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 Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κάκε χρόνο: 

o Καταναλώνουμε περίπου 7.3 δις. τόνουσ φυςικών 
πόρων  

       και  

o Παράγουμε περίπου 2.7 δις. τόνουσ αποβλιτων,  

o Εκ των οποίων μόλισ το 40% επαναχρθςιμοποιείται ι 
ανακυκλώνεται, με το υπόλοιπο να καταλιγει για 
ταφι ι καφςθ. 

 









Ελαχιςτοποιιςθ ςτθν 

Αποδοτικότθτα των 
πόρων 

& κυκλικι οικονομία 

Εξαγωγι 
πρώτων υλών 

Οικολογικόσ 
Σχεδιαςμόσ 
προϊόντων 

Παραγωγι 
προϊόντων 

Διανομι 
προϊόντων 

Χριςθ 
προϊόντων 

Διαλογι ςτθν Πθγι &  
χωριςτι ςυλλογι 

απορριμμάτων 

Ταφι  
απορριμμάτων 



• Τν λέν ΔΓΑ έρεη ζηξαηεγηθή γηα κείωζε ηωλ 
Βηναπνδνκήζηκωλ Αζηηθώλ Απνβιήηωλ (ΒΑΑ), ηα νπνία 
πξννξίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή (ΦΥΤ). Η ρώξα δεζκεύεηαη 
γηα ηε κείωζε ηεο πνζόηεηαο ΒΑΑ πνπ πξννξίδεηαη λα 
δηαηίζεηαη ζε ΦΥΤ, ε νπνία βαίλεη ζηαδηαθά κεηνύκελε κέρξη ην 
2020. 

 
• Σην πιαίζην ηνπ ΔΣΓΑ, πξνωζείηαη ζρεδηαζκόο δηθηύωλ 

ρωξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήηωλ κε ελζάξξπλζε πεξαηηέξω 
κεγηζηνπνίεζεο γηα ην έηνο 2020, ζην 40% ηωλ παξαγόκελωλ 
βηναπνβιήηωλ. 

  
 

 





1. Renewable Energy Directive (2009/28/EC) 
 
2. Fuel Quality Directive (2009/30/EC) 
 
3. Directive to reduce indirect land use change 
for biofuels and bioliquids ((EU)2015/1513) 

Η νδεγία 2009/28/EΚ εηζάγεη λέν ζηόρν γηα ηε κείωζε ηωλ εθπνκπώλ 
αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνλ ηνκέα ηωλ κεηαθνξώλ: 
 
-10% ηωλ θαπζίκωλ κεηαθνξώλ, πξέπεη λα θαιπθζεί από ΑΠΔ έωο ην 
2020. 
 
-Δπηπιένλ, ε νδεγία εηζάγεη γηα πξώηε θνξά ζηόρν κείωζεο γηα ηηο 
εθπνκπέο αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνεξρόκελεο από ηα θαύζηκα. 

http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf


 

 

H παξαγωγή βηνθαπζίκωλ από θαιιηέξγεηεο, πεξηνξίδεηαη 
ζην 7% πιένλ. Τν ππόινηπν 3% ζα πξνέξρεηαη από: 

 
• Φύθε. 
• Βηνκάδα πξνεξρόκελε από ΑΣΑ.  
• Βηναπόβιεηα όπωο νξίδνληαη ζην άξζξν 3(4) ηεο Οδεγίαο 

2008/98/ΔΚ. 
• Βηνκάδα πξνεξρόκελε από βηνκεραλίεο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ωο ηξνθή νπνηνπδήπνηε 
ηύπνπ. 
 

 



 

Η αλαζεωξεκέλε νδεγία 2009/28/EΚ νξίδεη όηη ωο ην 2020 πξέπεη λα κεηωζνύλ 
θαηά 6% νη βιαβεξέο γηα ην θιίκα εθπνκπέο. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί 
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξόζκημε ηωλ βηνθαπζίκωλ ζηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην 
θαζώο επίζεο θαη κε ηε βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηπιηζηεξίωλ. Από ην 2011, ε βελδίλε ζα κπνξεί λα 
πεξηέρεη αηζαλόιε έωο θαη 10% (v/v).  
 
