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1 Εισαγωγή   
 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του έργου BIG>EAST (EIE/07/214), το οποίο 

υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και ειδικότερα από το Πρόγραµµα 

«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». 

 

Αντικείµενο της έκθεσης αποτελεί η επισκόπηση σε σχέση µε το δυναµικό του βιοαερίου 

στην Ελλάδα. Οι σελίδες που ακολουθούν συνοψίζουν τα σηµαντικότερα σηµεία του 

Πακέτου Εργασίας 2: Μελέτη ∆υναµικού Βιοαερίου και ειδικότερα των Παραδοτέων: 

2.1 Καταγραφή των υφιστάµενων µονάδων βιοαερίου 

2.2 Αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου 

2.3 Εκτίµηση της διαθεσιµότητας πρώτης ύλης 

2.4 Εκτίµηση της διάρθρωσης του αγροτικού τοµέα 

2.5 Αναβάθµιση βιοαερίου και έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου 

2.6 Αξιοποίηση του βιοαερίου 

2.7 Εκτίµηση επιπτώσεων  

 

βασιζόµενες στις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 από 

τους συµµετέχοντες στο έργο BIG>EAST.    

 

Το τεύχος αυτό αποτελεί µέρος µιας σειράς έξι εκθέσεων που αφορούν στις χώρες του 

έργου BiG>East: Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Λετονία, Ρουµανία και Σλοβενία. 

Απευθύνεται κυρίως σε πολιτικούς, ερευνητές, διαµορφωτές πολιτικής και το ευρύ κοινό.   
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2 Καταγραφή των υφιστάµενων µονάδων βιοαερίου 

 
2.1 Παρούσα κατάσταση  

Ο όρος «βιοαέριο» υποδηλώνει ένα µεγάλο εύρος όχι µόνο των τρόπων µε τους οποίους 

παράγεται αλλά και των τεχνολογιών µε τις οποίες αξιοποιείται. Βιοαέριο µπορεί να 

παραχθεί µε την χώνευση η µπορεί να συλλεχθεί από χώρους υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων. Κατά την διάρκεια του έτους 2007 δεκαπέντε µονάδες βιοαερίου 

λειτούργησαν στην Ελλάδα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1
1
. Η συλλογή των απαιτούµενων 

στοιχείων γίνεται µέσω µιας απογραφής που επαναλαµβάνεται από το ΚΑΠΕ σε ετήσια 

βάση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η εκµετάλλευση του βιοαερίου καλύπτει 

θερµικές ανάγκες των µονάδων. Παρ΄ όλα αυτά η εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής από βιαοέριο ανήλθε σε 37,4 MW και η παραγόµενη ηλεκτρική 

ενέργεια ανήλθε σε 155,9 GWh
2
. Το µεγαλύτερο τµήµα της ενέργειας παρήχθη στην 

Αθήνα λόγω της λειτουργίας µονάδων βιοαερίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυµάτων (ΕΕΛ) της Ψυτάλλειας και στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) Άνω Λιοσίων, χώροι οι οποίοι επεξεργάζονται υγρά και στερεά απόβλητα 

αντίστοιχα. 

 

 

Σχήµα 1: Μονάδες βιοαερίου στην Ελλάδα (σε λειτουργία το έτος 2007) 

                                                 
1
 ΚΑΠΕ, Βάση δεδοµένων ∆/νσης Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού. 

2
 ∆ΕΣΜΗΕ (www.desmie.gr) 
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2.2 Προοπτικές 

Βιοαέριο µπορεί να παραχθεί σχεδόν από όλα τα ήδη οργανικών αποβλήτων. Σήµερα στην 

Ευρώπη, υπάρχουν σχετικά περιορισµένοι όγκοι βιοαερίου που προέρχονται από ΕΕΛ, 

ΧΥΤΑ και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ο µεγάλος όγκος βιοαερίου το 2020 προβλέπεται 

ότι θα προέρχεται από µεγάλες κεντρικές µονάδες συγχώνευσης και κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις οι οποίες θα έχουν ενσωµατωθεί στην γενικότερη δοµή του τοµέα της 

κτηνοτροφίας και της επεξεργασίας τροφίµων
3
.  

 

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική καθώς η παραγωγή βιοαερίου 

προέρχεται κυρίως από ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και µια δύο βιοµηχανικές εφαρµογές. Αν και σε 

επίπεδο χώρας υπάρχει σηµαντικό δυναµικό οργανικών αποβλήτων και ειδικότερα ζωικά 

απόβλητα, σήµερα δεν υπάρχουν µικρής κλίµακας αγροτο-κτηνοτροφικές µονάδες (farm-

scale plants).  

 

Παρ΄ όλα αυτά στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας των ενεργειακών έργων και 

σύµφωνα µε στοιχεία της Ρυθµιστικής Ενέργειας (ΡΑΕ, 2008)οι περισσότερες αιτήσεις για 

Άδεια Παραγωγής αφορούν σε έργα βιοαερίου από ΧΥΤΑ ή ΕΕΛ. Ήδη έργα 

εγκατεστηµένης ισχύος 37MW λειτουργούν ενώ άλλα 3 έργα συνολικής ισχύος 12MW 

έχουν εξασφαλίσει Άδεια Παραγωγής από την ΡΑΕ (Πίνακας 1). Με δεδοµένη την 

δηµοσιοποιηµένη πρόθεση της ΕΥ∆ΑΠ για την επέκταση της εγκατάστασης στην 

Ψυτάλλεια κατά 4,25MW και τη δηµιουργία µονάδων στην Μεταµόρφωση (Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυµάτων) και στη νέα εγκατάσταση ΕΕΛ ∆υτικής Αττικής – Θριάσιο 

(0,19MW) εκτιµάται ότι 4-5 νέες µονάδες στην Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 

σχεδιασµού. Επιπρόσθετα, η ∆ΕΥΑ Λάρισας τον Οκτώβριο του 2007 αιτήθηκε στην ΡΑΕ 

για µονάδα βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Λάρισας στο Μακρυχώρι (θέση ∆.∆. Παραπόταµος).  

