ ηεο 

αληίδξαζεο κεηεζηεξνπνίεζεο. ηηο δηεξγαζίεο απηέο σο πξψηεο χιεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ξαθηλαξηζκέλα ή εμνπδεηεξσκέλα θπηηθά έιαηα φπσο ην ειηέιαην, 

ην θξακβέιαην, ην ζνγηέιαην, ην θνηληθέιαην θαζψο θαη δσηθά ιίπε. Όκσο, ε ρξήζε 

εμεπγεληζκέλσλ πξψησλ πιψλ επηβαξχλεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ παξαγφκελνπ 

βηνληίδει. 

Ωο ελαιιαθηηθέο θαη θεξδνθφξεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή βηνληίδει 

παξνπζηάδνληαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα θαη δσηθά ιίπε. ηηο ελαιιαθηηθέο 

απηέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηα φμηλα αθαηέξγαζηα ζπνξέιαηα θαη ιίπε 
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ηα νπνία θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηα ξαθηλαξηζκέλα. Παξφια απηά, γηα ηελ 

κεηαηξνπή ζε βηνληίδει πξψησλ πιψλ νη νπνίεο έρνπλ πςειφ πεξηερφκελν ζε 

ειεχζεξα ιηπαξά νμέα θαη πγξαζία απαηηνχληαη πνιππινθφηεξεο δηεξγαζίεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, ε ρξήζε ελφο βαζηθνχ νκνγελή θαηαιχηε γίλεηαη γηα ηε 

κεηεζηεξνπνίεζε κηαο ειαηνχρνπ χιεο, ε νπνία πεξηέρεη ειεχζεξα ιηπαξά νμέα. Σφηε 

παξάγνληαη ζαπνχληα, ηα νπνία δπζθνιεχνπλ θαη πεξηπιέθνπλ ηελ φιε δηεξγαζία ελψ 

πξνθαινχλ ηαπηφρξνλα ηελ απψιεηα επηπιένλ πξψηεο χιεο ε νπνία δηαιχεηαη ζηα 

ζαπνχληα. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο 

φμηλνο θαηαιχηεο. 

Ζ εζηεξνπνίεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζε εζηέξεο (βηνληίδει) απνηειεί ζηάδην ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο πξηλ απφ ηελ αληίδξαζε ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο. Ζ δηεξγαζία απηή 

επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε θαη φρη ηελ απφξξηςε ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, 

παξάγνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν βηνληίδει. Δπηπιένλ επηηξέπεη ηελ απινχζηεπζε ηεο 

ηεο δηεξγαζίαο ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο. Οη νκνγελείο φμηλνη θαηαιχηεο, φπσο είλαη ην 

ππθλφ ζεηηθφ νμχ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηαιχηεο θαη ζηελ αληίδξαζε ηεο 

εζηεξνπνίεζεο. Παξφιν πνπ νη θαηαιχηεο απηνί είλαη δξαζηηθνί θαη παξφηη νη 

κεηαηξνπέο είλαη κηθξφηεξεο, δεκηνπξγνχληαη ηα γλσζηά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο. Γηα 

ηνλ  ιφγν απηφ απνθεχγεηαη πιένλ ε ρξήζε ηνπο ζηε βηνκεραλία. 

 

 

4.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

 

 Πξντφλ πνιιψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο είλαη ηα θπηηθά έιαηα 

θαη ηα δσηθά ιίπε.  

 Καζαξφ θαη κε ηνμηθφ θαχζηκν, ην νπνίν είλαη βηναπνηθνδνκήζηκν θαη δελ 

πεξηέρεη αξσκαηηθέο ελψζεηο.   

 Πνιχ ρακειή εθπνκπή SOx , CO, HC θαζψο θαη αηζάιεο θαη ζσκαηηδίσλ.  

 Ζ θαχζε ηνπ δελ πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο 

ζε CO2 .  

 Παξφκνηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει.  
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 πγθξηηηθά κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει δηαζέηεη κεγαιχηεξν ζεκείν αλάθιεμεο, 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θεηαλίνπ, κηθξφηεξε πνζφηεηα ζείνπ θαζψο θαη θαιχηεξεο 

ιηπαληηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Δίλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζηηο ππάξρνπζεο πεηξειαηνκεραλέο.  

 πκβνιή ζηελ απεμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηελ εηζαγσγή ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ.  

 Απνηειεί έλα φρεκα ελαιιαθηηθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. 

 

 

4.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ 

 

 πγθξηηηθά κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει δηαζέηεη κηθξφηεξε ζεξκνγφλν δχλακε 

(πεξίπνπ θαηά 6%) θαη πςειφηεξν ημψδεο.  

 Πξνθαιεί κηα κηθξή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ Nox . 

 πκβάιιεη ζηελ παξαγσγή crude γιπθεξίλεο θαη ζηε ρξήζε κεζαλφιεο.  

 Έρεη πςειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ ληίδει.  

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παξαηεξείηαη αιφγηζηε ρξήζε βξψζηκσλ ειαίσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο. 

 

 

4.3 ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ 

 

Ζ βηναηζαλφιε είλαη έλα πγξφ βηνθαχζηκν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο ζε νρήκαηα. Ζ παξαγσγή ηνπ γίλεηαη  απφ ηε δάραξε κε 

ηε κέζνδν ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο. Μπνξεί, φκσο, λα ζπληεζεί θαη βηνκεραληθά 

κέζσ ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηνπ αηζπιελίνπ κε αηκφ.   

 Οη θχξηεο πεγέο δάραξεο, νη νπνίεο θαη’επέθηαζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο βηναηζαλφιεο, είλαη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Οη θαιιηέξγεηεο απηέο 

αθνξνχλ θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη εηδηθά γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Πέξα απφ ηηο 
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ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηα 

ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ, θαξπνθφξσλ θαη δαζηθψλ δέλδξσλ θαζψο θαη 

ραξηηνχ θαη ηξνθίκσλ. Σα ελεξγεηαθά θπηά ζπγθαηαιέγνληαη ην ζφξγν, ηα ηεχηια, ην 

θαιακπφθη, ην ζηηάξη, ηα άρπξα, ην μχιν ηηηάο θαη άιισλ δέληξσλ, ε αγξηαγθηλάξα, ην 

πξηνλίδη, ν κίζραλζνο.  

Παξάιιεια, βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξεπλεο ζρεηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

βηναηζαλφιεο νη νπνίεο κειεηνχλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. Ζ βηναηζαλφιε είλαη ε αηζαλφιε ή αιιηψο αηζπιηθή αιθνφιε (C2H5OH), 

δειαδή ην νηλφλεπκα, θαη νλνκάζηεθε έηζη  ιφγσ ηεο θαηαγσγήο απφ βηνκάδα.   

 Ζ βηναηζαλφιε είλαη έλα άρξσκν θαη δηαπγέο πγξφ κε πςειή ελεξγεηαθή 

πεξηεθηηθφηεηα, ην νπνίν είλαη θαζαξφηεξν πεξηβαιινληηθά απφ ηε βελδίλε. Δπηπιένλ 

ε βηναηζαλφιε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο βηναπνηθνδνκήζηκε, ρακειή ζε 

ηνμηθφηεηα ελψ πξνθαιεί πνιχ κηθξή πεξηβαιινληηθή κφιπλζε αλ απνξξηθζεί ζην 

πεξηβάιινλ. Καηά ηελ ηέιεηα θαχζε ηεο ππάξρεη παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2) θαη λεξνχ (H2O). Ζ βηναηζαλφιε απνηειεί έλα θαχζηκν πςεινχ αξηζκνχ 

νθηαλίσλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείζεί θαη σο πξφζζεην κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ νθηαλίσλ ηεο βελδίλεο. Ζαλάκημή ηεο κε ηε βελδίλε επηηπγράλεη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ θαπζίκνπ ζε νμπγφλν θαη άξα κία πην νινθιεξσκέλε θαχζε. Καηά 

ζπλέπεηα παξαηεξείηαη κηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ επηθίλδπλσλ θαπζαεξίσλ, φπσο 

είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO).   

