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ΣυμβολήΣυμβολή τουτου βιοαερίουβιοαερίου

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση
κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, όπως είναι τα
λύματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, 
βουστασίων, απόβλητα σφαγείων καθώς και άλλων
αγροτο-βιομηχανικών και αστικών οργανικών
απορριμμάτων. 

Το βιοαέριο συμβάλλει στην ενεργειακή αυτάρκεια
της χώρας, υποκαθιστώντας ρυπογόνα ή εισαγόμενα
καύσιμα, 

Το βιοαέριο προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική
ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το πρόβλημα της
διαχείρισης των αποβλήτων και απορριμμάτων.



ΒασικόςΒασικός ΣτόχοςΣτόχος

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης
τοπικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
πιο συγκεκριμένα βιομάζας (οργανικά απόβλητα) 
ως εναλλακτικό καύσιμο για παραγωγή ενέργειας
με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, 
σε περιοχές με υψηλό δυναμικό.



ΒιοαέριοΒιοαέριο

Κεντρική Μονάδα Συν-
Χώνευσης

CH4 50%-75%
CO2 25-45%
H2O   1-2%
CO     0-0,3%
N2 1-5%
H2S   O,1-O,5%

Βιομάζα

Λιπαρά οξέα
Υδατάνθρακες
Λίπη
Πρωτείνες
Ημικυτταρίνη
Κυτταρίνη

Υδρόλυση

Ζύμωση
Παραγωγή
CH3COOH

Μεθανογένεση







LemvigLemvig Biogas PlantBiogas Plant
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ΔεξαμενήΔεξαμενή προπρο--συλλογήςσυλλογής

Πηγή: www.lemvigbiogas.dk



Kristianstad –two tank vehicle

Πηγή: ΝIRAS
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ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός ΥπολείμματοςΥπολείμματος



ΣτερεόΣτερεό λίπασμαλίπασμα



ΥγρόΥγρό λίπασμαλίπασμα

Πηγή: www.lemvigbiogas.dk



ΧρήσειςΧρήσεις καικαι προοπτικέςπροοπτικές βιοαερίουβιοαερίου



ΣύστασηΣύσταση ακατέργαστουακατέργαστου βιοαερίουβιοαερίου

ΣυστατικάΣυστατικά ΑέριοΑέριο
χωματερήςχωματερής

ΑέριοΑέριο απόαπό ιλύιλύ
βιολογικώνβιολογικών
απόβλητωναπόβλητων

ΑέριοΑέριο απόαπό ιλύιλύ
βιομηχανικώνβιομηχανικών
απόβλητωναπόβλητων

ΦυσικόΦυσικό αέριοαέριο

CHCH44 47%47% 67%67% 77%77% 91.1%91.1%

COCO22 35%35% 33%33% 23%23% 0.5%0.5%

NN22 16%16% 0.2%0.2% ΊχνηΊχνη 0.6%0.6%

OO22 2%2% ΊχνηΊχνη ΊχνηΊχνη ΊχνηΊχνη

HH22 ΊχνηΊχνη ΊχνηΊχνη ΊχνηΊχνη ΊχνηΊχνη

HH22SS 300 300 ppmppm <10 <10 ppmppm <10 <10 ppmppm ΊχνηΊχνη

CCnnHHmm 50 50 ppmppm <10 <10 ppmppm <10 <10 ppmppm 7.87.8

Πηγή: Traffic and public transportation authority, city of Gothenburg



Εισαγωγή βιομάζας στο ρεζερβουάρ και στο δίκτυο
του φυσικού αερίου

Πηγή: DBI Gas

Πηγή: PSI- Wuppertal institute 



ΑναβάθμισηΑναβάθμιση βιοαερίουβιοαερίου ((upgrading) upgrading) 
Laholm Laholm -- 250 m250 m33/h/h

