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Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα και Δαβόρας Βασίλης  

 Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ & ΔΙΧΗΝΕΤ 

 
1.  Οι λόγοι ανάπτυξης των βιοκαυσίμων και η σημασία τους για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
  
Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα του 
πλανήτη υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 280 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο). Η μέση 
θερμοκρασία της γης ήταν περίπου 15 οC. Με την έναρξη χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων και σταδιακά, οι συγκεντρώσεις CO2 άρχισαν να αυξάνουν και από 315 
ppm τη δεκαετία του 50, ανέβηκαν σε 380 ppm σήμερα. Δηλαδή παρατηρείται ετήσια 
αύξηση των εκπομπών περίπου κατά 2 ppm κάθε χρόνο.  
Η αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα προκάλεσε λόγω του φαινομένου 
του θερμοκηπίου και αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης. Η επιπλέον 
θερμότητα την οποία παγιδεύει το CO2, υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε ενέργεια 
περίπου 2 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας της γης. Ήδη υπολογίζεται ότι 
από την βιομηχανική επανάσταση και μετά η μέση θερμοκρασία της γης έχει ανέβει 
πάνω από μισό βαθμό κελσίου. Αυτό μεταβάλει πολλές ισορροπίες επάνω στον 
πλανήτη όπως το κλίμα, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα (τυφώνες όπως η 
Κατρίνα), λιώσιμο των πάγων, ξηρασίες, πυρκαγιές, αλλαγή της αλατότητας των 
θαλάσσιων ρευμάτων, άνοδο της στάθμης των θαλασσών κ.α. επιφέροντας τεράστιες 
περιβαλλοντικές , οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Συνεπώς ο περιορισμός 
των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και άρα ο περιορισμός της καύσης 
ορυκτών καυσίμων και η αντικατάστασή τους με βιώσιμα καύσιμα, αποκτούν 
σήμερα για την ανθρωπότητα κυρίαρχη προτεραιότητα. 
 
Ο δεύτερος εξ ίσου σημαντικός λόγος ανάπτυξης των βιοκαυσίμων, αφορά την 
ενεργειακή ασφάλεια και προκύπτει από την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων. Τα 
ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται (oil peak), ενώ οι ενεργειακές ανάγκες της 
ανθρωπότητα αυξάνουν διαρκώς. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια και ωθεί στη 
διερεύνηση για την μερική ή και πλήρη αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Ένα 
άλλο μεγάλο πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων σε σχέση με πολλά άλλα είδη καυσίμων 
είναι ότι είναι βιοαποικοδομήσιμα, και έτσι σχετικά αβλαβή για το περιβάλλον σε 
περίπτωση απόρριψής τους.  
Η ανθρωπότητα αρχίζει σήμερα να συνειδητοποιεί ότι εξαντλούνται σύντομα τα Η Η  
H ανθρωπότητα αρχίζει σήμερα να συνειδητοποιεί ότι εξαντλούνται σύντομα τα 
ορυκτά καύσιμα και ότι έπονται ακριβότερες και δυσκολότερες ενεργειακές λύσεις. 
Το κόστος της μετάβασης σε νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μεταφράζεται σε τρισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά μέσα από αυτή τη 
διαδικασία θα προκύψουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και βέβαια το μεγαλύτερο 
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όφελος θα το καρπωθεί ίσως ο αγροτικός τομέας. Το κλειδί όμως των εξελίξεων 
βρίσκεται στην εύρεση τρόπων παραγωγής από μη εδώδιμα μέρη των φυτών, όπως 
βλαστοί καλαμποκιού, ποώδη φυτά, ταχυαυξή δένδρα, ακόμα και φύκια. Για πολλούς 
μια τέτοια προσέγγιση, σε συνδυασμό με αποδοτικότερα οχήματα, μπορεί να καλύψει 
τη μελλοντική ζήτηση βενζίνης. Για άλλους τα βιοκαύσιμα έχουν να παίξουν 
συγκεκριμένο πρόσκαιρο ρόλο μέχρι την ωρίμανση της τεχνολογίας κυψελών 
υδρογόνου. Για τους περισσότερους όμως θα υπάρξει μακρά περίοδος παράλληλων 
και συνδυαστικών δράσεων με αντικρουόμενα συμφέροντα, πολιτικές παρεμβάσεις 
και τεχνολογικές εκπλήξεις. 
 