 Καχζηκα κίγκαηα αηζαλφιεο κε βελδίλε πσινχληαη επξχηαηα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Σν πην ζπλεζηζκέλν κίγκα απνηειείηαη 10% απφ αηζαλφιε ελψ ζε πνζνζηφ 

90%  απνηειείηαη απφ βελδίλε (Δ10). Γηα ηα ζπκβαηηθά νρήκαηα δελ απαηηείηαη ε 

κεηαηξνπή γηα λα θηλεζνχλ κε Δ10 ελψ ε  ρξήζε ηνπ Δ10 δελ έρεη επίπησζε ζηελ 

εγγχεζε ηνπ νρήκαηνο. ηα ζχγρξνλα νρήκαηα κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηεζεί θαχζηκν 

κίγκα  ην νπνίν απνηειείηαη 85% απφ αηζαλφιε θαη 15% απφ βελδίλε (Δ85). 
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Δηθφλα 24: Βηναηζαλφιε απφ γιπθφ ζφξγν 

Πεγή: http://www.econews.gr 

 

 

4.3.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ  

 

Ζ Διιάδα δαπαλά θάζε ρξφλ πεξίπνπ 10 - 12 δηο επξψ γηα ηελ εηζαγσγή πεηξειαίνπ. 

Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζην 5% ηνπ ΑΔΠ. Σν γεγνλφο φηη ε απφδνζε ησλ 

πεηξειαίσλ ηνπ Πξίλνπ είλαη κεξηθέο ρηιηάδεο βαξέιηα εκεξεζίσο, ζπλεπάγεηαη φηη ε 

Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά εμάξηεζεο απφ 

εηζαγσγέο ζηελ ΔΔ. Δηεζίσο ππάξρεη κηα θαηαλάισζε πεξίπνπ 120 εθαη. βαξειηψλ 

πεηξειαίνπ θαζψο θαη 4 δηο θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Δπίιπζε γεσξγηθψλ πξνβιεκάησλ 

 Αχμεζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ 

 Βειηίσζε  ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

 Αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
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 πγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 25: Πιενλεθηήκαηα βηναηζαλφιεο  

Πεγή: http://www.agroenergy.gr/ 

 

 

4.3.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ 

 

 Παξαγσγή απφ γεσξγηθά πξντφληα θαη ππνπξντφληα 

    Πξντφληα: 

i. Σν πςειφ θφζηνο ησλ ζαθραξνχρσλ θαη ακπινχρσλ πξντφλησλ 

φπσο ην θαιακπφθη ή ηα ηεχηια, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

αληαγσληζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ (δειαδή θαχζηκα 

αληί γηα ηξφθηκα). 
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    Τπνπξντφληα: 

ii. Σα ιηγλνθπηηαξηλνχρα θαηάινηπα. 

iii. Οη δπζθνιίεο πδξφιπζεο ηεο ιηγλνθπηηαξίλεο. 

iv. Σν πςειφ θφζηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο αιιά θαη απνζήθεπζήο 

ηνπο ιφγσ ηνπ φγθνπ. 

 Σερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

                Ζ κεγαιχηεξε ηάζε αηκψλ ζπγθξηηηθά κε απηή ηεο βελδίλεο. 
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5 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

5.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

 

Σν εζληθφ εηζφδεκα κπνξεί λα απμεζεί κέζσ ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ε νπνία 

ελζαξξχλεη ηελ εθκεηάιιεπζε κε απνδνηηθφ ηξφπν ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ή ησλ ππφ 

εθκεηαιιεπφκελσλ απνζεκάησλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνζεκάησλ είλαη ηα 

απφβιεηα θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ κέρξη ζήκεξα παξέκεηλαλ αρξεζηκνπνίεηα, νη 

εγθαηαιειεηκκέλεο γαίεο, ε αλεθκεηάιιεπηε εξγαζία. Ζ δηαπίζησζε γεληθψλ 

θαλφλσλ γηα ηηο κηθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο 

βηνκάδαο δελ είλαη εχθνιε, θαζψο ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη δηαθνξεηηθφ ζε 

πνιιέο ρψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη αηεθκεξίσηα. 

Βέβαηα ππάξρνπλ πεηξακαηηθέο θαη πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

αλά ηνλ θφζκν, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

5.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

 

Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία. Αξρηθά 

ε παξαγσγή βηνκάδαο δεκηνπξγεί απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο 

πιήγεηαη ηδηαίηεξα ζήκεξα ιφγσ ηεο πξάζηλεο επαλάζηαζεο. Άιισζηε ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηε γεσξγία  είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο 

ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηθξέο ηνπηθέο βηνηερλίεο φπσο είλαη ε θαηαζθεπή ηδαθηψλ ή 

εζηηψλ θαχζεο ηνπ μχινπ, θαζψο θαη απφ απηήλ ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε 

ρξήζε ηνπ ππξελφμπινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη δηπιφ θέξδνο θαζψο 
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ηνλψλεηαη ε απαζρφιεζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ελψ παξάιιεια ζηεξίδεηαη ε ηνπηθή 

παξαγσγή κηθξψλ κνλάδσλ. 

 

5.3 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

 

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο  κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα, ε θχζε ησλ νπνίσλ είλαη αλάινγε κε ην είδνο ηεο βηνκάδαο. Ζ ρξήζε 

απηή παξνπζηάδεη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζπγθξηηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Άιισζηε, θαηά ηε δεκηνπξγία 

ηεο βηνκάδαο παξαηεξείηαη απνξξφθεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ 

αηκφζθαηξα, ε νπνία  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαη 

θαη’επέθηαζε ηε κείσζε ηεο επίηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ θαχζε ηεο βηνκάδαο πξνθαιεί ηελ έθιπζε C02. Θεσξείηαη φκσο φηη ε ίδηα ε 

βηνκάδα έρεη νπδέηεξε επίδξαζε ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο ηo CO2 πνπ 

εθιχεηαη αληηζηαζκίδεηαη κε απηφ πνπ απνξξνθάηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζχλζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηζφπνζεο βηνκάδαο.  Δπίζεο ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ζείνπ ζηε βηνκάδα είλαη κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα νξπθηά θαχζηκα, επνκέλσο θαη ε 

έθιπζε C02 θαηά ηελ θαχζε ηεο βηνκάδαο είλαη κηθξφηεξε, ζπκβάιινληαο ιηγφηεξν 

απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ζην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο.  

Με ηελ θαχζε ηεο βηνκάδαο ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα επηηπγράλνληαη ρακειέο 

απνδφζεηο θαη δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ζην πεξηβάιινλ κε 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζεξκηθήο ξχπαλζεο. Με ηελ ρξήζε βηνκεραληθψλ 

απφβιεησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε αλαεξφβηα ρψλεπζε, ππάξρεη κείσζε ηνπ 

ξππαληηθνχ θνξηίνπ ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Αληίζηνηρν απνηέιεζκα 

επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε θηελνηξνθηθψλ απφβιεησλ. Ζ ηιχο, ε νπνία 

παξακέλεη κεηά ηελ ρψλεπζε ηνπο, έρεη κηθξφηεξν ξππαληηθφ θνξηίν απφ ηα αξρηθά 

απφβιεηα θαη απηφ γηαηί νη πνιχπινθεο νξγαληθέο ελψζεηο απνδνκνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο. Σαπηφρξνλα κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη δπζνζκίεο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ χιε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

ιπκάησλ. Μεηά ηε ρψλεπζε ηεο είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε, θαζψο έρεη πξνεγεζεί ε 
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δηάζπαζε ησλ πνιχπινθσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ε κείσζε ησλ δπζνζκηψλ. Ζ 

δεκηνπξγία ελεξγεηαθψλ θπηεηψλ θαη ε παξαγσγή βηναηζαλφιεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ πξφθιεζε πγξψλ απνβιήησλ, ηα νπνία είλαη δχζθνια επεμεξγάζηκα θαη κε 

πςειφ ξππαληηθφ θνξηίν. Ζ ρξήζε φκσο ηεο αηζαλφιεο σο θαχζηκν πξνθαιεί ηελ 

δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ αέξησλ ξχπσλ απ' φηη ε βελδίλε. Ζ παξαγσγή θπηηθψλ ειαίσλ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ  απηή γίλεηαη κε έθζιηςε, δεκηνπξγεί πγξά απφβιεηα. Αληίζεηα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο εζηεξνπνίεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπο ηα πγξά απφβιεηα 

απνπζηάδνπλ.  

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο έρεη ζπκπεξαζκαηηθά ζεηηθέο αιιά 

θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σα θπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο απηήο είλαη: 

 Ζ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Ζ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο φμηλεο βξνρήο,  

 Ζ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε εηζαγσγή 

θαπζίκσλ απφ ηξίηεο ρψξεο 

 Ζ εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο. 

 Ζ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ αγξνηηθψλ 

πιεζπζκψλ ζηηο πεξηζσξηαθέο θαη ζηηο άιιεο γεσξγηθέο πεξηνρέο. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βηνκάδαο είλαη ηα εμήο: 

 Ο κεγάινο φγθνο θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο αλά κνλάδα 

παξαγφκελεο ελεξγείαο. 

 Ζ δπζθνιία φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

απνζήθεπζε ζπγθξηηηθά κε ηα νξπθηά θαχζηκα. 