 

Πίνακας 1: Έργα Βιοαερίου µε Άδεια Παραγωγής
4
 

Θέση Αριθµός Άδειας Εγκατεστηµένη ισχύς Τύπος καυσίµου 

Ξάνθη Α∆.0310 9.5MW ∆ηµοτικά Απορρίµµατα 

Βόλος Α∆.0805 1.72MW ∆ηµοτικά Απορρίµµατα  

Λάρισα Α∆. 0841 0.6MW Βιολογικός Καθαρισµός  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Nielsen J. and P. Oleskowicz-Popiel (2007): The future of Biogas in Europe: Visions and Targets until 

2020, European Biogas Workshop The Future of Biogas in Europe – III, Esbjerg, Denmark. 
4  

 Ρυθµιστική
 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), www.rae.gr 
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3 Χρήση των αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου 
 

Πρώτη ύλη για µονάδες ΑΧ µπορεί να προέλθει κυρίως από τρεις µεγάλες κατηγορίες 

(πηγές αποβλήτων): 

• ∆ηµοτικά απόβλητα (πχ. αέριο χωµατερής και βιολογικούς καθαρισµούς) 

• Βιοµηχανικά απόβλητα (πχ. τυροκοµεία, βιοµηχανίες ποτών και τροφίµων, 

σφαγεία) 

• Αγροτικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες (πχ. απόβλητα βουστασίων, 

χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών µονάδων, ενεργειακές καλλιέργειες και 

αγροτικά υπολείµµατα). 

 

Οι παραγόµενες ποσότητες δηµοτικών στερεών αποβλήτων διατίθενται σε χώρους ταφής 

απορριµµάτων όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται παράγοντας αέριο χωµατερής. Για το 

λόγο αυτό, το αέριο χωµατερής αποτελεί ένα ελκυστικό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρισµού 

και θερµότητας και είναι µία ήδη γνωστή και δοκιµασµένη τεχνολογία στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, το βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση των λυµάτων των 

βιολογικών καθαρισµών χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.   

 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία 

σε ότι αφορά στην συλλογή, την ανακύκλωση και στην ανάπτυξη υποδοµών. Η συνολική 

παραγόµενη ποσότητα αστικών απορριµµάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε την τελευταία 

δεκαετία από 3,2 εκατοµµύρια τόνους το 1995 σε 4,447 εκατοµµύρια τόνους το 2000 και 

4,710 εκατοµµύρια τόνους το 2003. Εκτιµάται ότι το 2006 η παραγωγή απορριµµάτων 

ανήλθε στα 5 εκατοµµύρια τόνους. Η διάθεση των απορριµµάτων σε χώρους ταφής 

αποτελεί την βασική µέθοδο διαχείρισης (πάνω από το 90% των παραγόµενων 

ποσοτήτων).   

 

Η ΚΥΑ 50910/2727/03 αντικατοπτρίζει την δέσµευση της Ελλάδας να κλείσει όλες τις 

παράνοµες χωµατερές έως ο τέλος του 2008 και να µειώσει το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα 

των απορριµµάτων στο 35% το 2020. Ενδιάµεσοι στόχοι είναι: 75% το 2010 και 50% το 

2013. Οι στόχοι θα επιτευχθούν µε την ανακύκλωση και την λειτουργία µονάδων 

κοµποστοποίησης σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας και µε την πλήρη εφαρµογή 

συστηµάτων διαχωρισµού επιλεγµένων ρευµάτων αποβλήτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν 

υπάρχει ειδικό σύστηµα διαλογής στην πηγή του οργανικού κλάσµατος των δηµοτικών 

αστικών αποβλήτων. 

 

Η επεξεργασία των λυµάτων σε όλη την Ευρώπη έχει βελτιωθεί σηµαντικά συγκρινόµενη 

µε την δεκαετία του ΄80. Οι δράσεις στον τοµέα αυτό βασίζονται στην Οδηγία 91/271/ΕΚ. 

Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει στη διαχείριση των λυµάτων και το 2006 το 74% περίπου 

του πληθυσµού εξυπηρετούνταν από Βιολογικούς Καθαρισµούς. Σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2008 θα εξυπηρετείται το 90% του πληθυσµού και στο 

άµεσο µέλλον 151 νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων θα κατασκευαστούν σε 

όλη την Ελλάδα.     
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Η παραγωγή βιοαερίου από µία σειρά βιοµηχανικών αποβλήτων αποτελεί επίσης 

ελκυστική εναλλακτική για τον βιοµηχανικό τοµέα στην Ελλάδα. Σε περιπτώσεις όπως οι 

βιοµηχανίες τροφίµων τα απόβλητα περιέχουν µεγάλες ποσότητες βιοαποικοδοµήσιµης 

οργανικής ύλης, µε τρόπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου και 

χρήση της θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή η αναερόβια 

χώνευση µπορεί να θεωρηθεί ως µία µέθοδος παραγωγής ενέργειας παρά ως µέθοδος 

διαχείρισης αποβλήτων.   

 

Στην Ελλάδα τα πρόβατα και οι αίγες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των πληθυσµών 

ζώων και εκτρέφονται από βοσκούς. Το µεγαλύτερο ποσοστό της κτηνοτροφίας είναι 

εκτατική και οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων διασπείρονται στο έδαφος
5
.  

 

∆εδοµένου ότι η κτηνοτροφία είναι εκτατική οι δυνητικοί χρήστες της παραγωγής 

βιοαερίου είναι κτηνοτροφικές µονάδες και µάλιστα µεσαίου και µεγάλου µεγέθους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό δυναµικό οργανικών 

αποβλήτων και κυρίως ζωικών δεν υπάρχει µονάδα βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος. 

Επιπρόσθετα, µία κεντρική µονάδα ΑΧ αποτελεί µία εφικτή εναλλακτική και υποσχόµενη 

λύση για το µέλλον.    

 

Γενικά στην Ελλάδα, η Αναερόβια χώνευση (ΑΧ) χρησιµοποιείται ως µία µέθοδος 

διαχείρισης αποβλήτων και δεν συνοδεύεται από την παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας 

(τουλάχιστον όχι σε ευρεία κλίµατα µέχρι στιγµής). Η προσέγγιση είναι αυτή της διάθεσης 

των αποβλήτων µετά από κάποια επεξεργασία παρά η υιοθέτηση µιας γνωστής και 

ολοκληρωµένης τεχνολογίας όπως η αναερόβια χώνευση για την παράλληλη παραγωγή 

βιοαερίου και την χρήση του υπολείµµατος ως εδαφοβελτιωτικό. Επιπρόσθετα, η διάθεση 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων δεν έχει δηµιουργήσει σηµαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ως τώρα σε σύγκριση µε άλλα κράτη µέλη (πχ. χώρες της ∆υτικής Ευρώπης). 

Έτσι, η υλοποίηση σχηµάτων βιοαερίου για την µείωση της ρύπανσης των υδάτων και του 

εδάφους δεν ήταν τόσο επιτακτική µέχρι σήµερα. Με την διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης 

και την κατάλληλη υποδοµή οι συνθήκες για την δηµιουργία µονάδων βιοαερίου στην 

Ελλάδα είναι µία επιλογή. Οι επιλογές χωροθέτησης των µονάδων είναι πολλές και οι 

µονάδες µπορεί να βρίσκονται κεντρικά ή αποκεντρωµένα αναλόγως τις απαιτήσεις.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Chatziathanassiou A., I. Boukis (2000). Constrains and Strategy for the Development of Anaerobic Diges-

tion in Livestock Farming in Greece. !st World Conference on Biomass for Energy and Industry, Sevilla 

Spain 5-9 June 2000. 
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4 ∆ιαθεσιµότητα πρώτης ύλης και διάρθρωση του αγροτικού τοµέα 
 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν συνοψίζουν τα ευρύµατα των παραδοτέων των υποέργων 

2.3 και 2.4 που συντάχθηκαν από την MANGUS, τους Ρουµάνους εταίρους του έργου  

BIG>EAST.  

