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Εισαγωγή 
 
Στη χώρα µας έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός 

µελετών και  έργων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) , καλύπτοντας 
έτσι ένα ολοένα αυξανόµενο µέρος των ενεργειακών 
µας  αναγκών και συµβάλλοντας αποφασιστικά στη 
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 

     Οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες στις 
µέρες µας σχετίζονται µε την κατανάλωση ενέργειας. 
Είτε µε τη µορφή ηλεκτρικής ή θερµικής ή δυναµικής 
ενέργειας, η ενέργεια αποτελεί έναν σηµαντικό 
παράγοντα της ανθρώπινης ευηµερίας. Πιστεύεται 
µάλιστα ότι έχει συνεισφέρει στην οικονοµική άνθηση 
και έχει οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης. Τις 
τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, οι επιστήµονες και οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν παραδεχτεί ότι η 
εκτεταµένη κατανάλωση ενέργειας ίσως ευθύνεται για 
κάποια περιβαλλοντικά προβλήµατα.  

 Τα περισσότερα αποθέµατα ενέργειας σε όλο τον 
κόσµο προέρχονται από τα εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, τα οποία έχουν το 
πλεονέκτηµα να παράγουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας 
σε σχετικά χαµηλό κόστος. Η µακροχρόνια εµπειρία 
στο συγκεκριµένο τοµέα, η γνωστή πλέον τεχνολογία 
και η αφθονία πολλών ορυκτών καυσίµων κρατούν το 
κόστος παραγωγής σε χαµηλά επίπεδα. Παρά το χαµηλό 
λειτουργικό κόστος όµως, τα συµβατικά εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα δεν είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς η λειτουργία τους 
έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες προς αυτό Οι 
εκποµπές CO2 και άλλων µολυσµατικών για τον αέρα 
παραγόντων, οι οποίοι προέρχονται από την παραγωγή 
ενέργειας, θεωρούνται υπεύθυνοι για τα αυξηµένα 
επίπεδα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και για τις 
παρενέργειες της, όπως η όξινη βροχή και οι κλιµατικές 
αλλαγές τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσµια βάση . 



Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα 
ευθύνεται για την αύξηση των εκποµπών κυρίως CO2 
στην ατµόσφαιρα λόγω του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου γεγονός που δηµιουργεί  ένα νέο και 
βελτιωµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου, γνωστό ως 
Παγκόσµια Υπερθέρµανση. Οι αρχικές προσπάθειες από 
τους  επιστήµονες της αποµάκρυνσης των εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας από µεγάλες και 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές και της δεντροφύτευσης 
ως πιθανές λύσεις κατά της µόλυνσης του αέρα, δεν 
είχαν µόνιµα και ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, παρά τη συνεχή πρόοδο στις 
τεχνολογίες αντιρρύπανσης και την εφαρµογή 
πολιτικών και νόµων για το περιβάλλον στις 
περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, οι παλιές 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα 
αποτελούν ένα σηµαντικό κόστος για την κοινωνία.  

Την ίδια στιγµή η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης η 
οποία κατέχει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στις 
σύγχρονες κοινωνίες, απαιτεί ένα υγιές περιβάλλον σε 
συνδυασµό µε έναν κοινωνικό προσανατολισµό: να 
κληροδοτήσουµε στις επόµενες γενιές µια σωστά 
διαχειριζόµενη οικονοµία µε αρκετές πηγές. 
Προκειµένου να πετύχουµε το συγκεκριµένο στόχο 
όµως, απαιτούνται δύο πράγµατα όσον αφορά την 
ενέργεια: λιγότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα 
και στροφή προς νέες εναλλακτικές  πηγές ενέργειας µε 
λιγότερες εκποµπές αερίων  

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα εργοστάσια 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας θεωρούνται η 
καλύτερη εναλλακτική λύση στις συµβατικές πηγές 
ενέργειας, δηλαδή τα ορυκτά καύσιµα. Η πιθανότητα 
όµως πυρηνικών ατυχηµάτων και οι σοβαρές συνέπειές 
τους οι οποίες µάλιστα έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν 
σε αρκετά µέρη του κόσµου (Ηνωµένες Πολιτείες, 
Ιαπωνία και πρώην Σοβιετική Ένωση) σε συνδυασµό µε 
τους κινδύνους εξαιτίας της καθόλου ασφαλούς 



διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων καθιστούν την 
πυρηνική ενέργεια λιγότερο δηµοφιλή  

Από την άλλη µεριά οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
όπως η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεµος, η ροή του νερού 
και η καύση παραπροϊόντων φυτικής παραγωγής είναι 
ιδιαίτερα διαδεδοµένες στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και στους περιβαλλοντολόγους, καθώς 
θεωρούνται «ελεύθερες», φιλικές προς το περιβάλλον 
και ανεξάντλητες πηγές ενέργειας οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε µεγάλες ποσότητες χωρίς να 
επηρεάζουν την ευηµερία των µελλοντικών γενεών. 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µειώνουν τις 
επιδράσεις στο περιβάλλον ανά µονάδα παραγόµενης 
ενέργειας σε σύγκριση µε τα συµβατικά εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας. Παράγουν θερµότητα και 
ηλεκτρική ενέργεια µε εκποµπή πολύ λίγου ή καθόλου 
CO2 και άλλων αερίων. Προσφέρουν επίσης, ποικιλία 
καυσίµων και µικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιµα τα οποία ευθύνονται για τις γρήγορες 
διακυµάνσεις στις τιµές και για τα προβλήµατα στα 
αποθέµατα, τα οποία µπορεί να εκθέσουν τις οικονοµίες 
σε σηµαντικά µακροοικονοµικά κόστη. 

   Αν και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν 
εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιµα, γεγονός που 
σηµαίνει χαµηλό ή καθόλου κόστος καυσίµων, 
εντούτοις το επενδυτικό τους κόστος είναι εξαιρετικά 
υψηλό, επειδή οι τεχνολογίες ανανέωσης της ενέργειας 
βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της ανάπτυξης πρέπει να 
σηµειωθεί βέβαια ότι γίνεται σταθερή και γρήγορη 
πρόοδος στο συγκεκριµένο τοµέα Επιπλέον, η 
εγκατεστηµένη ισχύς τους είναι συνήθως µικρή σε 
σύγκριση µε τα ορυκτά καύσιµα. Για τους λόγους 
αυτούς λοιπόν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι 
λιγότερο ανταγωνιστικές στην αγορά ενέργειας. 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θεωρούνται φιλικές 
προς το περιβάλλον επειδή δεν περιέχουν 
µολυσµατικούς για τον αέρα παράγοντες, αν και είναι 



γνωστό ότι καµιά ενεργειακή τεχνολογία δεν εµφανίζει 
µηδενικές συνέπειες προς το περιβάλλον οι επενδύσεις 
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για παράδειγµα, 
απαιτούν µεγάλες εκτάσεις γης και σηµαντικές 
ποσότητες καθαρού νερού, ενώ η περιστροφή µιας 
ανεµογεννήτριας έχει συνέπειες στα πουλιά. Επιπλέον η 
κατασκευή και η συντήρηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα ή ακόµα 
και σε θανάσιµα εργατικά ατυχήµατα. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν µερικές από τις συνέπειες των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο περιβάλλον. 

Στην παρούσα φάση περιγράφεται το ελληνικό 
σύστηµα παραγωγής ενέργειας µε ιδιαίτερη έµφαση 
στις τέσσερις βασικές ενεργειακές πηγές που 
χρησιµοποιεί η χώρα σήµερα: το λιγνίτη, το πετρέλαιο, 
την υδροηλεκτρική ενέργεια και προσφάτως τον άνεµο. 
Η Ελλάδα είναι µία χώρα η οποία εξαιτίας του φυσικού 
της περιβάλλοντος και των κλιµατικών συνθηκών 
προσφέρει µεγάλες προοπτικές για την εφαρµογή των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η στροφή ωστόσο από 
τις υπάρχουσες ενεργειακές πηγές στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας προϋποθέτει µεγάλο κόστος για τη 
χώρα εξαιτίας του υψηλού επενδυτικού κόστους που 
έχουν οι τεχνολογίες ανανέωσης της ενέργειας. Βασικός 
στόχος είναι να εξετάσουµε αν αξίζει η Ελλάδα να 
στραφεί από τις υπάρχουσες πηγές ενέργειας στις 
ανανεώσιµες συγκρίνοντας το κοινωνικό και 
οικονοµικό κόστος των υπαρχουσών πηγών προς αυτό 
των ανανεώσιµων 

 
 
 

 
 

 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
 

 
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
      
1.1 Η επικρατούσα ενεργειακή κατάσταση στον 

Ελλαδικό χώρο 
 

H Ελλάδα είναι χώρα ιδιαίτερα προικισµένη µε όλες 
τις µορφές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 
Η ηλιοφάνεια στη χώρα µας είναι η µεγαλύτερη στην 
Ευρώπη ισχυροί άνεµοι επικρατούν στα νησιά του 
Αιγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει δε 
αξιόλογο γεωθερµικό, υδροηλεκτρικό δυναµικό, καθώς 
και σηµαντικό δυναµικό βιοµάζας. Το άµεσα 
τεχνικοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµο δυναµικό των ΑΠΕ 
δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη του 
ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας. 