2.  Η παραγωγή βιοκαυσίμων 
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τα βιοκαύσιμα (αιθανόλη και 
βιοντίζελ) θα αποτελέσουν μια συνεχώς αυξανόμενη πηγή ενέργειας για τις επόμενες 
2 δεκαετίες. Οι εκτιμήσεις είναι ότι τα βιοκαύσιμα θα αυξηθούν από 1.3 εκατομμύρια 
σε 2.7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ως το 2030, με τις ΗΠΑ να συμμετέχουν στο 
50 % αυτής της αύξησης. Η προηγούμενη εκτίμηση ήταν 1.7 εκατομμύρια βαρέλια 
την ημέρα. Η αύξηση αυτή σημαίνει πως το 8.5 % της παγκόσμιας ενέργειας θα 
παράγεται από βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα τεχνολογίας δεύτερης γενιάς θα έχουν τον 
πρώτο λόγο, αφού τα πρώτης γενιάς που παράγονται από τρόφιμα (ζαχαροκάλαμο, 
καλαμπόκι, σιτηρά), έχουν σημαντικούς περιορισμούς.  Τα δεύτερης γενιάς 
βιοκαύσιμα συμβάλλουν στο ενεργειακό πρόβλημα με πιο βιώσιμο τρόπο. Η βιομάζα 
που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη γι’ αυτά, αποτελείται από το υπόλοιπο των μη 
εδώδιμων τμημάτων των υφιστάμενων καλλιεργειών, όπως τα στελέχη, τα φύλλα και 
φλοιοί  τα οποία έχουν έχουν αφήσει πίσω τους οι καλλιέργειες τροφίμων, καθώς και 
από άλλες καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων (μη 
επισιτιστικών καλλιεργειών), όπως χόρτο, άχυρο, καθώς και τα απόβλητα της 
βιομηχανίας, όπως τα ροκανίδια, τα δέρματα και πολτού από φρούτα κλπ.  
Η λιγνοκυτταρινική αυτή αιθανόλη μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά περίπου 90% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. 
Μέχρι στιγμής όμως ελάχιστα πιλοτικά εργοστάσια μικρής κλίμακας και στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ παράγουν αιθανόλη από λιγνοκυτταρίνη. Μια τέτοια πιλοτική 
μονάδα του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμης Ενέργειας των ΗΠΑ μετατρέπει 
μέσα σε μια βδομάδα ένα τόνο βιομάζας από κοτσάνια καλαμποκιού, κεχρί και ξύλο 
σε 265 λίτρα αιθανόλης. Η σύσταση αυτής της βιομάζας συνίσταται σε κυτταρίνη, 
ημικυτταρίνη και λιγνίνη. Η λιγνίνη συγκρατεί τα μόρια της κυτταρίνης, ενισχύοντας 
τη δομή των φυτών, ώστε να μένουν όρθια και να απορροφούν το ηλιακό φώς. Η 
κολλώδης λιγνίνη είναι που καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία διάσπασης της 
βιομάζας. Η κύρια μέθοδος διάσπασης της κυτταρίνης από τη λιγνίνη είναι η όξινη 
θερμική επεξεργασία. Η βιομάζα βράζει σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία ισχυρού 
οξέος (όξινη υδρόλυση). Στη συνέχεια εξειδικευμένα ένζυμα διασπούν την κυτταρίνη 
σε σάκχαρα, τα οποία ζυμώνονται πάλι με τη βοήθεια ενζύμων. Με την τρέχουσα 
διαδικασία, μόνο το 45% του ενεργειακού περιεχομένου της βιομάζας μετατρέπεται 
σε αιθανόλη. Για να μπορέσει λοιπόν η αιθανόλη αυτή να ανταγωνισθεί τη βενζίνη 
καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της 
διαδικασίας. Οι προσπάθειες αυτές εστιάζονται στην προσπάθεια εξεύρεσης 
καταλληλότερων ενζύμων για τη διάσπαση της κυτταρίνης, ώστε να βελτιωθεί η 
απόδοση. Οι ερευνητές εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα γενετικά τροποποιημένα 
μικρόβια και τα ένζυμα από τα σωθικά των τερμιτών. Οι προοπτικές που 
παρουσιάζονται είναι μεγάλες. Η αξιοποίηση της κυτταρίνης που βρίσκεται στα 
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κοτσάνια του καλαμποκιού κι όχι μόνο του αμύλου από τους κόκκους του, μπορεί να 
διπλασιάσει την παραγωγή αιθανόλης από καλαμπόκι. 
Ο διακεκριμένος καθηγητής Bruce Dale, χρησιμοποιεί αμμωνία για να διασπάσει 
λιγνοκυτταρινούχα υλικά και κάνει την διαδικασία κατά 75 τοις εκατό πιο 
αποτελεσματική. Επί του παρόντος, η προεπεξεργασία αυτών των υλικών γίνεται με 
θέρμανση παρουσία οξέος. Αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να σπάσει το 
υλικό σε ζυμώσιμα σάκχαρα. Η χρήση αμμωνίας στη διαδικασία προεπεξεργασίας 
μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης από λιγνοκυτταρίνη.  
Η έρευνα δημοσιεύθηκε σε τεύχος των Πρακτικών της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι ένα πιλοτικό 
εργοστάσιο για την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας. Ο Dale είναι Αναπληρωτής 
Διευθυντής του Bioenergy Research Center και έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της 
έρευνας για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Το κέντρο είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ 
της Πολιτείας του Michigan και του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison, με 
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.  
 
