
Τι αλλαγές φέρνει η προσθήκη των βιοκαυσίµων στα 

πρατήρια βενζίνης 
∆ευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 09:16 
 

 
Icon/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗ 

Καινούργια βενζίνη από το 2019 και νέες επισηµάνσεις για το είδος και τη σύνθεση των καυσίµων 
θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε όλα τα πρατήρια καυσίµων, τις αντλίες και τα ρεζερβουάρ των 
αυτοκινήτων καθώς η προσθήκη βιοκαυσίµων στα ορυκτά καύσιµα δηµιουργεί νέες ανάγκες 
ενηµέρωσης των καταναλωτών. 
Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 4546/2018, άρθρο 29), από 1ης Ιανουαρίου 2019 καθίσταται 
υποχρεωτική η προσθήκη βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σε ποσοστό 1% (το οποίο γίνεται 3,3% από το 
2020, µε προοπτική περαιτέρω αύξησης τα επόµενα χρόνια) ενώ η επισήµανση στις αντλίες των 
πρατηρίων σύµφωνα µε τη σχετική Κοινοτική Οδηγία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 12 
Οκτωβρίου αλλά εκκρεµεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
Η νοµοθεσία προβλέπει επίσης ειδικές διαδικασίες ανάµιξης και µεταφοράς της νέας βενζίνης καθώς 
η βιοαιθανόλη διαλύεται εύκολα στο νερό και η ύπαρξη υγρασίας στο µείγµα βενζίνης - βιοαιθανόλης 
µπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισµό των δύο ουσιών. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήµατα 
διακίνησης µειγµάτων βιοαιθανόλης να είναι «ξηρά», δηλαδή χωρίς την παρουσία υγρασίας. 
Σηµειώνεται πως ήδη από το 2005 το ντήζελ που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά περιλαµβάνει 
βιοντήζελ σε ποσοστό 7%, ποσοστό το οποίο για το 2018 αντιστοιχεί σε 133 εκατ. λίτρα βιοντήζελ 
που παράγεται ή εισάγεται στην ελληνική αγορά από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο. 
Η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στις µεταφορές αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική που αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 
αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών στη θέση των ορυκτών καυσίµων. 
Σε ό,τι αφορά τις νέες επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιµα 
2014/94, αυτές τοποθετούνται στα καινούργια αυτοκίνητα (παραγωγής από τον Οκτώβριο 2018 και 
µετά), στην περιοχή της τάπας πλήρωσης καυσίµου, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου, στην 
αντλία καυσίµου όλων των πρατηρίων και στο ακροφύσιο της αντλίας και στα καταστήµατα εµπορίας 
αυτοκινήτων. Οι νέες ετικέτες θα πληροφορούν καλύτερα τους οδηγούς σχετικά µε την 
καταλληλότητα των καυσίµων για τα οχήµατά τους, οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν στην ΕΕ, ενώ θα 
τους βοηθούν να αποφεύγουν τη χρήση ακατάλληλου καυσίµου και θα ενηµερώσουν για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλογής τους. 
Η Οδηγία έχει µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο µε το νόµο 4439/2016, εκκρεµεί ωστόσο η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης από το υπουργείο Οικονοµίας που θα επιβάλλει στα πρατήρια και τις 
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να τοποθετήσουν τις νέες ετικέτες, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
πρότυπα που έχει ήδη καταρτίσει ο ΕΛΟΤ. Η Οµοσπονδία των Πρατηριούχων - Εµπόρων Καυσίµων 
(ΠΟΠΕΚ) έχει ήδη υποβάλει πρόταση να αναλάβει την διανοµή και επικόλληση των σηµάτων στα 
πρατήρια. Οι ετικέτες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα πρατήρια θα είναι: 
-Για τη βενζίνη ένας κύκλος µε το γράµµα Ε (από τη λέξη ethanol, αιθανόλη) ένας αριθµός που 
υποδεικνύει το µέγιστο ποσοστό περιεκτικότητας σε αιθανόλη. Για παράδειγµα το αυτοκόλλητο Ε10 
σε µια αντλία θα σηµαίνει ότι παρέχει βενζίνη µε περιεκτικότητα έως 10% σε αιθανόλη. Στο 
ρεζερβουάρ αντίστοιχα η ίδια επισήµανση θα σηµαίνει ότι το όχηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει 
βενζίνη µε µέγιστη περιεκτικότητα αιθανόλης 10%. 
-Για το ντήζελ ένα τετράγωνο µε το γράµµα Β (βιοντήζελ) και τον αντίστοιχο αριθµό. 
-Για τα αέρια καύσιµα ένα διαµάντι (ρόµβος) µε τις ενδείξεις LPG για το υγραέριο, CNG για το 
συµπιεσµένο φυσικό αέριο, LNG για το υγροποιηµένο φυσικό αέριο και Η2 για το υδρογόνο. 
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