Σήµερα, η συνολική κατανάλωση της Ελλάδας σε 
πρωτογενή ενέργεια είναι περί τα 22 εκατ. τόνοι 
ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ) και αντιστοιχεί στο 2% 
της κατανάλωσης στο σύνολο των κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) . 

Ο καταµερισµός της κατανάλωσης ενέργειας σε 
γενικές γραµµές έχει ως εξής:

• Πετρέλαιο 60% 
• Εγχώριος λιγνίτης 30% 
• Εισαγόµενος λιθάνθρακας 4% 
• Υδραυλική ενέργεια 3% 
• Ανανεώσιµες πηγές 3% 

 
Η µικρή συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) (3%) προέρχεται κυρίως από βιοµάζα, 
ηλιακή ενέργεια, γεωθερµία χαµηλής ενθαλπίας, καθώς 
και από µικρές ποσότητες αιολικής ενέργειας, Ο πολύ 
χαµηλός βαθµός αξιοποίησης αυτού του τόσο 



σηµαντικού εγχώριου ενεργειακού δυναµικού είναι 
αποτέλεσµα έλλειψης µιας ολοκληρωµένης ενεργειακής 
πολιτικής, που θα ενέτασσε την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
µέσα στους πρώτης προτεραιότητας στόχους και θα 
παρείχε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και τα κίνητρα 
προς το σκοπό αυτό.  

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ στη χώρα µας σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και ανεπτυγµένες χώρες είναι 
µικρή, Εξαίρεση αποτελεί η παραγόµενη θερµική 
ενέργεια από ηλιακά συστήµατα (ηλιακοί θερµοσίφωνες 
εγχώριας κατασκευής) που αντιστοιχεί στο 50% 
περίπου της συνολικά παραγόµενης αντίστοιχης 
ενέργειας σε όλη την ΕΕ Άλλες αναπτυγµένες χώρες 
έχουν αξιοποιήσει τις ΑΠΕ και τη συµπαραγωγή 
θερµότητας και ηλεκτρισµού σε υψηλά επίπεδα 
συµβάλλοντας έτσι στην απεξάρτησή τους από τα 
εισαγόµενα καύσιµα και στη µείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, 

 Αντίθετα, η πρωτογενής παραγόµενη ενέργεια από 
τις υπόλοιπες ΑΠΕ αντιστοιχεί σε µικρά ποσοστά της 
αντίστοιχης ενέργειας της ΕΕ, όπως 0.2% για την 
αιολική ενέργεια 0,1% για τα µικρά υδροηλεκτρικά, 
2,6% για τη βιοµάζα και 0, 1% για τη γεωθερµία. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση συντηρητικές 
εκτιµήσεις ως προς τις τεχνικοοικονοµικές 
παραµέτρους, το µέγιστο εκµεταλλεύσιµο δυναµικό των 
ΑΠΕ στην Ελλάδα ανέρχεται περί τα 10 εκατ. ΤΙΠ σε 
ετήσια βάση (το 50% της σηµερινής ενεργειακής 
ζήτησης). Η ανάγκη προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 
είναι επιτακτική µια που αποτελεί µαζί µε τον λιγνίτη 
τις µόνες εγχώριες πηγές ενέργειας. 

Οι ΑΠΕ και οι αντίστοιχες τεχνολογίες που 
βρίσκονται σήµερα σε εµπορική εφαρµογή και µπορούν 
να ανταγωνιστούν σε ικανοποιητικό βαθµό τα 
συµβατικά καύσιµα είναι οι εξής: 



Ηλεκτροπαραγωγή : αιολική ενέργεια, µικρά 
υδροηλεκτρικά, βιοµάζα µε µονάδες συµπαραγωγής, 
γεωθερµία µέσης και υψηλής ενθαλπίας. 

Παραγωγή θερµότητας: ηλιακή ενέργεια µε 
επίπεδους συλλέκτες, βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, 
βιοµάζα, γεωθερµία χαµηλής ενθαλπίας. 

 
 

 
 

%Ενέργεια Εγκατεστηµένης Ισχύος ανά 
τοµέα στην Ελλάδα
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19
φυσικό αέριο 

άνεµος
λιγνίτης 

Νερό 

πετρέλαιο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Ενέργεια και Περιβάλλον – Κοινή πορεία  
  
Είναι αυτονόητη, σήµερα ιδιαίτερα, είκοσι περίπου 

χρόνια µετά την πετρελαϊκή κρίση, η σηµασία της 
ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής για την 
ανάπτυξη στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονοµίες. 

Η χρήση της ενέργειας αυξάνεται διαρκώς. Την 
εικοσαετία 1970-1991 στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η ζήτηση για ενέργεια αυξήθηκε κατά 35% 
ανά κάτοικο, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση ξεπέρασε το 
100%. Και κατά τα φαινόµενα, πρόκειται να αυξηθεί 
ακόµη σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς µεγάλο µέρος της 
ανθρωπότητας προσπαθεί ακόµη να εξηλεκτριστεί. 



Σ ' αυτό το πλαίσιο, και µε το προηγούµενο της 
ενεργειακής κρίσης, οδηγηθήκαµε παγκοσµίως, αλλά 
και σε κοινοτικό επίπεδο σε προσπάθειες 
εξοικονόµησης ενέργειας, χωρίς ταυτόχρονη µείωση 
του παραγόµενου προϊόντος. 

Το πρόβληµα είναι εντονότερο σε χώρες εξαρτηµένες 
ενεργειακά, όπως η χώρα µας. Η Ελλάδα απάντησε 
αρκετά νωρίς στην ανάγκη χρησιµοποίησης ντόπιων 
καυσίµων µε την επιλογή του λιγνίτη για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
    Η επιλογή αυτή παρουσιάζει δύο σηµαντικά 
µειονεκτήµατα: ο λιγνίτης είναι φτωχός ενεργειακά και 
ρυπογόνος περιβαλλοντικά. 

Έτσι παρότι το κόστος της ενέργειας συγκρατήθηκε 
και µειώθηκε η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας µας, 
βρισκόµαστε σήµερα αντιµέτωποι µε δυο καθοριστικές 
συνέπειες :

Α. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα του ΟΟΣΑ όπου η 
αύξηση του ΑΕΠ είναι µικρότερη από την ενεργειακή 
αύξηση, όπου δηλαδή η απαιτούµενη ενέργεια ανά 
µονάδα προϊόντος είναι υψηλή και αυξάνεται σταθερά 
σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. 

Β. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συµµετέχει 
άµεσα στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και 
µάλιστα η συµµετοχή αυτή αυξάνει µε το χρόνο (από 
32% το 1970 σε 50% το 1990). 

Το ζήτηµα της εξοικονόµησης ενέργειας συνδέεται 
άµεσα µε το πρόβληµα του περιορισµού εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα CΟ2 και άλλων αερίων που 
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, αλλά και µε 
το πρόβληµα της κατασπατάλησης πόρων, χωρίς να 
εξασφαλίζουµε την απαιτούµενη ενέργεια ανά µονάδα 
προϊόντος. Η εξοικονόµηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
σε τρία επίπεδα: στην παραγωγή της, στην αξιοποίηση 
των καυσίµων και στην κατανάλωση.

Το υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα της εξοικονόµησης ενέργειας, παράλληλα µε 



το πρόβληµα της µείωσης των εκποµπών CΟ2. Έτσι, 
στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του 
παγκοσµίου κλίµατος από τις επιπτώσεις του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου, συντάχθηκε ήδη εθνικό 
πρόγραµµα που προδιαγράφει συγκεκριµένες δράσεις 
στους τρεις προαναφερθέντες τοµείς. 

Ειδικότερα, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε προωθεί ένα συνολικό 
σχέδιο δράσης για τον οικιστικό τοµέα στο σύνολο της 
χώρας, ο τοµέας αυτός ευθύνεται άµεσα για το 40% 
περίπου των συνολικών εκποµπών CΟ2, και µια 
πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας µέσω µηχανισµών 
ορθολογικής διαχείρισης και µέσω της προώθησης της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µπορεί να 
συµβάλλει µεσοπρόθεσµα στη σταθεροποίηση και στον 
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Η 
δράση αυτή στοχεύει παράλληλα στη µείωση των 
ενεργειακών απαιτήσεων στον οικιστικό τοµέα κατά 
50%. 

Με τον τρόπο αυτό ανταποκρινόµαστε και στις 
απαιτήσεις σχετικών κοινοτικών πλαισίων ή οδηγιών, 
ιδιαίτερα δε της κοινοτικής οδηγίας SAVE (93/76/ΕΟΚ) 
που αφορά “στη σταθεροποίηση και µείωση των 
εκποµπών CO2, η οποία εξειδικεύει συγκεκριµένα 
µέτρα και ρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν το 
ταχύτερο δυνατόν”. Το σχέδιο δράσης αφορά στη 
διαµόρφωση πολιτικής κινήτρων για την πριµοδότηση 
της χρησιµοποίησης ήπιων µορφών ενέργειας στα 
κτίρια της χώρας, αλλά και για την προώθηση δοµικών 
κατασκευών και εγκαταστάσεων που θα έχουν σαν 
τελικό στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. 