Πηγή: Owe Jonsson, Swedish Gas Center



ΒιοαέριοΒιοαέριο γιαγια κίνησηκίνηση αυτοκινήτωναυτοκινήτων

ΙδιότηταΙδιότητα//ΣύστασηΣύσταση MMονάδαονάδα ΤύποςΤύπος ΑΑ ΤύποςΤύπος ΒΒ

ΔείκτηςΔείκτης WobbeWobbeminmin ΜΜJ/NmJ/Nm33 44.744.7 43.943.9

ΔείκτηςΔείκτης WobbeWobbemaxmax MJ/NmMJ/Nm33 46.846.8 47.347.3

CHCH44 VolVol%% 9797±±11 9797±±22

HH22OO,max,max mg/Nmmg/Nm33 3232 3232

OO22,,maxmax VolVol%% 1.01.0 1.01.0

COCO22+O+O22+N+N22,,maxmax VolVol%% 4.04.0 5.05.0

HH22S,S,maxmax mg/Nmmg/Nm33 2323 2323

ΜεθανόληΜεθανόλη VolVol%% 00 00

ΣωματίδιαΣωματίδια …… μμmm 55 55

Πηγή: Traffic and public transportation authority, city of Gothenburg



ΣταθμόςΣταθμός διανομήςδιανομής βιοαερίουβιοαερίου



ΣταθμόςΣταθμός διανομήςδιανομής βιοαερίουβιοαερίου





ΣταθμόςΣταθμός διανομήςδιανομής βιοαερίουβιοαερίου

Πηγή: Owe Jonsson & Gustaf Landahl



ΌχημαΌχημα κινούμενοκινούμενο μεμε βιοαέριοβιοαέριο ((BiocarBiocar))



ΌχημαΌχημα κινούμενοκινούμενο μεμε βιοαέριοβιοαέριο ((BiocarBiocar))



TTραίνοραίνο--ΒιοαερίουΒιοαερίου

Πηγή: Svensk Biogas



ΔιείσδυσηΔιείσδυση τουτου βιοαερίουβιοαερίου στοστο δίκτυοδίκτυο
τουτου φυσικούφυσικού αερίουαερίου (2003/55/(2003/55/ΕΚΕΚ))

Πηγή: Wuppertal institute- PSI





ΚυψέληΚυψέλη καυσίμουκαυσίμου ((fuel cell) fuel cell) μεμε χρήσηχρήση βιοαερίουβιοαερίου



ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΠολιτικήΠολιτική καικαι ΣτόχοιΣτόχοι

• Οδηγία 2009/28/ΕΚ της 23.04.2009 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης
ενέργειας απο ΑΠΕ. 

• Ο συνολικός στόχος για το μερίδιο
ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας είναι 20% και 10% 
στον τομέα των μεταφορών για το έτος
2020.

• Σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κράτη μέλη μέχρι το
τέλος του έτους πρέπει να έχουν προβεί στις
ρυθμίσεις για τη στατιστική μεταβίβαση
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ΑΠΕ
από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Πηγή: Directorate General for Energy and Transport



ΕθνικήΕθνική ΠολιτικήΠολιτική

Σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ αναπροσαρμόζεται ο εθνικός στόχος
για την χώρα μας σε 18% μέχρι το 2020 του
μεριδίου από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας και σε 10% για το μερίδιο των
βιοκαυσίμων για τις μεταφορές. 



ΕθνικήΕθνική ΠολιτικήΠολιτική

ΝόμοςΝόμος 3468/20063468/2006

ΠαραγωγήΠαραγωγή ΗλεκτρικήςΗλεκτρικής ΕνέργειαςΕνέργειας απόαπό ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες
ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας καικαι ΣυμπαραγωγήΣυμπαραγωγή ΗλεκτρισμούΗλεκτρισμού καικαι
ΘερμότηταςΘερμότητας ΥψηλήςΥψηλής ΑπόδοσηςΑπόδοσης καικαι λοιπέςλοιπές διατάξειςδιατάξεις”” ((ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’
129). 129). 

ΝόμοςΝόμος 3734/20093734/2009
ΠροώθησηΠροώθηση τηςτης συμπαραγωγήςσυμπαραγωγής δύοδύο ήή περισσοτέρωνπερισσοτέρων

χρήσιμωνχρήσιμων μορφώνμορφών ενέργειαςενέργειας, (, (ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’ 8).8).

Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΕΕ της 3ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τον καθορισμό των
υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο



Ισχύς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση
ΑΠΕ

Πηγή: ΥΠΑΝ

Εξέλιξη  εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ
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ΈργαΈργα ενεργειακήςενεργειακής αξιοποίησηςαξιοποίησης
βιοαερίουβιοαερίου στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

Τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που
βρίσκονται σε λειτουργία στον Ελληνικό χώρο
έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 41 MW
περίπου. 

Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουν
κατατεθεί 6 αιτήσεις (Αυγουστος 2009) για
χορήγηση αδείας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύση βιοαερίου από επεξεργασία
αγροτο-βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων, και
από ΧΥΤΑ με την τεχνολογία της Αναερόβιας
Χώνευσης, συνολικής ισχύος 10,23 ΜW.



ΜονάδαΜονάδα βιοαερίουβιοαερίου σταστα ΑΑ. . ΛιόσιαΛιόσια
23,5 23,5 MWMW

Πηγή: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε



ΜονάδαΜονάδα βιοαερίουβιοαερίου στηστη ΨυττάλειαΨυττάλεια
11,4 11,4 MWMW

Πηγή: ΕΥΔΑΠ



ΜονάδαΜονάδα βιοαερίουβιοαερίου
στουςστους ΤαγαράδεςΤαγαράδες 5 MW5 MW

Πηγή: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε



ΚατηγορίαΚατηγορία
βιομάζαςβιομάζας

ΕίδοςΕίδος αποβλήτωναποβλήτων

1. 1. ΚτηνοτροφικάΚτηνοτροφικά
απόβλητααπόβλητα

ΖωικάΖωικά περιττώματαπεριττώματα, , 
εντόσθιαεντόσθια, , αίμααίμα, , λίπηλίπη

2. 2. ΑπόβληταΑπόβλητα απόαπό
ΕλαιοτριβείαΕλαιοτριβεία--
επεξεργασίαεπεξεργασία
ελαιολάδουελαιολάδου

ΚατσίγαροςΚατσίγαρος,  ,  ΛιπαράΛιπαρά
οξέαοξέα, , ΛεκιθίνεςΛεκιθίνες,,
ΔιαυγαστικάΔιαυγαστικά υγράυγρά

3. 3. ΑπόβληταΑπόβλητα απόαπό
ΤυροκομείαΤυροκομεία

ΤυρόγαλοΤυρόγαλο, , νεράνερά πλύσηςπλύσης
& & ψύξηςψύξης

4. 4. ΠαραπροιόνΠαραπροιόν απόαπό
παραγωγήπαραγωγή BiodieselBiodiesel

ΓλυκερίνηΓλυκερίνη, , ΜεθανόληΜεθανόλη



ΔυναμικόΔυναμικό βιομάζαςβιομάζας ((κυριότερωνκυριότερων
οργανικώνοργανικών αποβλήτωναποβλήτων)) στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

Πηγές Μονάδες Δυναμικότητα Απόβλητα
Τόνοι/χρόνο

Ισχύς
(ΜW)

Βουστάσια 32.875 727.040 βοοειδή 14.540.800 278

Χοιροτροφεία 36.593 140.645
χοιρομητέρες

2.268.220 37

Σφαγεία 101 77.242 τόνοι/χρόνο
(Κατ.2)

127.690 τόνοι/χρόνο
(Κατ 3)

204.932 28

Tυροκομεία 548 160.362,4 τ/χ γι
447.705,2 τ/χπρ

425.647 7,21 

Σύνολο 17.439.599 350,21



ΕμπόδιαΕμπόδια

ΣτηνΣτην κοινωνικήκοινωνική αποδοχήαποδοχή. . ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα πάσχειπάσχει απόαπό
μίαμία υψηλούυψηλού βαθμούβαθμού αντίστασηαντίσταση απόαπό τιςτις τοπικέςτοπικές
κοινωνίεςκοινωνίες καικαι απόαπό διοικητικούςδιοικητικούς φραγμούςφραγμούς γιαγια τητη
δημιουργίαδημιουργία έργωνέργων ΑΠΕΑΠΕ..

