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Νομοθετικό πλαίσιο βιοκαυσίμων



Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για
βιοκαύσιμα στις μεταφορές

1. Renewable Energy Directive 
(RED I) 2009/28

2. Renewable Energy Directive 
(RED II) 2018/2001

3. Directive 2015/1513
4. Fuels Quality Directive (FQD) 

2009/30
5. Directive 2015/652



Βασικά στοιχεία που εισάγει η Οδηγία RED II



Βασικά στοιχεία που εισάγει η Οδηγία RED II

Εκ των οποίων το 3,5% να προέρχεται από 
προηγμένα βιοκαύσιμα

Ανάγκη για νέες επενδύσεις στον κλάδο των βιοκαυσίμων / 
βιορευστών 200-300 νέες μονάδες στην ΕΕ



Οι στόχοι για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες

• Μεταφορές
Στον τομέα των μεταφορών, η διείσδυση, μέσων μεταφοράς που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, η
ραγδαία μείωση της μοναδιαίας κατανάλωσης ενέργειας ανά τύπο
οχήματος, η διείσδυση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, ο πλήρης
εξηλεκτρισμός των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και η αύξηση
της συμμετοχής των μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς στο
μεταφορικό έργο, θα μεταβάλουν πλήρως, έως το τέλος της επόμενης
δεκαετίας, την τεχνολογική διάρθρωση και μείγμα καυσίμων στον τομέα
των μεταφορών, με επιπτώσεις στο σύνολο της Εθνικής οικονομίας.
Στη ναυτιλία, σημαντική θα είναι η προώθηση τεχνολογιών μείωσης
εκπομπών σε εναρμόνιση με την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού
Ναυτιλίας τον Απρίλιο του 2018 για μείωση των εκπομπών κατά 50%
ως το 2050 με έτος αναφοράς το 2008 και οριστική εξάλειψή τους ως το
έτος 2100.



Οι στόχοι για 
την ενέργεια 

από 
ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες

• Μεταφορές
Αναμένεται στο τέλος της επόμενης
δεκαετίας ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά
από τα ηλεκτρικά οχήματα. Η συνεισφορά
των βιοκαυσίμων θα παραμείνει κυρίαρχη,
με ιδιαίτερα αυξανόμενο το μερίδιο των
προηγμένων βιοκαυσίμων ειδικά κατά την
τελευταία περίοδο του διαστήματος 2020-
2030 (Πίνακας 12).



Είδη πρώτων υλών βιοκαυσίμων |
Φυτικής προέλευσης (1ης & 2ης γενιάς) Top 10 in EU



Είδη πρώτων υλών βιοκαυσίμων | Κατάλοιπα 
και απόβλητα, μη βιολογικής προέλευσης κ.α.

Top 10 in EU



Feedstock-to-Fuels and 
Products

Biogas  to RNG cleanup needed







Απόβλητα και κατάλοιπα ως πρώτες ύλες βιοκαυσίμων
Προηγμένα βιοκαύσιμα



Προηγμένα και μη προηγμένα βιοκαύσιμα
(Directive 2015/1513)



Προηγμένα και μη προηγμένα βιοκαύσιμα
(ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ANNEX IX)



Η σημαντικότητα της χρήσης καταλοίπων και 
αποβλήτων στα βιοκαύσιμα / βιορευστά



Τα προβλήματα της χρήσης καταλοίπων και 
αποβλήτων στα βιοκαύσιμα / βιορευστά

• Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση των αποβλήτων και των καταλοίπων
συγκεκριμένων υλικών.

• Η RED Ι και η RED II περιέχουν διασταλτικούς ορισμούς, π.χ. «Κλάσμα βιομάζας βιομηχανικών
αποβλήτων», που δίνουν περιθώρια ευρείας ερμηνείας.

• Ανάγκη διασφάλισης της σωστής επισήμανσης μιας πρώτης ύλης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

• Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένες τιμές GHG εκπομπών για όλα τα απόβλητα και τα υπολείμματα
(απαιτείται αναλυτικός – πραγματικός υπολογισμός εκπομπών).

• Μικρές μονάδες ανακύκλωσης (κυρίως B2B), σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες, δεν καλύπτονται όλα τα
ρεύματα αποβλήτων / καταλοίπων (π.χ. αστικά απόβλητα, πλαστικά κ.α.)

• Τα οικονομικά κίνητρα (π.χ. Double counting) οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για απόβλητα και
κατάλοιπα και συνεπώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος της απάτης έναντι των βιοκαυσίμων φυτικής
προέλευσης.



Πρόσφατα επενδυτικά εγχειρήματα βασισμένα 
στα προηγμένα βιοκαύσιμα



Πρόσφατα επενδυτικά εγχειρήματα βασισμένα 
στα προηγμένα βιοκαύσιμα



Το υδρογόνο



Υδρογόνο

• «Καφέ υδρογόνο» είναι το υδρογόνο που
παράγεται από άνθρακα και λιγνίτη (30% από
τα αέρια πετροχημικών διεργασιών, 18% από
τον άνθρακα)

• «Γκρι υδρογόνο» είναι αυτό που παράγεται
από φυσικό αέριο (αντιπροσωπεύει το 48% της
παγκόσμιας παραγωγής).