 

4.1 Ενεργειακές καλλιέργειες 

Το Σχήµα 2 παρουσιάζει το θεωρητικό δυναµικό των ενεργειακών καλλιεργειών που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επενδύσεις βιοαερίου στην Ελλάδα. Οι ενεργειακές 

καλλιέργειες στην παρούσα εκτίµηση αφορούν στο σύνολο της βιοµάζας που παράγεται 

στις καλλιεργούµενες εκτάσεις. Το µεγαλύτερο τµήµα του δυναµικού αυτού 

χρησιµοποιείται για παραγωγή τροφίµων και στην κτηνοτροφία. Η χωρική κατανοµή του 

δείχνει την ύπαρξη του υψηλότερου δυναµικού στην περιφέρεια GR12 (Κεντρική 

Μακεδονία) και του χαµηλότερου στην  GR22 (Ιόνια νησιά) 

 
Σχήµα 2: ∆υναµικό πρώτης ύλης προερχόµενο από ενεργειακές καλλιέργειες 

 

4.2 Γεωργικά υπολείµµατα  

Τα γεωργικά υπολείµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας. Κάποια 

από αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για παραγωγή βιοαερίου. Η συνολική 

ποσότητα γεωργικών υπολειµµάτων καθορίζει το «θεωρητικό δυναµικό». Όµως δεν είναι 

τεχνικά διαθέσιµα όλα τα υπολείµµατα. Τα υπολείµµατα από ετήσιες καλλιέργειες (πχ. 

καλαµπόκι, βαµβάκι, δηµητριακά), ελαιόδεντρα και αµπέλια αποτελούν τις βασικές 

κατηγορίες αγροτικών υπολειµµάτων στην Ελλάδα. Ένα τµήµα από αυτά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας γενικά, και κάποιο από αυτά για παραγωγή 

βιοαερίου (θεωρητικό δυναµικό) (Σχήµα 3). Η παραγωγή υπολειµµάτων ανά εκτάριο 
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βασίστηκε σε βιβλιογραφικά δεδοµένα 
6
 και δεδοµένα της Eurostat. Τα ζωικά απόβλητα 

εκτιµήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά είδη και βάρος των ζώων και την 

παραγωγή αποβλήτων τους ανά έτος σε λίτρα (Σχήµα 4). Τα πιο σηµαντικά είδη 

αποβλήτων για εκµετάλλευση βιοαερίου είναι αυτά των βοοειδών, των χοίρων και των 

πτηνών. Τα ζωικά απόβλητα των άλλων ζώων, όπως τα πρόβατα και οι αίγες σκορπίζονται 

στις βοσκούµενες εκτάσεις και για τον λόγο αυτό δεν µπορούν να αξιοποιηθούν (εκτατική 

κτηνοτροφία).  

 
 

 

Σχήµα 3: Αγροτικά υπολείµµατα από την πρωτογενή παραγωγή (γεωργία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Energy Potential of Biomass – research in Greece region, Apostolakis – Kyritsis – Souter, 1987 
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Σχήµα 4: Αγροτικά απόβλητα από την δευτερογενή παραγωγή (κτηνοτροφία) 

 

4.3 ∆ηµοτικά απόβλητα και λύµατα 

Σύµφωνα µε δεδοµένα για τον πληθυσµό και τον τουρισµό στην Ελλάδα και την µέση 

παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο και ηµέρα (1.14kg/κάτοικο/ηµέρα για το 2001 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/23.12.2003) και ανά τουρίστα (ενδεικτικά θεωρήθηκε 

η ίδια παραγωγή) και την αναλογία των ζυµώσιµων υλικών (47% για το 2001 σύµφωνα µε 

την ΚΥΑ 50910/2727/23.12.2003) τα Σχήµατα 5 και 6 δείχνουν την παραγωγή 

οργανικών δηµοτικών στερεών αποβλήτων και τα λυµάτων αντίστοιχα.  

 

 
Σχήµα 5: Οργανικά ∆ηµοτικά Στερεά απόβλητα  
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Σχήµα 6: Λύµατα 

 

4.4 ∆υναµικό βιοαερίου 

Τα βασικά ευρήµατα του υποέργου 2.3 ήταν τα ακόλουθα: 

• Μόνο το θεωρητικό δυναµικό εκτιµήθηκε, στα πλαίσια του έργου, σύµφωνα µε 

την συνολική παραγωγή βιοµάζας. Η εκτίµηση της δυνητικής παραγωγής 

βιοαερίου βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι µονάδες βιοαερίου θα αναπτυχθούν 

πρώτα εκµεταλλευόµενες τα οργανικά απόβλητα και µετά τις ενεργειακές 

καλλιέργειες. 

• Η ετήσια παραγωγή βιοµάζας και η αντίστοιχη θεωρητική παραγωγή βιοαερίου 

στις έξι χώρες παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι εκτιµήσεις δεν 

λαµβάνουν υπόψη τις ενεργειακές καλλιέργειες. Η Ελλάδα εµφανίζει υψηλό 

δυναµικό για παραγωγή βιοαερίου σε ότι αφορά στον αγροτικό τοµέα (αγροτικά 

υπολείµµατα και ζωικά απόβλητα) και αέριο χωµατερών.   

• Η εκτίµηση ότι το 30%
78910

 των οργανικών αποβλήτων της γεωργίας και των 

δηµοτικών αποβλήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή βιοαερίου δίνει 

ένα αποτέλεσµα της τάξης των 30TWh/έτος στις πέντε χώρες (εκτός της 

Κροατίας). 

 

                                                 
7
 Nielsen C., Larsen J., Iversen F., Morgen C., Holm Christensen B. (2005), Integrated biomass utilization 

system. Baltic Biorefienry Symposium, Aalborg University Esbjerg. 
8
 Kim. S., Dale B.E., (2004), Global potential bioethanol production from wasted crops and crop residues. 

