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Σε τι ποσοστό συμβάλει στην 
ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδος το 
Βιοαέριο και ποιο είναι το ποσοστό του 
συγκριτικά με τι άλλες ΑΠΕ;
Οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν  πολύ μικρό τμήμα στο συ-
νολικό μείγμα των ΑΠΕ (μαζί με τις μονάδες βιομάζας αντιστοι-
χούν στο 0,8%, βάσει των στοιχείων του 2019).
Ωστόσο οι μονάδες βιοαέριου συμβάλουν με μοναδικό τρόπο 
στην διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και στην μείωση 
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ποια είναι η συμβολή των μονάδων 
αναερόβιας χώνευσης στην κυκλική 
οικονομία;
Με τις μονάδες αναερόβιας χώνευσης αξιοποιούμε στερεά και 
υγρά οργανικά απόβλητα και παράγουμε ενέργεια, θερμότητα 
και οργανικό λίπασμα. Συνεπώς η συμβολή στην κυκλική οι-
κονομία είναι καθοριστική καθώς τα οργανικά απόβλητα είναι 
σήμερα ο μεγαλύτερος και πιο δύσκολα διαχειρίσιμος όγκος 

αποβλήτων. Αντιστοιχεί στο 60%  των αστικών απορριμμάτων 
στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα οργανικά απόβλητα βιο-
μηχανιών τροφίμων και αγροκτηνοτροφικών προϊόντων που 
είναι μια σχεδόν ισοδύναμη ποσότητα με τα αστικά απόβλητα 
ειδικά στην χώρα μας. 
Όλα αυτά τα οργανικά απόβλητα καταλήγουν σε ΧΥΤΑ ή δι-
ατίθενται ανεξέλεγκτα (ειδικά στα αγροτοκτηνοτροφικά) 
προκαλώντας μια σημαντική επιβάρυνση με επιμόλυνση των 
υπογείων υδάτων αλλά και σοβαρή συμβολή στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Το εκλυόμενο μεθάνιο από την αποσύνθεση 
συμβάλει 4 φορές περισσότερο στο φαινόμενο του θερμοκη-
πίου σε σχέση με την ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. 

Tι είναι ο Σύνδεσμος Παραγωγών 
Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) και πως λειτουργεί;
Πρόκειται για  το μοναδικό σωματείο στην Ελλάδα όπου μέλη 
του είναι αποκλειστικά και μόνο παραγωγοί  βιοαερίου ή βιο-
μεθανίου και εκπροσωπεί σήμερα 40 επιχειρήσεις και σχεδόν 
το 75% όλων των παραγωγών. Συνδεδεμένα μέλη του Συν-
δέσμου είναι πανεπιστημιακά ιδρύματα, ινστιτούτα αλλά και 
εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή βιοαέριου αλλά 
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διαχειρίσιμος όγκος 
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 «Με τις μονάδες αναερόβιας χώνευσης αξιοποιούμε στερεά και υγρά οργανικά απόβλητα και 
παράγουμε ενέργεια, θερμότητα και οργανικό λίπασμα. Συνεπώς η συμβολή στην κυκλική οικονομία 
είναι καθοριστική καθώς τα οργανικά απόβλητα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος και πιο δύσκολα 
διαχειρίσιμος όγκος αποβλήτων. Αντιστοιχεί στο 60%  των αστικών απορριμμάτων στα οποία δεν 
περιλαμβάνονται τα οργανικά απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων και αγροκτηνοτροφικών προϊόντων 
που είναι μια σχεδόν ισοδύναμη ποσότητα με τα αστικά απόβλητα ειδικά στην χώρα μας.
 Όλα αυτά τα οργανικά απόβλητα καταλήγουν σε ΧΥΤΑ ή διατίθενται ανεξέλεγκτα (ειδικά στα 
αγροτοκτηνοτροφικά) προκαλώντας μια σημαντική επιβάρυνση με επιμόλυνση των υπογείων 
υδάτων αλλά και σοβαρή συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το εκλυόμενο μεθάνιο από την 
αποσύνθεση συμβάλει 4 φορές περισσότερο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σχέση με την ίδια 
ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.»
Τα παραπάνω επισημαίνει μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη του στο Water & Waste, o Δρ. Αλέξανδρος Υφαντής Πρόεδρος 
ΕΣΠΑΒ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «Βιοενεργειακής Κρήτης ΑΕ», μιλώντας για την πορεία και τις προο-
πτικες  της αξιοποίησης οργανικων αποβλήτων στη χώρα μας.

Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:
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δεν είναι παραγωγοί. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαί-
ωμα ψήφου.
Με την καταστατική αυτή αρχή ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί 
υποχρεωτικά τον κλάδο και όχι κάποια συγκεκριμένη ομάδα 
επιχειρήσεων.
Το Σωματείο έχει ως σκοπό την προώθηση:
• Της αναερόβιας χώνευσης όλων των ειδών ανανεώσιμης ορ-
γανικής ύλης για την παραγωγή βιοαερίου και λιπάσματος με 
βιώσιμο τρόπο.
• Της αεριοποίησης όλων των ειδών οργανικής ύλης για την πα-
ραγωγή αερίων καυσίμων με βιώσιμο τρόπο.
• Της χρήσης βιοαερίου, βιομεθανίου, λιπασμάτων και άλλων 
προϊόντων που προέρχονται από την αναερόβια χώνευση και 
την αεριοποίηση.
• Της έρευνας, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λει-
τουργίας εγκαταστάσεων βιοαερίου, βιομεθανίου, και λιπά-
σματος.

Κύριες δραστηριότητες που υπηρετούν τον σκοπό είναι:
-  Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ανά την Ελλάδα όσον 
αφορά στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η παραγωγή βιο-
αερίου σε ένα από τα πιο κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα 
που είναι η παραγωγή αποβλήτων, στοιχείων αρνητικής αξίας, 
και μετατροπή αυτών σε προϊόντα αυξημένης αξίας όπως η 
ανανεώσιμη ενέργεια και παράλληλα το φυσικό λίπασμα για 
την γεωργία,  συμβάλλοντας έτσι  στην κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη . 
- Η προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών με έμφαση στην πα-
ραγωγή και χρήση βιοαερίου πανελλαδικά.
- Η προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών 
του, ιδιαίτερα σε σχέση με τους θεσμικούς φορείς στην ελληνι-
κή, ευρωπαϊκή και διεθνή επικράτεια.
- Η εκ πόνηση μελετών και η συμμετοχή σε ερευνητικά προ-
γράμματα, σχετικά με την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελ-
τιωτικών. 

Πως είναι η συνεργασία σας με τον 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Habio και πως 
βοηθά αυτό τις ελληνικές μονάδες 
παραγωγής βιοαερίου;
Ο ΕΣΠΑΒ, ως πλήρες μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοαερίου (ΕΒΑ), έχει αναλάβει την Ελ-
ληνική συμμετοχή στο ερευνητικό έργο REGATRACE της  ΕΒΑ. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή του δυναμικού 
παραγωγής βιομεθανίου σε όλη την Ευρώπη και η δημιουργία 
κοινού νομοθετικού πλαισίου. Εκπρόσωποί μας επίσης συμμε-
τέχουν σε πληθώρα ομάδων εργασίας. 

Ποια είναι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε όσον αφορά στην 
εξόφληση των τιμολογίων που εκδίδεται 
ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας 
από την ΔΑΠΕΕΠ και πόσο επηρεάζει 
την χρηματορροή αυτών των μονάδων, 
δεδομένου πως είναι η βασική πηγή 
εσόδων τους;
Βάσει των στοιχείων του ΕΣΠΑΒ, τα λειτουργικά κόστη των 

μονάδων βιοαερίου, που περιλαμβάνουν τα κόστη μεταφο-
ρών αποβλήτων και α’ υλών, τα κόστη ενέργειας, συντήρησης, 
ασφάλισης, καθώς και τα κόστη διαχείρισης των υπολειμμά-
των της παραγωγικής διαδικασίας του βιοαερίου, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις ξεπερνούν το 60% των μικτών εσόδων, 
τη στιγμή που σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα Φωτοβολτα-
ϊκά, δεν ξεπερνούν το 15%. 
Είναι αναγκαίο να γίνει ρύθμιση για να δίνεται προτεραιότητα 
εξόφλησης των τιμολογίων σε αυτή την τεχνολογία. Ο ΕΣΠΑΒ 
έχει υποβάλλει σχετικές επιστολές τόσο στο ΥΠΕΝ όσο και σε 
ΔΑΠΕΕΠ και υπάρχει ήδη θετική ανταπόκριση.
Να τονίσουμε ότι γενικά η ανάπτυξη του κλάδου του βιοαέ-
ριου στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά αργή και προβληματική 
εξαιτίας πολλών θεσμικών προβλημάτων στην αδειδοδότηση 
τους αλλά και την ιδιομορφία της Ελλάδας όπου ο αγροκτη-
νοτροφικός κλάδος είναι εξαιρετικά κατακερματισμένος και 
κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη δυσκολία συγκέντρωσης των 
οργανικών αποβλήτων.