 Ζ αλαγθαζηηθή δαπάλεζε πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησκ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. 

 Ζ κεγάιε δηαζπνξά αιιά θαη ε επνρηαθή παξαγσγή ηεο βηνκάδαο. 
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5.4 ΜΔΣΡΑ  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

5.4.1 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΑ 

 

Σα απνξξίκκαηα ζηε ρψξα καο απνηεινχλ πεγή πξνβιεκαηηζκνχ φρη κφλν γηα ηνπο 

θαηνίθνπο εηδηθά ησλ κεγάισλ πφιεσλ, αιιά θαη γηα ηελ πνιηηεία. ε πνιιέο παιηέο 

κεγάιεο πφιεηο ππάξρεη ην ίδην πξφβιεκα αιιά απηφ ην πξφβιεκα δελ ππάξρεη ζηηο 

ζχγρξνλεο πφιεηο. ηηο λέεο ζπλνηθίεο ήηαλ δπλαηφ λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα 

δηαθνξεηηθά αιιά επεηδή θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηνηρίδεη δελ δφζεθε άιιε ιχζε 

απφ ην λα θνπβαιάκε απφ ηηο πνιπψξνθεο θαηνηθίεο ηηο ζαθνχιεο κε ηα απνξξίκκαηα 

ζην δξφκν ηεο θχξηαο εηζφδνπ. Δλψ ζα κπνξνχζαλ λα ξίρλνληαλ απεπζείαο ζε αγσγφ 

πνπ ζα θαηέιεγε ζε ζάιακν ή ζε θέληξν δηαλνκήο. Πξφβιεκα πνπ ην έρνπλ ιχζεη 

δηαθνξεηηθά πνιιά θξάηε.  

 

5.4.2 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 

 

Σα πξνβιήκαηα φπσο απηά ηεο απνθνκηδήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο επηινγή ρσκαηεξήο,  

αληηκεησπίδνληαη θπξίσο κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

 Τγεηνλνκηθή ηαθή 

 Ληπαζκαηνπνίεζε 

 Ππξφιπζε 

 Τδξφιπζε 

 Καχζε ησλ απνξξηκκάησλ 

 Οιηθή θαχζε 

 Αλαθχθισζε 

 Αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. 
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6 ΒΗΟΜΑΕΑ  ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ   

 

Τπνινγίδεηαη φηη ε βηνκάδα πνπ παξάγεηαη εηεζίσο ζηνλ πιαλήηε καο αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζε 172 δηζεθ. ηφλνπο μεξνχ πιηθνχ. Μάιηζηα, ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο 

ππνινγίδεηαη φηη είλαη δεθαπιάζην ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα. Γπζηπρψο, ην ηεξάζηην απηφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 

παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεθκεηάιιεπην. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ε 

βηνκάδα θαιχπηεη κφλν ην 1/7 ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη  κάιηζηα ε 

θαηαλάισζε απηή αθνξά θπξίσο ηηο παξαδνζηαθέο ρξήζεηο ηεο (θαπζφμπια θιπ.).  

ηελ Διιάδα, ηα εηήζηα δηαζέζηκα δαζηθά αιιά θαη απφ ηελ γεσξγία ππνιείκκαηα 

ηζνδπλακνχλ ελεξγεηαθά κε 3-4 εθαη. ηφλνπο πεηξειαίνπ. Σν δπλακηθφ ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ κπνξεί, ράξε ζηα ππάξρνπζα ηερλνινγηθά κέζα, λα 

μεπεξάζεη εθείλν ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ελεξγεηαθά 

αληηζηνηρεί ζην 30- 40% ηεο πνζφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ, ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη 

θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο. εκεηψλεηαη, κάιηζηα, φηη έλαο ηφλνο βηνκάδαο ηζνδπλακεί 

κε πεξίπνπ 0,4 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Παξφια απηά, ζήκεξα ε ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 

βηνκάδαο θαιχπηεη κφιηο ην 3% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδαο ζηελ Διιάδα γίλεηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (ζηε καγεηξηθή ή ηελ ζέξκαλζε), γηα ηε ζέξκαλζε 

ζεξκνθεπίσλ, ζε ειαηνπξγεία, θαζψο θαη ζηελ βηνκεραλία κε ηελ πξνππφζεζε ηεο 

ρξήζεο πην εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ. Παξαδείγκαηα βηνκεραληψλ ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή απηή είλαη ηα εθθνθθηζηήξηα βακβαθηνχ, νη βηνκεραλίεο 

πξντφλησλ μπιείαο, νη αζβεζηνθάκηλνη θ.ά. Όκσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

εθαξκνγή γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα. Ωο πξψηε χιε ζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ππνπξντφληα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ  μχινπ φπσο ηα ειαηνππξελφμπια, ηα 

θνπθνχηζηα ξνδαθίλσλ θαη άιισλ θξνχησλ, ηα ηζφθιηα ακπγδάισλ, ε βηνκάδα 

δαζηθήο πξνέιεπζεο, ην άρπξν ζηηεξψλ θαη ηα ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ. 

Οη πξννπηηθέο φκσο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο είλαη εμαηξεηηθά επνίσλεο ζηελ 

Διιάδα. Αξρηθά ππάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ ην νπνίν ζε κηα κεγάιε θιίκαθα είλαη 

είλαη άκεζα δηαζέζηκν. ηελ ζπλέρεηα, ε πηζαλή παξαγφκελε ελέξγεηα είλαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αληίζηνηρε θαη αληαγσληζηηθή ζε νηθνληκηθφ επίπεδν ηεο παξαγφκελεο 
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απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο.  

Σα ζηνηρεία πξφζθαηεο απνγξαθήο είλαη ελδεηθηηθά θαζψο εθηηκάηαη φηη ην ζχλνιν 

ηεο άκεζα δηαζέζηκεο βηνκάδαο ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ 7.500.000 πεξίπνπ 

ηφλνπο ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ηα 

ππνιείκκαηα ζηηεξψλ, αξαβφζηηνπ, βακβαθηνχ, θαπλνχ, ειίαλζνπ, θιαδνδεκάησλ, 

θιεκαηίδσλ, ππξελφμπινπ. ηελ ίδηα απνγξαθή αλαθέξεηαη ε χπαξμε 2.700.000 

ηφλσλ δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο φπσο νη θιάδνη θαη νη θινηνί. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηήο ηεο βηνκάδαο φρη κφλν παξακέλεη αλαμηνπνίεην αιιά ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππξνδνηεί δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο φπσο νη ππξθαγηέο, ε 

δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε  δηάδνζε αζζελεηψλ.  

Απφ ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο βηνκάδαο, πξνθχπηεη έλα πνζνζηφ ζε κνξθή 

ππνιεηκκάησλ θαηά ηε δεπηεξνγελή δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ (πρ 

εθθνθθηζκφο βακβαθηνχ, κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, επεμεξγαζία μχινπ) ην 

νπνίν είλαη άκεζα δηαζέζηκν. Σν πνζνζηφ απηφ ηεο βηνκάδαο δελ απαηηεί ηδηαίηεξε 

θξνληίδα ζπιινγήο, κεηαθέξεηαη εχθνια θαη επηηξέπεη ηελ άκεζε ηξνθνδνζία 

δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, εχινγα ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ  κπνξεί λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.  

Πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ, 

ιήςε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ βηνκάδαο κπνξεί λα γίλεη απφ ηηο ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο. πγθξηηηθά κε ηα γεσξγηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα, νη θαιιηέξγεηεο 

απηέο πιενλεθηνχλ θαζψο επηηπγράλνπλ πςειφηεξε παξαγσγή αλά κνλάδα 

επηθαλείαο ελψ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ επθνιφηεξα. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηα ζρέδηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, νη νπνίεο  κέζσ ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ 

πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ φρη κφλν ηα πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά ηνπο 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ην πξφβιεκα ησλ γεσξγηθψλ πιενλαζκάησλ. Άιισζηε,  είλαη 

ήδε εκθαλέο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηα γεσξγηθά 

πιενλάζκαηα θαη ηα επαθφινπζα ηνπο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαζψο θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

χκθσλα κε ππνινγηζκνχο, ζηα επφκελα δέθα ρξφληα ε απφδνζε 100-150εθαη. 