Ήδη ολοκληρώνεται η µελέτη µε τη συνεργασία 
συναρµοδίων φορέων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστηµίων και ειδικών. Σύντοµα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 
θα παρουσιάσει τις συνολικές προτάσεις, τόσο για το 
υφιστάµενο κτιριακό απόθεµα της χώρας, τα 
στεγαστικά προγράµµατα οργανωµένης δόµησης, τα 



νεοαναγειρόµενα κτίρια κατά κατηγορία χρήση και 
περιοχές, καθώς και για τους παραδοσιακούς οικισµούς. 
Επίσης, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για τα 
δηµόσια κοινωφελή κτίρια, τα οποία και θα 
αποτελέσουν τον βασικό τοµέα παρέµβασης, ώστε να 
λειτουργήσουν ως πρότυπα. 

Παράλληλα έχει ήδη δροµολογηθεί η άµεση 
εφαρµογή πιλοτικών παρεµβάσεων µε γνώµονα 
επεµβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή 
συµπεριφορά των κτιρίων (τόσο στο κέλυφος όσο και 
στις εγκαταστάσεις θέρµανσης, δροσισµού και ζεστού 
νερού) σε µεµονωµένα κτίρια, σε οικοδοµικά 
τετράγωνα και σε νέα οικιστικά στεγαστικά 
προγράµµατα. 

Επόµενο και πολύ σηµαντικό βήµα αποτελεί η 
προώθηση της διάδοσης των στόχων της πολιτικής 
µέσω της ενηµέρωσης των πολιτών και της 
ευαισθητοποίησής τους σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος µέσω πρακτικών ορθολογικής χρήσης 
και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς επίσης µέσω 
προγραµµάτων εκπαίδευσης-επιµόρφωσης των 
στελεχών µας που θα κληθούν να εφαρµόσουν τις νέες 
διατάξεις και κανονισµούς. 

Κατεξοχήν επιδίωξή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε είναι η 
εξασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου και 
παρακολούθησης της εφαρµογής των διατάξεων νόµων 
ή διαταγµάτων, καθώς και όλης της διαδικασίας 
παραγωγής δοµηµένου περιβάλλοντος µε απόλυτο 
σεβασµό στους φυσικούς µας πόρους. 

Στους άξονες αυτούς θα κινηθεί το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε , 
τόσο στον οικιστικό τοµέα, όσο και σε όλα τα επίπεδα 
σχεδιασµού, ώστε να εδραιώσουν µε την πεποίθηση ότι 
το περιβάλλον και η ενέργεια είναι εξίσου πολύτιµα, 
αλλά δεν δικαιούµαστε να θυσιάσουµε το πρώτο µε τη 
σπατάλη της δεύτερης. Ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη 
που δεν θα δεσµεύει το µέλλον, δεν θα εξαντλεί τους 
φυσικούς πόρους, αλλά θα τους διαχειρίζεται µε το 



πλέον ορθολογικό τρόπο, στηριγµένη σε πολιτιστικές 
αναφορές και µνήµες του τόπου. 

  
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 

 
2.1  Πλεονεκτήµατα Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας 
 
Η µαζική εφαρµογή των παραπάνω ΑΠΕ µπορεί να 

συµβάλλει καθοριστικά στην επίλυση ή έστω στην 
ελάφρυνση µιας σειράς προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει ο ενεργειακός τοµέας. Οι ΑΠΕ έχουν 
αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι των συµβατικών µορφών 
ενέργειας αφενός λόγω της µη εξαντλησιµότητάς τους 
και αφετέρου λόγω του ότι είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον Ειδικότερα, στο µέτρο που είναι δυνατό να 
υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα τεχνοοικονοµικής 
εκµετάλλευσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα, τα κύρια οφέλη 
έναντι κάποιου άλλου µοντέλου εκµετάλλευσης θα είναι 
τα εξής: 

 Βελτίωση του βαθµού απόδοσης του 
ενεργειακού µας συστήµατος µέσω της 
εξοικονόµησης συµβατικών καυσίµων. 

 Βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασµού του 
εθνικού ενεργειακού συστήµατος µέσω της 
υποκατάστασης εισαγόµενων καυσίµων 
εξοικονόµησης των λιγνιτικών αποθεµάτων και  
     ορθολογική διαχείριση των νερών στα µεγάλα 

υδροηλεκτρικά έργα. 



 Μείωση στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
µέσω της µείωσης των ατµοσφαιρικών ρύπων και της 
µείωσης της συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής. 

 Μείωση του κόστους παροχής ενέργειας, 
υποκαθιστώντας ακριβή ενέργεια στα νησιά και 
εξοικονοµώντας επενδύσεις συµβατικών µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής αλλά και επενδύσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 Αποκέντρωση της παραγωγικής ενέργειας 
κυρίως της ηλεκτρικής που θα συµβάλει στην 
περιφερειακή ανάπτυξη. 
 
 
2.2  Ιστορική αναδροµή 
 
Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των 

ΑΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη αξιόπιστων και 
οικονοµικά αποδεκτών τεχνολογιών παρουσιάσθηκε 
µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, ενισχύθηκε 
µετά την δεύτερη κρίση του 1979 και παγιώθηκε την 
τελευταία δεκαετία µε την συνειδητοποίηση των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
δηµιουργούν οι συµβατικές πηγές ενέργειας.  

 
  
2.3 Βασικά αίτια που παρεµπόδισαν την ανάπτυξη 

των ΑΠΕ στην Ελλάδα  
  

• Μεγάλος αριθµός αδειών για επεµβάσεις 
στους ανωτέρω τοµείς. 

• Έλλειψη τεχνικής υποδοµής για την 
υιοθέτηση και ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών. 

• Έλλειψη κανονισµών και διατάξεων για τη 
χρήση των ΑΠΕ, καθώς επίσης ασάφειες του 
νοµοθετικού πλαισίου. 

• ∆ύσκαµπτο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και 
έλλειψη εµπιστοσύνης σ’ αυτό λόγω του 



περιοριστικού ύψους των κονδυλίων και του 
σηµαντικού ετεροχρονισµού των πληρωµών µέσα 
από τα Εθνικά και Κοινοτικά Αναπτυξιακά 
Προγράµµατα. 

• Άλλες προτεραιότητες επενδύσεων, µε 
αποτέλεσµα οι διαθέσιµοι πόροι να κατευθύνονται 
σε αύξηση ή διαφοροποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας, διαφήµιση, κατάκτηση νέων αγορών 
κ.λπ. 

• Η εντατικοποίηση των τοµέων αυτών απαιτεί 
ισχυρά οικονοµικά κίνητρα από κρατικούς φορείς, 
ή εφαρµογή νέων χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών 
µέσω των οποίων η όλη προσπάθεια και η 
πρωτοβουλία κινήσεων θα δοθεί σε κάποιον ο 
οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει αυτό που 
λείπει από την αγορά. Οι νέοι µηχανισµοί θα 
βοηθήσουν τον επιχειρηµατία στο ρίσκο και το 
βάρος της επένδυσης. 

 
 

2.4 Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις        
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 

Παρά τις δυσκολίες ευρείας χρήσης των ΑΠΕ το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον. Στα φωτοβολταϊκά συστήµατα, µία αρκετά 
υποσχόµενη αλλά ελάχιστα διαδεδοµένη στην Eλλάδα 
τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρισµού από τον 
ήλιο, δίνει βάρος το νοµοσχέδιο για τις Aνανεώσιµες 
Πηγές Eνέργειας (AΠE), που παρουσίασε ο υπουργός 
Aνάπτυξης ∆ηµήτρης Σιούφας και ενέκρινε η 
κυβερνητική επιτροπή. 
     Oι τιµές στις οποίες ο ∆EΣMHE θα αγοράζει 
ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη από φωτοβολταϊκά 
πενταπλασιάζονται σε σχέση µε το παρελθόν. Φθάνουν 
στα 400 ευρώ/MWh στο διασυνδεµένο σύστηµα και στα 
440 ευρώ/MWh στο µη διασυνδεδεµένο, από 73 ευρώ/ 



MWh και 84,6 ευρώ/ MWh που ίσχυε ως σήµερα, την 
τιµή δηλαδή που δίνεται και θα εξακολουθήσει να 
δίνεται για την ενέργεια από αιολικά πάρκα.                         
H µεγάλη διαφορά τιµής οφείλεται στο πολύ πιο υψηλό 
κόστος που έχουν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε 
σχέση µε τα αιολικά. Aυτή ήταν άλλωστε η βασική 
αιτία που µέχρι σήµερα τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα 
δεν είχαν παρά ελάχιστες εφαρµογές. Όσο για τα 
αιολικά πάρκα, µπορεί η τιµή αγοράς της MWh από τον 
∆EΣMHE να µην αυξάνεται, αυξάνεται όµως ο 
εγγυηµένος χρόνος απορρόφησης της ενέργειας από το 
σύστηµα, που από 10 χρόνια (µε οψιόν για άλλα 10 
χρόνια) επιµηκύνεται σε «εγγυηµένα» 12 χρόνια + 8 
επιπλέον χρόνια της οψιόν ανανέωσης της σύµβασης.  
 