“Biomass and Bioenergy”,Vol.26, 361-375. 
9
 Sanders J., (2005) Biorefinery, the bridge between Agriculture and Chemistry. Wageningen University and 

Research centre. IEA Workshop: Energy Crops & Bioenergy, Utrecth, NL, 22.th ofSeptember, 2005. 
10

 Robert D. Perlack, Lynn L. Wright, Anthony F. Turhollow, Robin L. Graham, et al. Environmental Sci-

ences Division, Oak Ridge National Laboratory: Biomass as feedstock for a bioenergy and bioproducts in-

dustry: the technical feasibility of a billion-ton annual supply, 2005 



 BiG>East 

 12 

 
 

4.5 ∆οµή του αγροτικού τοµέα 

Τα στοιχεία για την Ελλάδα προέκυψαν κυρίως από την Απογραφή Γεωργίας-

Κτηνοτροφίας 1999-2000 και την Έρευνα Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του 2006. Τα βασικά 

αποτελέσµατα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 1999-2000 είναι τα ακόλουθα: 

• Στην Ελλάδα υπάρχουν 817.060 εκµεταλλεύσεις µε συνολική έκταση 3.875.180 

εκτάρια. 

• Υπάρχουν 394.950 εκµεταλλεύσεις µε έκταση 440.020 εκτάρια µε µέσο όρο ανά 

εκµετάλλευση τα 2 εκτάρια. Το µεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται µεταξύ 2-5 

εκτάρια µε συνολική έκταση 797.380 εκτάρια (226.500 εκµεταλλεύσεις). Οι 

περιοδικές καλλιέργειες κυριαρχούνται από σκληρό σιτάρι (587.190 εκτάρια), 

µαλακό σιτάρι (157.420 εκτάρια), βαµβάκι (382.800 εκτάρια), βιοµηχανικά φυτά 

(476.360 εκτάρια) και καλαµπόκι (183.320 εκτάρια). Οι µόνιµες καλλιέργειες 

κυριαρχούνται από τα ελαιόδεντρα (737.160 εκτάρια). 

• Το ζωικό κεφάλαιο αποτελείται κυρίως από πρόβατα και αίγες (8.752.670 και 

5.327.200 ζώα αντίστοιχα). Υπάρχουν επίσης 28.330 εκµεταλλεύσεις µε 652.390 

βοοειδή και 36.250 εκµεταλλεύσεις µε 969.850 χοίρους. 

 

Σύµφωνα µε την Έρευνα Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του 2006: 

• Το ζωικό κεφάλαιο αποτελείται κυρίως από πρόβατα και αίγες (119.355 

εκµεταλλεύσεις µε 9.031.645 ζώα και 123.348 εκµεταλλεύσεις µε 4.986.423 ζώα 

αντίστοιχα). Υπάρχουν επίσης 23.437 εκµεταλλεύσεις µε 684.057 βοοειδή και 

34.721 εκµεταλλεύσεις µε 1.055.057 χοίρους. 

• Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν 1.273 εκµεταλλεύσεις και στην Θεσσαλία 

735 εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 50 βοοειδή. Την ίδια περίοδο υπάρχουν 
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238 εκµεταλλεύσεις στην Θεσσαλία και 127 εκµεταλλεύσεις στην ∆υτική Ελλάδα 

µε περισσότερους από 100 χοίρους (Πίνακας 2 και 3).  

 

Πίνακας 2: Εκµεταλλεύσεις µε βοοειδή ανά περιφέρεια κατά µέγεθος, το 2006 

 

 
 

Πίνακας 2: Εκµεταλλεύσεις µε χοίρους ανά περιφέρεια κατά µέγεθος, το 2006 
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5 Αναβάθµιση βιοαερίου και έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου 
 

5.1 ∆ίκτυο φυσικού αερίου 

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα µπορεί να συγκριθεί 

σε µέγεθος µόνο µε τον εξηλεκτρισµό της χώρας. Το φυσικό αέριο είναι µία 

αποτελεσµατική και σύγχρονη µορφή ενέργειας, περιβαλλοντικά φιλική και ασφαλής. Το 

Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (Σχήµα 7) περιλαµβάνει
11,12,13

: 

• Tον κεντρικό αγωγό µεταφοράς αερίου συνολικού µήκους 599 χλµ. ο οποίος 

εκτείνεται από τον Προµαχώνα έως το Λαύριο Αττικής και από την Θεσσαλονίκη 

έως τους Κήπους. 

• Κλάδους µεταφοράς, συνολικού µήκους 566 χλµ. που συνδέουν τις περιοχές της 

χώρας (την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, το Πλατύ 

Ηµαθίας, το Βόλο, την Βοιωτία, τα Οινόφυτα, την Αττική). Με την ολοκλήρωση 

του κλάδου της Κορίνθου το φθινόπωρο του 2007 το δίκτυο µεταφοράς θα 

ανέρχεται στα 600km. Εντός του 2007 ξεκίνησαν τα έργα για κατασκευή κλάδων 

προς ∆υτική Θεσσαλία και Εύβοια πρόσθετου µήκους 119 χλµ. 

• τους Μετρητικούς και Ρυθµιστικούς σταθµούς φυσικού αερίου. 

• το Κέντρο Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου. 

• Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία 

και στην Ξάνθη. 

 

 

Πηγή: ∆ΕΣΦΑ, 2008  

Σχήµα 7: Το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου 

                                                 
11
∆ΕΠΑ (2006), Ετήσια Έκθεση 

12
 Ιστοσελίδα ∆ΕΠΑ, www.depa.gr 

13
 Ιστοσελίδα ∆ΕΣΦΑ, www.desfa.gr 
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5.2 Χαρακτηριστικά του δικτύου  

Το φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα µας µέσω αγωγών υψηλής πίεσης. Η πορεία του 

συνεχίζεται µέσα από δίκτυα µέσης πίεσης (19bar), που έχουν αποδέκτες βιοµηχανικούς 

καταναλωτές, καθώς και µέσα από δίκτυα χαµηλής πίεσης (4bar) που εξυπηρετούν 

οικιακές, εµπορικές και βιοµηχανικές χρήσεις. 

 

Ο αγωγός που διασχίζει τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα έχει διάµετρο 28 ίντσες και 

συνδέεται στον ελληνικό κεντρικό αγωγό Βορά-Νότου (ελληνο-βουλγαρικά σύνορα µέχρι 

την Αττική) ο οποίος είναι αγωγός υψηλής πίεσης (70bar) µε διάµετρο 28 ίντσες επίσης 
14

. 

Τα 87km µεταξύ Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Κήπων και οι κλάδοι µεταφοράς που 

συνδέουν τις περιοχές της χώρας αποτελούνται από αγωγούς υψηλής πίεσης. 

 

∆ίκτυα µέσης πίεσης έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε Αττική, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, Θήβα, ευρύτερη περιοχή Χαλκίδας, Λαµία, 

Πλατύ Ηµαθίας, Κιλκίς, Σέρρες, ∆ράµα, Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή. 