• «Μπλε υδρογόνο» παράγεται μεν από φυσικό
αέριο ή άνθρακα αλλά με δέσμευση και
αποθήκευση άνθρακα (τεχνολογίες Carbon
Capture and Storage – CCS) το οποίο μειώνει το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα (εκπομπές) κατά 5-
10 % και είναι φθηνότερο από το πράσινο
υδρογόνο.

• «Πράσινο υδρογόνο» με παραγωγή του από
ανανεώσιμες πηγές μέσω ηλεκτρόλυσης.



Τα οφέλη του πράσινου και του μπλε υδρογόνου στις οδικές 
μεταφορές ως προς την μείωση των εκπομπών

Fuel or energy type 7 Raw material source and process Quantity 
(value) 2

Quantity 
(unit) 13

Lower 
Calorific 

Value 
(value)

Lower 
Calorific 

Value (unit)

Quantity 
energy 

2 

(MJ)

Quantity energy w/o 
H2-efficiency factor (MJ)

GHG intensity4

(g CO2eq/MJ)

Hydrogen Electrolysis fully powered from non-
biological renewable energy 1,0 kilogram (kg) 120,1 MJ/kg 48,0 120,1 9,1

Hydrogen Coal 1,0 kilogram (kg) 120,1 MJ/kg 48,0 120,1 234,4

Hydrogen Coal with carbon capture and storage of 
process emissions 1,0 kilogram (kg) 120,1 MJ/kg 48,0 120,1 52,7

Gasoil Conventional crude 1,0 kilogram (kg) 43,0 MJ/kg 43,0 43,0 95,1

Diesel Conventional crude 1,0 kilogram (kg) 43,0 MJ/kg 43,0 43,0 95,1



Βιοκαύσιμα και χαμηλών εκπομπών αεροπορικά καύσιμα





Νομοθετικό 
πλαίσιο για 

αεροπορικές 
μεταφορές και 

βιοκαύσιμα –
εναλλακτικά 

καύσιμα

• Ν. 4546/2018: Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που
προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές
μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην
υποχρέωση μείωσης της παραγράφου 5 εφόσον τα
εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας
που ορίζονται στο άρθρο 20.

• Ο ICAO εργάζεται σε ένα σύνολο εφαρμογών
παγκοσμίως θέτοντας τα κριτήρια αειφορίας για το
σύστημα CORSIA (Carbon Offsetting Scheme for
International Aviation)

• Η Οδηγία RED ΙΙ ανοίγει ευκαιρίες για εθελοντική
επιλογή των αειφόρων βιοκαυσίμων των
αεροπορικών μεταφορών για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των κρατών μελών.

• Ήδη τα Συστήματα Πιστοποίησης της Αειφορίας των
Βιοκαυσίμων σε συνεργασία με τον ICAO έχουν
υιοθετήσει της αρχές του CORSIA και πιστοποιούν
εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας των
βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στις
αεροπορικές μεταφορές.





SAF vs Kerosine

Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, βιώσιμα τα καύσιμα των
αερομεταφορών (SAF) έχουν τη δυνατότητα μειώσουν
σημαντικά τις εκπομπές:
• Σύμφωνα με την εκτίμηση τάσεων του ICAO 2016, η 100%

υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από SAF θα
μπορούσε να μειώσει το 63% των εκπομπών των διεθνών
πτήσεων το 2050.

• Η πρόβλεψη παραγωγικής ικανότητας SAF είναι για 8
δισεκατομμύρια λίτρα SAF διαθέσιμη έως το 2032, και 6.3
δισεκατομμύρια λίτρα μέχρι το 2025.

• Πέρα από τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, η έννοια των
«Lower Carbon Aviation Fuels» (LCAF) βασίζεται σε
τεχνικές και υφιστάμενες τεχνολογίες που μπορoύν να
επιτρέψουν την παραγωγή ορυκτών καυσίμων με
χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα (π.χ. Gas management,
Flaring reduction, CCS, .





LCAF



SAF





HVO / HEFA

• Τα υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια (HVO) που αναφέρονται συνήθως ως ανανεώσιμο πετρέλαιο και οι
υδροκατεργασμένοι εστέρες και λιπαρά οξέα (HEFA) παράγονται μέσω υδροεπεξεργασίας ελαίων και λιπών (φυτικών,
αποβλήτων/καταλοίπων, άλγης κ.α.). Η υδροεπεξεργασία είναι μια εναλλακτική διαδικασία στην εστεροποίηση για
την παραγωγή ντίζελ από βιομάζα.

• Τα HVO / HEFA είναι παραφινικοί υδρογονάνθρακες ευθείας αλυσίδας που δεν περιέχουν αρωματικά, οξυγόνο και
θείο και έχουν υψηλό αριθμό κετανίου.