ζηξέκκαηα γεσξγηθήο γεο  γηα ηελ δεκηνπξγία ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ησλ επηδνηήζεσλ ησλ γεσξγηθψλ 

πιενλαζκάησλ φπσο θαη ηεο απφξξηςεο απηψλ ζηηο ρσκαηεξέο ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

ππάξρεη αχμεζε ησλ επξσπατθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

ηεΔιιάδα, γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ήδε 10 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα 

θαιιηεξγήζηκεο γεο έρνπλ  πεξηζσξηνπνηεζεί ή αλακέλεηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ ζην 

άκεζν κέιινλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο έθηαζεο απηήο πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζαξφ φθεινο ζε ελέξγεηα  ην 

νπνίν αλακέλεηαη λα ππνινγίδεηαη ζε 5-6 ΜΣΗΠ (1 ΜΣΗΠ= 10
6 

ΣΗΠ, φπνπ ΣΗΠ 

ζεκαίλεη: Σφλνη Ηζνδχλακνπ Πεηξειαίνπ). Σν θέξδνο απηφ αληηζηνηρεί ζην 50-60% 

ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν έρεη απνθηεζεί ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. Απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ πεηξακάησλ θαη πηινηηθψλ 

εθαξκνγψλ, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία:  

Ζ πνζφηεηα βηνκάδαο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί αλά πνηηζηηθφ ζηξέκκα αλέξρεηαη ζε 

3-4 ηφλνπο μεξήο νπζίαο, ήηνη 1-1,6 ΣΗΠ.    

Ζ πνζφηεηα βηνκάδαο, πνπ κπνξεί λα παξαρζεί αλά μεξηθφ ζηξέκκα κπνξεί λα θηάζεη 

ηνπο 2-3 ηφλνπο μεξήο νπζίαο, ήηνη 0,7-1,2 ΣΗΠ.  
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7 ΝΟΜΟΘΔΗΔ  ΓΗΑ  ΒΗΟΜΑΕΑ  ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ 

 

Σν ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη αξθεηά επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηηο 

νπνίεο ε βηνκάδα αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Μάιηζηα, ε ηζρχνπζα 

αλαπηπμηαθή λνκνζεζία (12) πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθέο επηδνηήζεηο. Παξάιιεια νη 

δηαδηθαζίεο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο απφ βηνκάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ, 

ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν 2244/94, ελψ ε Τπ. Απ. 8295/95 ξπζκίδεη ηα δηάθνξα 

ζέκαηα αδεηνδνηήζεσλ. Σν πξφζθαην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Δλέξγεηαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

Α. Π. Δ. θαη βεβαίσο ηεο βηνκάδαο. ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηδνηήζεθαλ απφ ηε δεχηεξε πξνθήξπμε ησλ Δ.Π.Δ. Οη 

επηδνηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 

ηεο βηνκάδαο θαη ξχζκηδαλ επαθφινπζα ηα χςε ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ηεο 

επηδφηεζεο. Δπηπξφζζεηα, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο παξέρεη επηδνηήζεηο γηα ηηο 

εθαξκνγέο ηεο βηνκάδαο αιιά θαη άιισλ βέβαηα Α.Π.Δ. ζηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. 

ε άιιε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο δίλνληαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Αλάκεζα ζε απηέο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζε ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ 

Δ.Π.Δ. ππάξρεη επηδφηεζε πνπ αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ  50% γηα ηηο επελδχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Υξήζε βηνκάδαο γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ  

 Υξήζε βηνκάδαο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε  

 Παξαγσγή βηνθαπζίκνπ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Α.Π.Δ. θαη ζπλαθνινχζσο ηεο βηνκάδαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ρνξεγεί εληζρχζεηο κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ 

ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

δηδαζθαιία. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο, ηα νπνία εληζρχνπλ νηθνλνκηθά εξεπλεηηθνχο θπξίσο ζθνπνχο φπσο ηα : 

ΠΑΒΔ, ΠΔΜΔΓ θ.ά. 
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8 ΜΟΝΑΓΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

εκαληηθά έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ βηνκάδα αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ επεμεξγαζία 

απνβιήησλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Νφκν 3468/2006 σο βηνκάδα νξίδεηαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν 

θιάζκα πξντφλησλ, απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ ησλ γεσξγηθψλ, (πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη θπηηθέο θαη δσηθέο νπζίεο), ησλ δαζνθνκηθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ βηνκεραληθψλ 

δξαζηεξηφηεησλ. Δπίζεο σο βηνκάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην βηναπνηθνδνκήζηκν 

θιάζκα βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη αζηηθψλ ιπκάησλ αιιά θαη απνξξηκκάησλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο δηαζέηεη πνιιαπιά 

πιενλεθηήκαηα. Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επελδπηέο ππάξρνπλ ρακειά επηρεηξεκαηηθά 

ξίζθα θαη ν ρξφλνο απφζβεζεο είλαη ζχληνκνο. Γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλίά ε αμηνπνίεζε 

ηεο βηνκάδαο επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο, ηεο αγξνηνβηνκεραληθήο θαη ηεο 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμάλνληαο ην 

εηζφδεκα απφ εηζθνξέο ΑΠΔ ζηνπο δήκνπο. Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ε εμάιεηςε 

ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ ξχπσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ πγηεηλήο δηαβίσζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ παλίδα, ζηελ  ειάηησζε 

ππξθαγηψλ αιιά θαη ζηε δξαζηηθή κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο εληζρχεη ηελ εζληθή νηθνλνκία θαζψο επηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εγρψξηα θζελήο πεγήο ελέξγεηαο ε νπνία αληηθαζηζηά ηα εηζαγφκελα 

νξπθηά θαχζηκα. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ πνηνηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ιφγσ θαζαξφηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Άιια νθέιε ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απνθέληξσζε, ηελ ηζφξξνπε γεσγξαθηθή αλάπηπμε,ηελ θαηλνηνκία, ηηο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη εμαγσγήο εγρψξηαο ηερλνγλσζίαο, ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, 

ηελ βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαζψο θαη ηελ κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

εμαξηήζεσλ. ηελ Διιάδα ππάξρεη ηεξάζηην δπλακηθφ παξαγσγήο ΑΠΔ απφ βηνκάδα. 

Μφλν απφ ηηο ειαηνθαιιηέξγεηεο παξάγνληαη εηεζίσο 700.000 ηφλνπο μεξνχ 

ππξελφμπινπ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρχνο 90 MW. Αλ ζε απηφ ην πνζφ πξνζηεζνχλ ηα 

θιαδέκαηα ησλ ειαηφδεληξσλ, ην δπλακηθφ δηπιαζηάδεηαη απηφκαηα ζε 180 MW. Οη 
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ινηπέο θαιιηέξγεηεο θαη νη ζπλαθείο αγξνηνβηνκεραλίεο, ηα δαζηθά θαηάινηπα, ηα 

θιαδέκαηα ησλ δήκσλ, νη απνςηιψζεηο, νη βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο μχινπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιπμεζε ησλ MW. Ηζρπξφ δπλακηθφ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο δηαζέηνπλ επίζεο ηα αζηηθά απνξξίκκαηα θαη ε βαζηζκέλε ζε απηά 

παξαγσγή ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλσο θαη εθαξκφδεηαη καδηθά ζηηο 

επξσπατθέο πφιεηο θαη ζηηο ΖΠΑ. Αμηνπνηήζηκε φκσο έηλαη θαη ε ιπκαηνιάζπε πνπ 

παξάγεηαη απφ ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαζψο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε αέξην 

ππνθαζηζηψληαο ην θπζηθφ αέξην. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηιχεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο 

δηάζεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο.  

Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο 

γηα ηνπο επελδπηέο θαη απνδίδνπλ πνιιαπιά νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζηελ 

εζληθή νηθνλνκία. Σν ππάξρνλ ηεξάζηην αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ, ην επλντθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη αμηφπηζηεο θαη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα  

δηαζθαιίζνπλ φρη κφλν ηελ καθξνβηφηεηα ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ηνπο 

απζηεξφηεξνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη επθαηξίεο απηέο αθνξνχλ 

ηνπο αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο ΑΠΔ απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαζψο επηηξέπνπλ 

ζπλέξγηεο κε ηηο παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

ζπλεξγίεο απηέο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ΑΠΔ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζηα κε 

δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. ε απηέο ηηο πεξηνρέο ε βηνκάδα ίζσο κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηηο κνλάδεο πεηξειαίνπ, αιιά θαη λα αμηνπνηεζεί ζηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ησλ δήκσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κνλάδσλ θαηαζθεπήο πηζηνπνηεκέλεο 

πειέηαο θαη κπξηθέηαο. Άιισζηε ε δήηεζε θαη ρξήζε απηψλ ησλ πξνηφλησλ 

απμάλεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη παγθνζκίσο.    

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε βηνκάδαο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαζψο 

ππάξρνπλ εκπφδηα θαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, θπξίσο ηα πξνβιήκαηα εθνδηαζκνχ. 