∆ίκτυα χαµηλής πίεσης έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε Αττική, 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, Κιλκίς, Ξάνθη, Κοµοτηνή. ∆ίκτυα µέσης και 

χαµηλής πίεσης επεκτείνονται σε περιοχές όπως η Κεντρική Ελλάδα και Εύβοια, η 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική Μακεδονία από τις ΕΠΑ
13

. 

 

5.3 Τεχνικές απαιτήσεις για έγχυση του βιοµεθανίου στο δίκτυο του φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο είναι µείγµα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση. Αποτελείται κυρίως 

από µεθάνιο (CH4) και ανήκει στη 2
η
 Οικογένεια των αερίων καυσίµων. Για τα φυσικά 

αέρια έχει οριστεί µια κατάσταση αναφοράς που καλείται «κανονική» κατάσταση και σε 

αυτή ανάγονται οι ποσότητές τους. Αυτή είναι οι 273,15Κ (0 
0
C) για τη θερµοκρασία και 

1,01325 bar για την πίεση. 

 

Η Υπουργική Απόφαση ∆1/1227/2007 «Καθορισµός διαδικασίας σύναψης, περιεχοµένου 

και όρων των συµβάσεων για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και για τη χρήση 

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού αερίου» (ΦΕΚ 135/B/5.02.2007), καθορίζει την 

διαδικασία σύναψης, το περιεχόµενο και τους όρους των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου που συνάπτονται για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και τη χρήση του 

Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) και ειδικότερα το τµήµα του Ε.Σ.Φ.Α. 

που αποτελεί το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Μ.Φ.Α.). 

 

5.4 ∆υνατότητα έγχυσης βιοµεθανίου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του νόµου 3428/27.12.2005 «Απελευθέρωση της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α/2005):  

«Η χρήση Συστηµάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού επιτρέπεται 

και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιοµάζα και άλλων τύπων 

αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές 

ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χηµικά χαρακτηριστικά 

των αερίων αυτών». 

 

                                                 
14 
Υπουργείο Ανάπτυξης (2007). 1η Έκθεση για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Ελλάδας 

2008-2020 Μέρος 1, Αθήνα, Αύγουστος.. 
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6 Χρήση του βιοαερίου 
 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν συνοψίζουν το παραδοτέο του υπο-έργου 2.6 «τεχνικές 

δυνατότητες για την χρήση του βιοαερίου στην Ανατολική Ευρώπη» που συντάχθηκε από 

τους κ.κ Tobias Finsterwalder και Dominik Rutz. 

 

6.1 ∆υνατότητες παραγωγής βιοαερίου 

Οι δυνατότητες για την παραγωγή βιοαερίου στις χώρες στόχο του έργου BiG>East είναι 

µεγάλες, ειδικά στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η υλοποίηση έργων βιοαερίου θα 

δώσει την δυνατότητα για αποδοτική και περιβαλλοντικά αειφορική διάθεση των 

αποβλήτων, ενώ την ίδια στιγµή η παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας θα 

βοηθήσει στην µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα των περιοχών αυτών. Γενικά, οι 

εµπλεκόµενες χώρες διαθέτουν ικανή υποδοµή και πλαίσιο για την συλλογή αποβλήτων 

και ζωικών κοπριών, καθώς και σηµαντικό δυναµικό στην ανάπτυξη ενεργειακών 

καλλιεργειών.   

 

Υπάρχουν ικανά ρεύµατα αποβλήτων για να υποστηρίξουν µία ποικιλία τεχνολογιών 

βιοαερίου και η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι τέτοια που επιτρέπει την ανάπτυξη 

οικονοµιών κλίµακας. Οι µονάδες βιοαερίου µπορούν να δηµιουργηθούν κοντά σε 

υπάρχουσες πηγές αποβλήτων, βιοµηχανικές ή αγροτικές υποδοµές, απαιτώντας µε τον 

τρόπο αυτό πολύ µικρά επιπρόσθετα µεταφορικά κόστη. Οι εµπλεκόµενες χώρες έχουν 

επίσης σηµαντικούς αγροτικούς τοµείς οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την 

παροχή αποβλήτων, όσο και την αγορά για τα παραπροϊόντα της παραγωγής βιοαερίου 

όπως το κοµπόστ και το υγρό εδαφοβελτιωτικό.  

 

Για τον λόγο αυτό µε υποδοµές και εφοδιαστικές αλυσίδες στο µεγαλύτερο µέρος τους 

ήδη εγκατεστηµένες και µε τις απαιτούµενες ποσότητες αποβλήτων και έναν υγιή 

αγροτικό τοµέα, οι προοπτικές είναι θετικές. Οι επιλογές για την χωροθέτηση µονάδων 

είναι πολλές τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωµένες ανάλογα τις απαιτήσεις.  

 

6.2 Τεχνολογίες  

Απόβλητα για τροφοδότηση µονάδων βιοαερίου µπορούν να συµπεριλάβουν τα οικιακά 

υπολείµµατα τροφών, απόβλητα χώρων εστίασης ή supermarkets, βιοαπόβλητα και 

απόβλητα κήπων, ζωικά απόβλητα, άχυρο, λύµατα, απόβλητα µονάδων επεξεργασίας 

τροφίµων, και άλλα οργανικά βιοµηχανικά απόβλητα, καθώς και ενεργειακές καλλιέργειες 

όπως ενσίρωµα καλαµποκιού και χορτονοµή. Κατά βάση όλα τα οργανικά και 

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

βιοαερίου.  
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Τα συστήµατα βιοαερίου που χρησιµοποιούν ενεργειακές καλλιέργειες ως πρώτη ύλη είναι 

τεχνολογικά απλά και αξιόπιστα. Τα συστήµατα βιοαερίου που επεξεργάζονται απόβλητα 

είναι κάπως πιο πολύπλοκα, λόγω της ανάγκης απαλλαγής από µολυσµατικούς 

παράγοντες, αλλά και εδώ οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Τα οργανικά υλικά χωνεύονται 

σε µεγάλες δεξαµενές µε αναερόβια διαδικασία παράγοντας βιοαέριο, το οποίο στη 

συνέχεια χρησιµοποιείται ως καύσιµο.   

 

Το υδαρές υλικό στο τέλος της διαδικασίας γνωστό ως χωνεµένο υπόλειµµα µπορεί να 

διαχωριστεί στο στερεό τµήµα, το οποίο αποτελεί κοµπόστ υψηλής ποιότητας και ένα 

υγρό πλούσιο σε θρεπτικά κατάλληλο για απευθείας διάθεση στους αγρούς ως 

εδαφοβελτιωτικό.  