• Προσφέρουν πολλά οφέλη έναντι του FAME (Fatty Acid Methyl Esters), όπως μειωμένη εκπομπή NOx, καλύτερη
σταθερότητα αποθήκευσης και καλύτερες ιδιότητες ψυχρής ροής. Ως εκ τούτου το HEFA μπορεί συνήθως να
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κινητήρες ντίζελ. Επίσης, έχει εγκριθεί η χρήση ως καύσιμο αεροπορίας (bio jet).

• Το HVO μπορεί να παραχθεί από μια μεγάλη ποικιλία υλικών που περιέχουν τριγλυκερίδια και λιπαρά οξέα.

• Επιτρέπουν τη χρήση μιας ευρείας γκάμας αποβλήτων και υπολειμμάτων χαμηλής ποιότητας. Η βασική πρόσθετη
πρώτη ύλη που απαιτείται είναι το υδρογόνο.

• Ο τύπος βιοκαυσίμων HVO μπορεί να παραχθεί είτε επενδύοντας σε αυτόνομες εγκαταστάσεις, είτε μετατρέποντας
τα υπάρχοντα διυλιστήρια πετρελαίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνολογίας HVO ή συμπαραγωγής.



HVO / HEFA

• Η παγκόσμια παραγωγή HVO/ HEFA υπολογίζεται σε 6-7 εκατ. tn ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω
μετατροπών των διυλιστηρίων και λόγω της μεθόδου συνεπεξεργασίας, η παραγωγή αναμένεται αυξητική. Η
Neste ήταν η πρώτη που επένδυσε σε διυλιστήριο HVO (Porvoo 2007).

• Ανεξάρτητες εγκαταστάσεις παραγωγής: Η Neste έχει παραγωγική ικανότητα 2,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως,
με αυτόνομα διυλιστήρια στο Porvoo (Φινλανδία), στη Σιγκαπούρη και στο Ρότερνταμ. Επίσης, η Diamond
Green, UPM και η Emerald Biofuels έχουν επενδύσει σε αυτόνομα διυλιστήρια HVO.

• Μετατροπή διυλιστηρίων: Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών διυλιστηρίων πετρελαίου στην ΕΕ με
τεχνολογία διυλιστηρίων κατάλληλη για μετατροπή HVO, καθώς διαθέτουν υδρογονοκατεργασία για την
απομάκρυνση του θείου και του αζώτου από τα ορυκτά καύσιμα. Ήδη η ENI S.P.A (ENI) έχει μετατρέψει 2
διυλιστήρια (στη Βενετία και στη Σικελία). Επίσης, η Total έχει μετατρέψει το διυλιστήριο στο La Mede της
Γαλλίας.

• Συνεπεξεργασία: Εκτός από την παραγωγή 100% HVO, τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν μέσω συν-
επεξεργασίας. Κατά τη συν-επεξεργασία, η ανανεώσιμη πρώτη ύλη τροφοδοτείται στις μονάδες του
διυλιστηρίου μαζί με ορυκτής προέλευσης καύσιμα σε χαμηλής συγκέντρωσης μείγματα (<5% wt-10% wt).
Αυτό οδηγεί σε κλασμάτωση βιο-συστατικών σε πολλές ροές προϊόντων του διυλιστηρίου.

Παραδείγματα: Preem, Repsol, Cepsa, ConocoPhillips.



E-fuels = Ηλεκτροκίνηση

• Η Οδηγία 2015/652 για τις εκπομπές από την 
ηλεκτροκίνηση αναφέρει: 

• Ο Ν. 4546/2018 που ενσωμάτωσε την Οδηγία
2015/652, για τις εκπομπές από την
ηλεκτροκίνηση αναφέρει:



E-fuels = Ηλεκτροκίνηση

• Ανεξήγητη η χρήση υψηλότερου συντελεστή εκπομπών στην ηλεκτροκίνηση βάσει της
ελληνικής νομοθεσίας (0,623 g CO2eq/kWh για το 2018). Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται
ο συντελεστής εκπομπών έκαστου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας δίνοντας έτσι την
δυνατότητα σε κάθε υπόχρεο μέρος να επιλέξει τον πιο πράσινο προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της μείωσης κατά 6%.

• Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης μηδενικών εκπομπών όταν η ενέργεια της
ηλεκτροκίνησης προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ και δη των ίδιων των υπόχρεων
μερών.

• Η συνυποβολή βεβαίωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
που διέθεσε ο κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά
οχήματα είναι ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ. Απαιτείται τροποποίηση του νόμου προκειμένου να
εκδίδεται βεβαίωση από τους φορείς πιστοποίησης.



E-fuels = 
Ηλεκτροκίνηση
• Τονίζεται ότι η ηλεκτροκίνηση μειώνει τις

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις
οδικές μεταφορές ως εξής:

Έστω ότι μια εταιρεία εμπορίας εκτελωνίζει
και διαθέτει στην ελληνική αγορά 1.000.000
lt βενζίνης αμόλυβδης χωρίς βιοκαύσιμα, για
να πετύχει τον στόχο του 6% μείωσης θα
πρέπει να διαθέσει 4.166.667 kWh
ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτροκίνητα
οχήματα!



Ευχαριστώ!

Άρης Γκορόγιας
E: agorogias@gmail.com Τ: 6946067403

mailto:agorogias@gmail.com
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