ΣτηνΣτην γραφειοκρατίαγραφειοκρατία:: ΈναΈνα πολυστρωματικόπολυστρωματικό
σύστημασύστημα εγκρίσεωνεγκρίσεων καικαι σύνθετεςσύνθετες γραφειοκρατικέςγραφειοκρατικές
διαδικασίεςδιαδικασίες οδηγούνοδηγούν σεσε μακροχρόνιεςμακροχρόνιες διαδικασίεςδιαδικασίες
αδειοδότησηςαδειοδότησης..

ΣτηνΣτην απουσίααπουσία χωροταξικούχωροταξικού:: ΤαΤα διοικητικάδιοικητικά
εμπόδιαεμπόδια επαυξάνονταιεπαυξάνονται απόαπό τηντην απουσίααπουσία
χωροταξικούχωροταξικού σχεδιασμούσχεδιασμού



ΕμπόδιαΕμπόδια
στον τρόπο χρηματοδότησης: 

Πραγματικό κόστος επένδυσης: € 4000 ανά εγκατεστημένο kWe, -
Ανώτατο αποδεκτό όριο επιλέξιμων δαπανών: €1600 ανά
εγκατεστημένο kWe., 
Ανώτατο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης: 40% του ανώτατου
αποδεκτού ορίου επιλέξιμων δαπανών (€ 640 ανά εγκατεστημένο
kWe). 
Διαφορά: € 3000 ανά εγκατεστημένο kWe

στο μονοπώλιο της ΔΕΗ: το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις
και ανασφάλεια στους επενδυτές

στην αδυναμία της Ελληνικής Νομοθεσίας: να ρυθμίζει
ενιαία το κόστος διάθεσης των αποβλήτων, με συνέπεια να αυξάνει
το κόστος επένδυσης (Ο ρυπαίνων δεν πληρώνει)

στην ελλιπή ενημέρωση: σχετικά με την ενεργειακή
αξιοποίηση του βιοαερίου και τα αναμενόμενα οφέλη σε Δήμους και
Περιφέρειες.    



ΥπάρχειΥπάρχει δρόμοςδρόμος ??





ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι
υλοποίησηυλοποίηση έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου

ΔιαφημιστικήΔιαφημιστική εκστρατείαεκστρατεία καικαι ενημέρωσηενημέρωση σεσε όλουςόλους
τουςτους εμπλεκόμενουςεμπλεκόμενους φορείςφορείς μεμε έμφασηέμφαση σταστα
σχολείασχολεία, , επιδεικνύονταςεπιδεικνύοντας ιδιαίτεραιδιαίτερα τατα
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά οφέληοφέλη ..

ΈργαΈργα κοινωνικήςκοινωνικής ωφέλειαςωφέλειας γιαγια τηντην περιοχήπεριοχή πουπου
μπορείμπορεί νανα γίνουνγίνουν ταυτόχροναταυτόχρονα μεμε τηντην μονάδαμονάδα
έχουνέχουν ιδιαίτερηιδιαίτερη σημασίασημασία. . 



ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι
υλοποίησηυλοποίηση έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου

ΑπλοποίησηΑπλοποίηση τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών αδειοδότησηςαδειοδότησης,,
θέτονταςθέτοντας σεσε λειτουργίαλειτουργία έναένα κεντρικόκεντρικό σημείοσημείο γιαγια
τηντην αδειοδότησηαδειοδότηση ‘‘one stop shopone stop shop’’..

ΑύξησηΑύξηση τωντων τιμολογίωντιμολογίων ‘‘feed in tariffsfeed in tariffs’’ γιαγια έργαέργα
βιομάζαςβιομάζας απόαπό 80,14 80,14 €€//ΜΜWhWh σεσε 100100€€//MWhMWh

ΚαθιέρωσηΚαθιέρωση απλουστευμένωναπλουστευμένων διαδικασιώνδιαδικασιών γιαγια
έργαέργα μέχριμέχρι 500500kWekWe, , μεμε επιπλέονεπιπλέον αύξησηαύξηση τωντων
τιμολογίωντιμολογίων, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο ΓερμανικόΓερμανικό πρότυποπρότυπο