 
 
1θσ Γενιάσ - Τα βιοκαφςιμα προκφπτουν από ςάκχαρα, λίπθ ι άμυλο προερχόμενα 
απευκείασ από καλλιζργειεσ ανταγωνιςτικζσ ωςτόςο προσ τισ διατροφικζσ 
καλλιζργειεσ. 
2θσ  Γενιάσ – Προζρχονται από τθν  κυτταρίνθ, θμικυταρρίνθ, λιγνίνθ. Αυτά 
περιλαμβάνουν αγροτικά ι αςτικά απόβλθτα τα οποία δεν ςχετίηονται με 
διατροφικζσ καλλιζργειεσ.  
3θσ Γενιάσ - Τα βιοκαφςιμα προζρχονται από φφκια ςφμφωνα με τα πρότυπα που 
ορίηει θ οδθγία 2009/28/ΕΚ. 

http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf
http://www.biofuels.gr/wp-content/uploads/2013/11/2009.28.EC_.pdf


Μερίδιο Βιοκαυςίμων ςτθν Παγκόςμια Κατανάλωςθ 
Ενζργειασ (1/2) 



Ποςοςτά Ανάπτυξθσ Ανανεώςιμων Μορφών Ενζργειασ 



Παγκόςμια Παραγωγι Βιοκαυςίμων  



Αποτφπωςθ τθσ Υπάρχουςασ Κατάςταςθσ Βιοκαυςιμων 
ςτθν ΕΕ 



Υπάρχουςα Αγορά Βιοκαυςίμων ςτθν Ελλάδα 



Εγκαταςτάςεισ Παραγωγισ Βιοκαυςίμων ςτθν Ε.Ε 





Συνικεισ Πθγζσ Παραγωγισ Βιοκαυςίμων  



Eίδθ Βιομάηασ και Εταιρίεσ Παραγωγισ 





Ποςοςτό Παραγωγισ Αικανόλθσ ανά Υπόςτρωμα 

Example Theoretical Ethanol Yields of Selected Feedstocks 

Feedstock 

Theoretical Ethanol Yield  

(L/dry ton of feedstock) 

Corn Grain 470.9 

Corn Stover 427.7 

Rice Straw 416 

Cotton Gin Trash 215 

Forest Thinnings 308.5 

Hardwood Sawdust   381 

Bagasse 422 

Mixed Paper 439 

Switchgrass* 366 



Abengoa Bioenergía)

Η Abengoa Bioenergía ζχει 
εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ςτισ 
Ευρώπθ, ΗΠΑ, Βραηιλία. Οι ποςότθτεσ 
και τα είδθ παραγωγισ 
περιλαμβάνουν:  
 

Bioethanol: 782 million gallon/year  
Biodiesel: 60 million gallon/year  
DDGS: 1,845,000 ton/yr  
Sugar: 645,000 ton/year  
Glycerine: 18,500 ton/yr  
Electricity: 1.236 GWh  



BornBiofuel Οptimization  



Beta Renewables 

Η Beta Renewables φτιάχνει τθν πρώτθ εμπορικι εγκατάςταςθ 
παραγωγισ  λιγνοκυταρρινοφχου αικανόλθσ ςτθν Ιταλία:  

 



 



 



 

To κόςτοσ παραγωγισ είναι <0,5 €/L ενώ θ παραγωγι από ξυλώδθ 
βιομάηα και ενεργειακζσ καλλιζργειεσ είναι ≈0,7-1,2 €/L  



 

Type: commercial. 
 
Status: initiated production 
(biomethanol); commercial operations 
expected to begin in late 2015; 
ethanol module currently being added 
for production start in the second half 
of 2016. 
 
Feedstock: post-sorted municipal solid 
waste (after recycling and 
composting). 
 
Products: methanol, ethanol. 
 
Capacity: 38 million litres. 



 
Type: demonstration 
 
Status: in operation since 
2009 (syngas), 2010 
(methanol), 2012 (ethanol) 
 
Feedstock: decommission
ed telephone poles and 
sorted municipal solid 
waste. 
 
Products: syngas, 
methanol, ethanol. 
 
Capacity: 5 million litres 
per year (ethanol). 



 

Type: Commercial 
 
Status: Operational 
 
Feedstock: MSW 
(230,000tons/yr) 
 
Products: Ethanol 
 
Capacity: 10,000 tons/year. 
 
Investment Cost: $150 million 
  



 



 



 
Γηαρεηξίδεηαη Βηνκάδα από ΑΑ θαη 

Παξάγεη Βηναηζαλόιε θαη Δλέξγεηα. 
 
Eηήζηα Παξαγωγή: 30,3 Δθαηνκκύξηα L 
Ληγλνθπηηαξηλνύρνπ Αηζαλόιεο θαη 6ΜW  
Δλέξγεηαο.  
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Έργο Waste2bio 



mloiz@chemeng.ntua.gr 
 

www.uest.gr 
 

Τθλ: 210 772 3106 
Φαξ: 210 772 3285 

  

mailto:mloiz@chemeng.ntua.gr
http://www.uest.gr/