Χωρίς σχέδιο  
 

Tο νοµοσχέδιο δεν λύνει όµως το µεγάλο πρόβληµα: 
Oσο δεν υπάρχει ειδικός χωροταξικός σχεδιασµός για 
την εγκατάσταση των µονάδων AΠE, τόσο οι 
επενδύσεις θα παραµένουν έρµαια στις αντιδράσεις των 
τοπικών φορέων και στους χειρισµούς των διαφόρων 
κρατικών υπηρεσιών.  
      Tο υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, που είναι αρµόδιο για το 
χωροταξικό, δεν έχει παρουσιάσει ακόµη το σχέδιο. 
Tο νέο νοµοθετικό πλαίσιο προσπαθεί να απλοποιήσει 
κάποιες από τις διαδικασίες αδειοδότησης για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των µονάδων, οι φορείς 
όµως εξακολουθούν να µην είναι ικανοποιηµένοι. Tο 
υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι οι 
γραφειοκρατικές πράξεις και οι χρόνοι επισπεύδονται 
κατά 50%-60%, στην πράξη όµως πολλοί φοβούνται ότι 
δεν αλλάζει τίποτε ουσιαστικό. Για τις µικρές µονάδες 
καταργείται η υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής, 
εγκατάστασης και λειτουργίας. Oσο για τα φορολογικά 
κίνητρα για τις AΠE, αυτά πρέπει να αναµένονται το 



φθινόπωρο, στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα 
παρουσιάσει το υπουργείο Οικονοµίας- Οικονοµικών. 
Oι προαναγγελθείσες εδώ και αρκετό καιρό 
παρεµβάσεις στο νοµοθετικό πλαίσιο για τις AΠE, 
είχαν προκαλέσει εύλογο επενδυτικό ενδιαφέρον, 
πράγµα που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του 
υπουργείου Ανάπτυξης. Στην τελευταία προκήρυξη του 
µέτρου 6.5 του EΠAN, που έληξε στα τέλη Ιανουαρίου, 
υποβλήθηκαν 239 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισµού 
495,6 εκατ. ευρώ στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών 
και της εξοικονόµησης ενέργειας. Tο EΠAN επιδοτεί, 
ως γνωστόν, τις ενεργειακές επενδύσεις σε ποσοστό ως 
και 50% του έργου.  
     Aπό το σύνολο οι 150 επενδυτικές προτάσεις, 
προϋπολογισµού 335,16 εκατ. ευρώ, καλύπτουν τις 
AΠE, οι 58 αναφέρονται σε έργα εξοικονόµησης 
ενέργειας προϋπολογισµού 335,16 εκατ. ευρώ, οι 6 σε 
συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας /ψύξης 
προϋπολογισµού 26,2 εκατ. ευρώ και οι 25, συνολικού 
ύψους 8,65 εκατ. ευρώ σε υποκατάσταση συµβατικών 
καυσίµων µε αέριο καύσιµο. Oι δύο µεγαλύτερες 
ενεργειακές εταιρείες στην Ελλάδα, η ∆EH και τα 
EΛ.ΠE., ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
δραστηριοποιηθούν στις AΠE.  
     H ως πρόσφατα, παροπλισµένη θυγατρική της ∆EH, 
η «∆EH Aνανεώσιµες», θέτει στόχο την εγκατάσταση 
1.540 MW ως το 2014. Tο φιλόδοξο πρότζεκτ θα 
προχωρήσει σε συνεργασία µε ελληνικές και ξένες 
εταιρείες -πληροφορίες φέρουν ανάµεσά τους την 
Iberdrola Pόκας- και θα συστήσει τρεις κοινοπραξίες. 
Tα EΛ.ΠE., πριν λίγο καιρό, γνωστοποίησαν την 
πρόθεσή τους να ασχοληθούν µε εναλλακτικές µορφές 
ενέργειας, µέσα στον γενικότερο σχεδιασµό τους να 
εγκαταστήσουν ηλεκτροπαραγωγική ισχύ άνω των 
1.000 MW, από διάφορα καύσιµα, προκειµένου να 
µεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την επένδυση στη 



µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στη 
Θεσσαλονίκη.  
 
Τα σχέδια  
 
     Eνα άλλο µεγάλο πρότζεκτ που προσελκύει το 
ενδιαφέρον, είναι το υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης των 
Κυκλάδων. Tον περασµένο µήνα ο Όµιλος Kοπελούζου, 
ο οποίος ήδη δραστηριοποιείται στα αιολικά και στα 
µικρά υδροηλεκτρικά , δηµοσιοποίησε την πρόθεσή του 
να τοποθετήσει καλώδιο, που θα συνδέει τη µονάδα 
φυσικού αερίου της ∆EH στο Λαύριο µε τη Σύρο και να 
εγκαταστήσει αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 400 
MW στα νησιά των Kυκλάδων. Στόχος είναι από το 
καλώδιο να µεταφέρεται ρεύµα που παράγεται από τα 
αιολικά των νησιών (πολλά από τα οποία είναι ήδη 
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε καλώδια) στο 
διασυνδεδεµένο σύστηµα, αλλά και τα νησιά να 
µπορούν να τροφοδοτηθούν από το Λαύριο. O 
συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 
700 εκατ. ευρώ.  
     Eίχε προηγηθεί πρόταση για την υποβρύχια σύνδεση 
των Kυκλάδων της PAE, της ∆EH και του ∆EΣMHE. Tο 
έργο, µάλιστα, έχει ενταχθεί στο MAΣM, 
(µακροχρόνιος σχεδιασµός του ∆EΣMHE) και η ∆EH το 
έχει συµπεριλάβει στο business plan, καθώς η επένδυση 
αυτή θα περιορίσει σηµαντικά τη δαπάνη της για τη 
λειτουργία πετρελαϊκών σταθµών (και τη συνεπαγόµενη 
αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων) στα νησιά.  
 
Τι σχεδιάζουν οι µεγάλοι «παίκτες»  
 
    Aπό τους µεγάλους παίκτες στον τοµέα των 
αιολικών, είναι η Eλληνική Tεχνοδοµική Eνεργειακή µε 
δύο αιολικά πάρκα σε λειτουργία στους Mολάους, 
συνολικής ισχύος 40 MW, δύο αιολικά στη Λέσβο 9 
MW και ένα στην Kεφαλλονιά, ισχύος 13,6 MW. Tον 



επόµενο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί ένα ακόµη αιολικό 
ισχύος 30 MW, ενώ σε ετήσια βάση εκτιµάται ότι θα 
µπαίνουν σε λειτουργία 70-80 MW, ώστε στο τέλος της 
πενταετίας η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών 
πάρκων της εταιρείας να ανέλθει στα 350MW. H 
δυναµική είσοδος της γαλλικής EdF και των ισπανικών 
Iberdrola και Gameza στην ελληνική αγορά, αύξησε 
κατακόρυφα τον ανταγωνισµό.  
 
Επενδύσεις  
 
     Στρατηγική τους είναι οι εξαγορές αδειών και 
εταιρειών, όταν αυτές δεν έχουν τα απαιτούµενα 
κεφάλαια να συνεχίσουν το έργο ή όταν επιλέγουν να 
συνεργαστούν µε ένα διεθνή παίκτη. H Iberdrola 
απέκτησε ηγετική θέση όταν εξαγόρασε σηµαντικό 
µερίδιο της Pόκας και παρουσία στα υδροηλεκτρικά 
µέσω της «∆έλτα Eνεργειακή». Στόχος είναι η 
εγκατάσταση 600 MW ως το 2010, µε επενδύσεις που 
υπολογίζεται να ανέλθουν σε περίπου 1 δισ. ευρώ. 
Πολύ επιθετικό είναι και το πρόγραµµα της EdF 
Energies Nouvelles, που διείσδυσε στην ελληνική 
αγορά µε την εξαγορά της Retd και αργότερα της 
Kτίστωρ, από τη Θεµελιοδοµή. Oι αιτήσεις για άδειες, 
που έχει καταθέσει, ξεπερνούν τα 1.000 MW. H TEPNA 
µε εγκατεστηµένη ισχύ, στο τέλος του 2006 γύρω στα 
180-200 MW, στοχεύει στα 650 MW ως το 2010, ενώ 
και ο Όµιλος Mυτιληναίου έχει αρχίσει να 
δραστηριοποιείται στον τοµέα.  
 
Αιολικά πάρκα  
 
     Στις Aνανεώσιµες Πηγές, 10 προτάσεις αφορούν 
στην κατασκευή αιολικών πάρκων προϋπολογισµού 
179,7 εκατ. ευρώ, οι 17 σε αξιοποίηση βιοµάζας, 
συνολικής αξίας 108 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
102,7 εκατ. ευρώ προορίζονται για 12 εργοστάσια 



βιοκαυσίµων. Mεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τα 
φωτοβολταϊκά, µε την υποβολή 98 επενδυτικών 
προτάσεων, αξίας 22,04 εκατ. ευρώ.  

Τον τελευταίο καιρό έχουν δροµολογηθεί πολλές 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στο χώρο των 
ανανεώσιµων και κυρίως των αιολικών. Tην επόµενη 
πενταετία αναµένεται να ολοκληρωθούν επενδύσεις 
ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ στην αιολική ενέργεια. 
Eπενδυτικά κεφάλαια όπως τα UBS, Apax, το ελβετικό 
ATE Tecino και το ισπανικό Nmas φέρονται να έχουν 
επαφές µε τους µεγάλους παίκτες προκειµένου να 
συµµετάσχουν στην υπό διαµόρφωση αγορά. H ετήσια 
απόδοση ενός αιολικού πάρκου κυµαίνεται από 13% ως 
17%, κάτι που εξηγεί το ενδιαφέρον επενδυτικών fund, 
που συνήθως στοχεύουν σε µία ετήσια απόδοση κοντά 
στο 10%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 

 
 
3.1 Παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα από 

συµβατικές πηγές 
 
Από το Φεβρουάριο του 2001 η παραγωγή ενέργειας 

στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί και κάθε ιδιωτικός 

επενδυτής µπορεί να παράγει και να διανέµει ενέργεια. 