Πως μεταβάλλεται η τιμή πώλησης 
της ηλεκτρικής ενέργειας όταν στους 
χωνευτές μονάδων αναερόβιας 
χώνευσης, που έχουν αδειοδοτηθεί 
για διαχείριση αγροτοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων, εισάγεται ιλύς βιολογικών 
καθαρισμών αστικών οικισμών. 
Τι προβλέπεται να αλλάξει σε αυτό;
Σύμφωνα με τον   Νόμο 4414/2016 υπάρχουν 2 τιμές. Η χαμηλή 
τιμή που σχετίζεται με ΧΥΤΑ και βιολογικούς καθαρισμούς με 
129€/Mwh (κατηγορία 9) και το βιοαέριο από την βιομάζα που 
προκύπτει από ενσιρώματα και αγροκτοκτηνοτροφικά προϊό-
ντα και ληγμένα τρόφιμα με 225 €/Μwh (κατηγορία 11).
Σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει, ο ΕΣΠΑΒ έχει κάνει παρέμ-
βαση στο ΥΠΕΝ με το αίτημα να γίνει διεύρυνση δυνατότητας 
παραλαβής οργανικών αποβλήτων στην κατηγορία 11 με περι-
ορισμό στο 30% του συνολικού όγκου κάθε σταθμού ώστε στη 
Βιομάζα να περιλαμβάνονται υπολείμματα τροφών και άλλων 
οργανικών υλών πλην αυτών που συλλέγονται κατά την απο-
κομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και καταλήγουν χωρίς 
διαχωρισμό στους ΧΥΤΑ, καθώς και ιλύς/λάσπη βιολογικών 
καθαρισμών που δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της στο ση-
μείο παραγωγής της, εφόσον οι ετήσιες ποσότητες αυτών δεν 
υπερβαίνουν το 30% του συνόλου κατά βάρος ανά μονάδα.
Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους σταθμούς βιοαερί-
ου, που είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια, να προβούν 
στην αξιοποίηση τόσο των τοπικών οργανικών αποβλήτων 
συλλεγόμενων στην πηγή (ουσιαστικά από ξενοδοχεία και 
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χώρους εστίασης που θεωρούνται αστικά απόβλητα) όσο και 
της οργανικής ιλύος μικρών και απομακρυσμένων βιολογικών 
καθαρισμών. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν βέβαια οι 
εν λόγω σταθμοί να αξιοποιήσουν σύμμικτα αστικά απόβλητα 
ούτε βέβαια να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε μονάδες κο-
μποστοποίησης όπως έχουν σχεδιαστεί στους ΠΕΣΔΑ, εφόσον 
θα έχουν περιορισμό στο 30% κατά βάρος στα οργανικά που 
θα παραλαμβάνουν.

Ο μέχρι πρότινος αυξανόμενος 
αριθμός μονάδων βιοαερίου μπορεί να 
δημιουργήσει πρόβλημα στην ανεύρεση  
α-υλών για την τροφοδοσία των 
χωνευτών τους;
Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός οργανικών αποβλήτων που 
απαιτούν διαχείριση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι για να λει-
τουργήσει σωστά η κυκλική οικονομία δεν πρέπει το οργανικό 
κλάσμα των αστικών αποβλήτων που μπορεί να διαχωριστεί 
με ιδιωτική πρωτοβουλία στην πηγή να πηγαίνει υποχρεωτικά 
σε ΧΥΤΑ και κομποστοποίηση αλλά με ανοιχτή διαδικασία να 
επιτρέπεται και η μετατροπή σε βιοαέριο από τοπικές μονάδες.