Η γενετική τροποποίηση μικροοργανισμών είναι μια από τις πολλά υποσχόμενες 
βιοτεχνολογικές οδούς για την παραγωγή περισσότερων και πιο αποδοτικών 
βιοκαυσίμων. Ερευνητές του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) δημιούργησαν 
γενετικά τροποποιημένη έκδοση του βακτηριδίου Ε.coli (ένα από τα πιο μελετημένα 
βακτήρια) που μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή καλύτερων βιοκαυσίμων. 
Στο επιστημονικό περιοδικό Nature δημοσιεύτηκε άρθρο του καθηγητή Τζέημς Λιάο 
όπου εξηγείται πως μεταβάλλοντας τη βασική γενετική δομή του βακτηρίου, οι 
επιστήμονες μπόρεσαν να το καθοδηγήσουν, ώστε να παράγει διακλαδισμένες 
αλκοόλες (ισοβουτανόλη, 1-βουτανόλη, 2-μέθυλο-1-βουτανόλη, 3-μέθυλο-1-
βουτανόλη και 2-φαίνυλοαιθανόλη) . Αυτό έγινε εφικτό με την εισαγωγή ειδικών 
χρωμοσωμάτων στο DNA του κολοβακτηρίδιου και την υπερ-δραστηριοποίηση 
ορισμένων ενζύμων του, αλλάζοντας έτσι το μεταβολισμό του και αναγκάζοντάς το 
να μετατρέπει πλέον γλυκόζη σε αλκοόλη με περισσότερα άτομα άνθρακα στο μόριό 
της. 
Οι αλκοόλες με περισσότερα άτομα άνθρακα στη μοριακή τους αλυσίδα έχουν 
αρκετά πλεονεκτήματα. Αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια ανά λίτρο καυσίμου, δεν 
διαβρώνουν τον κινητήρα και είναι πιο συμβατές με τα αεροπορικά καύσιμα ή το 
ντίζελ. 
Σύμφωνα με τον χημικό μηχανικό Nasib Qureshi του ερευνητικού κέντρου ARS, η 
βιοβουτανόλη προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα. Μπορεί να μεταφερθεί στις 
υπάρχουσες σωληνώσεις, είναι λιγότερο διαβρωτική, μπορεί να αναμιχθεί με τη 
βενζίνη ή να χρησιμοποιηθεί μόνη της στις μηχανές εσωτερικής καύσης, και αποδίδει 
περισσότερη ενέργεια ανά γαλόνι από την αιθανόλη. Μέχρι τα μέσα του 200 αιώνα, η 
βιοβουτανόλη παράγονταν απλά σάκχαρα όπως η γλυκόζη από καλαμπόκι. Αλλά 
χαμηλές αποδόσεις, απέτρεψαν την εμπορευματοποίηση της διαδικασίας. Σήμερα, οι 
αυξήσεις τιμών του πετρελαίου έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον και για την 
παραγωγή βιοβουτανόλης. Το 2003, άρχισε τη χρήση του άχυρου σίτου για παραγωγή 
βιοβουτανόλης ως εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους από την παραγωγή 
βιοαιθανόλης από καλαμπόκι.  Όπως και στις άλλες διαδικασίες η βιοβουτανόλη 
παράγεται με τη βοήθεια που προσφέρουν τα βακτηρίδια clostridium για την 
εκτέλεση της κρίσιμης διαδικασίας της ζύμωσης. Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν 
κανονικά τέσσερα στάδια επεξεργασίας (προεπεξεργασία, υδρόλυση, ζύμωση και 
απόσταξη), που πραγματοποιούνται χωριστά και διαδοχικά. Αλλά ο Qureshi και οι 
συνάδελφοί του επινόησαν έναν τρόπο να συνδυαστούν τρία από τα τέσσερα στάδια. 
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Παραδείγματος χάριν, τα ένζυμα και τα βακτηρίδια χρησιμοποιούνται για να 
εκτελέσουν τους αντίστοιχους στόχους τους ταυτόχρονα. Στις πιλοτικές δοκιμές, η 
μέθοδος διπλασίασε την παραγωγικότητα βιοβουτανόλης από την παραδοσιακή 
ζύμωση γλυκόζη. Μια πιο πρόσφατη βελτίωση, μετατρέπει σχεδόν 430 γραμμάρια 
ζάχαρης σε 192 γραμμάρια ακετόνης, βιοβουτανόλης και αιθανόλης ταυτόχρονα. Εάν 
η διαδικασία βελτιωθεί και οριστικοποιηθεί, θα μπορούσε να παραγάγει 99 γαλόνια 
αυτών των τριών χημικών ουσιών από έναν τόνο του άχυρου σίτου. 
 
Υπάρχουν όμως κι άλλα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς τα οποία είναι  στο στάδιο της 
ανάπτυξης και θα παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα το 
βιουδρογόνο. Πρόκειται για υδρογόνο τι οποίο παράγεται από βιομάζα ως πρώτη ύλη. 
Αυτό γίνεται με την τεχνολογία αεριοποίησης της βιομάζας και στη συνέχεια, τη 
μεταρρύθμιση του μεθανίου που παράγεται, ή εναλλακτικά, μπορεί να παραχθεί από 
μικροοργανισμούς που παράγουν υδρογόνο απευθείας από τη βιομάζα υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Βιοϋδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυψέλες καυσίμου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
Επίσης νέα δεδομένα δημιουργούνται καθημερινά στον τομέα των συνθετικών 
καυσίμων. Η Georgia Tech Research Corporation και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Steven στις ΗΠΑ ασχολούνται και οι δύο με τη διερεύνηση της αεριοποίησης της 
βιομάζας.  Η Scania Tech αξιολογεί δύο πειραματικές μεθόδους αεριοποίησης από 
δασικά υπολείμματα, ενώ το Ινστιτούτο Steven δοκιμάζει έναν νέου τύπου 
αντιδραστήρα μικροδιαύλου για την αεριοποίηση βιομάζας σε υψηλές θερμοκρασίες 
και απουσία οξυγόνου αντιγράφοντας τον τρόπο παραγωγής πετρελαίου από βιομάζα 
στη φύση, χρησιμοποιώντας πηγές, όπως τα ροκανίδια.. Η αεριοποιημένη βιομάζα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αέριο καύσιμο ή μπορεί να δώσει ένα ευρύ φάσμα 
υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. 
Η Choren Industries GmbH ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή του πρώτου 
μεγάλου εργοστασίου παραγωγής BTL στον κόσμο στο Freibourg της Γερμανίας. Σε 
λίγους μήνες το εργοστάσιο θα παράγει 18 εκατομμύρια λίτρα συνθετικού 
βιοκαυσίμου. Η διαδικασία μετατροπής της στερεής βιομάζας σε υγρό καύσιμο έχει 
τρία στάδια: αεριοποίηση, με τη χρήση της διαδικασίας Carbo V της εταιρείας, 
επεξεργασία αερίων και σύνθεση Fischer-Tropsch. Εκτός από τις σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων, όπως επίσης 
οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, τα BTL περιέχουν απειροελάχιστες 
αρωματικές ουσίες και θείο, βοηθώντας τον κινητήρα να επιτύχει βέλτιση καύση. Τα 
BTL είναι συνθετικά καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα μείγματος 
σε οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό κινητήρα χωρίς να χρειάζεται καμία 
τροποποίηση. Τα κατάλοιπα υλοτομίας, τα υπολείμματα ξύλου, το ξύλο που 
μεγαλώνει γρήγορα και τα γεωργικά κατάλοιπα όπως το άχυρο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βιομάζα με σκοπό την παραγωγή. 
 