 

6.3 Χρήση του βιοαερίου  

Το βιοαέριο είναι ένας ευέλικτος ενεργειακός φορέας, κατάλληλος για πολλές 

διαφορετικές εφαρµογές. Αυτές συµπεριλαµβάνουν την ηλεκτροπαραγωγή, την παραγωγή 

θερµότητας, τη συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) και τη χρήση 

του στις µεταφορές. Οι τεχνολογίες αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο βιοαερίου που 

διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου BiG>East www.big-east.eu. Η αναβάθµιση του 

βιοαερίου στην ποιότητα του φυσικού αερίου (βιοµεθάνιο) και η έγχυσή του στο δίκτυο 

του φυσικού αερίου περιγράφεται στο παραδοτέο του έργου BiG>East µε τίτλο “Biogas 

purification and assessment of the natural gas grid in Southern and Eastern Europe” το 

οποίο βρίσκεται διαθέσιµο στην ίδια ιστοσελίδα. Παρ΄ όλα αυτά η τεχνολογία αυτή είναι 

ακόµη νέα και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Η εφαρµογή της τεχνολογίας αναβάθµισης 

του βιοαερίου προτείνεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σε χώρες µε εµπειρία στην 

παραγωγή βιοαερίου, όπως η Γερµανία, όπου 22 τέτοιοι σταθµοί βρίσκονται υπό 

κατασκευή.     

 

Για την χρήση του βιοαερίου στις χώρες στόχο του έργου, θα ήταν εφικτό, όλα τα 

συστήµατα και τµήµατα να κατασκευαστούν και να εγκατασταθούν χρησιµοποιώντας 

εγχώρια τεχνολογία και ανθρώπινο δυναµικό. Η τεχνολογία θα πρέπει επίσης να είναι 

απλή παρά πολύπλοκη, καθώς οι απλές τεχνολογίες είναι πιο συµπαγείς, εύκολες στην 

συντήρηση και κατάλληλες για τις υπάρχουσες τοπικές υποδοµές, σε περιπτώσεις όπου 

βρίσκονται στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης.  

 

Το πιο κατάλληλο σύστηµα για τις χώρες στόχο του έργου BiG>East θεωρείται η 

συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) σε µηχανή καύσης. Η 

τεχνολογία ΣΗΘ έχει καταστεί τυποποιηµένη τεχνολογία για την χρήση του ηλεκτρισµού 

και της θερµότητας.  Η ΣΗΘ από βιοαέριο θεωρείται πολύ αποδοτική για την παραγωγή 

ενέργειας. Πριν από αυτή το βιοαέριο πρέπει να  αφυδατωθεί και να ξηρανθεί. Μία 

µηχανή ΣΗΘ έχει απόδοση µέχρι 90% και παράγει 35% ηλεκτρική ενέργεια και 65% 

θερµότητα. Ένα σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική και ενεργειακή αποδοτικότητα της 

ΣΗΘ είναι η χρήση της παραγόµενης θερµότητας. Συνήθως, ένα µέρος της θερµότητας 

χρησιµοποιείται στους χωνευτές (θερµότητα διεργασίας) και περίπου τα 2/3 της 

παραγόµενης ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες χρήσεις. 

 

Πολλές µονάδες βιοαερίου σε χώρες µε καλή εγγυηµένη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια 

(feed-in tariffs) και κανένα κίνητρο για την χρήση της θερµότητας, όπως η Γερµανία, 
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λειτούργησαν µόνο για ηλεκτροπαραγωγή, χωρίς χρήση της θερµότητας. Λόγω της 

απώλειας εσόδων από την πώληση της θερµότητας (και κάποιων άλλων λόγων όπως η 

αυξανόµενη τιµή των ενεργειακών καλλιεργειών), πολλοί ιδιοκτήτες µονάδων βιοαερίου 

στη Γερµανία αντιµετώπισαν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα το 2007 και 2008. Οι νέες 

µονάδες που θα δηµιουργηθούν στις χώρες στόχο του έργου θα πρέπει, για το λόγο αυτό, 

να συµπεριλάβουν την χρήση της θερµότητας στον συνολικό σχεδιασµό. 

 

Η θερµότητα από το βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές διεργασίες, 

αγροτικές δραστηριότητες ή θέρµανση χώρων. Η πιο κατάλληλη χρήση της θερµότητας 

είναι η βιοµηχανία, καθώς οι απαιτήσεις είναι σταθερές ολόκληρο το έτος. Στις 

βιοµηχανικές εφαρµογές σηµαντικός παράγοντας είναι η θερµοκρασία Η χρήση της 

θερµότητας για θέρµανση χώρων  (µίνι-δίκτυα ή τηλεθέρµανση) είναι µία ακόµη 

εναλλακτική αν και απαιτούνται µεγάλα φορτία τον χειµώνα και µικρά το καλοκαίρι. Η 

θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης για ξήρανση ή για διαχωρισµό του 

χωνεµένου υπολείµµατος. Τέλος, η θερµότητα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµένα συστήµατα «ηλεκτρισµού, θερµότητας, δροσισµού». Αυτή η διεργασία είναι 

γνωστή από τα ψυγεία και χρησιµοποιείται π.χ. για την εν ψυχρώ αποθήκευση τροφίµων ή 

τον κλιµατισµό.   
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7 Εκτίµηση των επιπτώσεων  
 

7.1 Περιβαλλοντικά ζητήµατα 

 

Ατµοσφαιρικό περιβάλλον και εκποµπές 

Η Αθήνα αποτελεί το γνωστότερο αστικό κέντρο µε ατµοσφαιρική ρύπανση στη χώρα. Αν 

και τα επεισόδια ρύπανσης στις αγροτικές περιοχές είναι σπάνια η αναερόβια χώνευση 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην µείωση των αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

(ΑΦΘ) και ειδικότερα του CO2, καθώς η αξιοποίηση του βιοαερίου προσφέρει την 

δυνατότητα αντικατάστασης των ορυκτών καυσίµων. Ειδικά στην περίπτωση της 

βέλτιστης αξιοποίησης του βιοαερίου το συνολικό ισοζύγιο εκποµπών από την αναερόβια 

χώνευση είναι θετικό. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και το βιοαέριο αποτελεί ενεργειακή πηγή µικρής συνεισφοράς 

σε άνθρακα, οι ποσότητες εξαρτώνται από τον τρόπο που παράγεται το βιοαέριο. Στην 

περίπτωση όπου το βιοαέριο προέρχεται από υπολείµµατα, απόβλητα, ή ενεργειακές 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε εγκαταλελειµµένα εδάφη, τότε παρουσιάζονται 

πλεονεκτήµατα σε ότι αφορά στα ΑΦΘ. Αντίθετα, η µετατροπή καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων για την παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών και βιοκαυσίµων δηµιουργεί ένα 

«δάνειο άνθρακα» εκλύοντας περισσότερο CO2 από ότι η συνολική µείωση που παρέχει 

αυτή η πρώτη ύλη αντικαθιστώντας ορυκτά καύσιµα (σε ανάλυση κύκλου ζωής). Για το 

λόγο αυτό οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θετικές επιδράσεις της αξιοποίησης του 

βιοαερίου απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση και σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη θέση και 

έργο.  

