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Περίληψη 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  (ΑΠΕ)  αποτελούν τις πλέον περιβαλλοντικά καθαρές 

τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και προς το παρόν η χρήση τους διαφαίνεται ότι έχει τη 

δυναµική να περιορίσει δραστικά τα αυξηµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Στη χώρα µας 

υπάρχει η δυνατότητα σηµαντικής αξιοποίησης των ΑΠΕ,  καθώς έχουµε µεγάλη ηλιοφάνεια,  

υπάρχει το κατάλληλο αιολικό δυναµικό,  ιδιαίτερα στα νησιά,  αξιοποιήσιµο υδάτινο δυναµικό 

στις ορεινές περιοχές, σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας σε όλη την επικράτεια που δεν 

αξιοποιούνται συστηµατικά, και αρκετός αριθµός γεωθερµικών πεδίων των οποίων η ενεργειακή 

εκµετάλλευση δεν είναι αντίστοιχη της δυναµικότητάς τους. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται µια όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη 

εικόνα γύρω από το θέµα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην χώρα µας. Αναλύεται ο 

κλάδος, οι δυνατότητες για ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η τεχνολογία των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και τα οφέλη από τη χρήση της. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας ως τεχνολογίες µε υψηλές προοπτικές στην µελλοντική επιχειρηµατική ζωή και 

µε ιδιαίτερη συµβολή στην αντιµετώπιση των µεγάλων σύγχρονων κρίσεων που εντοπίζονται σε 

οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέον αναδεικνύεται η ανάγκη να 

διεισδύσουν περισσότερο αυτές οι τεχνολογίες στην χώρα µας. Πιο αναλυτικά:  

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα µεγάλα ενεργειακά προβλήµατα που προκύπτουν 

από την χρήση συµβατικών πηγών ενέργειας, οι προσπάθειας για µια παγκόσµια δέσµευση µε 

σκοπό την στροφή σε καθαρές µορφές ενέργειας και τέλος η έννοια των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ). Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται όλες οι µορφές ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και η εφαρµογές τους στην χώρα µας. Στο Κεφάλαιο 3 η πολλαπλά επωφελής σχέση 
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των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την τοπική κοινωνία. Το παράδειγµα της Σητείας της 

Κρήτης όπου οι ανανεώσιµες πηγές αξιοποιήθηκαν στο έπακρον. Καθώς και τα πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το νοµικό πλαίσιο που αφορά την 

ανανεώσιµη τεχνολογία, τα χρηµατοδοτικά κίνητρα και η διαδικασία αδειοδότησης µίας τέτοιου 

είδους επένδυσης. Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται το κόστος µιας επένδυσης στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ελληνική τιµολογιακή πολιτική καθώς και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η 

συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό χάρτη της χώρας και το µέλλον 

της ανανεώσιµης τεχνολογίας. Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο εκφράζονται τα συµπεράσµατα και 

οι λύσεις όσων αφορά την συµβολή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κλιµατική και 

οικονοµική κρίση. 
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Abstract 

Renewable Energy Sources (RES) are the most environmentally clean energy 

technologies and at present their use appears to have the potential to reduce drastically increased 

environmental problems. In our country there is the possibility of significant use of renewable 

energy, as we have significant amount of sunlight, there is adequate wind resources, 

especially on islands, exploitable water resources in mountain areas. In addition there are 

significant quantities of biomass in the whole territory which is not used systematically, and 

insufficient number of geothermal fields whose energy output is not equivalent to the capacity. 

This dissertation presents a comprehensive view on the issue of Renewable Energy in our 

country. It analyzes the industry, the potential for development of entrepreneurship, technology, 

renewable energy and the benefits of its use. The main focus will be on the renewable energy 

sources as technologies with high prospects in future business life with a special contribution to 

addressing the major contemporary crises identified in the economic, social and environmental 

terms. In addition, exploring the need to further penetrate these technologies in our 

country. More specifically: 

Chapter 1 presents the major energy problems arising from the use of conventional 

energy sources, efforts for a global commitment to turn to clean energy and finally the concept of 

renewal energy sources (RES). Chapter 2 presents all forms of renewable energy sources and 

their adjustment in our country. In Chapter 3, the connection of renewable energy sources with 

the local community. The example of Sitia in Crete, where renewable energy use has been 

utilized and finally the advantages and disadvantages of RES. The fourth chapter discusses the 

legal framework for renewable technology, financial incentives and the permitting process for 



7 
 

such of an investment. The fifth chapter describes the costs of investing in renewable energy, the 

Greek pricing and businesses operating in this industry in Greece. Chapter 6 presents the 

contribution of RES in the energy map of the country and the future of the renewable 

technology. Finally, the seventh chapter expresses the conclusions and solutions for the 

contribution of renewable energy sources in the economic and climate crisis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όλοι γνωρίζουµε για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και για την εξέλιξή τους. 

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις σύµφωνα µε το συσχετισµό παραγωγής - κατανάλωσης 

ενεργειακών µορφών σε παγκόσµιο επίπεδο, καθιστούν µονόδροµο τη στροφή στις 

εναλλακτικές µορφές ενέργειας. 

Οι συνεχώς αυξανόµενες καταναλωτικές ανάγκες έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

εγκατεστηµένων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν κυρίως ορυκτά καύσιµα µε 

συµβατικές µεθόδους. Η εντατικοποίηση της χρήσης καυσίµων όπως το πετρέλαιο και ο 

άνθρακας οδήγησαν σε ιδιαίτερα µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση,  καθώς οι τοµείς της 

ηλεκτροπαραγωγής και των µεταφορών θεωρούνται οι πλέον επιβαρυντικοί για το περιβάλλον.  

Για το λόγο αυτό η διεθνής ερευνητική κοινότητα και η ενεργειακή βιοµηχανία έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους αφενός σε σύγχρονες  «καθαρές»  τεχνολογίες παραγωγής µε βελτιωµένη 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά απόδοση,  όπως π.χ.  οι  «καθαρές»  τεχνολογίες άνθρακα,  και 

αφετέρου στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Οι ΑΠΕ αποτελούν τις πλέον περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας 

και προς το παρόν η χρήση τους διαφαίνεται ότι έχει τη δυναµική να περιορίσει δραστικά τα 

αυξηµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αν και έχουν γίνει σηµαντικά τεχνολογικά βήµατα, η 

εφαρµογή των Α.Π.Ε βρίσκεται σε αρχικό ακόµη στάδιο. Η εκµετάλλευση του ήλιου, του 

ανέµου, του νερού, της γεωθερµίας και της βιοµάζας,  που αποτελούν πηγές ενέργειας φιλικές 

προς το περιβάλλον,  µπορούν και πρέπει να γίνουν οικονοµικά εκµεταλλεύσιµες ώστε να 
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συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, εφόσον είναι ανανεώσιµες και ρυπαίνουν ελάχιστα ή 

καθόλου. 

Στις επόµενες ενότητες επιχειρείται σύντοµη περιγραφή των µορφών ΑΠΕ που 

χρησιµοποιούνται σήµερα στη χώρα µας, αλλά και του επιπέδου διείσδυσής τους στο ενεργειακό 

µας σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1 Τα παγκόσµια περιβαλλοντικά & ενεργειακά προβλήµατα 

1.1.1 Κλιµατική αλλαγή 

Η καύση ορυκτών καυσίµων (π.χ. πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο), η συνεχιζόµενη 

αποψίλωση των δασών, η χρήση λιπασµάτων, η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων, και οι 

βιοµηχανικές διεργασίες εκλύουν µεγάλες ποσότητες αερίων του θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα. Η γη ζεσταίνεται σαν να ήταν καλυµµένη µε µια ζεστή κουβέρτα που την εµποδίζει 

να πάρει αέρα, και οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει και 

αναφέρεται στην αύξηση της θερµοκρασίας της γης, η οποία προκαλείται από την αύξηση των 

συγκεντρώσεων αερίων, στην ατµόσφαιρα, που έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν θερµότητα. 

Τέτοιου είδους αέρια είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το 

υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες (HFCS), οι υπερφθοράνθρακες 

(PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Από αυτά, το διοξείδιο του άνθρακα συµβάλλει τα 

µέγιστα στην κλιµατική αλλαγή, καθώς αντιστοιχεί στο 80% των εκποµπών όλων των αερίων 

του θερµοκηπίου. 

Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα από 

την καύση ορυκτών καυσίµων είναι η κυριότερη αιτία της κλιµατικής αλλαγής. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί στο 37% των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα παγκοσµίως. Ένας µεσαίου µεγέθους σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιµοποιεί το κάρβουνο (γαιάνθρακα) ως καύσιµο, καταναλώνει διπλάσια ποσότητα 

ενέργειας σε σχέση µε την ποσότητα ενέργειας που µετατρέπει σε χρήσιµη ηλεκτρική ενέργεια. 
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Αντίστοιχα, ένας µεγάλου µεγέθους σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 1000 

Megawatt (MW), εκπέµπει κατά µέσο όρο 5,6 εκατοµµύρια τόνους CO2 το χρόνο. 

                                                                                                         UNFCCC 

1.1.2 Οι βρώµικες 30 

Οι βρώµικες τριάντα είναι οι 30 πιο ρυπογόνες µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάταξη προήλθε βάσει της ποσότητας CO2 που εκπέµπεται ανά 

παραγόµενη KWh και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι ρυπογόνες µονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής χρησιµοποιούν στην πλειοψηφία τους άνθρακα ως κύριο καύσιµο. Η κακή 

απόδοση των µονάδων σε συνδυασµό µε την χαµηλή ενεργειακή αξία του άνθρακα συντελεί 

στην αυξηµένη ποσότητα ρύπων στην ατµόσφαιρα και, άρα, στη διόγκωση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου. Το καύσιµο που χρησιµοποιούν οι µονάδες είναι λιγνίτης ή λιθάνθρακας, πράγµα 

που αποτυπώνει την πραγµατική κατάσταση: η παραγωγή ενέργειας από στερεά συµβατικά 

καύσιµα συντελεί κατά πολύ στην έκλυση υπερβολικών εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα και 

εποµένως στην αλλαγή του κλίµατος. Η Ελλάδα στη λίστα των βρώµικων τριάντα έχει µια 

τιµητική πρωτιά ή µάλλον δυο. Τα δύο πιο ρυπογόνα εργοστάσια της Ευρώπης βρίσκονται στην 

Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα στο Ν. Κοζάνης. Οι µονάδες στον Αγ. ∆ηµήτριο και την Καρδιά 

Κοζάνης καταλαµβάνουν αντίστοιχα την 1η και 2η θέση στον κατάλογο των τριάντα 

ρυπογόνων. 

Οι συνέπειες της υπερθέρµανσης της γης δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε όλα τα 

µήκη και πλάτη. Πρόσφατες έρευνες σε Αµερική και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις 

συνθήκες αυτές ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως ξηρασίες, πληµµύρες, καταιγίδες γίνονται όλο 

και πιο έντονα, την ίδια στιγµή που η θερµοκρασία ανεβαίνει, προκαλώντας λιώσιµο των πάγων, 

κύµατα, καύσωνα και πυρκαγιές τεράστιας έκτασης. Έρευνα του WWF κατέδειξε ότι η µέση 
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θερµοκρασία σε 16 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει αυξηθεί έως και 2°C σε σύγκριση µε τη 

δεκαετία 1970, ενώ σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή 

(IPCC) τα τελευταία 100 χρόνια η µέση θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,74 °C. 

Όπως έχει τεκµηριώσει σε σχετική έκθεση η IPCC, ‘‘υπάρχουν πλέον επαρκή στοιχεία που 

δείχνουν ότι η παρατηρούµενη θέρµανση του πλανήτη τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες’’. Έρευνες του WWF έχουν δείξει ότι το 33% των 

οικοσυστηµάτων του πλανήτη βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιµατικής αλλαγής, ενώ 

εκτιµάται ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται µε εξαφάνιση 

έως το 2050. 