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία παραγωγής BTL δεν ανταγωνίζεται την παραγωγή 
τροφίμων. Τα βιοκαύσιμα BTL έχουν επίσης υψηλότερη απόδοση ανά εκτάριο, π.χ. 
περίπου τρεις φορές υψηλότερη από το βιοκαύσιμο από κράμβη. Η εταιρεία μελετά 
επίσης την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου BTL σε βιομηχανική κλίμακα, με 
ετήσια παραγωγή 270 εκατομμυρίων λίτρων συνθετικού καυσίμου. Όμως πρέπει να 
βρεθεί η κατάλληλη μεσοπρόθεσμη νομοθετική βιομηχανική πολιτική. Το νομικό 
πλαίσιο που δημιουργήθηκε για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς φτάνει προς το παρόν 
μέχρι και το 2015, πράγμα που δεν επιτρέπει στους επενδυτές να σχεδιάσουν με 
σιγουριά την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου βιομηχανικής κλίμακας. Η Choren 
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είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας αεριοποίησης στερεής βιομάζα 
Κυριότερη τεχνολογία της είναι η πατενταρισμένη διαδικασία Carbo-V, που επιτρέπει 
την παραγωγή συνθετικού καυσαερίου χωρίς πίσσα. 
 
Επανάσταση επίσης συντελείται στην παραγωγή βιοαιθανόλης από φύκια. Ήδη η 
παραγωγή τέτοιας βιοαιθανόλης ή βιοντίζελ από φύκια χαρακτηρίζεται ως τεχνολογία 
τρίτης γενιάς. Τα τρίτης γενιάς βιοκαύσιμα είναι γεγονός και είναι καύσιμα που 
προέρχονται από φύκια ή φύκι ή άλγη (oilgae).  
Τα φύκια θεωρούνται μονοκύτταροι παρίες των λιμνών και των θαλασσών και 
μπορούν να αναπτύσσονται ακόμη και μέσα σε λύματα και στο θαλασσινό νερό, όπου 
δεν χρειάζεται τίποτε άλλο για να ευδοκιμήσουν παρά το φώς του ήλιου και το 
διοξείδιο του άνθρακα. Είναι χαμηλών εισροών, με υψηλή όμως απόδοση πρώτων 
υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αρκετές νέες εταιρίες δραστηριοποιούνται  
στον τομέα δοκιμάζοντας να μετατρέψουν τα γλοιώδη φύκια σε καύσιμο. Η εταιρία 
Green Fuel Technologies στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης καλλιεργεί φύκια μέσα σε 
πλαστικούς σωλήνες, απορροφώντας CO2 από τις καμινάδες των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής. Από κάποια φύκια παράγεται και άμυλο από το οποίο παίρνουμε 
αιθανόλη, ενώ από άλλα παίρνουμε έλαιο το οποίο μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Οι 
αποδόσεις θεωρούνται εξαιρετικές, αφού τα φύκια διπλασιάζουν τον όγκο τους μέσα 
σε λίγες ώρες. Έτσι μπορεί να παραχθεί πολύ περισσότερη ενέργεια ανά εκτάριο γης 
από καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα η σόγια. Εάν από δέκα στρέμματα 
καλαμποκιού μπορούν να παραχθούν 2.500 λίτρα αιθανόλης το χρόνο και δέκα 
στρέμματα σόγιας δίνουν 560 λίτρα βιοντίζελ, δέκα στρέμματα φύκια μπορούν 
θεωρητικά να προσφέρουν 45.000 λίτρα βιοκαύσιμα το χρόνο. Το Αμερικανικό 
Υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι εάν υπήρχε επιδίωξη πλήρους αντικατάστασης των 
ορυκτών καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βιοκαύσιμα από φύκια, 15.000 
τετραγωνικά μίλια (38.849 τετραγωνικά χιλιόμετρα), θα ήταν αρκετά να 
καλλιεργηθούν με φύκια. Με την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων 
(πετρελαίου), υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για καλλιέργεια φυκιών (algaculture).  
Φύκια, όπως Botryococcus braunii και Chlorella vulgaris, είναι σχετικά εύκολο να 
καλλιεργηθούν, αλλά απαιτούνται και νέα είδη πιο αποδοτικά. Πολλά ερευνητικά  
έργα που αφορούν τη μικροβιολογία, επικεντρώνονται στην παραγωγή λαδιού από 
φύκια. Το Πανεπιστήμιο της Γεωργίας, ερευνά τη χρήση των περιττωμάτων των 
πουλερικών για την παραγωγή χαμηλού κόστους θρεπτικών συστατικών για φύκια. Η 
εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας θα εξαρτηθεί επίσης από την ικανότητά της να δώσει 
καύσιμα ανταγωνιστικά της βενζίνης και του πετρελαίου, πράγμα που δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί. 
Μια άλλη ελκυστική περίπτωση που για κάποιους αποτελεί την τέταρτη γενιά 
βιοκαυσίμων βασίζεται στη μετατροπή του CO2 σε καύσιμα. Η γενετική μηχανική 
είναι σε φάση δημιουργίας μικροοργανισμών για την παραγωγή καυσίμων απευθείας 
από το διοξείδιο του άνθρακα σε βιομηχανική κλίμακα. Γενετικά τροποποιημένοι 
μικροοργανισμοί που παράγουν καύσιμο οκτάνιο με πρώτη ύλη το διοξείδιο του 
άνθρακα θα είναι έτοιμα για δοκιμαστική χρήση σε ενάμισι χρόνο, υποστηρίζει ο 
γνωστός Αμερικανός γενετιστής Κρεγκ Βέντερ. Τα καύσιμα «τέταρτης γενιάς», όπως 
τα ονόμασε, όχι μόνο θα βοηθήσουν στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο αλλά θα 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε 
καύσιμα τέταρτης γενιάς σε περίπου 18 μήνες» δήλωσε ο Βέντερ στη διάρκεια 
συνεδρίου Τεχνολογίας, Ψυχαγωγίας και Σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε στην 
Καλιφόρνια. Μεταξύ των ακροατών ήταν ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος Αλ 
Γκορ, γνωστός για τις πρωτοβουλίες του κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ο 
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Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google. Απαντώντας σε ερώτηση του Λάρι Πέιτζ, ο 
Βέντερ διευκρίνισε ότι η δυσκολία στην εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν 
είναι τόσο ο σχεδιασμός των μικροβίων αλλά η απομόνωση αρκετού διοξειδίου του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ώστε να υπάρχει αρκετή «τροφή» για τα μικρόβια. Οι 
γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί θα εφοδιάζονται με «γονίδια 
αυτοκτονίας», ώστε να μην επιβιώνουν στο φυσικό περιβάλλον, μεταδίδει από το 
συνέδριο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τον Ιανουάριο το Ινστιτούτο Βέντερ 
παρουσίασε το πρώτο γονιδίωμα που κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στο εργαστήριο, 
με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία του πρώτου συνθετικού ζωντανού 
οργανισμού. 
Ο Κρεγκ Βέντερ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2000 ως πρόεδρος της εταιρείας 
Celera, η οποία προσδιόρισε ολόκληρη την αλληλουχία του ανθρώπινου 
γονιδιώματος πριν από την διεθνή ερευνητική κοινοπραξία που εργαζόταν με 
δημόσια χρηματοδότηση. 