Ποια είναι η κύρια μέχρι στιγμής 
κατάληξη/διαχείριση  των χωνεμένων 
υπολειμμάτων που εξέρχονται από τις 
μονάδες βιοαερίου; 
Ως λίπασμα έχουν την αναμενόμενη 
αποδοχή από τους αγρότες και τους 
παραγωγούς;
Η πιο συχνή μορφή είναι το στερεό και το υγρό χωνεμένο υπό-
λειμμα να διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό, με αρκετά καλή απή-
χηση στους παραγωγούς. Με κατάλληλη επιπλέον επεξεργασία 
μπορεί να πιστοποιηθεί ως λίπασμα και να αποκτήσει εμπορική 
αξία.
Ωστόσο υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα σε σχέση με 
την διάθεση και αποθήκευση ανάλογα με την θέση του κάθε 
σταθμού και την δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλης έκτασης 
καλλιέργειες.

Παλαιότερα αρκετές  μονάδες 
βιοαερίου αντιμετώπιζαν προβλήματα 
αδειοδότησης με κατά τόπους υπηρεσίες, 
οι οποίες ζητούσαν παστερίωση των α’ 
υλών πριν εισέλθουν στον χωνευτή. 
Ποια είναι σήμερα η κατάσταση;
Η παστερίωση του μίγματος των α’ υλών πριν της είσοδο στο 
χωνευτήρα ή μετά την έξοδο είναι ακόμα δυστυχώς απαραίτη-
τη. Σε κάποιες περιπτώσεις (όταν έχουμε ζωικά υποπροϊόντα 
από σφαγεία είναι λογική και απαραίτητη) αλλά όταν μιλάμε για 
απλή κοπριά δεν είναι. Επιτρέπονται πλέον και εναλλακτικές μέ-
θοδοι, αλλά δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά προβλήματα της 
νομοθεσίας που δημιουργούν και αθέμιτο ανταγωνισμό μέσα 
στον κλάδο.

Ποιες είναι οι προοπτικές των μονάδων 
αναερόβιας χώνευσης σε σχέση με την 

αναβάθμιση και έγχυση του βιοαερίου σε 
δίκτυα φυσικού αερίου;
Είναι σαφές σε παγκόσμια κλίμακα ότι το μέλλον του βιοαέριου 
είναι η αναβάθμιση του σε βιομεθάνιο και έγχυση στο δίκτυο 
φυσικού αερίου έτσι ώστε να πρασινίσει και το δίκτυο αυτό 
(μετά το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας). Ο στόχος στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι το 2030 το 30% του φυσικού αερίου να 
έχει αντικατασταθεί από βιομεθάνιο ή μπλε υδρογόνο. Στην Ελ-
λάδα ξεκινάει μόλις φέτος η προσπάθεια να έχουμε νομοθεσία. 
Είναι σημαντικό ότι με την παρέμβαση μας και τη συμμετοχή 
μας στο συμβούλιο κυκλικής οικονομίας υπό τον Γενικό Γραμ-
ματέα κ. Αραβώση έχει πλέον μπει στον Οδικό Χάρτη ειδική 
δράση για το βιομεθανιο.

Οι νέες τάσεις για υδροπονία με 
εκμετάλλευση της πλεονάζουσας 
θερμικής ενέργειας και του χωνεμένου 
υπολείμματος είναι εφικτή;
Είναι σίγουρα το μέλλον. Το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα με την 
κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό βιολο-
γικό λίπασμα για την υδροπονία διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι η χρήση του είναι απόλυτα ασφαλής σε σχέση με την χρήση 
στην γεωργία όπου εσφαλμένη χρήση μπορεί να μολύνει τους 
υδροφορείς. Επίσης η θερμότητα από την συμπαραγωγή του 
ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του 
θερμοκηπίου με επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για το 
περιβάλλον όσο και για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
που θα παράγονται.

Υπάρχει συνεργασία των μονάδων 
παραγωγής βιοαερίου με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα στο πεδίο της 
έρευνας και ανάπτυξης και εάν ναι σε τι 
βαθμό;
Υπάρχουν σημαντικές συνεργασίες από τα μέλη του Συνδέσμου 
μας με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Σίγουρα 
δεν είναι στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε αλλά υπάρχει ση-
μαντική πρόοδος τα τελευταία έτη.
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