                                                                                                                                                           www.wwf.gr 

1.1.3 Το πρωτόκολλο του Κιότο 

Το πρωτόκολλο του Κιότο προέκυψε από τη Σύµβαση – Πλαίσιο για τις κλιµατικές 

αλλαγές που είχε υπογραφεί στη διάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του 1992. Από το σύνολο σχεδόν 

των κρατών, η Ελλάδα κύρωσε τη Σύµβαση αυτή κάνοντάς την νόµο του κράτους τον Απρίλιο 

του 1994. Στόχος της Σύµβασης είναι ‘‘ η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του 

θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να προβληθούν επικίνδυνες επιπτώσεις 

στο κλίµα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες’’. 

Λίγα χρόνια µετά, και συγκεκριµένα το 1997, καθορίστηκε στα πλαίσια της Σύµβασης 

αυτής ένα σηµαντικό νοµικό εργαλείο για τον έλεγχο των εκποµπών, γνωστό και ως 

πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός άξονας του πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι νοµικά 

κατοχυρωµένες δεσµεύσεις των βιοµηχανικά ανεπτυγµένων κρατών, µε σκοπό τη µείωση 

εκποµπής των έξι κύριων  αερίων του θερµοκηπίου, (διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, υποξείδιο 
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του αζώτου και διάφορα βιοµηχανικά φθοριούχα αέρια), την περίοδο 2008 έως 2012, σε 

ποσοστό 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.  

Το πρωτόκολλο του Κιότο είναι ένα θετικό βήµα αλλά ατελές, για την σωτηρία του 

πλανήτη και για την προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς αποτελεί την πρώτη 

συµφωνία που έθεσε συγκεκριµένο στόχο µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου και αναγνώρισε 

την κοινή αλλά διαφοροποιηµένη ευθύνη των διαφόρων χωρών. Ο κοινός στόχος είναι η µείωση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 5,2%, αλλά η ευθύνη είναι διαφοροποιηµένη µε 

βάση τις ανάγκες ανάπτυξης τους και την ιστορική τους ευθύνη στη δηµιουργία του φαινοµένου. 

Έτσι ενώ ο Καναδάς έχει στοχεύσει σε µείωση 6% των εκποµπών του, η Γερµανία σε µείωση 

κατά 21%. Η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε να της επιτραπεί η αύξηση κατά 25%. 

Μαζί µε το πρωτόκολλο του Κιότο γεννήθηκε µια σειρά πολύπλοκων εννοιών. Οι 

έννοιες αυτές ονοµάζονται ‘‘ ευέλικτοι µηχανισµοί’’ ή πιο απλά παραθυράκια για την αποφυγή 

της πραγµατικής µείωσης των εκποµπών. Οι ευέλικτοι αυτοί µηχανισµοί δίνουν το δικαίωµα 

στις ανεπτυγµένες χώρες να πωλούν και να αγοράζουν πιστώσεις µεταξύ τους. ∆ηλαδή, όταν µια 

χώρα έχει καταφέρει να µειώσει σε µεγαλύτερο ποσοστό τα αέρια του θερµοκηπίου από αυτό 

για το οποίο δεσµεύτηκε, έχει τη δυνατότητα να εµπορευτεί την επιπλέον αυτή ποσότητα µε 

κάποια χώρα η οποία δεν κατάφερε να φτάσει το στόχο της. 

     Όπως φαίνεται τα περιθώρια που προσφέρει το πρωτόκολλο του Κιότο στην 

ανάπτυξη της αγοράς του άνθρακα το καθιστά ανεπαρκές για την προστασία του παγκόσµιου 

κλίµατος. Όµως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 

ορισµένες κυβερνήσεις πιέζουν για νέους, πιο φιλόδοξους αλλά και αναγκαίους στόχους, για 

σοβαρότερη προσπάθεια µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το µέλλον των 

έργων φαίνεται πως βλάπτει τα συµφέροντα των επιχειρήσεων που δεν θέλουν να δουν να 
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πηγαίνουν χαµένα τα σχέδια που προσφέρουν σε όσους χρειάζονται τις πιστώσεις στις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου αλλά και έσοδα στα ταµεία τους. 

                                                                                                www.greenpeace.org 

 

1.2 Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

1.2.1 Η έννοια και το περιεχόµενο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή αλλιώς ήπιες µορφές ενέργειας, είναι µορφές 

εκµεταλλεύσιµης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεµος, 

η γεωθερµία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος ‘‘ ήπιες’’ αναφέρεται σε δυο βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Πρώτον, για την εκµετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική 

παρέµβαση, όπως εξόρυξη1, άντληση ή καύση, όπως µε τις µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες 

πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. 

∆εύτερον, πρόκειται για ‘‘ καθαρές’’ µορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσµεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, 

όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα. Έτσι οι ΑΠΕ 

θεωρούνται από πολλούς µία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει η Γη. 

Ως ανανεώσιµες πηγές θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών 

ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Ο χαρακτηρισµός 

‘‘ ανανεώσιµες’’ είναι κάπως καταχρηστικός, µιας και ορισµένες από αυτές τις πηγές, όπως η 

γεωθερµική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίµακα χιλιετιών. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν 

µελετηθεί ως λύση στο πρόβληµα της αναµενόµενης εξάντλησης των (µη ανανεώσιµων) 

                                                 
1 Το σύνολο των εργασιών µε τις οποίες βγάζουν από το υπέδαφος µεταλλεύµατα ή χρήσιµα πετρώµατα  



17 
 

αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων. Τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από πολλά 

µεµονωµένα κράτη, υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη µέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση 

του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης της πράσινης οικονοµίας και κεντρικό σηµείο εστίασης 

της σχολής των οικολογικών οικονοµικών, η οποία έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό κίνηµα. 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, µε 

εξαίρεση τη γεωθερµική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό 

του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκµεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι 

βασιζόµενες στην ηλιακή ακτινοβολία ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιµες, µιας και 

δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για µερικά ακόµα δισεκατοµµύρια 

χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια ‘‘ συσκευασµένη’’ κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: 

η βιοµάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσµευµένη στους ιστούς των φυτών µέσω της φωτοσύνθεσης, 

η αιολική εκµεταλλεύεται τους ανέµους που προκαλούνται απ' τη θέρµανση του αέρα ενώ αυτές 

που βασίζονται στο νερό εκµεταλλεύονται τον κύκλο εξάτµισης-συµπύκνωσης του νερού και 

την κυκλοφορία του. Η γεωθερµική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιµη, καθώς τα γεωθερµικά πεδία 

κάποια στιγµή εξαντλούνται. 

Χρησιµοποιούνται είτε άµεσα (κυρίως για θέρµανση) είτε µετατρεπόµενες σε άλλες 

µορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισµό ή µηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά 

εκµεταλλεύσιµο ενεργειακό δυναµικό απ’ τις ήπιες µορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της 

παγκόσµιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όµως µέχρι πρόσφατα, τιµή των νέων 

ενεργειακών εφαρµογών, τα τεχνικά προβλήµατα εφαρµογής, καθώς και οι πολιτικές και 

οικονοµικές σκοπιµότητες που συνδέονται µε τη διατήρηση του παρόντος επιπέδου ανάπτυξης 

στον ενεργειακό τοµέα, εµπόδισαν την εκµετάλλευση έστω και µέρους αυτού του δυναµικού.  
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Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την ανάπτυξη 

αξιόπιστων και οικονοµικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσµεύουν το δυναµικό τους, 

παρουσιάσθηκε αρχικά µετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 1979 ως αποτέλεσµα κυρίως των 

απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία, µετά τη 

συνειδητοποίηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων από την χρήση κλασικών 

πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραµατικές εφαρµογές. Σήµερα 

όµως λαµβάνονται υπόψη στους επίσηµους σχεδιασµούς των ανεπτυγµένων κρατών για την 

ενέργεια, λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών τους και της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης 

τεχνολογίας σε αναπτυσσόµενες χώρες, µε αντίστοιχη µείωση του κόστους επένδυσης και 

παραγωγής.  

Αποτελούν επίσης για τα κράτη στρατηγική επιλογή, αφού έχουν ωριµάσει και είναι 

ασφαλείς, ανταγωνιστικές και ελκυστικές σε ιδιώτες και επενδυτές. Ενώ η εφαρµογή τους 

συµβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και ειδικότερα στη µείωση των 

εκποµπών CO2 και στην απεξάρτηση από το εισαγόµενο πετρέλαιο. Μπορούν δηλαδή να 

απαντήσουν αποτελεσµατικά στο τρίπτυχο των προβληµάτων που απασχολούν τον τοµέα της 

ενέργειας: α) επάρκεια αποθεµάτων, β) ασφάλεια ανεφοδιασµού, γ) προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Το πιο σηµαντικό όφελος που µπορούν να προσφέρουν σε µια οικονοµία σχετίζεται µε 

την βελτίωση της απασχόλησης. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν καταπληκτικό 

δυναµικό ως προς την δηµιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας. Μελέτη του WWF για τη 

Βιοµάζα «Biomass Study» εντοπίζει ένα δυναµικό απασχόλησης της τάξεως των 170.000 

290.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ µόνο και µόνο από αυτή 

την συγκεκριµένη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Οι εν λόγω θέσεις εργασίας υπολογίζεται ότι θα 
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δηµιουργηθούν κυρίως σε αγροτικές, αδύναµες από πλευράς υποδοµών, περιοχές και θα είναι ως 

εκ τούτου εξαιρετικά σηµαντικές.  

Επιπρόσθετο πλεονέκτηµα είναι ο απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση εξοπλισµός 

τους. Εξάλλου, το µηδενικό κόστος πρώτης ύλης, σε συνδυασµό µε τις µικρές έως ελάχιστες 

απαιτήσεις συντήρησης που εµφανίζουν, συνεπάγεται περιορισµένο κόστος λειτουργίας. Έτσι, 

αντισταθµίζεται σε µεγάλο βαθµό το µέχρι σήµερα µειονέκτηµα του αυξηµένου κόστους που 

απαιτείται για την εγκατάσταση των µονάδων εκµετάλλευσής τους. Επιπλέον, στα τεχνικά 

πλεονεκτήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας περιλαµβάνεται και η δυνατότητα 

διαφοροποίησης των ενεργειακών φορέων, τεχνολογιών και υποδοµών παραγωγής θερµότητας, 

καυσίµων και ηλεκτρισµού και η αύξηση της ευελιξίας των συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής, 

ώστε να ανταποκρίνονται στη µεταβαλλόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Για κάθε χώρα η επιλογή µεταξύ των διάφορων διαθέσιµων ενεργειακών πόρων 

εξαρτάται έντονα από τους φυσικούς περιορισµούς που τίθενται για κάθε τύπο πόρου (υδατικό 

δυναµικό, αιολικό δυναµικό ανά περιοχή, µέγιστη µέση ηλιακή έκθεση ανά µονάδα επιφάνειας 

κλπ). Για κάθε πόρο λοιπόν υπάρχει ένα κατώφλι της βέλτιστης απόδοσης. Παρακάτω 

αναφέρονται επιγραµµατικά τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία είναι αναγκαία 

προκείµενου να πραγµατοποιηθούν τεχνικά οι ανανεώσιµες πήγες σε µια χώρα.:  

α) Οικονοµικός ανταγωνισµός (κόστος KWh) 

β) Επιπτώσεις στην απασχόληση 

γ) Ευαισθησία στις τιµές των πρώτων υλών ( πετρέλαιο, και άλλα ορυκτά) 

δ) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ε) Κοινωνική αποδοχή 
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1.2.2  Παγκόσµιο δυναµικό 

Παγκοσµίως ολοένα και περισσότερες χώρες στοχεύουν να αυξήσουν την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, διαµορφώνοντας τα θεσµικά πλαίσια για την 

προσέλκυση επενδύσεων. Πενήντα οχτώ χώρες έχουν σήµερα θέσει στόχους για την χρήση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους ισοζύγιο συµπεριλαµβανοµένων και 

αναπτυσσόµενων χωρών αλλά και πολιτειών/περιφερειών των ΗΠΑ και του Καναδά. Η 

πλειοψηφία αυτών έχει διαµορφώσει συγκεκριµένες πολιτικές και κίνητρα για την χρήση ΑΠΕ,  

παρ’ ότι την πρωτοπορία στον κλάδο διαθέτει η Ευρώπη, έχοντας άνω του 35% του παγκόσµιου 

δυναµικού σε παραγωγή ενέργειας  από ανανεώσιµες. 