3.  Γενικά για τη βιώσιμη συμβολή των βιοκαυσίμων στο 
ενεργειακό πρόβλημα 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη. Η αύξηση του 
μεριδίου τους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου θα βοηθήσει 
στο να παρατείνει την ύπαρξη των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, στην 
αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από την αλλαγή του κλίματος, και θα 
επιτρέψει τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε παγκόσμια 
κλίμακα. Επί πλέον η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί ήδη το βασικό μοχλό 
«πράσινης», δηλαδή βιώσιμης ανάπτυξης στις οικονομίες τόσο των ισχυρών και 
ανεπτυγμένων, όσο και των υπανάπτυκτων, φτωχών χωρών, προσφέροντας χιλιάδες 
θέσεις εργασίας και δίνοντας νέες διαστάσεις στις αγροτικές τους οικονομίες. Οι 
περισσότερες από τις "νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" εξακολουθούν να 
υφίστανται μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη, αλλά ορισμένες τεχνολογίες δεν 
έχουν ακόμη εδραιωθεί. Καθημερινά μπαίνουν στη ζωή μας νέοι όροι : 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, αιολικά πάρκα, βιοαέριο, βιομάζα, βιοενέργεια, 
βιοτεχνολογία, βιοκαύσιμα.  
Μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας αφορά στις μεταφορές. 
Είναι ξεκάθαρο ότι η βιωσιμότερη λύση στον τομέα είναι το φθηνό υδρογόνο. Όμως 
δυστυχώς παραμένει ακόμη ακριβή και μη ανταγωνιστική, προς το παρόν η 
τεχνολογία της ενεργειακής του αξιοποίησης. Σαν ενδιάμεση εναλλακτική λύση, 
προβάλλονται τα βιοκαύσιμα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάρα πολλές καύσιμες 
ουσίες που προέρχονται από βιομάζα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιομάζας από όπου 
μπορεί να παραχθούν με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας, βιοκαύσιμα. Συνεπώς η 
εκτίμηση της βιωσιμότητας των ουσιών αυτών δεν μπορεί να είναι ίδια και γενική. 
Κυρίαρχο ρόλο ποιοτικό και ποσοτικό στην τεράστια γκάμα των βιοκαυσίμων, 
παίζουν το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Και τα δύο όμως μπορούν να παραχθούν από 
μεγάλη ποικιλία συμβατικών ή ενεργειακών φυτών, καθώς και από άχρηστα δασικά 
και γεωργικά παραπροϊόντα, ακόμη και από αστικά απορρίμματα. Συνεπώς η 
αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους, που αποτελεί και βασικό κριτήριο της συμβολής 
τους στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών στις μεταφορές, μπορεί μεν να στηρίζεται 
σε ενιαία κριτήρια, αλλά δίνει διαφορετικά αποτελέσματα.  
Για παράδειγμα είναι ξεκάθαρο από πλήρη Ανάλυση Κύκλου Ζωής, ότι η περίπτωση 
της παραγωγής καυσίμου βιοαιθανόλης από ζαχαροκάλαμο στη Βραζιλία, είναι μία 
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βιώσιμη από κάθε άποψη λύση. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ενεργειακό αγαθό που 
είναι οικονομικά και ενεργειακά πλήρως ανταγωνιστικό με τη συμβατική βενζίνη, 
συμβάλλει δε στη μείωση των εκπομπών κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση 
του οποίου αποτελεί και το βασικό συντελεστή του φαινομένου του θερμοκηπίου και 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Βέβαια ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση 
υπάρχουν αρνητικά σημεία, όπως η καταστροφή δασών για καλλιέργεια 
ζαχαροκάλαμου και η καύση των χωραφιών στη Βραζιλία που προσθέτει επιπλέον 
ποσά CO2 στην ατμόσφαιρα. Θα πρέπει δε να σημειωθεί  και πάλι ότι η βιοαιθανόλη 
δεν είναι απόλυτα καθαρό καύσιμο, αλλά είναι καθαρότερο της βενζίνης. Συνεπώς 
όλες οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας είναι συγκριτικές και εμπεριέχουν σε μεγάλο 
βαθμό την αρχή του καλύτερου αποτελέσματος. 
Αντίθετα, μεγάλη κριτική έχει δεχθεί η περίπτωση της παραγωγής βιοαιθανόλης από 
καλαμπόκι στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα των 
μελετών σε πλήρη ΑΚΖ. Η οικονομική, ενεργειακή αλλά και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα αυτής της περίπτωσης έχει αμφισβητηθεί από πολλούς που πιστεύουν 
ότι οικονομικά συμφέροντα στον αγροτικό τομέα δημιουργούν τετελεσμένα, 
εκμεταλλευόμενα κρατικά κονδύλια.  
Για να απαντηθεί το ερώτημα της βιώσιμης συμβολής των βιοκαυσίμων και της 
βιοαιθανόλης στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στις μεταφορές, απαιτούνται 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικά και ενιαία κριτήρια αξιολόγησης, αλλά κάθε τύπος 
βιοκαυσίμου διερευνάται χωριστά. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
σε κάθε περίπτωση, αλλά κυρίαρχο ρόλο στην τελική αξιολόγηση βιώσιμης 