Αξρηθά ν θαηαηεκαρηζκφο ηεο αγξνηηθήο γεο κε πνιιέο κηθξέο ηδηνθηεζίεο ζε 

ζπλδηαζκφ κε ηνλ θαηαηεκαρηζκφ ηεο αγξνηνβηνκεραλίαο ζε πνιινχο κηθξνχο 

ηνπηθνχο βηνηέρλεο εκπνδίδεη ηελ χπαξμε αμηφπηζηεο θαη καθξνρξφληαο ηξνθνδνζίαο 

ζε πξψηε χιε. Παξάιιεια, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο επηβνιήο πνηλψλ ζηνπο παξαβάηεο πρ. ησλ 
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λφκσλ πεξί δηάζεζεο απνβιήησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκάδαο δπζρεξαίλεηαη θαη απφ 

ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα νθέιε ηεο ελεξγεηαθήο 

αμηνπνίεζεοηεο βηνκάδαο ζην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηηο ηζρπξέο ηνπηθέο 

αληηζηάζεηο ζηα έξγα. Σέινο ε αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζθνληάθηεη ζε  

γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο αδεηνδφηεζεο θαζψο θαη ζηε δηαξθή αλαμηνπηζηία πνπ 

πθίζηαηαη ζην δεκφζην θαη αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηνκείο ηεο 

ππεξθνξνιφγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ ζηηο 

ΑΠΔ. 

 Ήδε ηα ζρέδηα γηα ην πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ζηελ 

Διιάδα έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηνλ δηεπζπληή ΑΠΔ ηνπ νκίινπ Διιεληθά Πεηξέιαηα. 

Σα ΔΛΠΔ απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ φκηινο ηεο Διιάδνο θαη ε 

πξσηεχζνπζα δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη ε εηζαγσγή, ε δηχιηζε θαη ε πψιεζε 

πεηξειαίνπ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα ν φκηινο απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά 

ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ζηνπο αγσγνχο θαη ζηηο 

ΑΠΔ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΑΠΔ, ε νπνία είλαη  ζπγαηξηθή ησλ ΔΛΠΔ, ζηνρεχεη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ΑΠΔ. 

Δπηπιένλ επηδηψθεη ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ γηα ην θφζηνο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ηεο θχξηαο πεηξειατθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηθψλ νξακάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φκηινο ΔΛΠΔ επεθηείλεηαη 

αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηα ζε λένπο ηνκείο φπσο ηα θσηνβνιηατθά, ηα αηνιηθά 

αιιά θαη ηελ βηνκάδα. Σα έξγα βηνκάδαο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην 

είλαη φκσο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηφπν καο θαζψο αλαθπθιψλνπλ πιηθά ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ πνηθίιιεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. ηελ Διιάδα ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα έρεη πνιχ κεγάιεο πξννπηηθέο. Παξά ηελ 

ππνηίκεζεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, φξν ε ρψξα καο δηαζέηεη  ελ ηέιεη ππεξηξηπιάζην 

αγξνηηθφ ηνκέα ζπγθξηηηθά κε ηνλ επξσπατθφ κέζν. 

Ζ πξψηε επέλδπζε ηνπ νκίινπ ΔΛΠΔ ιακβάλεη ρψξα ζην Σπρεξφ Έβξνπ φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζεζηε βηνκάδα εξγνζηαζίνπ. Ζ κνλάδα απηή έρεη ήδε ιάβεη 

αδεηνδφηεζε θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο θαηαζθεπήο. 

Δθθξεκνχλ κάιηζηα αηηήζεηο γηα άιια ηξία εξγνζηάζηα. ε φια ηα εξγνζηάζηα 

βηνκάδαο, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηα ΔΛΠΔ, ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζα ζηεξίδεηαη ζε αγξνηηθά ππνιείκκαηα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα.  

Γπζηπρψο ν ελεξγεηαθφο θιάδνο αληηκεησπίδεη θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία 
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επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ΑΠΔ ησλ ΔΛΠΔ  ζηελ αζηάζεηα 

ηνπ ζεζκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ΑΠΔ 

ππήξμε αζχκκεηξε ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ  

νηθνλνκηθψλ αδηεμφδσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φρν κφλν ε επηβνιή έθηαθησλ 

εηζθνξψλ αιιά θαη ε αδπλακία ηνπ ΛΑΓΖΔ λα απνπιεξψζεη ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ 

παξνχζα θαηάζηαζε εκπνδίδεη ηελ ζπλέρηζε ησλ επελδχζεσλ θαζψο έλα θιίκα 

επηθχιαμεο επηθξαηεί κεηαμχ ησλ πηζαλψλ επελδπηψλ. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη 

θπξψο ζηνπο επελδπηέο νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε κηα κφλν δξαζηεξηφηεηα ΑΠΔ. 

Πέξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα ε μεληθφηεξε πνιηηηθή ζην δήηεκα απηφ πάζρεη θαζψο 

ππάξρνπλ δηαξθείο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αδεηνδνηήζεηο, φπσο θαη αδηέμνδεο 

ηππνθξαηηθέο ινγηθέο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε αίηεζή καο γηα ηε δεκηνπξγία 

εξγνζηαζίνπ βηνκάδαο ζηελ Πεινπφλλεζν, ε νπνία δελ έγηλε δεθηή απφ ηε ΡΑΔ 

θαζψο ππάξρνπλ ήδε αξθεηά έξγα ΑΠΔ εθεί.   

Δπίζεο απφ ηελ πεηξειαηνπαξαγσγφ εηαηξεία Kavala Oil, παξνπζηάζηεθε ην έξγν 

βηνκάδαο ηζρχνο 26 MW ηεο εηαηξείαο. Ζ ηερλνινγία θαχζεο βηνκάδαο έρεη 

δνθηκαζηεί εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ Δπξψπε. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνκάδαο 

ζπλνςίδνληαη ζηελ επειημία ηνπ θαπζίκνπ, γηα ην νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αγξνηηθά ππνιείκκαηα (ξνθαλίδηα, ππξελφμπιν) αιιά βηνκεραληθά θαχζηκα θαη ην 

κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην θπζηθφ αέξην, θφζηνο (δχν κε δπφκηζη θνξέο θηελφηεξν).  

ε παξνπζίαζε ν ηερληθφο ππεχζπλνο ηεο Δλεξγεηαθήο πλεηαηξηζηηθήο Δηαηξείαο 

Καξδίηζαο αλαθέξζεθε εθηελψο ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε αιά θαη ζηα εκπφδηα 

πνπ αληηκεηψπηζε ν θαξδηηζηψηηθνο ζπλεηαηξηζκφο θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο 

 παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα θαη ελφο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο πειέηαο θαη 

κπξηθέηαο. Ζ Δλεξγεηαθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία Καξδίηζαο (ΔΔΚ) ηδξχζεθε ην 

2010 σο αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο αλνηρηνχ θεθαιαίνπ. Ο ζπλανηεξηκζφο απηφο κε 

άιια ιφγηα δέρεηαη αλά πάζα ζηηγκή λέα κέιε θαη έρεη κέρξη ζηηγκήο θηάζεη ηα 350 

κέιε. Σα θεθάιαη πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη αγγίδνπλ ηα 450.000 επξψ. Ζ ΔΔΚ 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο  ζηνρεχεη ζηελ παξέκβαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

Ζ παξέκβαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο απνξξφθεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

αγξνηηθήο θαη δαζηθήο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή πιφπηνπ, ν νπνίνο ζα θαηαλεκεζεί 

ζε ηνπηθφ επφπεδν (κέιε, αγξφηεο, εξγαδφκελνπο, ζπλεηαηξηζκνχο). Δπηπιένλ ε 

ΔΔΚ ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή ελφο εξγνζηαζίνπ ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 500 kW  απφ βηνθαχζηκα. 
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ηα ηξία ρξφληα ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΔΔΚ, ηα κέιε ηεο έρνπλ αγνξάζεη 

γε γηα λα ζηήζνπλ ηηο κνλάδεο ηνπο θαη πεηξακαηίζηεθαλ κε δαζηθά θπηά. 

Παξάιιεια έθαλαλ ζπκβνιαηαθή θαιιηέξγεηα γηα 1000 ζηξέκκαηα αγξηαγθηλάξαο 

(γλσζηφ  ελεξγεηαθφ θπηφ), ε νπνία θαιιηεξγείηαη ζην λνκφ Καξδίηζαο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα απηή ηα κέιε ηεο ΔΔΚ δνθίκαζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κεραλήκαηα 

ηνπ ηξηθπιηνχ ζηελ ζπγθνκηδή ηεο αγξηαγθηλάξαο κε παξά πνιιά πξνβιήκαηα θαη 

θαηαζηξνθέο θαη πεηξακαηίζηεθαλ  κε ππνιείκκαηα απφ βακβαθνθαιιηέξγεηα θαη 

άιιεο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ έθαλαλ αλάιπζε ζε φια ηα δηαζέζηκα είδε βηνκάδαο 

ζηελ πεξηνρή θαη αλαδήηεζαλ ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ. Μάιηζηα ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο απηέο ζπλεξγάδνληαη αθφκε θαη 

ζήκεξα κε πνιιά αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. 