Το µόνο που χρειάζεται είναι η έγκριση από τη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο 

Ανάπτυξης Η απελευθέρωση της ελληνικής ενεργειακής 

αγοράς υπό τους όρους της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς 

έδωσε τέλος στο µονοπώλιο της ∆ΕΗ η οποία 

αποτελούσε τον αποκλειστικό διανοµέα ενέργειας στην 

Ελλάδα από το 1950 Ο βασικός στόχος της ∆ΕΗ ήταν 

να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους Έλληνες 

στο χαµηλότερο δυνατό κόστος, γεγονός πολύ 

σηµαντικό για το 1950, όταν η Ελλάδα βρίσκονταν στο 

πρώτο στάδιο ανάπτυξης και αντιµετώπιζε υψηλά 

επίπεδα φτώχιας. 

Η απελευθέρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς 

έχει δώσει µια νέα ώθηση στον ελληνικό ενεργειακό 

τοµέα προσφέροντας τη δυνατότητα στους ιδιωτικούς 



επενδυτές να συµµετάσχουν στην αγορά ενέργειας και 

παρέχοντας την προοπτική για εισαγωγή των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον 

µε βάση τις δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και 

την εισαγωγή του Ελληνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

µείωση του CO2, η ελληνική κυβέρνηση έχει προσφέρει 

οικονοµικά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών ενέργειας µε χαµηλότερες εκποµπές 

αερίων. Τέλος, η οδηγία της ΕΕ για την ανανεώσιµη 

ενέργεια θέτει ως στόχο για την Ελλάδα το 20,1% της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται µέσω 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέχρι το 2010. 

Η κύρια ενεργειακή πηγή της Ελλάδας σήµερα είναι 

ο λιγνίτης. Η ενεργειακή κρίση του ’70 αύξησε τις 

τιµές του πετρελαίου και είχε ως αποτέλεσµα τη 

στροφή της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής από το 

πετρέλαιο στο λιγνίτη, µια άφθονη εγχώριας πηγή. 

Υπάρχουν δύο κέντρα λιγνίτη στην Ελλάδα. Το 

µεγαλύτερο βρίσκεται βόρεια στην περιοχή της 

Πτολεµαΐδας, το Αµύνταιο, µε 17 ενεργειακές µονάδες 

και συνολική ισχύ 4,050 MW. Το δεύτερο είναι 

µικρότερο και βρίσκεται νότια, στην Πελοπόννησο µε 

µόνο 4 εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και συνολική 

ισχύ 850MW,  Το µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών  

αναγκών της Ελλάδας ικανοποιείται από τα εργοστάσια 



λιγνίτη. Παρά την αφθονία του και τη χαµηλή τιµή του, 

η παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτη ευθύνεται για 

σχεδόν τις µισές από τις εκποµπές CO2 στην Ελλάδα 

σήµερα. 

Η δεύτερη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα είναι 

το πετρέλαιο. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από 

το πετρέλαιο αποτελούν το 19% της συνολικής ισχύος 

και βρίσκονται κυρίως στα αυτόνοµα συστήµατα των 

ελληνικών νησιών, ενώ στην ενδοχώρα υπάρχουν µόνο 

2 µονάδες παραγωγής ενέργειας (στο Λαύριο και στο 

Αλιβέρι) Οι χώρες οι οποίες αποτελούν βασικούς 

εισαγωγείς πετρελαίου για την Ελλάδα είναι το Ιράν, η 

Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, ενώ µόνο το 3,8% του 

αργού πετρελαίου προέρχεται από εγχώριες πηγές. 

 

3.2 Οι προοπτικές από το πέρασµα από τις 

συµβατικές πηγές ενέργειας στις ανανεώσιµες στην 

Ελλάδα. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκειµένου να 

εξετάσουµε τις προοπτικές ανάπτυξης των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα, 

χρειάζεται να συγκρίνουµε το κοινωνικό κόστος των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε το  κοινωνικού 

κόστους άλλων εναλλακτικών λύσεων. Από την 



προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η ενέργεια που 

προέρχεται από τα ορυκτά καύσιµα έχει σοβαρές 

συνέπειες στο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι 

συνέπειες στο περιβάλλον των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας είναι µικρής σηµασίας, αφορούν 

συγκεκριµένες περιοχές και µπορούν να µειωθούν ή 

ακόµα να εξαλειφθούν µε το κατάλληλο σχεδιασµό και 

προληπτικά µέτρα. Οι επιπτώσεις όµως του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου στο περιβάλλον που οφείλονται στα 

εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, 

αν και µπορούν να µειωθούν µε τις κατάλληλες 

τεχνολογίες αντιρρύπανσης, έχουν πολύ µεγάλο κόστος 

και δεν µπορούν να εξαλειφθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 1- Συνολικές απώλειες σε mEuro/ kW ανά 

ενεργειακό τοµέα συνυπολογίζοντας ένα 3% δείκτη 

µείωσης λόγω θνησιµότητας 

 

Καύσιµα SO2 NOX PM10 CO2 Άλλα 

(θόρυβος, 

επιπτώσεις 

στην 

όραση 

κλπ) 

Σύνο

Λιγνίτης 49,3 12,4 27,8 24,2-

61,9 

1,18-

2,6 

114,

154 
Πετρέλαιο 26,3 6 2,2 13,1-

33,5 

1,82-

2,9 

49,4

70,9 
Νερό  - - - - 2 2 
Άνεµος  - - - - 2,3 2,3

 

Σηµείωση: το PM10 ορίζεται ως συγκεκριµένες 

ουσίες, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που παραµένουν 

στον αέρα για κάποιο διάστηµα και εισχωρούν εύκολα 

στους πνεύµονες. Η αυξανόµενη θνησιµότητα και η 

αυξηµένη νοσηρότητα σχετίζονται µε τις περιόδους που 

υπάρχει αυξηµένη η συγκέντρωση του PM10 στον αέρα. 



Ο παραπάνω πίνακας δείχνει το σύνολο των 

συνεπειών στο περιβάλλον στην Ελλάδα εξαιτίας της 

παραγωγής ενέργειας. Φαίνεται ότι οι περισσότερες 

συνέπειες στο περιβάλλον οφείλονται στα εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας από το λιγνίτη τα οποία 

θεωρούνται τα πιο µολυσµατικά εργοστάσια στην 

Ευρώπη. Οι διαφορές στις µετρήσεις οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι συνέπειες στο περιβάλλον δεν είναι 

πάγιες, αλλά ποικίλουν ανάλογα µε γεωγραφικούς, 

κλιµατικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες τα 

επίπεδα µόλυνσης για παράδειγµα είναι υψηλότερα σε 

περιοχές µε µεγάλη υγρασία. Αντιθέτως, οι συνέπειες 

της υδροηλεκτρικής και της αιολικής ενέργειας στο 

περιβάλλον είναι µικρότερες σε σχέση µε τις συνέπειες 

που προκύπτουν από τα εργοστάσια παραγωγής 

ενέργειας από ορυκτά καύσιµα.   

∆υστυχώς, όσον αφορά το κόστος παραγωγής, δεν 

υπάρχουν αξιόπιστες πηγές οι οποίες προσφέρουν 

ακριβείς πληροφορίες για την περίπτωση της Ελλάδας. 

Προκειµένου λοιπόν να υπολογίσουµε το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα πρέπει 

να χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα το κόστος 

παραγωγής άλλων χωρών. Το κόστος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας µε τα υπάρχοντα εργοστάσια 

άνθρακα εκτιµάται ότι κυµαίνεται στο Ηνωµ. Βασίλειο 



ανάµεσα στο 1,46- 1,61 p/ kWh. Αν χρησιµοποιήσουµε 

τους συγκεκριµένους αριθµούς ως παράδειγµα για τα 

εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από το λιγνίτη στην 

Ελλάδα θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι είναι ότι 

ίσο µε 0,021- 0,024 €/ kWh ή µε 21- 21 mEuro/ kWh. Η 

ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και για τον 

υπολογισµό του κόστους της αιολικής ενέργειας. Το 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωµ. 

Βασίλειο ποικίλει ανάµεσα στο 2,31- 3,42 p/ kWh ή 

0,03- 0,05 €/ kWh ή 30-50 mEuro/ kWh. 

 

Πίνακας 2- Κόστος παραγωγής ενέργειας ανά 

τοµέα σε  mEuro/ kWh 

 

Πηγή ενέργειας Κόστος παραγωγής 

ενέργειας 

Λιγνίτης 21- 24 mEuro/ kWh 

Άνεµος 30- 50 mEuro/ kWh 

  

 

Το  κοινωνικό κόστος κάθε ενεργειακού τοµέα 

προκύπτει αν αθροίσουµε τις εξής παραµέτρους: 



συνέπειες για το  περιβάλλον  και κόστος παραγωγής  

για κάθε τοµέα.1

 

Πίνακας 3-  Κοινωνικό κόστος ανά τοµέα στην 

Ελλάδα σε mEuro/ kWh 

 

 κοινωνικό κόστος 

ανέµου 

32,3- 52,3 

 κοινωνικό κόστος 

λιγνίτη 

150 

 

Με βάση τους συγκεκριµένους υπολογισµούς το 

κοινωνικό κόστος από τον αέρα ανέρχεται στο ένα 

τρίτο του κοινωνικού κόστους από το λιγνίτη γεγονός 

που σηµαίνει ότι η αιολική ενέργεια προτιµάται σε 

σχέση µε τα εργοστάσια λιγνίτη. 