Σήµερα πάνω από 70 χώρες έχουν αιολική ενέργεια, µεταξύ τους και αναπτυσσόµενες 

χώρες όπως η Κίνα, Αίγυπτος, Μεξικό, Ιράν, Βραζιλία κ.α. Η Ινδία και η Κίνα έχουν πολύ 

µεγάλη ισχύ σε αιολική ενέργεια, κατέχοντας 4η και 6η θέση αντίστοιχα (µε τη Γερµανία και 

την Ισπανία να κατέχουν την 1η και 2η) στη παγκόσµια κατάταξη το 2006 όσον αφορά 

εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών πάρκων. 

Χώρες όπως η Γερµάνια κατάφεραν να χρησιµοποιήσουν µε τέτοιο τρόπο τις 

εναλλακτικές µορφές ενέργειας ώστε εκτός από τα πρωτεύοντα αποτελέσµατα να αποκτήσουν 

οφέλη σε επίπεδο τεχνογνωσίας και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο εξοπλισµός και οι 

κατασκευές στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελούν µεγάλο κοµµάτι της 

βιοµηχανικής παραγωγής της Γερµανίας, µαζί µε τη βιοµηχανική παραγωγή σε αυτοκίνητα και 

µηχανικά εργαλεία. 

Ο µεγαλύτερος κατασκευαστής φωτοβολταϊκών κύψελων στον κόσµο που 

χρησιµοποιούνται στους ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι η εταιρία Q–CELLS και βρίσκεται στο wolfen της Γερµανίας σε 
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µια χώρα που δεν φηµίζεται για την ηλιοφάνεια της. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη στην παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιµες πήγες και είναι η τρίτη µεγαλύτερη παραγωγός ηλιακών συλλεκτών 

µετά την Κινά και την Ιαπωνία. 

Σε µια άλλη περιοχή της Ευρώπης στην Σκοτία οι σηµαντικότερες οικονοµικές 

δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια προέρχονται από τις ανανεώσιµες πήγες ενέργειας. Εκεί 

έχει πραγµατοποιηθεί ένα σπουδαίο επίτευγµα µε 1,5 εκατοµµύριο νοικοκυριά να έχουν ρεύµα 

από ανανεώσιµες πήγες. Το 2007 στην γιορτή της Πράσινης Ενέργειας ανακοίνωσαν ότι ήταν η 

ηµέρα κατά την οποία οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν σε ικανότητα παραγωγής την 

πυρηνική ενέργεια. Ακόµη και σ’ αυτή τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης η Σκοτία διαθέτει 

ανεβασµένους οικονοµικούς δείκτες πράγµα που αποδεικνύει τη σηµαντική συµβολή των 

ανανεώσιµων πηγών στην οικονοµία της χώρας. 

Ανάλογα οικονοµικά οφέλη απολαµβάνει και η ∆ανία όπου περισσότεροι από 15.000 

άνθρωποι ζουν από την αιολική ενέργεια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ανεµογεννήτριες, 

τµήµατα εξοπλισµού ή προσφέροντας συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες 

κατασκευών έργων. Σήµερα η απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού στη ∆ανέζικη βιοµηχανία 

αιολικής ενέργειας είναι µεγαλύτερη από ότι για παράδειγµα η αντίστοιχη απασχόληση στην 

ιχθυοβιοµηχανία. Η παραγωγή ανεµογεννητριών στη χώρα αυτή συνδυάζεται µε την προσφορά 

5.000 επιπλέον θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες όπου αναγείρονται ή κατασκευάζονται µέρη 

του εξοπλισµού των ανεµογεννητριών όπως οι γεννήτριες και τα κιβώτια ταχυτήτων. Αναλυτικά, 

τα κυριότερα είδη των Α.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα : 
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• Αιολική ενέργεια. 

• Γεωθερµική ενέργεια. 

• Υδροηλεκτρική ενέργεια. 

• Βιοµάζα. 

• Ηλιακή ενέργεια. 

 
 

 

                     

 

Σχήµα 1  Συνεισφορά όλων των πηγών ενέργειας µέχρι τα τέλη του 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1  ΑΠΕ και αξιοποίησή τους στην Ελλάδα 
 

2.1.1 Αιολική ενέργεια 

Η ενέργεια που περικλείει ο άνεµος, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί µε κατάλληλους 

µηχανισµούς και διατάξεις, ονοµάζεται αιολική. Συγκεκριµένα, η εκµετάλλευση της κινητικής 

ενέργειας του ανέµου γίνεται µέσω ανεµοκινητήρων, που τη µετατρέπουν σε ωφέλιµη µηχανική 

ενέργεια, και µέσω ανεµογεννητριών, ανεµοκινητήρων δηλαδή που διαθέτουν 

ηλεκτρογεννήτρια, τη µετατρέπουν απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Καλύπτεται έτσι ένα 

µεγάλο φάσµα εφαρµογών: η µηχανική ενέργεια χρησιµοποιείται για τη λειτουργία αντλιών 

νερού στην ύδρευση και άρδευση περιοχών, για θέρµανση αγροτικών µονάδων και κατοικιών, 

για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλάτωσης νερού σε συνδυασµό µε άλλες πηγές ενέργειας 

κ.ά., ενώ η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Για την παραγωγή 

αξιόλογων ποσών ηλεκτρικής ενέργειας δηµιουργούνται συγκροτήµατα από πολλές 

ανεµογεννήτριες µαζί, τα οποία ονοµάζονται αιολικά πάρκα. 
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                                 Εικόνα 1  Αιολικό πάρκο Σητείας 

 

Οι ανεµογεννήτριες διακρίνονται σε µικρές µεσαίες η µεγάλες ανάλογα µε την 

ισχύ που αποδίδουν. Μια µεγάλη ανεµογεννήτρια µπορεί να έχει ισχύ έως και 4000 KW. Τα 

πτερύγια µιας τέτοιας ανεµογεννήτριας έχουν µήκος περίπου 40 µέτρα και έτσι η επιφάνεια που 

καλύπτεται από την περιστροφή είναι περίπου όσο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο πύργος µιας 

µεγάλης εγκατάστασης έχει ύψος άνω των 90 µέτρων πράγµα που σηµαίνει ότι µαζί µε τα 

πτερύγια η εγκατάσταση ξεπερνά τα 130 µέτρα. 

Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει µεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που στοχεύει στην 

ανάπτυξη νέων υλικών, στην βελτίωση της αεροδυναµικής των πτερύγιων ώστε να 

επιτυγχάνονται καλύτεροι βαθµοί απόδοσης και στη µείωση των θορύβων. Ειδικά ο θόρυβος 

που προκαλούν οι ανεµογεννήτριες έχει ελαττωθεί δραστικά. Σε απόσταση 500 µέτρων που είναι 

η ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση από κατοικηµένες περιοχές ο θόρυβος δε γίνεται καν 

αντιληπτός και αυτό χάρις τη βελτίωση του µηχανολογικού τους εξοπλισµού που δίνει έµφαση 

στην αποφυγή κραδασµών. 
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Κατηγορία Ισχύς (kw) ∆ιάµετρος (m) Περίοδος (sec) 

Μικρές 10, 25 6,4 , 10 0,3 , 0,4 

Μεσαίες 50, 100, 150 14, 20, 25 0,6 , 0,9 , 1,1 

Μεγάλες 250, 500, 1000 32, 49, 64 1,4 , 2,1 , 3,1 

Πολύ µεγάλες 2000, 3000, 4000 90, 110, 130 3,9 , 4,8 , 5,7 

 

                         Πίνακας 1   Ενδεικτικά στοιχεία κατηγοριών ανεµογεννητριών 

 

2.1.1.α Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα 

Στην χώρα µας, οι προσπάθειες για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας για 

παραγωγή ηλεκτρισµού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τη ∆ΕΗ όποτε και 

εγκαταστάθηκε (συγκεκριµένα το 1982) το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο και στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 δόθηκε µεγάλη ώθηση µε τη διευκόλυνση επενδύσεων από ιδιώτες (Ν 

2244/94).  Από τότε δεκάδες αιολικά πάρκα έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές όπως: η Άνδρος, η 

Εύβοια, η Λήµνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάµος, και η Κρήτη. 

Κατά τη δεκαετία του 1970 η αιολική ενέργεια συγκέντρωσε (όπως και άλλες 

εναλλακτικές µορφές ενέργειας) το ενδιαφέρον των ερευνητών, λόγω της διεθνούς ενεργειακής 

κρίσης και της αυξανόµενης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ο άνεµος αποτελεί µία ανεξάντλητη 

πηγή ενέργειας, της οποίας η εκµετάλλευση δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, δεν απαιτεί περίπλοκες 

κατασκευές, δεν εµπεριέχει κόστος καυσίµου και δεν επηρεάζεται από τις ενεργειακές κρίσεις 

της παγκόσµιας αγοράς. Το µεγαλύτερο ωστόσο πλεονέκτηµα της αιολικής ενέργειας είναι ότι 

µπορεί, µέσω των ανεµογεννητριών, να µετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική, ενώ αντίθετα, τα 
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µειονεκτήµατά της εντοπίζονται α) στη διακύµανση που παρουσιάζει ως προς την απόδοση 

ισχύος, διακύµανση που οφείλεται στη µεταβαλλόµενη (κατά τη διάρκεια της ηµέρας, του µήνα 

και του έτους) ένταση του ανέµου, β) στη χαµηλή πυκνότητα που παρουσιάζει ως µορφή 

ενέργειας µε συνέπεια να απαιτούνται πολλές ανεµογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης 

ισχύος, γ) στο χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού 

δυναµικού µεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σηµεία, δ) στο σχετικά υψηλό 

κόστος έρευνας και εγκατάστασης των αιολικών συστηµάτων και ε) στις επιπτώσεις που έχουν 

για το περιβάλλον (κυρίως αλλοίωση τοπίου, ηχορύπανση), οι οποίες, όµως, συγκρινόµενες µε 

τις αντίστοιχες των συµβατικών πηγών ενέργειας, θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 σηµειώθηκε ραγδαία εξέλιξη στην έρευνα για την αιολική 

ενέργεια και στην τεχνολογία για την εκµετάλλευσή της. Έτσι, µειώθηκε σταδιακά το 

λειτουργικό κόστος των ανεµογεννητριών, σε επίπεδο που κατέστησε την εκµετάλλευση της 

αιολικής ενέργειας οικονοµικά συµφέρουσα, αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά τα µηχανολογικά 

τους προβλήµατα και δόθηκε έµφαση στην ασφαλή τους λειτουργία και στην αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

Συγκεκριµένα, η απόδοσή τους αυξήθηκε σηµαντικά χάρη στη βελτίωση του 

µηχανολογικού σχεδιασµού τους και της αεροδυναµικής συµπεριφοράς τους, στη 

χρησιµοποίηση σύγχρονων υλικών κατασκευής και στην εισαγωγή ηλεκτρονικών διατάξεων 

(µικροεπεξεργαστών και αισθητήρων ελέγχου) στο σύστηµα λειτουργίας τους. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών συστηµάτων (αλλοίωση του τοπίου, διατάραξη του 

οικοσυστήµατος, ηχορύπανση) αντιµετωπίζονται µε προσεκτική επιλογή του χώρου 

εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, σωστό σχεδιασµό των ανεµογεννητριών και χωροθέτησή 

τους, καθώς και µε πρωτοποριακές λύσεις, όπως η εγκατάσταση αιολικών πάρκων µέσα στη 
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θάλασσα, σε αβαθείς περιοχές κοντά στις ακτές (οff  shοre  windρarks). Ακόµη, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει µία πρωτοποριακή µέθοδος που πρωτοεµφανίστηκε στη δεκαετία του 1980, 

σύµφωνα µε την οποία, τις ηµέρες που το αιολικό δυναµικό µιας περιοχής είναι αυξηµένο 

(µεγάλη ταχύτητα ανέµου), η περίσσεια ισχύος που παράγεται χρησιµοποιείται για τη διάσπαση 

νερού και την παραγωγή υδρογόνου. Σε ηµέρες άπνοιας το υδρογόνο καίγεται σε 

θερµογεννήτριες, παράγοντας ενέργεια και εκπέµποντας µόνο υδρατµούς στο περιβάλλον. 