Σν αμηφινγν απηφ εγρείξεκα ηεο ΔΔΚ έπξεπε λα μεπεξάζεη δπν πνιχ κεγάια 

εκπφδηα, απηά ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζηελ αγξνηηθή βηνκάδα.  Σελ θαηάζηαζε δπζραίξαλε ε άξλεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ λα αδεηνδνηήζεη ην εξγνζηάζηφ κε ην αηηηνινγηθφ φηη βξίζθεηαη ζε γε 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Όζνλ αθνξά ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ε επέλδπζε αλακέλεη ηνπο φξνπο ζχλδεζεο ζην ζχζηεκα. χκθσλα φκσο 

κε εθηηκήζεηο ην εγρείξεκα δελ ζα είλαη βηψζηκν ρσξίο ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδαο (ΓΔΣΖΠ) 

είλαη κηα δεκνηηθή επηρείξεζε κε 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία απαζρνιεί 62 

εξγαδνκέλνπο. Ζ ΓΔΣΖΠ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 

επεθηάζεηο ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηελ πφιε ηεο Πηνιεκαΐδαο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή θαζψο παξαιακβάλεη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ ηνπο ζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ 

Πηνιεκαΐδαο θαη Καξδηάο. Υάξε ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, 

νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κνλσκέλνπο αγσγνχο ππέξζεξκνπ χδαηνο, ε επηρείξεζε 

απηή κπνξεί θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 3.800 θηηξίσλ, 14.000 

δηακεξηζκάησλ θαη 40.000 αηφκσλ. Καηά ζπλέπεηα επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ηηκήο πψιεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηα ρακειφηεξα ίζσο επίπεδα ηεο Διιάδαο 

θαη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Ζ ΓΔΣΖΠ είλαη κηαο πγηήο 

νηθνλνκηθά εηαηξεία, ε νπνία επηηπγράλεη αξρηθά ηελ αλάιεςε λέσλ έξγσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ θαηαλαισηψλ. ηελ ζπλέρεηα θαηνξζψλεη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκε θαη κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηηπγράλνληαο ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε φζνλ αθνξά ην θφζηνο 
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ηεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. Σέινο ε δεκνηηθή επηρείξεζε ηεο Πηνιεκαΐδαο έρεη 

ιάβεη θαη δηάθνξεο βξαβεχζεηο κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ε θηιηθφηεηά ηεο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

Ωζηφζν, κειινληηθά ε ΓΔΣΖΠ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο, ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν ζα νθείιεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απέληαμεο, 

ή κε άιια ιφγηα ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ. ΟΗ 

κνλάδεο απηέο ηξνθνδνηνχλ ηελ ΓΔΣΖΠ κε ππέξζεξκν λεξφ ή ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα πνιχ ιηγφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο. Γηα ηελ επίιπζε 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο έλνο έξγνπ ζπκπαξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ 1 MW θαη ζεξκφηεηαο 5 MW απφ βηνκάδα. Αλακέλεηαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε θάιπςε κέξνπο απηήο ηεο έιιεηςεο απφ ην 2016. Σν θαχζηκν αλαθνξάο είλαη 

έλα κείγκα απφ ζξχκκαηα μχινπ θαη άρπξν ή αγξνηηθά ππνιείκκαηα. Σν αξρηθφ 

θφζηνο ηνπ πηινηηθνχ απηνχ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζε 6 εθαη. Δπξψ θαηε απφζβεζή ηνπ 

αλακέλεηαη λα γίλεη ζε 4-5 ρξφληα. Παξάιιεια θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα Jessica. φζνλ αθνξά ην ηερληθφ θνκκάηη, νη 

ζηαζκνί βηνκάδαο είλαη απιέο θαηαζθεπέο θαη παξφηη δεκηνπξγνχλ θάπνηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο εθηηκήζεηο, έλαο ζηαζκφο απηήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ζηνλ νπνίν ε 

βνηνκάδα αληηθαζηζηά ην πεηξέιαην, επηηπγράλεη νηθνλνκία θαπζίκνπ ηεο ηάμεο ηνπ 1 

εθαη επξψ ην ρξφλν.  
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Δηθφλα 26:Μνλάδα βηνκάδαο ηζρχνο 500 kV  

Πεγή : http://epsilon-econ.gr/ 

 

 

χκθσλα κε ηελ εηαηξία Σέξλα Δλεξγεηαθή  ην έξγν ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ζηεο πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ αλακέλεηαη λα επηιχζεη κεηά απφ 

πνιιά ρξφληα ην κείδνλ πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ πεξηνρή. Απνηειεί, κάιηζηα, 

ηελ πξψηε απφπεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζηελ ρψξα καο.  Ζ 

θαηνρχξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε ζηελ Σέξλα Δλεξγεηαθή κεηά απφ ζρεηηθφ 

δηαγσληζκφ θαη ζα γίλεη κε ηε κέζνδν ηνπ ΓΗΣ κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο θαη 

ηεο Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απηνχ αγγίδεη ηα 152 

εθαη. επξψ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θεθάιαηα ηεο ίδηαο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, 

απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ αιιά θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ην έξγν πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, ηξηψλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ 
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θαζψο θαη δχν ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ. Ζ φιε ζρεδίαζε πιεξνί ηνπο 

επξσπατθνχο ζηφρνπο πεξί δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ελψ παξάιιεια δελ 

αληαγσλίδεηαη ηε δηαινγή ζηελ πεγή. Δπηπιένλ ν ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο 

παξάγνληαο θνκπφζη πςειήο πνηφηεηαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη ζηε βηνινγηθή 

γεσξγία. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε κηα ζεηξά απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο θαη 

δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ε κείσζε ηνπ ππνιείκκαηνο πξνο ηειηθή 

δηάζεζε ζε επίπεδα θάησ ηνπ 45%, ε αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 35%, ε απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ απφ ηελ ηαθή ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 

65% . Σέινο ε εηαηξεία δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θξηηεξίσλ  φζνλ αθνξά 

ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ. Πξνβιέπνληαη κάιηζηα απζηεξνί ειέγρνη απφδνζεο ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, απφαλεμάξηεην ειεγθηή, απφ ηνπο 

ρξεκαηνδφηεο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. 

 

 

 

Δηθφλα 27:Καχζε απνξξηκάησλ   Πεγή:http://www.agroenergy.gr/ 
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Σν πξναλαθεξζέλ έξγν ηεο Σέξλα Δλεξγεηαθή ζηελ Πεινπφλλεζν αλακέλεηαη λα 

επηιχζεη ην νμχ πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα 25εηία Σα νθέιε είλαη πξνθαλή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηε γεσξγία ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια κε ην έξγν απηφ δεκηνπξγνχληαη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δίλεηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ψζεζε ζηελ ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε.  
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9 ΒΗΟΜΑΕΑ  ΣΖΝ  ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ  ΔΝΧΖ 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επελδχζεη θαη επελδχεη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο, θαζφηη πηζηεχεηαη φηη κπνξεί 

λα θαιχςεη πνιιαπιέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη κάιηζηα ζε πνηθίιεο πεξηνρέο. 

Σν δπλακηθφ ηεο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά απφ θξάηνο ζε θξάηνο. Ζ ζέξκαλζε είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο ρξήζεο 

ηεο Βηνελέξγεηαο απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε. Ο ηνκέαο απηφο θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξν απφ ην 72% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Μάιηζηα, ε 

ειεθηξνπαξαγσγή κε ηελ βνήζεηα ηεο βηνκάδαο παξνπζηάδεη ζηαζεξή αλάπηπμε, ε 

νπνία αγγίδεη ην 13,5%  εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 

9.1 ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη κέζα ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Έλσζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ παλίδα. Έηζη, έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ 

δπλακηθνχ είλαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκφπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλά έθηαζε, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ράξηε ηεο εηθφλαο 2.2 παξαθάησ γηα ηελ Δπξψπε. Οη πεξηνρέο κε ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο είλαη ε νπεδία, ε Φηλιαλδία θαη ε ινβελία. Αθνινπζνχλ ρψξεο 

φπσο ε Ρσζία, ε Δζζνλία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Λεπθνξσζία, ε Σζερία, ε 

ινβαθία, ε Απζηξία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, ε Κξναηία, ε Βνζλία Δξδεγνβίλε, ε 

Αιβαλία, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε Βνπιγαξία. 