ΘεσμικάΘεσμικά μέτραμέτρα μεμε εφαρμογήεφαρμογή τηςτης έννοιαέννοια τουτου ‘‘gate gate 
feefee’’ μεμε τιμήτιμή 5  5  --10  10  €€/t/t στηνστην είσοδοείσοδο τηςτης μονάδαςμονάδας

ΚαθιέρωσηΚαθιέρωση τιμήςτιμής γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ΘερμικήςΘερμικής
ενέργειαςενέργειας, , καικαι γιαγια τοτο στερεόστερεό καικαι υγρόυγρό λίπασμαλίπασμα
πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό τηντην ΑΧΑΧ



ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις γιαγια σχεδιασμόσχεδιασμό καικαι
υλοποίησηυλοποίηση έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου

αναγνώριση της ανάγκης απασχόλησης
εξειδικευμένων συμβούλων

πιστοποίηση των διαθέσιμων ποσοτήτων πρώτης
ύλης

προσεκτική δομή των αναγκαίων διευθετήσεων
για την υπογραφή συμβολαίων

έγκαιρος σχεδιασμός και αναγκαίες συναινέσεις

προσέγγιση φορέων δανειοδότησης

κατάρτιση επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

οικονομική ανάλυση του έργου

διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης



ΔυνατότητεςΔυνατότητες χρηματοδότησηςχρηματοδότησης

Ι. Εθνικά προγράμματα

1.1. ΕπιχορηγήσειςΕπιχορηγήσεις μέσωμέσω τουτου 44ουου ΚοινοτικούΚοινοτικού πλαισείουπλαισείου
στήριξηςστήριξης

2.2. ΕπιδοτήσειςΕπιδοτήσεις μέσωμέσω τουτου ΑναπτυξιακούΑναπτυξιακού ΝόμουΝόμου 3299/20043299/2004

ΙΙ. Κοινοτικά προγράμματα

1.1. ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση τηςτης ΕΕΕΕ γιαγια προγράμματαπρογράμματα ΑΠΕΑΠΕ

ΤαΤα έμμεσαέμμεσα μέτραμέτρα επιδότησηςεπιδότησης καικαι επιχορήγησηςεπιχορήγησης
περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν::

1.1. ToTo σύστημασύστημα τιμολόγησηςτιμολόγησης γιαγια τηντην ηλεκτροπαραγωγήηλεκτροπαραγωγή
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο ΝόμοΝόμο 3468/063468/06 –– ((80,14 80,14 €€//ΜΜWhWh))



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη καικαι εγκατάστασηεγκατάσταση τεχνολογιώντεχνολογιών βιοαερίουβιοαερίου
αποτελείαποτελεί μιαμια εναλλακτικήεναλλακτική λύσηλύση γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τωντων
αποβλήτωναποβλήτων..

ΗΗ κεντρικήκεντρική μονάδαμονάδα αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει έναένα
ολοκληρωμένοολοκληρωμένο σύστημασύστημα διαχείρισηςδιαχείρισης κτηνοτροφικώνκτηνοτροφικών
καικαι οργανικώνοργανικών απόβλήτωναπόβλήτων γιαγια παραγωγήπαραγωγή ενέργειαςενέργειας
μεμε σημαντικάσημαντικά περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά καικαι οικονομικάοικονομικά οφέληοφέλη..

ΗΗ οικονομικότηταοικονομικότητα τηςτης μονάδοςμονάδος βασίζεταιβασίζεται κατ΄αρχάςκατ΄αρχάς
στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι ηη πρώτηπρώτη ύληύλη έχειέχει μηδενικήμηδενική ήή
αρνητικήαρνητική αξίααξία καικαι κατάκατά δεύτεροδεύτερο λόγολόγο στοστο γεγονόςγεγονός ότιότι
τατα προϊόνταπροϊόντα τηςτης μονάδοςμονάδος έχουνέχουν εμπορικήεμπορική αξίααξία. . 



ΜονάδαΜονάδα βιοαερίουβιοαερίου απόαπό αστικάαστικά
απόβλητααπόβλητα

Πηγή:Swedish Biogas Association



ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας
czafir@cres.gr

210-6603261
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