Επίσης, αξιοσηµείωτη εφαρµογή της αιολικής ενέργειας είναι ο συνδυασµός της µε την 

υδροηλεκτρική ενέργεια: ανεµοκινητήρες που κινούν αντλίες νερού µπορούν, τις ηµέρες όπου το 

αιολικό δυναµικό παρουσιάζεται αυξηµένο, να χρησιµοποιούν την παραγόµενη περίσσεια 

ισχύος για την αποταµίευση νερού σε ταµιευτήρες που βρίσκονται σε µεγάλο ύψος. Το νερό 

αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για άρδευση ή σε ηµέρες άπνοιας να διατίθεται για την κίνηση 

υδροστροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο αιολικό δυναµικό, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στο Αιγαίο. 

Οι έρευνες και οι προσπάθειες για αξιοποίηση του δυναµικού αυτού άρχισαν κατά το τέλος της 

δεκαετίας του 1970. Στο πρώτο στάδιο έγιναν µετρήσεις του αιολικού δυναµικού των πιο 

ευνοϊκών περιοχών και συντάχθηκε η µελέτη ΑΙΟΛΟΣ µε τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης 

Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (∆ΕΜΕ), της ∆ΕΗ και πανεπιστηµίων της χώρας. Από το 

1982 έως το 1994 εγκαταστάθηκαν ανεµογεννήτριες στην Άνδρο, τα Ψαρά, τη Σάµο, τη Χίο, την 

Κρήτη, την Εύβοια, τη Σαµοθράκη, την Ικαρία, την Κάρπαθο, τη Λήµνο, την Κύθνο και τη 

Σκύρο, οι οποίες παράγουν συνολικά ισχύ 27 ΜW. Το πρώτο αιολικό πάρκο κατασκευάστηκε 

στην Κύθνο και άρχισε να λειτουργεί το 1982 περιλαµβάνοντας 5 ανεµογεννήτριες, συνολικής 

ισχύος αρχικά 20 ΚW και αργότερα 33 ΚW. Μέχρι το 1994 είχαν εγκατασταθεί συνολικά 13 

αιολικά πάρκα σε νησιά του Αιγαίου. 
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Πρέπει επιπλέον να αναφερθεί ότι σε πολλά ελληνικά νησιά οι κάτοικοι 

αντιδρούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων φοβούµενοι µήπως οι ανεµογεννήτριες  

χαλάσουν την τουριστική εικόνα του νησιού. Σε αυτήν την περίπτωση έρχεται να δώσει λύση 

µια νέα πολλά υποσχόµενη τεχνολογία που αναπτύσσεται στην Βόρεια Ευρώπη και ιδιαίτερα 

στην Σκανδιναβία και στην Γερµάνια. Είναι τα ονοµαζόµενα «Αιολικά πάρκα off shore» τα 

οποία κατασκευάζονται µέσα στην θάλασσα σε περιοχές µε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες ανέµου. 

Το Αιγαίο πέλαγος προσφέρεται ιδιαίτερα για τέτοια χρήση, και υπολογίζεται ότι είναι ένα 

θαλάσσιο αιολικό πάρκο µπορεί να παράγει ετησίως µέχρι 40% περισσότερο ηλεκτρικό ρεύµα 

απ’ ότι ένα ηπειρωτικό. Το µέλλον της αιολικής ενέργειας φαίνεται να βρίσκεται στα θαλάσσια 

αιολικά πάρκα. 

 

2.1.2 Γεωθερµική ενέργεια 

Είναι µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, που πηγάζει από το εσωτερικό της γης. 

Μεταφέρεται στην επιφάνεια µε θερµική επαγωγή καθώς και µε την είσοδο λειωµένου µάγµατος 

στο φλοιό της γης από τα βαθύτερα στρώµατά της. Υπάρχουν δύο κύριες εφαρµογές της 

γεωθερµικής ενέργειας : 

• Η πρώτη βασίζεται στη χρήση της θερµότητας της γης, για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος και άλλες χρήσεις όπως θέρµανση κτιρίων ή θερµοκηπίων. Αυτή η θερµότητα 

µπορεί να προέρχεται από γεωθερµικά γκάιζερ2 που φθάνουν µε φυσικό τρόπο ως την 

επιφάνεια της γης ή µε γεώτρηση στο φλοιό της γης σε περιοχές που η θερµότητα 

βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια. Αυτές οι πηγές είναι συνήθως από µερικές 

                                                 
2 θερµοπίδακες, ένα είδος θερµών πηγών που περιοδικά «εκρήγνυνται» και εκτοξεύουν στήλες 
θερµού νερού, γι’ αυτό αποκαλούνται και Γκέιζερ από την ονοµασία του µεγαλύτερου 
θερµοπίδακα στην Ισλανδία. 
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εκατοντάδες µέχρι 3000 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. 

• Η δεύτερη εφαρµογή της γεωθερµικής ενέργειας, εκµεταλλεύεται τις θερµές 

µάζες εδάφους ή υπόγειων υδάτων για να κινήσουν θερµικές αντλίες για εφαρµογές 

θέρµανσης και ψύξης. 

Η χρήση γεωθερµικής ενέργειας παράγει παγκοσµίως 8000 (MW) ηλεκτρικού ρεύµατος 

και 4000 (MW) θερµικής ενέργειας. 

 

                             

          Εικόνα 2  ∆ηµοτικό σύστηµα θέρµανσης σε αγροτική περιοχή της Ισλανδίας 

 

2.1.2.α Αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας στην Ελλάδα 

Παρά το πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό, η χρήση γεωθερµικών πηγών για σκοπούς 

ηλεκτροπαραγωγής είναι αµελητέα στην Ελλάδα. Οι ελάχιστες εφαρµογές της γεωθερµίας 

περιορίζονται στη χρήση ζεστού νερού. Η χρήση ζεστού νερού µέχρι 90 οC, γίνεται κυρίως σε 

αγροτικές εφαρµογές (θερµοκήπια, υδατοκαλλιέργειες, ξηραντήρια κλπ.) ή για 

λουτροθεραπευτικό τουρισµό. 
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Στην Ελλάδα, γεωθερµία κατάλληλη για ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται σε προσιτά βάθη 

στα νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου : Μήλος- Κίµωλος, Σαντορίνη, Νίσυρος, αλλά 

και στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σαµοθράκη, την Αλεξανδρούπολη και αλλού. Τα νησιά Μήλος- 

Κίµωλος, Σαντορίνη και Νίσυρος αντιστοιχούν σε περιοχές γεωλογικά πρόσφατης ηφαιστειακής 

δράσης και περιλαµβάνουν γεωθερµικά πεδία ψηλής ενθαλπίας µε θερµοκρασίες 120-350 oC µε 

συνολικό γεωθερµικό δυναµικό τουλάχιστον 300 MW, το οποίο όµως µέχρι σήµερα παραµένει 

παντελώς ανεκµετάλλευτο. Στις υπόλοιπες περιοχές απαντώνται γεωθερµικά πεδία χαµηλής-

µέσης ενθαλπίας µε θερµοκρασίες 90-120 oC και δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής της τάξεως των 

20-30 MW. 

Παρ’ ότι η γεωθερµία είναι κατάλληλη για θέρµανση και αγροτικές εφαρµογές 

απαντάται σε µικρά βάθη σε πολλές περιοχές στις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θράκης, 

αλλά και στη γειτονιά κάθε µιας από τις 56 θερµές πηγές της χώρας µας. Εκεί απαντώνται 

γεωθερµικά πεδία χαµηλής ενθαλπίας µε θερµοκρασίες 25-100oC. Τέτοια είναι: Θερµά 

Σαµοθράκης, Πολυχνίτος - Άργενος Λέσβου, Νένητα Χίου, Αριστινό Αλεξανδρούπολης, 

Αιδηψός και Σουσάκι Κορινθίας (80-100oC), Νέο Εράσµιο, Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, Νιγρίτα, 

Σιδηρόκαστρο και Ηράκλεια Σερρών, Λαγκαδάς, Νέα Απολλωνία, Θέρµη Θεσσαλονίκης, Νέα 

Τρίγλια Χαλκιδικής (30-60oC) και πολλά άλλα. Οι αντίστοιχες γεωθερµικές εφαρµογές έχουν 

συνολική θερµική ισχύ µόλις 70 MW, και περιλαµβάνουν κυρίως θερµά και ιαµατικά λουτρά 

(45%), και θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών (55%). 

 

2.1.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Προέρχεται από σταθµούς παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, από τις παλίρροιες, ή 

από θαλάσσια κύµατα. Πιο συγκεκριµένα, η ενέργεια που παράγεται από τη πτώση του νερού 

των µικρών ή µεγάλων ποταµών, υδρορευµάτων και πηγών, σε υδροτροχούς, µε αποτέλεσµα τη 
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περιστροφή τους και τη παραγωγή µηχανικού ή ηλεκτρικού ρεύµατος, ονοµάζεται 

υδροηλεκτρική. Η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν παράγει βλαβερά αέρια και κατά συνέπεια έχει 

αισθητά µικρότερη επίδραση στην ατµόσφαιρα. 

 

                                  

                 Εικόνα 3 Φράγµα Υδροηλεκτρικού σταθµού στο «Parana River» 

 

2.1.3.α   Αξιοποίηση υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Στη χώρα µας έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό τα υδροηλεκτρικά έργα, τουλάχιστον 

για τις περιοχές που εµφανίζουν υψηλό δυναµικό. Έτσι η ∆ΕΗ έχει εγκαταστήσει 

υδροηλεκτρικές µονάδες συνολικής ισχύος 3.052,4 MW ώστε πλέον σηµαντικό ενδιαφέρον και 

δυναµική εµφανίζουν τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα. 

Ωστόσο, η πρόσφατη νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα και στον ιδιωτικό τοµέα να 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια και επιδιώκει να ενισχύσει σηµαντικά το ενδιαφέρον επενδυτών 

στον τοµέα των υδροηλεκτρικών. Πολλές κοινότητες αλλά και ιδιώτες έχουν εκφράσει το 

ενδιαφέρον τους για τη κατασκευή και εκµετάλλευση µικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων. 

Επιπρόσθετα, συνήθως τέτοιες επενδύσεις επιχορηγούνται και συγχρηµατοδοτούνται από το 
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Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο αναπτυξιακός νόµος 2601 του 1998 

επιχορηγεί µε 40% του συνολικού κόστους του έργου. 

Παρ’ όλα αυτά ένα µεγάλο µέρος του υδροηλεκτρικού δυναµικού της χώρας παραµένει 

αναξιοποίητο και εντοπίζεται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε αυτήν την περιοχή βρίσκεται 

σύµφωνα µε συντηρητικές εκτιµήσεις το 30% τους συνολικού δυναµικού της χώρας. Αυτό το 

δυναµικό θα µπορούσε να καλύψει σηµαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. Όλοι οι ποταµοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. Η 

οροσειρά της Πίνδου έχει σηµαντικές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια ώστε να µπορούµε 

να εκµεταλλευτούµε το υδάτινο δυναµικό από µεγάλες υψοµετρικές διαφορές ενώ από την άλλη 

πλευρά το έδαφος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη δηµιουργία τεχνητών λιµνών και 

δεξαµενών ύδατος. 

 

2.1.4 Βιοµάζα 

Ως βιοµάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον 

όρο βιοµάζα εµπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από το φυτικό κόσµο. 

Πιο συγκεκριµένα, σ’ αυτήν περιλαµβάνονται : 

• Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήµατα, όπως π. χ. τα 

αυτοφυή τα δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονοµάζονται τα φυτά που 

καλλιεργούνται ειδικά µε σκοπό την παραγωγή βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας) 

γεωργικών και δασικών ειδών, όπως π. χ. το σόργο, το σακχαρούχο, το καλάµι, ο 

ευκάλυπτος κ. ά. 

• Τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, 

όπως π. χ. τα άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαµβακιάς, κλαδοδέµατα, κλαδιά 

δένδρων, φύκι, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληµατίδες κ. ά. 
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• Τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών, 

όπως π. χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείµµατα εκκοκκισµού βαµβακιού, το πριονίδι κ. ά. 

• Καθώς και το βιολογικής προέλευσης µέρος των αστικών λυµάτων και σκουπιδιών. 

Η βιοµάζα αποτελεί µία δεσµευµένη και αποθηκευµένη µορφή της ηλιακής ενέργειας και 

είναι αποτέλεσµα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισµών. Κατ’ αυτήν, η 

χλωροφύλλη των φυτών µετασχηµατίζει την ηλιακή ενέργεια µε µια σειρά διεργασιών, 

χρησιµοποιώντας ως βασικές πρώτες ύλες διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα καθώς 

νερό και ανόργανα συστατικά από το έδαφος. 

 

 

                           

                               Εικόνα 4 Αξιοποίηση υπολειµµατικής Βιοµάζας 

 

2.1.4.α Εφαρµογές βιοµάζας στην Ελλάδα 

Το µεγαλύτερο µέρος της βιοµάζας στην χώρα µας δυστυχώς παραµένει αναξιοποίητο. 

Από πρόσφατη απογραφή έχει εκτιµηθεί ότι το σύνολο της άµεσα διαθέσιµης βιοµάζας στην 

Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 τόνους υπολειµµάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, 
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αραβοσίτου, βαµβακιού, καπνού, ηλίανθου, κληµατίδων, πυρηνόξυλου) και από 2.700.000 

τόνους δασικών υπολειµµάτων υλοτοµίας (κλάδοι, φλοιοί, κ.ά. ). 

Από τις παραπάνω ποσότητες βιοµάζας το ποσοστό τους εκείνο που προκύπτει σε µορφή 

υπολειµµάτων κατά τη δευτερογενή παραγωγή προϊόντων είναι άµεσα διαθέσιµο, δεν 

παρουσιάζει προβλήµατα µεταφοράς και µπορεί να τροφοδοτήσει απ’ ευθείας διάφορα 

συστήµατα παραγωγής ενέργειας.  Μπορεί δηλαδή η εκµετάλλευση του να καταστεί οικονοµικά 

συµφέρουσα.  

Παράλληλα µε την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων, 

σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας είναι δυνατόν να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες. Σε 

κάποιες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν µονοκαλλιέργειες (π.χ. βαµβακιού) εµφανίζεται 

το πρόβληµα των γεωργικών πλεονασµάτων. Εξαιτίας της εξειδίκευσης αυτής της περιοχής στην 

παραγωγή ενός µόνο προϊόντος αυξάνεται το γεωργικό πλεόνασµα µε αποτέλεσµα να µειώνεται 

η τιµή του γεωργικού προϊόντος που βρίσκεται σε αφθονία και να υποβαθµίζεται το περιβάλλον 

λόγο της εκτεταµένης χρήσης χηµικών και φυτοφαρµάκων και της συνεχούς άρδευσης. 

Όµως η αντικατάσταση ενός µέρους της καλλιεργήσιµης γης µε ενεργειακές 

καλλιέργειες για την παραγωγή βιοµάζας µπορεί να λύσει το οικονοµικό πρόβληµα λόγο των 

πλεονασµάτων και να παρέχει δυνατότητες για την αύξηση της χρήσης της βιοµάζας στην χώρα 

µας. Η αγριαγκινάρα είναι ένα φυτό κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση το οποίο 

προσαρµόζεται θαυµάσια στις ελληνικές συνθήκες, αναπτύσσεται µονάχα µε το νερό των 

βροχοπτώσεων συνεπώς δεν απαιτείται άρδευση αλλά ούτε και φυτοφάρµακα οπότε βελτιώνεται 

η παραγωγική δυναµικότητα του εδάφους της περιοχής. Η βιοµάζα στη χώρα µας έχει µία 

πληθώρα εφαρµογών που αφορούν : 
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Α) Την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης –ψύξης η και ηλεκτρισµού σε γεωργικές και 

άλλες βιοµηχανίες: Με τους συµβατικούς τρόπους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλες 

ποσότητες θερµότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον . Με την συµπαραγωγή όπως ονοµάζεται 

η συνδυασµένη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια ενεργειακή πηγή, το 

µεγαλύτερο µέρος της θερµότητας αυτής ανακτάται και χρησιµοποιείται επωφελώς. 

Συµπαραγωγή από βιοµάζα εφαρµόζεται και στην Ελλάδα και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

σε αστικό-περιφερειακό επίπεδο. Ένα παράδειγµα βιοµηχανίας όπου µε την εγκατάσταση 

µονάδας συµπαραγωγής υποκαταστάθηκαν πολύ επιτυχώς, συµβατικά καύσιµα από βιοµάζα 

είναι ένα εκκοκκιστήριο στην περιοχή της Βοιωτίας. Σ αυτό κάθε χρόνο χρησιµοποιούνται 

4.000-5.000 τόνοι υπολειµµάτων βαµβακιού για την παραγωγή θερµότητας από βιοµάζα. 

Β) Τηλεθέρµανση κατοικηµένων περιοχών: Η εξασφάλιση ζεστού νερού για την 

θέρµανση χώρων και για την απ’ ευθείας χρήση σε µια πόλη ή χωρίο µπορεί να γίνει και από 

έναν κεντρικό σταθµό παραγωγής θερµότητας που λειτούργει µε βιοµάζα. Στην Ελλάδα έχει ήδη 

εγκατασταθεί η πρώτη µονάδα τηλεθέρµανσης µε χρήση βιοµάζας. Η µονάδα αυτή που 

βρίσκεται στην κοινότητα Νυµφασίας του νοµού Αρκαδίας καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης 80 

κατοίκων και 600 τετραγωνικών µέτρων κοινοτικών χωριών. Ως καύσιµη υλη χρησιµοποιούνται 

τρίµµατα ξύλου τα οποία προέρχονται από τεµαχισµό σε ειδικό µηχάνηµα υπολειµµάτων 

υλοτοµίας από γειτονικό δάσος ελάτων. Το έργο αυτό αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη 

παρόµοιων εφαρµογών σε κοινότητες και δήµους της χώρας δεδοµένου ότι εξασφαλίζει 

σηµαντική εξοικονόµηση συµβατικών καυσίµων και αξιοποιεί του τοπικούς ενεργειακούς 

πόρους.  

Γ) Θέρµανση θερµοκηπίων: Η αξιοποίηση της βιοµάζας σε µονάδες παραγωγής 

θερµότητας για τη θέρµανση θερµοκηπίων αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και οικονοµικά 
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συµφέρουσα προοπτική για τους ιδιοκτήτες τους. Ένα παράδειγµα αυτού του είδους χρήσης της 

βιοµάζας, αποτελεί µια µονάδα θερµοκηπίου έκτασης 2 στεµµάτων, στο Νοµό Σερρών, στην 

οποία καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά. Σε αυτή τη µονάδα έχει εγκατασταθεί σύστηµα 

παραγωγής θερµότητας το οποίο χρησιµοποιεί ως καύσιµο άχυρο σιτηρών. Η ετήσια 

εξοικονόµηση συµβατικών καυσίµων που επιτυγχάνεται φθάνει τους 40 τόνους πετρελαίου. 

∆) Παραγωγή υγρών καυσίµων µε βιοχηµική µετατροπή της βιοµάζας: Ένα παράδειγµα 

υγρού καυσίµου που µπορεί να παραχθεί στην χώρα µας είναι το βιοαέριο που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε µηχανές εσωτερικής καύσης , για την παραγωγή θερµότητας και 

ηλεκτρισµού. Αυτό το αέριο είναι ποιοτικότερο από τα συµβατικά καύσιµα και έχει µικρότερες 

εκποµπές επικίνδυνων ρύπων στην ατµόσφαιρα. Το βιοαέριο παράγεται στην Ελλάδα στους 

χώρους υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Σήµερα λειτουργούν 4 µονάδες βιοαερίου 

µετατρέπουν το αέριο που προκύπτει από τη ζύµωση των σκουπιδιών στις χωµατερές σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

Παράλληλα η Θεσσαλονίκη συµβάλει και αυτή σε µεγάλο βαθµό στη µαζική 

βιοµηχανική παραγωγή βιοκαυσίµων3 του µέλλοντος, φιλοξενώντας ένα επαρκώς εξοπλισµένο 

κέντρο έρευνας για την ανάπτυξη και τις προοπτικές των βιοδιυλιστηρίων στη χώρα µας. Στο 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρµη στεγάζεται το 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίµων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) του Ινστιτούτου 

Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών. Το ΕΚΕΤΑ ασχολείται εκτός από τη µελέτη διεργασιών 

παραγωγής βιοκαυσίµων από τη βιοµάζα και µε την εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρισµού και 

θερµότητας. 

 

                                                 
3 Τα καύσιµα εκείνα στερεά, υγρά ή αέρια τα οποία προέρχονται από τη βιοµάζα, το βιοδιασπώµενο δηλαδή 
κλάσµα προϊόντων ή αποβλήτων διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
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2.1.5 Ηλιακή ενέργεια 

Πολλά υποσχόµενη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας είναι η ηλιακή ενέργεια, η οποία έρχεται 

κατευθείαν από τον ήλιο, δηλαδή το φως του. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο µορφές αυτής της 

ενέργειας, όσον αφορά την εκµετάλλευσή της: εκείνη των φωτοβολταϊκών και την θερµική. 

Εφαρµογή της πρώτης, είναι οι γνωστοί ηλιακοί θερµοσίφωνες. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη στην 

Ευρώπη στην αναλογία ηλιακών θερµοσιφώνων ανά κάτοικο. Το κέρδος της χώρας, οικονοµικό 

και κυρίως περιβαλλοντικό, είναι αρκετά σηµαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1996 

πουλήθηκαν σε όλη την Ελλάδα 50.000 ηλιακοί θερµοσίφωνες.  Αν σε αυτά τα νοικοκυριά που 

τοποθετήθηκαν είχαν µπει ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες, θα χρειαζόταν περίπου το ηλεκτρικό 

σύστηµα της Κρήτης για να τους λειτουργήσει. 

Η δεύτερη µορφή εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι εκείνη των 

φωτοβολταϊκών. Ονοµάζεται έτσι λόγω του τρόπου απόκτησής της. Το φως µετατρέπεται σε 

ηλεκτρική ενέργεια µε την βοήθεια κατάλληλων διατάξεων, των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

Παρ’ όλο που ο τρόπος αυτός µετατροπής ενέργειας είναι από πολύ καιρό γνωστός, δεν είχε, 

µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, βρει µεγάλη απήχηση. Ο λόγοι είναι κυρίως δύο: 

Αφενός το κόστος ήταν, και παραµένει, αρκετά υψηλό, αφετέρου απαιτούνται µεγάλες 

ελεύθερες επιφάνειες προκειµένου να τοποθετηθούν καθρέπτες φωτοβολταϊκών. Οι δύο αυτοί 

ανασταλτικοί παράγοντες δεν πρέπει να παρερµηνευθούν. Εκφράζουν την σηµερινή τεχνολογική 

ικανότητα. 

 

 

 



38 
 

                           

Εικόνα 5 Συνδυασµός ηλιακών συλλεκτών µε θέρµανση δαπέδου, για εξοικονόµηση ενέργειας 

κατά τους χειµερινούς µήνες 

 

2.1.5.α Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα 

Στην χώρα µας ο πιο ευρέως διαδεδοµένος τρόπος αξιοποίησης της ηλιακής 

ενέργειας είναι οι ηλιακοί θερµοσίφωνες. Σύµφωνα µε έρευνα της Greenpeace η Ελλάδα είναι η 

δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, µετά τη Γερµανία, σε συνολική εγκατεστηµένη επιφάνεια 

ηλιοσυλλεκτών
4. Περίπου το 30% των νοικοκυριών (1.000.0000 νοικοκυριά) χρησιµοποιούν 

ηλιακούς θερµοσίφωνες. Ωστόσο το ποσοστό αυτό θα µπορούσε να είναι πολύ πιο υψηλό στην 

χώρα µε την υψηλότερη ηλιοφάνεια από όλη την Ευρώπη. Το κόστος µιας τέτοιας 

εγκατάστασης λειτουργεί αποτρεπτικά σε συνδυασµό µε τα ανύπαρκτα φορολογικά κίνητρα, 

παρά το γεγονός ότι η προσφερόµενη οικονοµία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος που 

µπορεί να προσφέρει η εγκατάσταση, εξασφαλίζει απόσβεση του κόστους τα επόµενα 5 έως 10 

χρόνια. 

  Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή άµεσης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω 

των φωτοβολταϊκών, αυτή δεν αξιοποιείται αρκετά στην χώρα µας. Ο λόγος είναι ο ίδιος µε την 

                                                 
4 Μπορεί να είναι είτε ένας ηλιοχώρος (solarium), είτε ένας ηλιακός θερµαντήρας νερού 
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περίπτωση των ηλιακών συλλεκτών. Κατά κανόνα τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που έχουν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα εξυπηρετούν αποµονωµένες χρήσεις σε σηµεία όπου δεν υπάρχει 

δίκτυο της ∆ΕΗ, επειδή στις περιπτώσεις αυτές η οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος είναι 

πολύ περισσότερο εµφανής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  & τοπική κοινωνία 

3.1.1 Οφέλη υπέρ τοπικής κοινωνίας 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργιά µονάδων ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας δεν αφορούν µόνο το κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι σε επίπεδο χώρας αλλά και σε 

επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ εµπορικής κλίµακας 

δηµιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθµισης και 

προσπορίζει πολλαπλά, µετρήσιµα και ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές 

των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά. Πιο συγκεκριµένα, και µε βάση τα καταγεγραµµένα 

απολογιστικά στοιχεία των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, τα έργα αυτά συµβάλλουν 

σηµαντικά στην τοπική απασχόληση. Έτσι, για παράδειγµα, για ένα τυπικό αιολικό πάρκο των 

10 MW απαιτούνται: 

Α) 120 ανθρωποµήνες απασχόλησης στη φάση της κατασκευής του, Το 30-40% αυτής της 

απασχόλησης προέρχεται από το ντόπιο εργατικό δυναµικό. 

Β) 3-5 µόνιµοι εργαζόµενοι στη φάση λειτουργίας του, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 

ντόπιοι. 

Αλλά και τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης στην κατασκευή και 

λειτουργία µικρών υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα µας, είναι και αυτά σηµαντικά. 

Συγκεκριµένα, στη µεν φάση κατασκευής ενός τυπικού µικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 5 MW, 

απασχολούνται περίπου 50 άτοµα. Στη δε φάση λειτουργίας/συντήρησής του απασχολούνται 

µόνιµα περίπου 6-10 άτοµα. Η συµβολή των έργων ΑΠΕ στην απασχόληση, τόσο την τοπική 
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όσο και αυτήν σε εθνικό επίπεδο, γίνεται πραγµατικά εντυπωσιακή εάν συµπεριληφθούν οι 

προοπτικές εγχώριας κατασκευής- συναρµολόγησης µεγάλων τµηµάτων του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των έργων αυτών, όπως είναι οι πυλώνες των 

ανεµογεννητριών, οι µετασχηµατιστές κ. ά.. 

Οι προοπτικές αυτές, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στην Ελλάδα 

(εργοστάσιο ΡΟΚΑΣ στην Τρίπολη, εργοστάσιο ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι), µπορούν να 

εκτοξεύσουν τη σχετιζόµενη µε τις ΑΠΕ απασχόληση, ιδιαίτερα την τοπική, στα ύψη                                                                 

σύµφωνα µε τα έγκυρα και απόλυτα τεκµηριωµένα απολογιστικά στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ("Wind Energy: The Facts", 1999), κάθε 10 MW αιολικής ενέργειας που 

εγκαθίστανται δηµιουργούν σήµερα 150-190 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στη βιοµηχανική 

παραγωγή του απαιτούµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η λειτουργία έργων ΑΠΕ προσφέρει ένα µόνιµο και σηµαντικό ετήσιο έσοδο στους 

τοπικούς ∆ήµους (2% επί του τζίρου τους), αλλά και στην τοπική οικονοµία γενικότερα. Έτσι 

για παράδειγµα ένα τυπικό αιολικό πάρκο των 10 MW: 

Α) Έχει κόστος κατασκευής 11 εκατ. Ευρώ περίπου, από τα οποία το 1,8 εκατ. ευρώ δαπανάται 

τοπικά, σε εργολαβίες, προµήθειες, µισθούς στη φάση κατασκευής κλπ. 

Β) Έχει τζίρο, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, περίπου 2 εκατ. ευρώ το 

χρόνο, από τα οποία τα 40.000 ευρώ το χρόνο(το 2%) εισφέρονται δια νόµου ως έσοδο στους 

τοπικούς δήµους, για όλη τη διάρκεια ζωής του αιολικού πάρκου, δηλ. για τουλάχιστον 20 

χρόνια (περίπου διπλάσιο είναι το σχετικό έσοδο των δήµων από τη λειτουργία στην περιοχή 

τους ενός µικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 10 MW). 

Γ) Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας του, 35.000 - 50.000 ευρώ το χρόνο σε τοπικές δαπάνες 

(µισθούς τοπικού µόνιµου προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και επισκευών κ.ά.). 
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Η κατασκευή έργων ΑΠΕ  σε µία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη 

υλοποίηση σειράς αντισταθµιστικών οφελών, πέραν των άµεσων και µετρήσιµων 

οικονοµικών εισροών και των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης. Έτσι: 

Α) Κατασκευάζονται ή και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δηµότες, σηµαντικά έργα 

υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο). 

Β) Κατασκευάζονται, ως αντισταθµιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για τους τοπικούς δήµους, 

διάφορα κοινωφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόµοι, σχολεία, παιδικοί σταθµοί, ενώ από τους 

επενδυτές και ανάλογες χορηγίες. 

Γ) Προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες µορφές τουρισµού στην περιοχή, 

όπως π.χ. ο οικοτουρισµός  (επισκέψεις σε εγκαταστάσεις οικολογικών µορφών ενέργειας, όπως 

είναι τα αιολικά πάρκα). 

Συντελούν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος µιας περιοχής, 

αφού περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκποµπές επιβλαβών για την υγεία 

ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίµων (άνθρακα, 

πετρελαίου, αερίου). Έτσι, η κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου 10 MW 

στη χώρα µας, έχει ως αποτέλεσµα την αποτροπή έκλυσης στην ατµόσφαιρα περίπου 465 τόνων 

το χρόνο διοξειδίου του θείου, 36 τόνων το χρόνο οξειδίων του αζώτου, 24 τόνων το χρόνο 

αιωρούµενων σωµατιδίων και 25.500 τόνων το χρόνο διοξειδίου του άνθρακα (αερίου που είναι 

υπεύθυνο για το φαινόµενο του θερµοκηπίου). 

Έγκυρες µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι µία σηµαντική 

υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και κυρίως µε 

αιολικά πάρκα που βρίσκονται ήδη στο στάδιο σχεδιασµού ή υλοποίησης, θα µπορούσε να 

συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην 
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ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11%, και εποµένως να περιορίσει αντίστοιχα και 

τις δυσµενείς επιπτώσεις από το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 

3.1.2 Το παράδειγµα της Σητείας 

Η Σητεία της Κρήτης έχει καταστεί το πρώτο επίκεντρο ανάπτυξης των αιολικών πάρκων 

στην Ελλάδα καθώς και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Από το 1988 η αξιοποίηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ανήκει στις προτεραιότητες του δήµου της Σητείας µε πολλαπλά 

και σηµαντικά οφέλη για την εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Το 1989 

εγκαταστάθηκε στη Ζίρο της Σητείας η πρώτη µεγάλη ανεµογεννήτρια στην Ελλάδα, µε 

εγκατεστηµένη ισχύ 500 MW και λειτούργησε µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

Η ανεµογεννήτρια αυτή µαζί µε τις 2 όµοιες ανεµογεννήτριες της ∆ΕΗ που έγιναν 

αµέσως µετά ενθάρρυναν την ανάπτυξη µιας πληθώρας έργων που ακολούθησαν και αφορούσαν 

εναλλακτικές πήγες ενέργειας. Μέσο αυτών των πρώτων επενδύσεων αποχτήθηκε πολύτιµη 

εµπειρία που βοήθησε στην καλύτερη επίλυση των τεχνικών προβληµάτων και επιπλέον 

δοκιµάστηκαν στην πράξη οι τοπικές συνθήκες παραγωγής ηλεκτρισµού από τον άνεµο σε 

εµπορική βάση. Τα οφέλη του τόπου από τα έργα αυτά είναι πολύ µεγάλα: 

Α)  ∆ηµιουργήθηκαν 20 µόνιµες νέες θέσεις εργασίας και 200 προσωρινές κατά την κατασκευή 

των έργων. 

Β) ∆ηµιουργήθηκαν πολλά νέα εισοδήµατα στον τόπο σε ιδιοκτήτες γης, µηχανικούς, 

εργολάβους, τεχνίτες, εργάτες, συµβολαιογράφους, δικηγόρους, ξενοδόχους, εστιάτορες, 

εµπόρους κ.ά. 

Γ) Επιτεύχθηκε σοβαρή βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της Κρήτης και τώρα 

αποφεύγονται οι διακοπές ρεύµατος που είχαν ολέθριες συνέπειες στο τουρισµό και την 

οικονοµία. 
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∆) Επήλθε τεχνολογικός εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της περιοχής, αφού εδώ 

εκπαιδεύτηκαν κοντά στους Έλληνες και ξένους µηχανικούς πολλοί ντόπιοι µηχανικοί και 

τεχνίτες και βρήκαν δουλειά. 

Ε)   Υπήρξε επίσης ανάπτυξη της τοπικής και οικονοµικής ζωής. 

∆ηµιουργήθηκαν σοβαρά έσοδα στους ∆ήµους της περιοχής αφού το 2% των ακαθάριστων 

εσόδων των εταιριών αιολικών πάρκων αποδίδεται σ' αυτούς. 

Ζ)  ∆ηµιουργήθηκαν σοβαρά έσοδα στους ∆ήµους της περιοχής (ύψους άνω των 100.000.000 

δρχ. ετησίως) αφού το 2% των ακαθάριστων εσόδων των εταιριών Αιολικών Πάρκων 

αποδίδεται σ' αυτούς. 

 

3.1.3 Απαραίτητη λύση για τα Ελληνικά νησιά 

Είναι γνωστό ότι τα Ελληνικά νησιά αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα και 

ελλείψεις  όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά. Η χρήση όµως των ΑΠΕ για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Ελληνικά νησιά εξασφαλίζει άφθονη και φθηνή 

ενέργεια για τους κάτοικους, και απαραίτητη εισροή για την οικονοµική και κοινωνική 

ευηµερία. Παράλληλα το κόστος λειτουργίας των τοπικών δικτύων της ∆ΕΗ θα µειωθεί 

σηµαντικά, ενώ η ίδια η ∆ΕΗ θα απαλλαγεί σε σηµαντικό βαθµό από την ευθύνη της 

αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και νέων επενδύσεων για την ίδρυση 

θερµικής βάσης σταθµών παραγωγής. Επιπλέον η µείωση στις εισαγωγές πετρελαίου αλλά και η 

ενίσχυση των τοπικών οικονοµιών των νησιών µε επαναδραστηριοποίηση των 

εγκαταλελειµµένων παραγωγικών τους δραστηριοτήτων θα ενισχύσει τη θέση της χώρας µας και 

θα αποδώσει άµεσα εθνικά οφέλη. 

Ωστόσο πριν την εγκατάσταση τους πρέπει να γίνει η απαραίτητη µελέτη ώστε να 

χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές ενέργειας που δεν θα προκαλέσουν προβλήµατα και 
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αλλοιώσεις στο τοπίο. Για παράδειγµα, σε πολύ µικρά νησιά δεν είναι δυνατόν να 

εγκατασταθούν ανεµογεννήτριες τεραστίων διαστάσεων γιατί σ αυτήν τη περίπτωση οι 

αντιδράσεις των κατοίκων θα είναι δικαιολογηµένες. Άλλωστε αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό 

πλεονέκτηµα της ανανεώσιµης τεχνολογίας ότι δηλαδή διαθέτει πολλές µορφές και σε κάθε 

περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη.  