ηελ Δπξψπε ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο γηα ην 2011 ππνινγίδεηαη ζε 

35,131 GW. Ζ πνξεία πξνο απηή ηελ ηζρχ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην δηάγξακκα 

2.4, είλαη ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Πξνεγήζεθε κάιηζηα κηα έθξεμε ην 

2005, φηαλ θαη ππήξμε ν δεθαπιαζηαζκφο ηεο ζπλνιηθήο ηζρχο, ε νπνία έθηαζε ηα 

18,192 GW κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ γχξσ απφ ην 1 GW. Ζ εηήζηα λέα 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απμάλεηαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην 2007 

φηαλ θαη ππήξμε κηα κηθξή χθεζε ηνπ ξπζκνχ. 
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Δηθφλα 28: Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελέξγεηαο βηνκάδαο ζηελ Δπξψπε 

Πεγή: KaratsorisPhoivosMsc2013%20(1).pdf 

 

Ζ βαζηθή βηνκεραλία ηεο Βηνελέξγεηαο εδξεχεη ζηελ Δπξψπε, κε έληνλν 

αληαγσληζκφ θπξίσο απφ ηελ ακεξηθάληθε ήπεηξν θαη δε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη 

νπνίεο θαηνξζψλνπλ λα θιέςνπλ ηα πξσηεία αξθεηέο θνξέο. Απηνή ε εηθφλα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε γίλεηαη θπξίσο ζηηο δχν απηέο 

επείξνπο Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Γεξκαλία θαη ε νπεδία  θπξηαξρνχλ κάιηζηα  

θαηά θφξνλ θαη αλά πεξίπησζε.
 
 

ηελ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, ηα πξσηεία 

θαηείρε σο θαη ην ηέινο ηνπ 2011 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ελψ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

δηέζεηε ζπλνιηθά 26,2 GW ηζρχνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

απφ βηναέξην ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζηηο 30.300.000 

θηινβαηψξεο. ην Tilbury ηεο Αγγιίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν κεγαιχηεξνο ζηαζκφο 

ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε βηνκάδα (750 MW).
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Όζνλ αθνξά ηα βηνθαχζηκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ ξπζκφ 

ζηελ παξαγσγή αιιά θαη ζηελ θαηαλάισζε. ηα πγξά θαχζηκα ε παξαγσγή 

βηνληίδει ππνινγίδεηαη ζηα 25.100.000 ιίηξα γηα ην 2011, πνζφ πνπ θαηέηαμε ηελ 

Δπξψπε ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ παξαγσγψλ. Ζ Δπξψπε ζχκθσλα 

κε ηα δεδνκέλα ηνπ 2011 θαηείρε ην 53% ηνπ ζπλφινπ ελψ θαηείρε παξάιιεια ηνλ 

κεγαιχηεξν ζηαζκφ θνηληθέιαηνπ ζηνλ θφζκν (Ηηαιία ) κε ζπλνιηθά 100 MW. Όζνλ 

φκσο αθνξά θαη ηελ θαηαλάισζεο βηνληίδει, ε Δπξψπε  θαηείρε ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ηεο παγθνζκίαο παξαγσγήο. 

Ζ ζηεξεή βηνκάδα, κε εμαίξεζε φκσο ησλ αλαλεψζηκσλ αζηηθαψλ απνβιήησλ 

παξείρε ζέξκαλζε ζηελ Δπξψπε χςνπο 2,8 EJ. Ζ ζέξκαλζε απφ βηναέξην γηα ην 2010 

έθηαζε ηα 63 PJ. Οη μπιφζνκπεο είραλ κεγάιε αχμεζε ζηελ ρψξα καο γηα ην 2011. 

Αληίζηνηρα ζηελ Ηηαιία νη ζφκπεο πέιεη είραλ αχμεζε ηεο ηάμο ηνπ 14% θηάλνληαο 

ηα 1.560.000 θνκκάηηα ελψ ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο θαηαλάισζε πεξίπνπ ην 85% ησλ 

εηεζίσο παξαγφκελσλ πέιεη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ηελ Δπξψπε ην Βηνκεζάλην παξάγεηαη ζε 11 ζπλνιηθά ρψξεο. Απφ απηέο νη ελληά, 

ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ε Απζηξία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

Οιιαλδία, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Διβεηία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, εγρένπλ 

πνζφηεηεο κέζα ζην δίθηπν ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γεληθφηεξα φζνλ αθνξά ηα 

βηναέξηα ε Δπξψπε πξσηνζηαηεί κε θχξην εθπξφζσπν ηελ Γεξκαλία, ε νπνία γηα ην 

έηνο 2010 άγγημε ην πνζνζηφ ηνπ 61% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. 

 

9.2 ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ 

 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο ζηε επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο, βξίζθεηαη θπξίσο ζην θεληξηθφ θαη ην βφξεην θνκκάηη 

ηεο επξσπατθήο επείξνπ, κε εμαηηξέζεηο ηελ Ηηαιία (θπξίσο) θαη ηελ Γαιιία. Σα 

πξσηεία γηα ην 2011 φζνλ αθνξά ηελ  βηνκάδα θαηέρεη ζηνπο θφιπνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Απζηξία κε ζπλνιηθά 5,8 GW, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηελ 

πξσηνπφξν ζε πνιινχο ηνκείο Γεξκαλία, ελψ ηξίηε είλαη ε Ηηαιία. Σηο ππφινηπεο 
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ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ζθαλδηλαβηθέο θπξίσο ρψξεο κε ηελ νπεδία λα μερσξίδεη ζε 

ηνκείο φπσο απηφο ησλ κεηαθνξψλ. 

 

 

Δηθφλα 29:Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελέξγεηαο βηνκάδαο ζηα Δπξσπατθά θξάηε  

Πεγή: KaratsorisPhoivosMsc2013%20(1).pdf 

 

Ζ Ασ τρία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ήηαλ ε πξσηνπφξνο ζην ζχλνιν ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο βηνκάδαο γηα ην 2011 κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ε παγθφζκην επίπεδν θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε, πίζσ απφ ρψξεο-γίγαληεο 

φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Βξαδηιία θαη ε Κίλα. Παξάιιεια φζνλ αθνξά ηελ 

έγρπζε κεζαλίνπ ζην δίθηπν Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη ηελ ρξήζε ζηεξεήο βηνκάδαο γηα 

ηειεζέξκαλζε βξηζθφηαλ ζηελ πέκπηε θαη ηέηαξηε ζέζε αληίζηνηρα ζηελ Δπξψπε. 

ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απηήο, ε ελέξγεηα απφ Βηνκάδα καδί κε ηελ Τδξαπιηθή 

Δλέξγεηα  ζεσξνχληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο αλαλεψζηκεο κνξθέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Ζ Γερμανία, ε δεχηεξε ζε θαηάηαμε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο αιιά θαη πέκπηε ζηνλ θφζκν, 
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παξνπζηάδεη έμνρα ζηαηηζηηθά ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηχπσλ βηνκάδαο αιιά θαη ζηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο. Δίλαη, άιισζηε, ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηαηάζζεηαη σο 

πξψηε ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δεχηεξε ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Βηνελέξγεηα κε 17,6% ηνπ ζπλφινπ πξνεξρφκελν απφ ζηεξεή 

βηνκάδα. Παξάιιεια θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ ζχγθαπζε 

βηνκάδαο κε άλζξαθα γηα ειεθηξνπαξαγσγή. 

ηνλ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ, ε Γεξκαλία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε γηα ηελ επξσπατθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αγνξά. 

Δίλαη κάιηζηα ε πξψηε ρψξα ζηελ έγρπζε κεζαλίνπ ζην δίθηπν Φπζηθνχ Αεξίνπ γηα 

ηελ Δπξψπε, θαζψο δηαζέηεη 84 ζπλνιηθά ζηαζκνχο. Δπηπιένλ θαηαηάζζεηαη έθηε 

παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή αηζαλφιεο, ελψ απφ ην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ 

βηναεξίνπ γηα ην 2010 παξήγαγε ην 61%. Γεληθφηεξα, ε Γεξκαλία επηηπγράλεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ 22% ηνπ ζπλνιηθνχ βηνληίδει ζηελ Δπξψπε, φληαο δεχηεξε ζε 

παγθφζκην επίπεδν πίζσ  κφλν απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη κε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηεο ηάμεσο ησλ 3.200.000 ιίηξα. Σέινο φζνλ αθνξά ηελ ζέξκαλζε 

βξίζθεηαη πνιχ ςειά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ ρξήζε πγξψλ βηνθαπζίκσλ θαη 

ζηεξεήο βηνκάδαο ελψ θηλείηαη θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα θνκπνζηνπνίεζεο, θηάλνληάο ζπλνιηθά ζε 155.000.
 