Το κόστος παραγωγής αιολικής ενέργειας στην 

Ελλάδα είναι υψηλό εξαιτίας κάποιων τεχνολογικών 

εµποδίων και της έλλειψης µακροχρόνιας εµπειρίας στο 

συγκεκριµένο τοµέα παραγωγής ενέργειας. Τα υψηλά 

επενδυτικά κόστη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

σε συνδυασµό µε το µικρό χρόνο ζωής των 

ανεµογεννητριών (γύρω στα 20 χρόνια) καθιστούν 

αβέβαιη την επένδυση σ’ αυτές. Επίσης η µικρή 
                                                 
1 Απώλειες έχουν ήδη περιληφθεί στις µετρήσεις εποµένως δεν χρειάζεται να υπολογιστούν ξανά κατά 
τη µέτρηση του περιθωρίου κοινωνικού κόστους  



εµπειρία στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ευθύνεται 

για τους τεχνικούς κινδύνους και για την αναξιοπιστία 

σχετικά µε τη λειτουργία τους µε αποτέλεσµα να 

µεγαλώνει η ανασφάλεια για αυτές. Ένας ακόµα λόγος 

στον οποίο οφείλεται η στασιµότητα στην ανάπτυξη 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι η εντύπωση 

ότι οι ανανεώσιµες πηγές είναι πιο ακριβές και 

λιγότερο αποτελεσµατικές, γεγονός που πηγάζει από 

την έλλειψη αντικειµενικής πληροφόρησης σχετικά µε 

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Από την άλλη µεριά 

το κόστος παραγωγής ενέργειας από το λιγνίτη είναι 

χαµηλό λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας στον 

συγκεκριµένο τοµέα και της αφθονίας του στην 

ελληνική ενδοχώρα. 

Όσον αφορά τις συνέπειες στο περιβάλλον, ο 

λιγνίτης είναι ένα αρκετά µολυσµατικό καύσιµο σε 

σύγκριση µάλιστα µε τον άνθρακα και το πετρέλαιο. 

Αναφορικά µε την αιολική ενέργεια έχει πολύ λίγες 

συνέπειες στο περιβάλλον πολλές από τις οποίες 

µάλιστα µπορούν να εξαλειφθούν. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί παραπάνω, οι συνέπειες του θορύβου 

µπορούν να αποφευχθούν µε τον κατάλληλο σχεδιασµό 

των ανεµογεννητριών και µε την κατασκευή των 

αιολικών πάρκων σε αποµακρυσµένες ή 

αραιοκατοικηµένες περιοχές. Στην περίπτωση της 



Ελλάδας τα περισσότερα αιολικά πάρκα στην Κρήτη ή 

στα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται µακριά από 

πυκνοκατοικηµένες και τουριστικές περιοχές µε 

αποτέλεσµα να µειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις 

προς το περιβάλλον. 

Την ίδια στιγµή και ενώ οι κοινωνίες αναπτύσσονται 

και τα εισοδήµατα αυξάνονται, η στάση των ανθρώπων 

προς το περιβάλλον αλλάζει. Το ελληνικό ανά κεφαλή 

εισόδηµα έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες 

και οι απαιτήσεις των ανθρώπων για ένα καλύτερο 

περιβάλλον µεγαλώνουν επιθυµούν λιγότερες εκποµπές 

αερίων κατά την παραγωγής ενέργειας ούτως ώστε να 

σταµατήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος.  

Η επιβολή φόρου ανά µονάδα εκπεµπόµενων ρύπων 

θα µπορούσε να κάνει εκείνους που προκαλούν τη 

µόλυνση του περιβάλλοντος να υιοθετήσουν και να 

εγκαταστήσουν νέες τεχνολογίες αντιρρύπανσης. 

Ωστόσο, η συγκεκριµένη λύση ίσως οδηγήσει σε 

υψηλότερες τιµές ενέργειας για τον καταναλωτή, καθώς 

οι παραγωγοί ενέργειας θα χρεώνουν επιπλέον το 

κόστος των τεχνολογιών αντιρρύπανσης. 

 

 

 

 



3.3 Προοπτικές ευρείας χρήσης ΑΠΕ 

Από µελέτες που έχουν γίνει για τον προσδιορισµό 
του δυναµικού της χώρας σε ΑΠΕ προκύπτει ότι µε 
συντηρητικές εκτιµήσεις το συνολικό δυναµικό είναι 
περίπου 20 φορές µεγαλύτερο από αυτό που 
εκµεταλλεύεται σήµερα. 

Συγκεκριµένα: 
 Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση 

νερού θα µπορούσε να τριπλασιαστεί. 
 Η αιολική ενέργεια µπορεί να συνεισφέρει το 

10% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 
έτος 2010 ανταγωνιζόµενη οικονοµικά τις 
συµβατικές πηγές. 

 Το δυναµικό της γεωθερµίας χαµηλής 
ενθαλπίας από τα ήδη γνωστά πεδία ανέρχεται σε 
600-800 ΜW. 

 Το τεχνοοικονοµικά εκµεταλλεύσιµο 
δυναµικό των µικρών υδροηλεκτρικών έργων θα 
µπορούσε να δώσει 6000 GWh/έτος. 

 Το 50% της διαθέσιµης κάθε χρόνο ποσότητας 
δασικών και γεωργικών υπολειµµάτων έχει 
δυναµικό ίσο µε 2 ΜΤΙΠ (εκατοµµύρια τόνοι 
ισοδύναµου πετρελαίου). 

 Επίσης από τα 10 εκατ. στρέµµατα 
περιθωριακής γης που µένουν ακαλλιέργητα, 
µπορεί να παραχθεί εύκολα µε ενεργειακές 
καλλιέργειες βιοµάζα δυναµικού ίσου τουλάχιστον 
µε 8 ΜΤΙΠ. 

 Εάν το 10% των κατοίκων εφαρµόσουν 
παθητικά ηλιακά συστήµατα, είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας (από τη 
θέρµανση) της τάξης του 0.5% της πρωτογενούς 
ηλεκτρικής κατανάλωσης. 
 
 
 



 Στους Πίνακες I και II που ακολουθούν δίνεται η 
σηµερινή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής 
ενέργειας αντίστοιχα ενώ στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV 
δίνονται οι στόχοι  που είχαν τεθεί για το έτος 
2005. Τέλος, στον Πίνακα V παρουσιάζονται οι 
στόχοι και οι προβλέψεις για την βιοαιθανόλη ως 
καύσιµο για τις µεταφορές. 

 
  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι . Πρωτογενής παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ για το 1993 
 
 

 

   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηλιακή-
Φωτοβολταικά 

Αιολική 
ενέργεια 

Μικρά 
υδροηλεκτρικά 
(<10κw) 

Γεωθερµία 

100 ΚW 

25.335 KW 

54 MW 

2 ΜW 

198 MWh 

46.000 MWh 

160.000 
ΜWh 

- 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ .Πρωτογενής παραγωγή Θερµικής 
ενέργειας από ΑΠΕ για το 1993 

 

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενεργητικά 
ηλιακά  

Υπολείµµατα 
δασικής 
εκµετάλλευσης 

Βιοµηχανικά 
απόβλητα 

Γεωθερµία 

1.500.000 µ2 

--- 

--- 

--- 

69 ΚΤΙΠ 

470 ΚΤΙΠ 

64 ΚΤΙΠ 

4 ΚΤΙΠ 

  

Πίνακας ΙΙΙ. Συντηρητικός στόχος πρωτογενούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το 2005 

 

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηλιακή-
Φωτοβολταικά  

Αιολική 
ενέργεια 

Μικρά 
υδροηλεκτρικά 

(<10ΜW) 
Bιοµάζα  
γεωθερµία 

10 ΜW 
600 MW 
304 MW 
628 MW 
2 MW 

16,000 MWh 
1,684 GWh 
1,870 GWh 
2660 GWh 
-- 

  



 
Πίνακας ΙV. Συντηρητικός στόχος πρωτογενούς 

παραγωγής θερµικής ενέργειας από ΑΠΕ για το 2005 
 

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενεργητικά 
ηλιακά  

Bιοµάζα 
(Χωρίς 
υπολείµµατα 
δασικής 
εκµετάλλευσης) 

Παθητικά    
ηλιακά 

Γεωθερµία 

2.600.000 µ2 

-- 
--- 
--- 

115 ΚΤΙΠ 
470 ΚΤΙΠ 
480 ΚΤΙΠ 
739 ΚΤΙΠ 

  
 
 

Πίνακας V. Βιοαιθανόλη : Καύσιµο για τις 
µεταφορές του 2005 

 

• Συνολική κατανάλωση για µεταφορές το 1993 
: 5.94 ΜΤΙΠ 

• Συνολική κατανάλωση για µεταφορές το 2005 
: 9.0 ΜΤΙΠ 

• Στόχος για τη συµµετοχή της βιοαιθανόλης 
στις µεταφορές του 2005 :1 x 109 lt/έτος (6,7%) 

  
  

 

 

 



3.4 Οι προοπτικές από τη µείωση του κόστους των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

  Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν λιγότερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση µε τις συµβατικές 

πηγές ενέργειας, δηλαδή τα ορυκτά καύσιµα. Παρόλα 

αυτά η ανάπτυξή τους καθυστερεί κυρίως λόγω του 

µεγάλου επενδυτικού κόστους και όχι τόσο λόγω 

πολιτικών εµποδίων και έλλειψης αντικειµενικής 

πληροφόρησης για τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικοοικονοµικά τους πλεονεκτήµατα. Το υψηλό 

επενδυτικό κόστος αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη 

των τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας, καθώς τόσο οι 

παραγωγοί ενέργειας όσο και οι καταναλωτές 

προτιµούν να ικανοποιούν τις ενεργειακές τους ανάγκες 

µε τις υπάρχουσες ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες 

είναι πιο οικονοµικές και αξιόπιστες λόγω της 

µακρόχρονης εµπειρίας σ’ αυτές. 