συμβολής, παίζουν πρωτίστως η πλήρης Ανάλυση Κύκλου Ζωής, και 
δευτερευόντως η SWOT ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Treats) ανάλυση. Δηλαδή η ανάλυση των Δυνατών και Αδύνατων σημείων, αλλά 
και οι Ευκαιρίες και Απειλές για την παραγωγή και χρήση κάθε τύπου 
βιοκαυσίμου.  
Και βέβαια σε κάθε περίπτωση κυρίαρχο γεγονός στη μεγάλη προσπάθεια 
αξιολόγησης των βιοκαυσίμων, αποτελεί η αναγκαιότητα για την εξεύρεση και την 
ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων 
ακατέργαστου-αργού πετρελαίου και των άλλων ορυκτών καυσίμων. Όπως 
επισημαίνει ο κορυφαίος φυσικός Edward Teller, «Δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για την 
επίλυση του ενεργειακού προβλήματος. Μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι 
αρκετή. Το πετρέλαιο δεν είναι αρκετό. Ο άνθρακας δεν είναι αρκετός. Η πυρηνική 
ενέργεια δεν είναι αρκετή. Η Ηλιακή ενέργεια και η ενέργεια από τη γεωθερμία δεν 
είναι αρκετές. Νέες ιδέες και εξελίξεις δεν θα είναι αρκετές από μόνες τους. Μόνο ο 
κατάλληλος συνδυασμός όλων αυτών θα είναι αρκετός».  
Τα  βιοκαύσιμα και η βιοαιθανόλη μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της 
λύσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πανάκεια.  Αν όλα τα διαθέσιμα 
γεωργικά πλεόνασμα μετατρέπονταν σε αιθανόλη, ως καύσιμο θα προμήθευε 
λιγότερο από το 5% των καυσίμων κίνησης για τις ανθρώπινες ανάγκες.  Αν σ’ αυτό 
προστίθονταν η δυνατότητα μετατροπής όλων των κυτταρινικής σύστασης  
υπολειμμάτων για βιοαιθανόλη και γενικά βιομάζας σε μεθανόλη, και με τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις συνολικά οι ποσότητες του καυσίμου αυτού θα υπολείπονταν 
του 10% των σημερινών μας αναγκών!  Ωστόσο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό 5 ή 
10%, γιατί μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο, και κάθε γαλόνι του βιοκαυσίμου που 
παράγεται αναπληρώνει ένα γαλόνι πετρελαίου. Επειδή η βιομάζα αποτελείται από 
φυτικές ύλες ή καλλιέργειες που μπορούν να φυτευτούν πολλές φορές, τα βιοκαύσιμα 
είναι για κάποιους θεωρητικά ανανεώσιμα και άρα βιώσιμα. Αυξάνονται όμως οι 
φόβοι για τον αντίκτυπο που θα έχει στη βιοποικιλότητα η χρήση τεράστιων 
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εκτάσεων γης για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Χιλιάδες εκτάρια δασών και 
υγροτόπων στην Ασία, στη Νότια Αμερική και αλλού χρησιμοποιούνται ήδη ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων όπως το 
ζαχαροκάλαμο, η σόγια και το φοινικόδεντρο. Αυτές οι μονοκαλλιέργειες προκαλούν 
σοβαρές βλάβες σε περιοχές που προηγουμένως χαρακτηρίζονταν από πολύπλοκα, 
ποικίλα οικοσυστήματα και η μέθοδος καθαρισμού του εδάφους για βιοκαύσιμα 
απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
Επίσης την οποιαδήποτε αύξηση παραγωγής διατροφικών φυτών θα την καρπωθούν 
τα αυτοκίνητα και όχι οι άνθρωποι, όπως είπε πρόσφατα ο Λέστερ Μπράουν, 
επισημαίνοντας ότι  για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ενός SUV (τα γιγαντιαία 4Χ4 που 
έχουν πολλές οικογένειες στις Η.Π.Α), απαιτούνται τόσα διατροφικά φυτά, όσα 
τρέφουν ένα άτομο για  έναν ολόκληρο χρόνο. Άλλοι χαρακτηρίζουν τη παρούσα, 
χωρίς ισορροπημένα κριτήρια, επενδυτική ορμή προς τα βιοκαύσιμα σαν τη νέα 
μανία χρυσοθηρίας ή σαν την επιδοτούμενη καύση ανθρώπινης τροφής προκειμένου 
να «τρέφεται» η σπατάλη της ιδιωτικής αυτοκίνησης. 
Για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων, τροπικά δάση καταστρέφονται κυρίως εις βάρος 
του κλίματος γιατί- μεταξύ άλλων- δεν θα απορροφούν πλέον το εκπεμπόμενο από 
την καύση ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ανοδική τάση 
της τιμής των διατροφικών ειδών, ενώ επηρεάζονται περιοχές όπου οι άνθρωποι 
πεινούν. Πρακτικά βέβαια η παραγωγή βιοκαυσίμων περιορίζεται από τη 
διαθεσιμότητα γης για τις ενεργειακές καλλιέργειες και εξαρτάται από τη ζήτηση με 
βάση τις τιμές του πετρελαίου. Είναι, δηλαδή, καθαρά οικονομικό θέμα και εξαρτάται 
από την πολιτική χρήσεων γης και τις παρεχόμενες επιδοτήσεις. Ανταγωνισμός για τη 
χρήση γης, δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ τροφίμων και βιοκαυσίμων με περίπλοκα 
ζητήματα, όπως την πιθανότητα η ζήτηση για βιοκαύσιμα στις αναπτυγμένες χώρες 
να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές την παραγωγή τους, σε σχέση με τις τιμές των 
τροφίμων στις τοπικές αγορές. 
Η ανάπτυξή των βιοκαυσίμων θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε η παραγωγή 
βιομάζας στις αγροτικές εκτάσεις, να μην επηρεάσει την παροχή τροφίμων και να 
μην οδηγήσει σε ελλείψεις. 
 