Ζ Ηταλία γηα ην 2011 θαηείρε ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ έθηε 

ζε παγθφζκην αληίζηνηρα επίπεδν ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο. Όζνλ αθνξά 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απν βηνελέξγεηα βξίζθεηαη νξηαθά ζηελ δεθάδα ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ κε ζπκκεηνρή ζηελ δήηεζε ηεο ρψξαο πνπ αγγίδεη κφιηο ην 3%. 

Γηα ην 2011 ε ζπλνιηθή ηζρχο βηνκάδαο έθηαζε ηα 4,6 GW, κε ηελ πεξηνρή ηεο 

Λνκβαξδίαο λα πξσηνζηαηεί κε πεξίπνπ 90 εγθαηαζηάζεηο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

πεξηθέξεηεο Δκηιία, Ρνκάληα θαη Κακπαλία, νη νπνίεο καδί αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 

ην 50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο.
 
 

Ζ οσ  ία βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ έβδνκε 

ζε παγθφζκην επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο γηα ην 2011, κε 

ζπλνιηθά 3,2 GW. ε εγρψξην επίπεδν ε βηνκάδα αληηπξνζσπεχεη ηελ κνξθή 

ελέξγεηαο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ δήηεζε ηεο ρψξαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδεη πνιχ θαιά ζηαηηζηηθά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξφπνπο 



100 

 

αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. ηελ ειεθηξνπαξαγσγή απφ Βηνελέξγεηα ε νπεδία 

θαηαηάζζεηαη ηξίηε ρψξαπαγθνζκίσο, ελψ αληίζηνηρα βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε 

ζηνλ θφζκν θαη ζηελ δεχηεξε ζηελ Δπξψπε ζηελ ζχγθαπζε βηνκάδαο κε άλζξαθα.
 
 

Ζ νπεδία πιαζάξεηαη πνιχ θαιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ βηνθαπζίκσλ, θπξίσο σο πξνο 

ηελ ρξήζε πγξψλ βηνθαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε, ελψ φζνλ αθνξά ην βηναέξην 

παξνπζηάδεη πςειφ επίπεδν θαηαλάισζεο ζηηο κεηαθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηαζέηεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 39.000 νρήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε κίμε βηναεξίνπ 

θαη θπζηθνχ αέξηνπ. Παξάιιεια ε νπεδία θαηέρεη ηελ δεχηεξε ζηελ Δπξψπε ζηελ 

έγρπζε κεζαλίνπ ζην δίθηπν Φπζηθνχ Αεξίνπ, πίζσ κφλν απφ ηελ Γεξκαλία. Σέινο, 

θαηαηάζζεηαη ηέηαξηε φζνλ αθνξά ηελ επξχηεξε βηνκεραλία ζηεξεήο βηνκάδαο ζηνλ 

θφζκν, θαζψο ε θαηαλάισζε ηεο αληηπξνζσπεχεη ην 20% ησλ παξαγφκελσλ πέιεη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
 
 

Ζ Φινλαν ία ήηαλ ηέηαξηε ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ βηνκάδαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, η οποία έθηαζε ηα ζρεδφλ 2 GW, πζηεξψληαο φκσο αξθεηά ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε γηα ην 2011. Δίλαη κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ βηνκάδα. ε παγθφζκην επίπεδν είλαη πξψηε ζηελ ζχγθαπζε 

βηνκάδαο κε άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
 
 

ηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο, ιφγσ θαη ηνπ ςπρξνχ θιίκαηνο ε Φηιαλδία έρεη επελδχζεη 

πνιχ ζηελ βηνκάδα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζέξκαλζε απφ ζηεξεή βηνκάδα γηα ην 

έηνο 2010, καδί κε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, εΓαιιία θαη ε νπεδία θαηαλάισζαλ ηελ 

κηζή ελέξγεηα ηεο Δπξψπεο, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε 1,4 EJ. Σέινο πςειφ επίπεδν 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο παξνπζηάδεη θαη ζηελ ηειεζέξκαλζε απφ βηνκάδα. 
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10 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ  ΔΞΔΛΗΞΔΗ  

ΣΖΝ  ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΑΠΟ  ΒΗΟΜΑΕΑ 

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε επέθηαζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ βηνκάδαο κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο (CHP) ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζε 

Γαλία, Φηιαλδία, νπεδία θαη ΖΠΑ (UNDP/WEC,2000) θαη επέθηαζε νξακαηίδνληαη 

θαη ζε αξθεηέο άιιεο ρψξεο OECD, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο . 

Οη κεηψζεηο ζην θφζηνο θαη ε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

απφ βηνκάδα ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο ππάξρνπλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο θαχζεο. Οη ζπκβαηηθέο 

ηερλνινγίεο θαχζεο γηα θαχζηκα βηνκάδαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ηερλνινγίεο 

θαχζεο άλζξαθα θαη ζαλ ηέηνηα ε ηερλνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί «ψξηκε». 

Τπνδεηγκαηηθά εξγνζηάζηα θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ βηνκάδαο, ζηα 

νπνία ε ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζε αγξνηηθά θαη δαζηθά απφβιεηα, κπνξνχλ λα έρνπλ 

απφδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πεξίπνπ 5 κε 6 cents/KWh (UNDP/WEC,2000). Σν 

πνζνζηφ κάζεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθή θαχζε, ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 15% (ΗΔΑ,2000a). Έλα 

πνζνζηφ κάζήζεο γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο κε 

ηελ ρξήζε ζπκβαηηθήο θαχζεο είλαη ήδε δηαζέζηκν. Όκσο ζχκθσλα κε ηηο 

ιεπηνκεξείο πξνβνιέο κείσζεο θφζηνπο, νη νπνίεο θαη βαζίδνληαη ζε απηφ ην 

πνζνζηφ κάζεζεο θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε ηερλνινγίεο 

ζπκβαηηθψλ θαχζεσλ, ππνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη θαηάιιειν. Οη αηηίεο γηα απηή ηελ 

εμέιημε είλαη νη αθφινπζεο:  

• Ζ αλάπηπμε πην κεγάισλ θαη απνδνηηθφηεξσλ εξγνζηαζίσλ αληηθαηάζηαζεο 

δηθαηνινγεί κεξηθφ απφ ην 15% ηνπ πνζνζηνχ κάζεζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Δλψ απηή είλαη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο κάζεζεο θαη ε ηάζε 

πξνο κεγαιχηεξα εξγνζηάζηα ίζσο ζπλερίζεη, ηα κνληέξλα εξγνζηάζηα ζπκβαηηθήο 

θαχζεο πιεζηάδνπλ ήδε ηα ζεσξεηηθά φξηα ηεο επάξθεηαο κεηαηξνπήο. 

• Ζ δπλακηθή γηα ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο είλαη κηα θαίξηα αηηία 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ηερλνινγίεο αεξηνπνίεζεο θαη ζα θαηλφηαλ κε ζπλεηφ ζε 

απηφ ην ζηάδην λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην ηζηνξηθφ πνζνζηφ κάζεζεο γηα ηηο 

ηερλνινγίεο ζπκβαηηθήο θαχζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο ηερλνινγίεο εμαέξσζεο. 
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• Δλψ ζεκαληηθή εμάπισζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ βηνκάδα (θπξίσο CHP) 

πξνγξακκαηίδεηαη ζε Γαλία, Φηιαλδία, νπεδία θαη ΖΠΑ (UNDP/WEC,2000) 

11δεδνκέλα γηα ιεπηνκεξή αλάπηπμε αγνξάο ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη 

δηαζέζηκα. 

• Σα θφζηε ησλ θαχζηκσλ βηνκάδαο αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα κεηψλνληαη. 

Παξφια απηά ε δπλακηθή γηα απηφ είλαη αβέβαηε θαη ε κείσζε θφζηνπο θαπζίκσλ 

απφ κφλε ηεο είλαη απίζαλν λα είλαη επαξθήο λα δηαηεξήζεη έλα 15% πνζνζηφ 

κάζεζεο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ππνδειψλνπλ φηη ε δπλακηθή γηα ζπλνιηθή 

κείσζε θφζηνπο ζηε ηερλνινγία ηεο θαχζεο βηνκάδαο, ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ 

ελδηαθέξνληνο, εδψ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρσξίο πξνζνρή ζηηο πξνρσξεκέλεο 

ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο θαη ζηα θφζηε θαπζίκσλ. 
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