Πιστεύεται πάντως, ότι το κόστος των νέων 

τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας θα µειωθεί εν 

καιρώ, καθώς αρχίζουν και κερδίζουν σηµαντική θέση 

στην αγορά ενέργειας και προωθείται η γνώση για 

αυτές Όπως οι περισσότερες νέες τεχνολογίες και τα 

νέα προϊόντα έτσι και το αρχικό κόστος των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι υψηλό, επειδή δεν 

υπάρχει ακόµα µεγάλη εµπειρία στον συγκεκριµένο 



τοµέα. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι 

οποίοι θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη µείωση του 

κόστους αυτού. Οι συγκεκριµένοι παράγοντες 

εκφράζονται συνήθως µε την καµπύλη εµπειρίας. Στην 

ανάλυση που ακολουθεί περιγράφονται οι παράγοντες 

που επιφέρουν τη µείωση του κόστους των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και οι πιθανότητες για 

περαιτέρω µείωση του κόστους στην Ελλάδα. 

 

3.5 Παράγοντες που οδηγούν σε µείωση του 

κόστους 

Υπάρχει πλήθος παραγόντων που µπορεί να οδηγήσει 

στη µείωση του κόστους της ανάπτυξης νέων 

τεχνολογιών. Συγκεκριµένα όσον αφορά τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οι βασικοί παράγοντες 

είναι οι εξής: 

i. Μαθαίνοντας από την εµπειρία 

Η µείωση του κόστους ως αποτέλεσµα της 

µεθόδου «µαθαίνοντας από την εµπειρία» σηµαίνει 

ότι «η πρακτική βελτιώνεται παράλληλα µε την 

εµπειρία και την ικανότητα» Η ιδέα της µάθησης ως 

παράγοντας που επηρεάζει το κόστος µοιάζει 

ελκυστική. Η παρατήρηση ότι «η εµπειρία 

βελτιώνει την εκτέλεση» εισήχθη για πρώτη φορά 

από τους µηχανικούς και τους διαχειριστές της 



βιοµηχανίας αεροσκαφών  Αργότερα το 1962 ο 

Arrow σχεδίασε τις οικονοµικές επιπτώσεις της 

µεθόδου «µαθαίνοντας από την εµπειρία». Οι 

έννοιες «µαθαίνοντας από την εµπειρία» και 

«µαθαίνοντας από τη χρήση» βοηθούν τους εργάτες 

να αναπτύξουν νέες ικανότητες και να βελτιώσουν 

τη γνώση τους µε αποτέλεσµα να γίνουν πιο ικανοί 

και παραγωγικοί Επιπλέον η εµπειρία οδηγεί στην 

εξειδίκευση η οποία µε τη σειρά της αυξάνει την 

παραγωγικότητα  και µειώνει το κόστος. Το 

αποτέλεσµα της µεθόδου «µαθαίνοντας από την 

εµπειρία» στην καµπύλη του κόστους θεωρείται 

µόνιµο, καθώς «ό,τι γράφει δε ξεγράφει»  

i. Επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη οι 

οποίες είναι επίσης γνωστές ως «εκπαιδευτικές 

επενδύσεις» διεξάγονται είτε από την κυβέρνηση ή 

από ιδιωτικό τοµέα και βασικός τους στόχος είναι η 

βελτίωση των υπαρχουσών τεχνολογιών ή η 

εφεύρεση νέων τρόπων για τη διευκόλυνση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι επενδύσεις στην 

έρευνα και την ανάπτυξη δεν επηρεάζουν άµεσα τη 

µείωση του κόστους, καθώς οι καινοτοµίες που 

προτείνουν χρειάζονται χρόνο για να υιοθετηθούν 

και να εµπορευµατοποιηθούν. Αρχικά λοιπόν, οι 



επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη ίσως 

οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους το οποίο όµως 

θα καλυφθεί καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία και 

διευρύνεται η αγορά  

ii. Αύξηση κάθε προϊόντος 

Όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι 

ανεµογεννήτριες κάποιοι πίστευαν ότι η µεγέθυνση 

κάθε γεννήτριας θα µείωνε την τρέχουσα τιµή τους. 

Κάτι τέτοιο έµοιαζε ρεαλιστικό µέχρι το 1995 

οπότε εισήχθησαν οι νέες γεννήτριες 600 kW οι 

οποίες απέδειξαν ότι παρά την αύξηση του 

µεγέθους των γεννητριών, η τιµή τους δε µειώθηκε 

όσο αναµενόταν  

iii. Μαζική παραγωγή 

Η καθιέρωση ενός προϊόντος επιτρέπει την 

αύξηση της εργοστασιακής παραγωγής του(δηλαδή 

τη µαζική παραγωγή) γεγονός που σηµαίνει ότι 

παράγονται µεγαλύτερες ποσότητες του προϊόντος 

σε χαµηλότερες τιµές Η µαζική παραγωγή παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη µελλοντική µείωση του 

κόστους και επιτρέπει την ύπαρξη χαµηλών τιµών, 

αλλά όχι και χαµηλής ποιότητας προϊόντων. Η 

µαζική παραγωγή βέβαια αξίζει µόνο αν υπάρχουν 

προοπτικές για µαζική κατανάλωση.   

 



iv. Πολιτικά µέτρα 

Η πολιτική υποστήριξη µε τη µορφή επιδοµάτων 

για επενδύσεις και επιβολής δασµολογίων είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

εποµένως της γνώσης µέσα από την εµπειρία Εάν οι 

νέες τεχνολογίες αποδεικνύονται ωφέλιµες για µια 

χώρα τότε οι αρχές πρέπει να υποστηρίζουν 

οικονοµικά την ανάπτυξή τους. Σε µια ελεύθερη 

αγορά οι κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες 

σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν συγκεκριµένες 

επιλογές παραγωγής ενέργειας όπως οι ανανεώσιµες 

πηγές, προσφέρουν άµεσες επιδοτήσεις και άλλα 

µέτρα, όπως επιβολή δασµολογίων, µείωση των 

υποχρεώσεων και ενεργειακές φοροαπαλλαγές. 

Ο σχεδιασµός των συγκεκριµένων πολιτικών οι 

οποίες στοχεύουν στην προώθηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει να γίνεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή. Αν για παράδειγµα η επιβολή 

δασµολογίων είναι πολύ µεγάλη, ο ανταγωνισµός 

µε άλλες πηγές ενέργειας δε θα είναι τόσο µεγάλος 

και τα κίνητρα για αλλαγή και για δραστηριότητες 

σχετικά µε την έρευνα και την ανάπτυξη εκ µέρους 

του παραγωγού µε σκοπό τη µείωση του κόστους, 

θα γίνουν λιγότερο ελκυστικά Σύµφωνα µε µελέτες 

στην Γερµανία και την Ισπανία η υψηλή επιβολή 



δασµολογίων για την αιολική ενέργεια έχει 

αποτρέψει τον ανταγωνισµό ανάµεσα στις διάφορες 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Φαίνεται επίσης ότι 

εξαιτίας των υψηλών επιβολών δασµολογίων στη 

Γερµανία µειώθηκαν τα κίνητρα για επιπλέον 

«µάθηση µέσα από την εµπειρία» και για άλλες 

δραστηριότητες σχετικά µε την έρευνα και την 

ανάπτυξη που είχαν ως στόχο τη µείωση του 

κόστους  

Παρά τις προσπάθειες όµως η µείωση του 

κόστους δεν µπορεί να συνεχίζεται για πάντα Στην 

αρχή το κόστος µειώνεται µε γρήγορους ρυθµούς, 

καθώς όµως περνάει ο καιρός οι προοπτικές για 

επιπλέον µείωσή του αρχίζουν να χάνονται. Μόλις 

το κόστος αγγίξει το ελάχιστο επίπεδο, η επιπλέον 

µείωσή του δεν είναι δυνατή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Μείωση του κόστους των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα χωρίς εγχώριους 

κατασκευαστές ανεµογεννητριών µε συνέπεια να µην 

υπάρχει µια εθνική διαδικασία που να αφορά την 

εκπαίδευση για την παραγωγή τους. Η µείωση του 

κόστους των γεννητριών αντιπροσωπεύει την 

εκπαιδευτική διαδικασία, τις επενδύσεις στην έρευνα 

και την ανάπτυξη και τα αποτελέσµατα αύξησης του 

προϊόντος στις άλλες χώρες. Οι γεννήτριες εισάγονται 

κυρίως από τη Γερµανία και τη ∆ανία. Η µείωση του 

κόστους σε εθνικό επίπεδο σχετίζεται µε την καλύτερη 

εκτέλεση κατά τη λειτουργία και το στάδιο συντήρησης 

λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας και του καλύτερου 

σχεδιασµού των νέων έργων, όπως για παράδειγµα ο 

σχεδιασµός και εγκατάσταση ενός νέου αιολικού 

πάρκου ή ενός φράγµατος. Η ανάπτυξη των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από τις πολιτικές που εφαρµόζουν οι 

δηµόσιες αρχές. 