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πολύπλοκη. Γι’ αυτό στη χρήση βιοκαυσίμων πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός ΚΥΚΛΟΣ  ΖΩΗΣ με χρήση  κριτηρίων 
βιωσιμότητας  όπως : 

 Το ενεργειακό ισοζύγιο. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, σύμφωνα με αρκετές  
μελέτες πολλά βιοκαύσιμα παράγουν λιγότερη ενέργεια από όση 
καταναλώνεται στην διαδικασία παραγωγής,  επεξεργασίας και μεταφοράς 
τους. Αυτά σίγουρα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παραγωγή και χρήση 
τους και  είναι εντελώς παράλογο να  παρουσιάζονται ως μέρος της λύσης.  

 Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται. Αν πρόκειται για αναγκαίο διατροφικό 
σπόρο ή για μη διατροφικό φυτό, ή δασικό- αγροτικό υπόλειμμα. Τα 
υπολείμματα που πετιόνται, στις περιπτώσεις που είναι αποδοτικά, πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα. Στη χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει επίσης να 
έχουν προτεραιότητα.  

 Αν καταστρέφονται δάση για δημιουργία αγροτικής γης, κάτι που δυστυχώς 
ενισχύει την κλιματική αλλαγή  

 Αν χρησιμοποιείται αγροτική γη υψηλής ή χαμηλής ή περιθωριακής  
παραγωγικότητας,  

 Σε ποιο βαθμό επιβαρύνεται το περιβάλλον και τα νερά με τοξικές ουσίες από 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα και γενικά η συνολική περιβαλλοντική 
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επιβάρυνση από την καλλιέργεια των φυτών και την παραγωγή των 
βιοκαυσίμων.  

 Αν η παραγωγή και η επεξεργασία τους γίνεται με νέες τεχνολογίες και 
μεθόδους, όπως η χρήση αλγών (φύκια) που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενες 
δεξαμενές. 

 Η ποιότητα του εδάφους και οι απαιτήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα, 
καθώς και οι ανάγκες σε άρδευση και η προέλευση του νερού. 

 Το κόστος παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής και χρήσης των 
βιοκαυσίμων 

Τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν από μόνα τους να είναι «η λύση» στα προβλήματα 
του περιβάλλοντος. Μπορούν μόνο να είναι μέρος της λύσης, μαζί με τους 
κανονισμούς μείωσης των εκπομπών από τα οχήματα, τα υβριδικά και τα 
επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά και 
ηλιακά συστήματα και τις αυξημένες επενδύσεις στην αποδοτικότητας των κτιρίων 
και των βιομηχανικών διεργασιών. 
Το γενικότερο πρόσχημα για την άκριτη καλλιέργεια βιοκαυσίμων είναι πολλές 
φορές η ΔΗΘΕΝ αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά συχνά  υποκρύπτεται η 
σκοπιμότητα για το κέρδος. Είναι αυτονόητο να  επιδιώκει το κέρδος ο κάθε 
επενδυτής. Όμως η κοινωνία πρέπει να  βάζει κριτήρια και όρια προς το συμφέρον 
του συνόλου. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο κρατικός 
παρεμβατισμός μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες κατευθύνσεις προς την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνετή - με προϋποθέσεις - χρήση των 
βιοκαυσίμων. 
Ο συνολικός ΚΥΚΛΟΣ  ΖΩΗΣ ενός προϊόντος και οι επιπτώσεις του, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο. Τα βιοκαύσιμα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. 
Μεταμορφώνονται ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής επεξεργασίας και χρήσης 
τους. Δυστυχώς ο παρόν τρόπος αντιμετώπισής τους είναι ακόμη ανησυχητικός 
 
Στην πράξη απαιτείται υψηλός βαθμός ευελιξίας για την πλήρη αξιοποίηση 
πλεοναζόντων ποσοτήτων προϊόντων που βασικά προορίζονται για διατροφή, όπως 
για παράδειγμα πλεονασματικές ποσότητες ζαχαρούχων ή αμυλούχων προϊόντων, ή 
κρασιών, ή φρούτων κ.λπ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η 
χρήση αναγκαίων τροφίμων ως πρώτη ύλη για βιοκαύσιμα.   
Υπάρχει ακόμη στο θέμα σημαντικός αριθμός κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αβεβαιοτήτων. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα βιωσιμότητας που 
θα πρέπει να επιλυθούν. Οι ερωτήσεις που συχνά μπαίνουν επικεντρώνονται στα 
εξής:   