 

3.1.4  Τα πλεονεκτήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Με βάση τα προαναφερθέντα, κύρια πλεονεκτήµατα των ΑΠΕ έναντι των συµβατικών πηγών 

είναι τα εξής: 

���� Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας (ήλιος, άνεµος, ποτάµια, 

οργανική ύλη, κ.α.) και συµβάλλουν στη µείωση της εξάρτησης από συµβατικούς 

ενεργειακούς πόρους που εξαντλούνται, όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο 

άνθρακας, κλπ. 

���� Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, γι’ αυτό και η αξιοποίηση τους είναι 

γενικά αποδεκτή από το ευρύ κοινό. 

���� Αποτελούν (µαζί µε την εξοικονόµηση ενέργειας) την κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικά 

φιλική λύση για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα 

και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους 

σταθµούς παραγωγής ενέργειας από συµβατικές πηγές οδηγούν σε µείωση των 

εκποµπών και από άλλους ρυπαντές, όπως είναι π.χ. τα οξείδια του θείου που προκαλούν 

την όξινη βροχή, τα οξείδια του αζώτου που προκαλούν το φωτοχηµικό νέφος, τα 

αιωρούµενα σωµατίδια, κ.α. 
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���� Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο. 

���� Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και συµβάλλουν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήµατα υποδοµής (δίκτυα, δρόµοι, 

κλπ.) και µειώνοντας τις απώλειες από τη µεταφορά ενέργειας. 

���� Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, 

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια 

για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή, κ.α.). 

���� Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις 

της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των συµβατικών καυσίµων. 

���� Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης των ΑΠΕ σχεδιάζονται συνήθως για να καλύπτουν τις 

συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών, τόσο σε µικρή όσο και σε µεγάλη κλίµακα 

εφαρµογών, και έχουν µικρό σχετικά χρόνο κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη 

ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας. 

���� Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό νέων θέσεων εργασίας, 

ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 

���� Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση 

οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, 

µε την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες θερµοκηπίου µε τη χρήση 

γεωθερµικής ενέργειας, τηλεθέρµανση οικισµών, µικρών πόλεων, κλπ. µε ατµό/ζεστό 

νερό που προέρχεται από την ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικής και δασικής βιοµάζας, 

κ.α.). 
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3.1.5  Τα µειονεκτήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και οι τρόποι 

αντιµετώπισής τους 

Οι Α.Π.Ε. παρουσιάζουν έναν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή 

και χαµηλότερο. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι απαιτείται ένα µεγάλο σύνολο εγκαταστάσεων 

άρα και ένα αρκετά µεγάλο αρχικό κόστος εφαρµογής σε µεγάλη επιφάνεια γης. Εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος, µέχρι τώρα, χρησιµοποιούνται σαν συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας και όχι για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των µεγάλων αστικών κέντρων. 

Το µειονέκτηµα του κόστους περιορίζεται τις περισσότερες φορές µε κάποια µορφή 

κρατικής επιχορήγησης, όπως για παράδειγµα η πίεση που ασκείται στις ηλεκτρικές εταιρείες να 

αγοράζουν από ΑΠΕ σε µία εγγυηµένη τιµή που δε βασίζεται στην πραγµατική τιµή της 

ενέργειας, αλλά η οποία υπολογίζεται έτσι ώστε η παραγωγική διαδικασία του σταθµού 

ανανεώσιµης πηγής ενέργειας να είναι κερδοφόρα. ∆ιακανονισµοί σαν αυτόν θα οδηγήσουν σε 

µία γενική αύξηση της τιµής του ηλεκτρισµού, σαν αποτέλεσµα του οποίου όλοι οι καταναλωτές 

πληρώνουν το πρόσθετο κόστος του ηλεκτρισµού που παράγεται από ΑΠΕ, εκτός εάν οι 

ηλεκτρικές εταιρείες είναι σε θέση να πουλήσουν αυτήν την ενέργεια σαν πράσινη ενέργεια σε 

µια έξτρα τιµή. 

Άλλο παράδειγµα είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται στους παραγωγούς, οι οποίες 

διαµοιράζουν την επιβάρυνσή τους σχετίζεται µε τις ΑΠΕ σε όλους τους φορολογούµενους. Μια 

ακόµη προσέγγιση του προβλήµατος αυτού είναι η αύξηση της φορολογίας των συµβατικών 

µεθόδων παραγωγής ηλεκτρισµού. Αυξάνεται έτσι το κόστος παραγωγής τους, και  κάνουν πιο 

εύκολο το πεδίο ανταγωνισµού για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα για την Ευρώπη τα µέτρα στήριξης που 

έχουν χρησιµοποιηθεί από τα κράτη-µέλη περιλαµβάνουν επιδότηση των επενδύσεων η 
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φοροαπαλλαγές, αλλά η κύρια ενίσχυση προέρχεται από την άµεση στήριξη της τιµής της 

ενέργειας που καταβάλλεται στους παραγωγούς ΑΠΕ. 

Εκτός από αυτό, η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής 

ενέργειας εξαρτώνται τόσο από την εποχή του έτους, όσο και από το γεωγραφικό πλάτος και 

κλίµα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Για παράδειγµα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ5 

παρουσιάζουν αυξηµένη ή µειωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα µε την 

ηλιοφάνεια που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανεµογεννήτριες πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας, αποτελεί, 

όµως, συνάρτηση της ταχύτητας του ανέµου. Για τις ανεµογεννήτριες υπάρχει επιπλέον η άποψη 

ότι επηρεάζουν το περιβάλλον από αισθητική άποψη και ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους 

πουλιών. Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας τους, και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων 

εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρµες στην ανοιχτή θάλασσα), αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν 

λυθεί. 

Επιπλέον, η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, αφενός 

γιατί το κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήµατος µεταφοράς αυξάνεται χάρη στις µεγάλες 

αποστάσεις, αφετέρου γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να διασχιστούν πολιτικά ασταθείς 

περιοχές µε ζωντανό τον κίνδυνο των σαµποτάζ των γραµµών µεταφοράς. Άλλωστε, η 

κατασκευή φραγµάτων και τεχνητών λιµνών για τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς πολλές φορές 

προκαλεί την καταστροφή τοπικών οικοσυστηµάτων, ενώ µπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστική 

µετακίνηση κατοίκων. Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται επίσης, ότι προκαλούν έκλυση 

µεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό, κι έτσι συντελούν 

στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Εποµένως, τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, αν και υπερέχουν των 

                                                 
5 Είναι ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες 
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θερµικών και πυρηνικών σταθµών ως προς το θέµα των εκποµπών και των αποθεµάτων, εν 

τούτοις έχουν άλλου είδους επιπλοκές, ιδιαίτερα στον περιβαλλοντικό τοµέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4.1 Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα 
 

4.1.1 Εξέλιξη νοµικού πλαισίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Ένα κρίσιµο σηµείο που καθορίζει τις οικονοµικές συνθήκες στον κλάδο της 

ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί το ζήτηµα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των µέσων παραγωγής 

και διανοµής. Από την αρχή υπήρξε ένα θέµα µακράς συζήτησης, αναφορικά µε το κατά πόσον 

ο πλήρης κρατικός έλεγχος, στηριζόµενος στη µονοπωλιακή δύναµη, µπορεί να λειτουργήσει 

προς όφελος του καταναλωτή ή εάν οι νόµοι µιας ελεύθερης αγοράς µπορούν να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα του τοµέα, µε ευεργετούµενο τελικά τον καταναλωτή. 

Παρότι, το θέµα της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής και διανοµής αποτέλεσε για 

µεγάλο διάστηµα σηµείο τριβής, επί δεκαετίες ο κρατικός παράγοντας ήταν αυτός που ασκούσε 

τον έλεγχο της όλης διαδικασίας. Από τις αρχές όµως της δεκαετίας του ’80, οπότε και πρώην 

µονοπωλιακές αγορές τέθηκαν στο καθεστώς της απελευθέρωσης, αντίστοιχες εξελίξεις άρχισαν 

να δροµολογούνται και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλη ώθηση προς αυτή την 

κατεύθυνση έδωσε η πτώση της τιµής του φυσικού αερίου, ενθαρρύνοντας ιδιωτικές 

επιχειρήσεις να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα. 

Έτσι, το Φεβρουάριο του 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τα θεµέλια για την 

απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα σε µεγάλους καταναλωτές 

(βιοµηχανίες µε κατανάλωση άνω των 40 MWh το χρόνο) να διαλέγουν οι ίδιοι τον προµηθευτή 

τους, χωρίς να δεσµεύονται από την κρατική εταιρεία. Αυτό συνεπάγεται ότι η τιµή της 

ηλεκτρικής ενέργειας διαµορφώνεται πλέον από τον ελεύθερο ανταγωνισµό µεταξύ 

ανεξάρτητων παραγωγών. 
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Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα στην Ευρώπη ώστε 

να στραφεί το επενδυτικό ενδιαφέρον των ιδιωτών στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στην 

Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια για µια απελευθερωµένη αγορά ενέργειας που θα προσέλκυε 

επενδύσεις σε ΑΠΕ έγινε µε τον νόµο Ν.1559/85 µε τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε 

αυτοπαραγωγούς (ΟΤΑ) να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ µέχρι το τριπλάσιο της 

ισχύος των εγκαταστάσεων τους και την πώληση της περίσσειας στη ∆ΕΗ. 

Ο νόµος αυτός σίγουρα µπορεί να θεωρηθεί πρωτοποριακός για την εποχή του αφού 

καθόριζε ρυθµίσεις στα θέµατα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πήγες ενέργειας. Ωστόσο 

εµφάνισε αρκετές τεχνικές αδυναµίες αφού έδωσε την ευκαιρία στον γραφειοκρατικό 

χαρακτήρα της ∆ΕΗ να καθυστερήσει τις εφαρµογές των ΑΠΕ στη χώρα µας µε την παροχή 

δικαιοδοσίας καθορισµού χαµηλών τιµών πώλησης της περίσσειας ενέργειας προς αυτήν. Το 

γεγονός αυτό θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί καθώς η ίδια η ∆ΕΗ αποτελούσε παραγωγό 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς η διοίκηση της επιχείρησης δεν είχε κανένα λόγο να ενθαρρύνει 

τους νέους ανταγωνιστές της ∆ΕΗ να αµφισβητήσουν το µονοπώλιο της. 

Έτσι η συνεισφορά του νόµου στην ανάπτυξη των ΑΠΕ ήταν µηδαµινή. Το 1993 

λειτουργούσαν ανεµογεννήτριες συνολικής ισχύος 27 ΜW από τις οποίες µόνο 3 MW άνηκαν 

σε ιδιώτες τους ΟΤΑ και τον ΟΤΕ ενώ οι λοιπές στην ∆ΕΗ. Το µονοπώλιο της ∆ΕΗ ήταν ακόµη 

πραγµατικότητα και αυτό δεν άλλαξε ούτε µε τον νόµο 2244/94 µε τον οποίο ναι µεν 

απελευθερώθηκε η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, περιορισµένης όµως 

ισχύος µέχρι 50ΜW διατηρήθηκε δε το αποκλειστικό δικαίωµα της ∆ΕΗ κατασκευής και 

λειτουργίας, µεταφοράς και διανοµής. όλων των µεγάλων έργων . 

Αξίζει να σηµειωθεί η διαφορά µεταξύ αυτοπαραγωγών και ανεξάρτητων παραγωγών 

που όριζε ο νόµος. Ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται εκείνος που 
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παράγει ηλεκτρική ενέργεια και την διαθέτει αποκλειστικά στην ∆ΕΗ ενώ αυτοπαραγωγός 

θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των δικών του αναγκών. Η 

διάθεση σε τρίτους (εκτός δηλαδή της ∆ΕΗ) της ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται τόσο στους 

ανεξάρτητους παραγωγούς όσο και στους αυτοπαραγωγούς. 