 

Το αναθεωρηµένο Εθνικό Πρόγραµµα για τις κλιµατικές αλλαγές, εκτιµά ότι η διείσδυση 

των ΑΠΕ µπορεί να συνεισφέρει µείωση των εκποµπών CO2 της τάξης των 4,5 Mt CO2-

eq. Μεταξύ άλλων εκτιµάται ότι η Αναερόβια Χώνευση ζωικών αποβλήτων χοίρων (35% 

των ζώων το 2010 και 50% των ζώων το 2015 αντίστοιχα) µπορούν να συνεισφέρουν σε 

µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά 60.000t CO2-eq το 2010 και 83.000t CO2-eq το 

2015.  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΚΑΠΕ
15

, βασιζόµενες σε συντηρητικά σενάρια, υπολογίζεται 

ότι η Αναερόβια Χώνευση ζωικών αποβλήτων και αποβλήτων σφαγείων και 

γαλακτοβιοµηχανιών θα µπορούσε να τροφοδοτήσει µονάδες συµπαραγωγής συνολικής 

ισχύος 350 MW µε µέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1.121.389 ΜWhe. Αυτό 

σηµαίνει µία έµµεση µείωση CO2 της τάξης των 729kt ανά έτος. 

 

 

                                                 

15
 Ζαφείρης Χρήστος (2007). Biogas in Greece. Current situation and prospectives. European Biogas Work-

shop proceedings “The Future of Biogas in Europe – III”, University of Southern Denmark Esbjerg, Den-

mark 14-16 June 2007. 
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Οι οσµές είναι επίσης ένα πρόβληµα που εξαρτάται από κάθε συγκεκριµένη θέση και  

προκύπτει κυρίως από την διαχείριση της πρώτης ύλης και την αποθήκευσή της στην 

µονάδα βιοαερίου και την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Μερικές από τις συστάσεις 

για µέτρα ελέγχου των οσµών είναι αυτές του περιορισµένου χρόνου αποθήκευσης, των 

διαδικασιών προσεκτικής διαχείρισης, της χρήσης συσκευών απόσµησης, όπου απαιτείται 

η χρήση τέτοιων συσκευών και η κάλυψη των επιµέρους τµηµάτων.  

 

Έδαφος και Υδάτινοι πόροι 

Σε ότι αφορά στα απόβλητα υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές στη χρήση των 

εκροών (ιλύς) των βιολογικών καθαρισµών στη γεωργία (Υ.Α. 80568/4225/91, η οποία 

εναρµονίζει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 86/278/EΚ). Η Υπουργική αυτή απόφαση θέτει 

όρια για τις συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στην ιλύ και στην συνολική συγκέντρωση 

βαρέων µετάλλων στο έδαφος, µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης, περιπτώσεις όπου 

η χρήση απαγορεύεται, κ.λπ. Σε αυτή την Υπουργική απόφαση υπάρχουν επίσης όρια της 

ποσότητας βαρέων µετάλλων που µπορούν να διατεθούν στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις 

ανά έτος (mg/εκτάριο/έτος) µε βάση µέσο όρο δεκαετίας. 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/676/ΕΕΚ για τη νιτρορύπανση (ΚΥΑ 

195652/1906/1999, ΦΕΚ 1575/B), επτά ευαίσθητες περιοχές σχετικά µε τον κίνδυνο 

ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες έχουν επιλεγεί (πεδιάδες Θεσσαλίας, Κωπαίδας, 

Αγρολίδας, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας-Άρτας και οι λεκάνες του Πηνειού και του 

Στρυµόνα). Στις περιοχές αυτές η εφαρµογή ειδικών Προγραµµάτων ∆ράσης έχουν 

σχεδιαστεί και είναι υποχρεωτικά για τους αγρότες των περιοχών αυτών.  

 

Παράλληλα, τα ζωικά απόβλητα, λύµατα οικισµών και αγροτο-βιοµηχανικά απόβλητα 

µπορεί να περιέχουν ουσίες (βακτήρια, ιούς, παράσιτα, βαρέα µέταλλα, επιβλαβείς 

οργανικές ουσίες) που δυνητικά µπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη δηµόσια υγεία ή 

το περιβάλλον
16

.  

 

Τοπίο και χρήση γης 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ
17

 θέτει 

κανόνες χωροθέτησης των έργων αυτών ανάλογα µε την µορφή ΑΠΕ και την γεωγραφική 

ενότητα. Σε ότι αφορά στο βιοαέριο ως κατάλληλοι χώροι θεωρούνται οι περιοχές που 

βρίσκονται κοντά στην παραγωγή και διάθεση της πρώτης ύλης. Το Πλαίσιο προσδιορίζει 

κατηγορίες ζωνών αποκλεισµού, αλλά δεν υποδεικνύει συγκεκριµένες θέσεις (όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση των αιολικών).    

 

 

 

 

                                                 

16 
European Parliament 2008.

 
Report on sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU legisla-

tion (2007/2107(INI)). 
17

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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Οι προτάσεις για χρήση των γεωργικών εκτάσεων που δεν χρησιµοποιούνται για την 

καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, έχει ανοίξει κύκλο συζητήσεων, µεταξύ άλλων, σχετικά 

µε τα αρνητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε το αγροτικό τοπιό στην Ελλάδα (πχ. µείωση 

της βιοπικοιλότητας, µεγάλη χρήση λιπασµάτων και παρασιτοκτόνων, αισθητική 

υποβάθµιση, µονοκαλλιέργεια και επιπτώσεις στο τοπίο). Μέχρι σήµερα διαφαίνεται ότι 

είναι προτιµότερη η αξιοποίηση βιοαερίου από ζωικά απόβλητα, υπολείµµατα και 

απόβλητα, λύµατα και αγροτο-βιοµηχανικά υποπροϊόντα και ακατάλληλα φυτά για άλλους 

σκοπούς.    

 

7.2 Κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα 

Μερικά από τα κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση 

βιοαερίου στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

• Αν και την τελευταία δεκαετία νέες µονάδες βιοαερίου κατασκευάστηκαν και 

λειτούργησαν, παραµένουν ακόµη εµπόδια που επιδρούν στην αξιοποίηση και 

ανάπτυξη του βιοαερίου στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά καθώς το φυσικό αέριο 

διεισδύει όλο και περισσότερο στην ελληνική ενεργειακή αγορά, η παραγωγή 

βιοαερίου µπορεί να συµβάλλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση, ασφάλεια και 

αποδοτικότητα.      

• Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του νόµου 3428/27.12.2005 «Απελευθέρωση της Αγοράς 

Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α/2005):  

«Η χρήση Συστηµάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού 

επιτρέπεται και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιοµάζα 

και άλλων τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη και 

πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 

ποιότητας και τα χηµικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών». 

• Ο νόµος για τις ΑΠΕ (Ν. 3468/2006) θέτει εγγυηµένη τιµή πώλησης της ενέργειας 

από ΑΠΕ και Συµπαραγωγή στα 73€/MWh (75,82€/MWh για το 2007) για τα έργα 

βιοαερίου. Αν και θα πρέπει να εξεταστεί υψηλότερη τιµή για ηλεκτροπαραγωγή 

µε βάση τον τύπο βιοµάζας (δεν υπάρχει διαφοροποίηση βασιζόµενη στον τύπο της 

βιοµάζας) το κίνητρο αυτό εγγυάται ένα σταθερό εισόδηµα για τους ιδιοκτήτες των 

µονάδων. 

• Η υλοποίηση µίας µονάδας βιοαερίου µπορεί να αυξήσει άµεσα ή έµµεσα την 

απασχόληση κατά την διάρκεια όλων των φάσεων του έργου (ειδικότερα κατά την 

κατασκευή και λειτουργία κεντρικών µονάδων). Ακόµη και στην περίπτωση των 

µικρών αγροτικών µονάδων η ηµιαπασχόληση των αγροτών µπορεί να δώσει 

οφέλη και παράλληλα ευκαιρίες για νέο εισόδηµα. 

• ∆εδοµένου ότι το 56% του πληθυσµού των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. ζούνε σε 

αγροτικές περιοχές, καταλαµβάνοντας το 91% της συνολικής έκτασης, η ανάπτυξη 

της υπαίθρου αποτελεί σηµαντικό πεδίο πολιτικής. Ένα ενεργειακό σχήµα όπως 

µία µονάδα βιοαερίου συνεισφέρει όχι µόνο στην αξιοποίηση τοπικών πόρων, αλλά 

και στην βελτίωση των συνθηκών ζωής στις αγροτικές περιοχές, ενδυναµώνοντας 

παράλληλα την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Η διάσταση αυτή είναι 

σηµαντική ειδικά για την Ελλάδα όπου οι αγροτικές περιοχές, παρ’ όλες τις 

προσπάθειες ανάπτυξης, συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και οι νέοι να αναζητούν δουλειά στα µεγάλα αστικά κέντρα ή να ηµι-

απασχολούνται. 
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• Ένα έργο βιοαερίου πρέπει να εναρµονιστεί στην συγκεκριµένη περιοχή και να 

γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους και τον τοπικό πληθυσµό. Για το λόγο αυτό 

εκτός από την οικονοµική ή τεχνολογική βιωσιµότητα ένα τέτοιο έργο πρέπει να 

εξασφαλίζει και «κοινωνική και περιβαλλοντική συµβατότητα» βασιζόµενο σε 

ενδελεχή εξέταση του καθεαυτού έργου και την αποδοχή και συµµετοχή του 

κοινού. 
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8 Συµπεράσµατα και προοπτικές 
 

Ο ενεργειακός τοµέας στην Ελλάδα αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια σηµαντικές 

αλλαγές λόγω των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών σε ότι αφορά στην ενέργεια και το 

περιβάλλον (πχ. πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, προστασία του 

περιβάλλοντος). Σαν αποτέλεσµα η επίδραση και τα αποτελέσµατα των πολιτικών αυτών 

δεν είναι ακόµη ορατά και ειδικότερα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα (πχ. τιµή της ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενεργειακό µίγµα). Ο λιγνίτης, η κύρια εγχώρια ενεργειακή πηγή της χώρας 

διαφαίνεται ότι θα συνεχίζει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο ενεργειακό µίγµα της Ελλάδας 

και για τα επόµενα χρόνια, αλλά η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ παραµένει επιτακτική. 

 

Η προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα βασίζεται όχι µόνο στο σηµαντικό της δυναµικό 

αλλά και στις προτεραιότητες της πολιτείας για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και µείωση 

των αερίων του θερµοκηπίου. Αν και ακόµη και σήµερα ο κρατικός παρεµβατισµός στα 

θέµατα της οικονοµίας είναι σηµαντικός η πολιτική για το µέλλον είναι η µείωση του 

ρόλου του κράτους και η ανάπτυξη υποστηρηκτικών µηχανισµός από την ίδια την αγορά.     

 

Ο νόµος για τις ΑΠΕ (3468/2006) προσανατολισµένος στην προώθηση των ΑΠΕ θέτει ένα 

νέο περιβάλλον στην ηλεκτροπαραγωγή και µεταξύ άλλων απλοποιεί την αδειοδοτική 

διαδικασία των έργων, αυξάνει την εγγυηµένη τιµή (µε το νέο σύστηµα 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συµπαραγωγή η τιµή για το βιοαέριο τίθεται στα 

73€/MWh) ενώ ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης µειώνεται. Παρ’ όλα αυτά µέχρι 

σήµερα φαίνεται ότι η προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τοµέα του βιοαερίου δεν έχει 

αλλάξει σηµαντικά. 

 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα επηρεάσθηκε 

θετικά από το σηµαντικό δυναµικό της χώρας και την πολιτική της. Το θεσµικό πλαίσιο 

βελτιώθηκε σηµαντικά µε την εισαγωγή νέας νοµοθεσίας στα θέµατα των ΑΠΕ και του 

περιβάλλοντος. Εντούτοις, αν και το θεσµικό πλαίσιο (πχ. ενεργειακή και περιβαλλοντική 

πολιτική, εθνικές και Ευρωπαϊκές δεσµεύσεις, νέος νόµος για τις ΑΠΕ κλπ) και το 

χρηµατοδοτικό και επενδυτικό περιβάλλον άλλαξαν την εικόνα, έτσι ώστε νέες µονάδες να 

δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν, υπάρχουν ακόµη εµπόδια (κυρίως µη τεχνολογικά) 

που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη έργων βιοαερίου (πχ. αντίληψη του κοινού, 

εµπειρία και ευαισθητοποίηση κυρίως σε µικρής κλίµακας αγροτο-κτηνοτροφικές µονάδες 

και βιοµηχανικές εφαρµογές, έλλειψη τιµής για την πώληση θερµικής ενέργειας, 

αδειοδοτική διαδικασία, απουσία τέλους απόθεσης αποβλήτων, εξωτερικά κόστη όπως ο 

ευτροφισµός, η υποβάθµιση των υπόγειων υδροφορέων, η υποκατάσταση συµβατικών 

καυσίµων, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από βιοαερίο κλπ).   

 

 