 Πόση γη απαιτείται για την ικανοποίηση των τρεχουσών στόχων ; 

 Ποιός όγκος βιοκαυσίμων μπορεί να παραχθεί σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό 
και σε εθνικό επίπεδο;  

 Τι επιπτώσεις θα έχει η χρήση γης για βιοκαύσιμα στις τοπικές κοινωνίες : 

Ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι δύσκολες, επειδή εξαρτώνται από μια 
σειρά επιστημονικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων, 
όπως η απόδοση της γης σε πρώτη ύλη, η αποδοτικότητα της μετατροπής, η 
γεωγραφική θέση για τον τελικό χρήστη, και το είδος της τελικής χρήσης. Πολλές  
πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη μείωση των αβεβαιοτήτων σε αυτές  
τις αξιολογήσεις. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η καθιέρωση διεθνών πλαισίων για 
την αξιολόγηση αειφορίας. Επίσης οι προσπάθειες διεθνούς εναρμόνισης των 
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μεθοδολογιών για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι 
επιπτώσεις των βιοκαυσίμων σε Παγκόσμιο επίπεδο. Τα βιοκαύσιμα επίσης στην 
προσπάθεια αύξησης των αποδόσεων δημιουργούν ορισμένες ανησυχίες για τη χρήση 
γενετικά τροποποιημένων φυτών, και διασποράς αυτών των καλλιεργειών στην 
τροφική αλυσίδα. Είναι σημαντικό ως εκ τούτου, να προωθηθεί μια επαναληπτική 
διαδικασία διαλόγου με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας για να 
εδραιωθεί το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης των βιοκαυσίμων. Πέρα απ’ αυτό 
υπάρχουν κι αρκετές άλλες προτάσεις υποστηρικτικές στην όλη προσπάθεια, όπως 
για παράδειγμα : 

 Η εφαρμογή της πιστοποίησης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που 
παράγονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια αειφορίας. 

 Η Δημιουργία μηχανισμών για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
μεταφοράς τεχνολογίας προς και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς 
επίσης και για την παραγωγή βιοκαυσίμων εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα 
της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών σε προβληματικές  λεκάνες 
απορροής.  

 Η εφαρμογή πολιτικών και κινήτρων που θα ενθαρρύνουν περαιτέρω την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για την βελτίωση των αποδόσεων, 
την μείωση κόστους και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικές 
επιπτώσεων. Αυτά πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των δράσεων, από την 
πρώτη ύλη για την παραγωγή, μέχρι και την τελική χρήση.  

  Διατύπωση των πολιτικών που στοχεύουν στο σύνολο του ζητήματος, για να 
διασφαλισθεί ότι η ανάπτυξης και η χρήση των βιοκαυσίμων είναι 
αποτέλεσμα ολοκληρωμένης κατάρτισης και σχεδιασμού, με στόχευση την 
άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ενεργειακής ασφάλειας και την  οικονομική ανάπτυξη.  

 
Τα τελικά συμπεράσματα από την μελέτη του θέματος συνοψίζονται στα εξής : 

 Τα βιοκαύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιώσιμα για την μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις οδικές μεταφορές.  

 Τα βιοκαύσιμα παράγονται με ποικίλους τρόπους από διαφορετικές 
πρώτες ύλες με ποικίλες επιπτώσεις. Είναι δύσκολο να γενικεύσουμε το 
όφελος ή κόστος των βιοκαυσίμων. Ωστόσο, σήμερα τα περισσότερα από τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται προέρχονται από πρώτες ύλες με εντατική 
εκμετάλλευση και με τρόπους που  έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Τα ίδια ισχύουν και για τη βιοαιθανόλη. 

 Ένα δυνητικά σημαντικό όφελος μιας νέας βιώσιμης αγοράς 
βιοκαυσίμων θα μπορούσε να είναι ότι θα συμβάλει στην δημιουργία 
οικονομικών συνθηκών που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διασφάλιση 
διεθνών προτύπων αειφορίας των γεωργικών προϊόντων γενικότερα.  

 Τα πρότυπα αειφορίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχεται 
στήριξη μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρέχουν περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο ως προς τις μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά και ως προς τις ευρύτερες επιπτώσεις, 
όπως η ρύπανση από λίπασμα και από φυτοφάρμακα.  

 Ελλείψει προτύπων αειφορίας, η ενθάρρυνση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναπτυχθεί πολύ προσεκτικά και αφού 
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διασφαλισθούν ορθές  πολιτικές, με στόχευση την αύξηση της χρήσης 
βιώσιμων βιοκαυσίμων.  

 Η επισιτιστική ασφάλεια υπεισέρχεται ως νέος σημαντικός αρνητικός 
παράγοντας στο πολυσύνθετο πρόβλημα της ανάπτυξη βιοκαυσίμων πρώτης 
γενιάς. Έχουν παρατηρηθεί σημαντικές επιδράσεις στις τιμές των τροφίμων 
και μάλιστα σε αναπτυσσόμενες χώρες.  

 Η στήριξη για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς στην Ε.Ε αξιολογείται 
από πολλούς ως πρόωρη, δεδομένων των σημαντικών περιβαλλοντικών 
κινδύνων που συνδέονται με τις σημερινές τεχνολογίες, αλλά κυρίως λόγω 
του ότι χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας.  

 Τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς διασφαλίζουν πολύ περισσότερα 
κριτήρια βιωσιμότητας, αλλά παραμένουν ακόμη ακριβά. Μπορούν όμως να 
παίξουν σημαντικό ρόλο σε μακροπρόθεσμη βάση.  