Η υποστήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιµης 

ενέργειας έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε όλα τα κράτη 

µέλη της Ε.Ε µε βάση τις δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου 

του Κιότο και τα νέα υψηλότερα περιβαλλοντικά 

στάνταρ που προωθούν οι κυβερνήσεις των χωρών και η 



Ε.Ε η οποία απαιτεί την υιοθέτηση νέων πηγών 

ενέργειας µε χαµηλότερες εκποµπές αερίων (ΕΕΑ 

τεχνική αναφορά 1/2004). Κάθε κράτος µέλος σήµερα 

υποστηρίζει την υιοθέτηση και την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών µε το συνδυασµό ευνοϊκών νοµικών και 

χρηµατοδοτικών µέτρων, όπως επιβολή δασµολογίων, 

υποχρεώσεις, επιδοτήσεις κεφαλαίου και φορολογικοί 

µηχανισµοί (ΕΕΑ τεχνική αναφορά 1/2004). 

Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας 

σχετικά µε την προώθηση των τεχνολογιών 

ανανεώσιµης ενέργειας ήταν το Επιχειρησιακό 

Ενεργειακό Πρόγραµµα το οποίο προτάθηκε από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης το 1994 και διήρκεσε 5 χρόνια. 

Βασικός του στόχος ήταν η υποστήριξη και η προώθηση 

των ιδιωτικών επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα µε 

έµφαση στις τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας. Ο 

συνολικός προϋπολογισµός που επενδύθηκε στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας άγγιξε τα 150 

εκατοµµύρια ευρώ µε µέσο όρο επιδοτήσεων 44%. 

Μέχρι το τέλος του προγράµµατος το 1999, είχαν 

υλοποιηθεί 147 έργα για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

Η επιτυχία του προγράµµατος υπήρξε το κίνητρο το 

2000 για την εισαγωγή ενός άλλου παρόµοιου 

προγράµµατος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας.      



Σκοπός του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν να 

δώσει οικονοµικά κίνητρα για επενδύσεις στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 1,06 

εκατοµµύρια ευρώ και βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη.            

Πιστεύεται ότι η σηµασία του θα είναι σηµαντική για 

τις επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για 

την περίοδο 2001-2006 (Εκτός από τα δύο 

προαναφερθέντα προγράµµατα η Ελλάδα έχει εισάγει 

επιβολή δασµολογίου 6,1-7,5 c/kWh, επιδοτήσεις 

κεφαλαίου και φορολογικούς µηχανισµούς προκειµένου 

να προωθήσει τις τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας. 

Επιπλέον ο Εθνικός Αναπτυξιακός Νόµος προσφέρει 

διάφορες επιδοτήσεις προκειµένου να γίνουν 

επενδύσεις στις τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας. Τα 

σχέδια τα οποία είχαν χρηµατοδοτηθεί από τον 

Αναπτυξιακό Νόµο µέχρι το 1999 περιλάµβαναν 

συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 143,9 MW και συνολικό 

προϋπολογισµό 204 MEuro Το θετικό του 

συγκεκριµένου νόµου είναι ότι οι επιδοτήσεις 

εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή µε αποτέλεσµα 

να µειώνεται ο κίνδυνος ότι οι επιδοτήσεις ίσως να 

ωθήσουν τους παραγωγούς ενέργειας να χρησιµοποιούν 

περιοχές υψηλού κόστους µε χαµηλές προϋποθέσεις και 

ακριβούς δεσµούς δικτύου 



Ένα από τα βασικά εµπόδια που παρουσιάζονται 

στην Ελλάδα σήµερα σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας είναι ότι αν και υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες ανάπτυξής τους (π. χ άνεµος), ωστόσο είναι 

δύσκολο να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη µια περιοχή 

στην άλλη. Τα ελληνικά νησιά, όπου οι καιρικές 

συνθήκες για την κατασκευή αιολικών πάρκων είναι 

ιδανικές, βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από την 

ενδοχώρα µε συνέπεια να είναι δύσκολο να συνδεθούν 

µε το κεντρικό σύστηµα ηλεκτρισµού. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνισµού εκτός από 

επιδότηση για επενδύσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας προσφέρει οικονοµική υποστήριξη για 

την αναβάθµιση του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας κυρίως σε περιοχές µε δυνατούς ανέµους Ο 

συνολικός προϋπολογισµός των συγκεκριµένων 

επενδύσεων θα είναι 123,3 MEuro µε την κρατική 

επιδότηση να φτάνει το 50% 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα  

 

Η ανάγκη λοιπόν να κάνουµε το παγκόσµιο 

ενεργειακό σύστηµα οικονοµικό και περιβαλλοντικά 

βιώσιµο έχει µεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα 

όπως αναφέρθηκε είναι µια µεσογειακή χώρα µε µικρή 

εµπειρία στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε σύγκριση 

µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε ή µε τις χώρες µέλη του 

Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά 

έχει τις προοπτικές να βελτιώσει τον ενεργειακό της 

τοµέα χάρη στις µορφολογικές και κλιµατικές της 

συνθήκες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας. 

Το κύριο βήµα στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στην Ελλάδα που έγινε το 2001 µε την 

απελευθέρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς 

διευκόλυνε και επιτάχυνε τις επενδύσεις στις 

τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας. Η οδηγίες της Ε.Ε 

µε βάση τις δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο 

απαιτούν από την Ελλάδα το 20% του ενεργειακού της 

τοµέα µέχρι το 2010 να παράγεται από τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει 

αναγνωρίσει τα οφέλη των ανανεώσιµων πηγών 



ενέργειας και έχει εισάγει οικονοµικά κίνητρα για να 

επιταχύνει την ανάπτυξή τους. Επιπροσθέτως, πολύ 

σηµαντική είναι και η οικονοµική βοήθεια από την 

Ε.Ε., ενώ η έλλειψη κεφαλαίου και τα πιστωτικά 

προβλήµατα µειώνονται, αφού υπάρχουν τα κίνητρα για 

µακροπρόθεσµα επενδυτικά προγράµµατα τόσο για 

µικρές εταιρίες όσο και για µεµονωµένους επενδυτές 

νέων τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας. 

Παρά τα όσα προαναφέρθηκαν όµως, το επενδυτικό 

κόστος παραµένει υψηλό και αν και το κοινωνικό 

κόστος των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι 

χαµηλότερο σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές, 

υπάρχουν ακόµα πολλά εµπόδια που καθυστερούν την 

ανάπτυξή τους. Ωστόσο το επενδυτικό κόστος 

αναµένεται να µειωθεί µε την πάροδο του χρόνου λόγω 

των καινοτοµιών, της εµπειρικής µάθησης, των 

επιπτώσεων των αναλογιών και της δηµόσιας 

υποστήριξης και πληροφόρησης. Υπό αυτές τις 

συνθήκες η ανάπτυξη θα είναι ευκολότερη και 

ταχύτερη. Το σηµαντικό προς το παρόν για την Ελλάδα 

είναι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες µε 

τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας όποτε αυτό είναι 

εφικτό προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις για το περιβάλλον και να ικανοποιηθούν οι 

επιπλέον ενεργειακές ανάγκες που ίσως προκύψουν. 



Η περίπτωση των ελληνικών νησιών είναι 

ενδεικτική· χρειάζονται αυτόνοµο ενεργειακό σύστηµα, 

επειδή βρίσκονται µακριά από την ενδοχώρα. 

∆ιαθέτουν ήλιο και άνεµο που µπορούν εύκολα να 

µετατραπούν σε ενέργεια. Κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες οι ενεργειακές ανάγκες είναι µεγαλύτερες 

εξαιτίας του τουρισµού, εποµένως αντί να µεταφέρουµε 

ορυκτά καύσιµα από την ενδοχώρα (τα ελληνικά νησιά 

γενικά δεν διαθέτουν εγχώρια ορυκτά καύσιµα) 

µπορούµε να εγκαταστήσουµε αιολικά πάρκα. Το 

αποτέλεσµα θα ήταν να µειωθούν τα περιβαλλοντικά  

προβλήµατα που οφείλονται στην παραγωγή ενέργειας 

από ορυκτά καύσιµα και να ωφεληθεί ο τουρισµός 

ακόµα περισσότερο. 

   Παρά τις αβεβαιότητες σχετικά µε τον ελληνικό 

ενεργειακό τοµέα και τους φόβους για τη µη επίτευξη 

των στόχων µέχρι το 2010, υπάρχει η πρόβλεψη ότι το 

ποσοστό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα αυξηθεί 

8-10% κατά τα επόµενα χρόνια, ποσοστό ικανοποιητικό 

που δηµιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα µπορεί 

να παραδειγµατιστεί από τις άλλες χώρες της Ε. Ε και 

να αποφύγει τα λάθη που έχουν γίνει στην ανάπτυξη 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.     
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