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Την υποχρεωτική ανάµειξη βιοαιθανόλης ή βιοαιθέρων στις βενζίνες που καταναλώνονται 
στην εγχώρια αγορά από την 1η Ιανουαρίου του 2019, προβλέπει το άρθρο 29 του νόµου 
4546/2018.  
Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής, έχει στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στις µεταφορές, µέσω της αύξησης της συµµετοχής των βιοκαυσίµων, στο 
πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής. Έτσι από 1/1/19, περίπου 1,5% αιθανόλης 
βιολογικής προέλευσης και άρα ανανεώσιµης θα περιέχεται στην αµόλυβδη βενζίνη στην 
ελληνική αγορά.  
Η χρήση της βιοαιθανόλης (οινοπνεύµατος) που παράγεται από σιτηρά, ζαχαροκάλαµο και 
άλλες ζυµώσεις είναι κάτι από παλιά διαδεδοµένο. Στη Βραζιλία και στην Αµερική 
χρησιµοποιείται γιατί η παραγωγή της είναι ντόπια και φθηνή, ενώ στην Ε.Ε. η χρήση της 
είναι υποχρεωτική για να βοηθήσει στους στόχους µείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιµα, καθώς και στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.  
Σύµφωνα µε στελέχη του κλάδου, το ζεστό κλίµα της χώρας µας περιορίζει τη δυνατότητα 
χρήσης της βιοαιθανόλης γιατί είναι πτητική και εξατµίζεται πολύ εύκολα, ενώ τυχόν 
προσµίξεις µε νερό/ υγρασία µπορεί να τη διαχωρίσουν από τη βενζίνη. Γι’ αυτό και στη 
χώρα µας έχει υπάρξει καθυστέρηση εφαρµογής του µέτρου έναντι άλλων Ευρωπαϊκών 
χωρών. Τα προβλήµατα αυτά είναι βέβαια αντιµετωπίσιµα και λύνονται τεχνικά 
τροποποιώντας τις κακές ιδιότητες της αιθανόλης µε αιθεροποίηση, δηλαδή τη µετατροπή 
της σε αιθέρες.  
Οι εταιρείες διύλισης και εµπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί µε την 
υποχρέωση της ανάµειξης των βενζινών µε βιοκαύσιµα, προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις έχουν επενδύσει κεφάλαια για τον σκοπό αυτό και δηλώνουν έτοιµες να 
προσφέρουν τα νέα καύσιµα από την 1η Ιανουαρίου.  
Όπως τονίζει ο κλάδος των βιοκαυσίµων, λαµβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστηµα µέχρι 
την έναρξη της διάθεσης των βιοακαυσίµων στις βενζίνες είναι µηδενικό, η έλλειψη 
κανονιστικού πλαισίου είναι ακατανόητη. Πρακτικά η δυνατότητα εισαγωγής και διάθεσης 
των εν λόγω προϊόντων είναι αδύνατη. Αιτία η έλλειψη Κανονιστικού Πλαισίου και η 
καθυστέρηση θέσπισης του από τις Υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε (Γεν. ∆/νση Τελωνείων και ΕΦΚ 
και Γεν. ∆/νση Γενικού Χηµείου του Κράτους), µε το οποίο θα καθορίζεται η διαχείριση της 
βιοαιθανόλης και των βιοαιθέρων. Σε εκκρεµότητα είναι επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο 
θα υπολογίζεται η συµµετοχή των βιοκαυσίµων στις βενζίνες, µε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να µην έχει καθορίσει αν ο υπολογισµός θα γίνεται σε ετήσια 
βάση ή θα είναι σταθερό ποσοστό ανά παρτίδα παραγόµενης βενζίνης. Είναι πραγµατικά 
αξιοσηµείωτο ότι κάπου ανάµεσα στο Χηµείο του Κράτους, τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και 
το Υπουργείο Ενέργειας έχουν χαθεί οι διαδικασίες και το θεσµικό πλαίσιο για τη σωστή 
διακίνηση της βιοαιθανόλης. 
Η αγορά έχει από καιρό δραστηριοποιηθεί και παρακαλεί να καθοριστεί άµεσα ένα 
νοµοθετικό πλαίσιο σοβαρό, πρακτικό και εφαρµόσιµο για τη διαχείριση αυτού του νέου 
βιοκαυσίµου χωρίς τρύπες για τους λαθρεµπόρους. 



Ο χρόνος βέβαια είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Έχουν µείνει 30 ηµέρες µέχρι την έναρξη 
εφαρµογής του µέτρου και πρακτικά δεν υπάρχει κανένα νοµοθετικό πλαίσιο. Ποιος κάνει τι 
στην αλυσίδα διακίνησης; Πως ελέγχεται και επιβεβαιώνεται πρακτικά και άµεσα η 
προέλευση και η χρήση της βιοαιθανόλης µε όποια µορφή και αν µπαίνει αυτή στο 
ρεζερβουάρ του καταναλωτή; 
Πώς θα ελέγχεται η βιοαιθανόλη για να µην καταλήγει στη βιοµηχανία του ποτού όπου εκεί 
ο ΕΦΚ είναι 24,5 ευρώ το λίτρο έναντι 0,75 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη; Τα προβλήµατα που 
αναµένεται να προκύψουν είναι τεράστια.  
Ως εκ τούτου, ο κλάδος εκτιµά ότι χρειάζεται άµεσα ένα λειτουργικό και πρακτικό πλαίσιο 
κανονισµών γύρω από τη διακίνηση της βιοαιθανόλης, καθώς η ολιγωρία το µόνο που µπορεί 
να κάνει είναι να ανοίξει ένα επιπλέον παράθυρο στο λαθρεµπόριο.     
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