Παρ’ όλα αυτά ο νόµος αυτός είχε κάποια θετικά αποτελέσµατα που ισχύουν µέχρι 

σήµερα. Καθόρισε σταθερές τιµές πώλησης της ανανεώσιµης ενέργειας σε επίπεδα ίσα µε το 

90% του γενικού τιµολογίου στη µέση τάση και υποχρέωσε τη ∆ΕΗ να συνάπτει 10ετες σταθερό 

συµβόλαιο αγοράς της παραγόµενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός ότι ορίστηκαν 

επαρκείς τιµές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε εγγύηση για τον επενδύτη ότι θα 

έχει κέρδος αµέσως µετά την επένδυση. Επιπλέον εκείνη την περίοδο θεσπιστήκαν αναπτυξιακά 

κίνητρα (Επιχειρησιακό πρόγραµµα ενέργειας, Αναπτυξιακός νόµος) τα οποία περιλάµβαναν 

επιδοτήσεις των δαπανών εγκατάστασης ΑΠΕ και συνέβαλλαν στην περαιτέρω προώθηση των 

ΑΠΕ. 

Το 1999 ψηφίζεται ένας νέος νόµος που επιχειρεί έµµεσα να αποδυναµώσει το ευνοϊκό 

τιµολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ δίνοντας ουσιαστικά την ευκαιρία στον υπουργό Ανάπτυξης να 

ζήτα την µείωση των εγγυηµένων τιµών αφού αυτές πλέον θεωρούνταν ως οι «µέγιστες» και 

άρα θα µπορούσαν να υποστούν εκπτώσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ολοφάνερα πως 

µερικά από τα εµπόδια εισόδου των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κατά καιρούς 

και νοµοθετικού περιεχοµένου. Παράλληλα ο νόµος αυτός είχε ένα θετικό στοιχείο και 

αφορούσε την επιβολή 2% επί των πωλήσεων ανανεώσιµης ενέργειας υπέρ των οικείων 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αρκετές νοµοθετικές αλλαγές ακλούθησαν τα επόµενα χρόνια, όµως η αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν άνοιξε ποτέ πραγµατικά, στον ανταγωνισµό. Οι επόµενοι νόµοι κυρίως 
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προέβλεπαν διατάξεις που αφορούσαν το χωροταξικό πλαίσιο και την σχέση των ΑΠΕ µε την 

χρήση γης. ∆εν υπήρξε όµως ποτέ ουσιαστικά ένας νόµος που να καταργεί το µονοπώλιο της 

∆ΕΗ. Αν αυτό είχε συµβεί τότε κάθε νοικοκυριό θα είχε την δυνατότητα να επιλέξει άλλες 

εταιρείες εναλλακτικά της ∆ΕΗ. Ωστόσο υπήρξαν κάποια θετικά στοιχεία αυτό το διάστηµα 

όπως η δηµιουργία διάφορων θεσµικών µηχανισµών που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα και 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Τέτοιοι 

θεσµικοί µηχανισµοί είναι: 1) Η ρυθµιστική αρχή Ενέργειας, 2) Ο διαχειριστής 

συστήµατος/δικτύου,  3) Το Κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΚΑΠΕ.) 

1. Ο ρόλος του κέντρου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: Η ίδρυση του κέντρου ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας έγινε µε σκοπό την προώθηση των ΑΠΕ, την εξοικονόµηση και την 

ορθολογική χρήση της ενέργειας καθώς και την κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους 

εν λογω τοµείς. Το ΚΑΠΕ λειτούργει ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των παραπάνω 

δραστηριοτήτων και διαθέτει εργαστήρια πιστοποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ. Ταυτόχρονα εκπονεί 

µελέτες προσδιορισµού του φυσικού και οικονοµικού δυναµικού των ΑΠΕ και συµµετέχει 

ενεργά στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του χώρου περιλαµβανοµένου 

του τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας. 

2. Ο ρόλος της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας: Ιδρύθηκε µε τον νόµο του 1999 και λειτουργεί 

ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή επιφορτισµένη µε την παρακολούθηση και έλεγχο της 

λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και τη διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων 

του ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον η ΡΑΕ διατυπώνει 

γνωµοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων 

ανανεώσιµης ηλεκτροπαραγωγής και µετά την έκδοση αδειών παρακολουθεί την εξέλιξη της 

πορείας υλοποίησης έργων ΑΠΕ µέσω τριµηνιαίων δελτίων και εισηγείται την εκκαθάριση του 
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χώρου από επενδυτές που επιδεικνύουν αδικαιολόγητη βραδύτητα. Στην ουσία η αξιολόγηση 

του συνόλου των αιτήσεων για επενδύσεις σε ΑΠΕ γίνεται από την ΡΑΕ µε την τεχνική 

υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 

του Κανονισµού Αδειών που εκδόθηκε συµφώνα µε το άρθρο 3 του Ν 2773/1999. 

3. Ο ρόλος του ∆ιαχειριστή Συστήµατος δικτύου: Η δηµιουργία του διαχειριστή του 

συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέφθηκε µε τις διατάξεις του νόµου του 1999 

και η σύσταση του έγινε µε σκοπό τη διευθέτηση των αποκλίσεων παραγωγής και ζήτησης 

ενέργειας. Στο διαχειριστή συστήµατος ανατίθεται η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου που 

αποβλέπουν στη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στη βάση µιας περισσότερο 

απελευθερωµένης και ευέλικτης ηµερήσιας αγοράς. Έτσι µειώνεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος 

και διασφαλίζεται η είσοδος νέων παικτών στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µικρής κλίµακας. 

Περαιτέρω ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υποχρεωµένος να διασφαλίζει σε µακροχρόνια 

βάση περιθώριο δυναµικού εγχώρια παραγόµενης ενέργειας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

αντιµετώπιση ελλείψεων ενέργειας στο µέλλον. Έτσι ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ δεν θα χρειάζεται να λάβει πρόσθετα µέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής. 

 

4.2 Κατηγορίες πηγών χρηµατοδότησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Η ίδρυση και η λειτουργία µονάδων ανανεώσιµης ενέργειας αποτελούν επενδύσεις 

εντάσεως κεφαλαίου, δεδοµένου ότι ο εκάστοτε επενδύτης πρέπει να διαθέσει σηµαντικό αρχικό 

κεφάλαιο για την αγορά, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του σταθµού, ενώ το ετήσιο 

κόστος συντήρησης και λειτουργίας δεν ξεπερνά κατά µέσο όρο το 3-5% συνεκτιµώντας και την 

απουσία κόστους καυσίµου. Από την άλλη, το κόστος ίδρυσης µίας ίσης ενεργειακής παραγωγής 

συµβατικού σταθµού είναι σαφώς χαµηλότερο. Στην περίπτωση όµως αυτή το κόστος 
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συντήρησης και λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που το 

αντίστοιχο κόστος συντήρησης και λειτουργίας ενός θερµικού σταθµού πλησιάζει ακόµη και το 

αρχικό κόστος εγκατάστασης της µονάδος. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος χρηµατοδότησης των ΑΠΕ, η πολιτεία 

συνυπολογίζοντας τα σαφή περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά οφέλη από τη λειτουργία 

αντίστοιχων µονάδων έχει θεσπίσει κατά καιρούς διάφορα χρηµατοδοτικά κίνητρα. Οι εν λόγω 

χρηµατοδοτήσεις προέρχονται αρκετά συχνά από τα αναπτυξιακά ταµεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µέσω των διαδοχικών προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και διάδοσης των ΑΠΕ. 

Τα παρεχόµενα κίνητρα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγόριες. 

Α) Άµεση επιδότηση αγοράς του εξοπλισµού και του κόστους εγκατάστασης, 

εκφραζόµενη συνήθως σαν ένα ποσοστό του αρχικού κόστους της επένδυσης (πχ 2060%) 

Β)  Εγγύηση του δηµοσίου η άλλων φερέγγυων οργανισµών για την παροχή δανείου 

στον επενδυτή, ώστε να ολοκληρώσει την εγκατάστασή του. 

Γ)  Επιδότηση επιτοκίου στα συναπτόµενα δάνεια, οπότε το κόστος του χρήµατος για 

τους επενδυτές είναι µικρότερο από το επίσηµο τραπεζικό κατά το ποσοστό της επιδότησης, το 

οποίο ποσοστό καταβάλλει στον χρηµατοδοτικό οργανισµό το δηµόσιο. 

∆) Επιδότηση της τιµής της παραγόµενης ενέργειας (π.χ. κατά ένα ποσοστό του 

κοινωνικού-περιβαλλοντικού κόστους). Η τακτική αυτή που εφαρµόζεται στη Γερµανία έχει σαν 

στόχο όχι µόνο την εγκατάσταση µιας ανανεώσιµης πηγής ενέργειας αλλά και τη σωστή και 

µακροχρόνια λειτουργία του σταθµού, ώστε ο επενδυτής να εισπράξει ένα σηµαντικό ποσό που 

θα επιταχύνει την απόσβεση και θα αυξήσει τα κέρδη της µονάδας. 
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Ε) Φορολογικές απαλλαγές των εισαγόµενων µηχανισµών, καθώς και επιταχυνόµενες 

αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού του σταθµού. Η τακτική αυτή χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον 

στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα στην πολιτεία της Καλιφόρνια στις αρχές της δεκαετίας του 80 . 

Στ) Εγγύηση µιας ελάχιστης τιµής αγοράς της παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ για ένα 

χρονικό διάστηµα (π.χ. δέκα ετών) καθώς και εξασφάλιση της αγοράς ενός ελάχιστου ικανού 

ποσού ενέργειας εκ µέρους των δηµόσιων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

4.3 Θέµατα περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων στην 

ανανεώσιµη τεχνολογία 

Η διαδικασία της αδειδότησης µιας εγκατάστασης ανανεώσιµης πηγής ενέργειας είναι 

µείζονος σηµασίας ζήτηµα για την ελκυστικότητα του κλάδου και την διασφάλιση επενδύσεων. 

Όσο πιο περιπλοκή είναι η διαδικασία αυτή τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα µιας 

επένδυσης στην ανανεώσιµη ενέργεια. Έτσι επιδίωξη κάθε εθνικής πολίτικης στον ενεργειακό 

τοµέα θα πρέπει να είναι ο σωστός σχεδιασµός του εκάστοτε πλαισίου αδειοδότησης ώστε να 

απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έγκριση ενός έργου και να αποφεύγονται οι 

γραφειοκρατικές δυσκολίες. 

Η επιτυχία της διαδικασίας αυτής εξαρτάται από την ικανότητα του νόµου να ορίζει ένα 

σαφές πλαίσιο µέσα στο οποίο οι αδειδοτούσες αρχές θα µπορούν να ελέγχονται συνολικά , θα 

είναι οι πλέον αρµόδιες για να κρίνουν ένα έργο, θα συνεργάζονται και θα επικοινωνούν µεταξύ 

τους µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο, και τέλος τα κριτήρια µε τα οποία θα εγκρίνουν η όχι µια 

εγκατάσταση θα προσδιορίζονται µε ακρίβεια από το νόµο. 

Η διαδικασία της αδειδότησης σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό και µε την χωροταξική 

πολίτικη που ακολουθείται. Συγκεκριµένα ένα σαφές χωροταξικό πλαίσιο που καθορίζει τις 

βασικές κατευθύνσεις και τους βασικούς κανόνες για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στο σύνολο 
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του εθνικού χώρου είναι απαραίτητο ώστε οι αδειδοτούσες αρχές και οι ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις να γνωρίζουν εκ των προτέρων α) τις κατηγορίες περιοχών στις οποίες αποκλείεται 

η χωροθέτηση έργων ΑΠΕ β) τις κατάλληλες περιοχές για την υποδοχή των ΑΠΕ γ) τις 

ειδικότερες ανά κατηγορία ΑΠΕ χωροταξικές προϋποθέσεις εγκατάστασης ιδίως σε συνάρτηση 

µε τη φυσιογνωµία, τη φέρουσα ικανότητα και το περιβάλλον των περιοχών εγκατάστασης. 

Ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασµός είναι δυνατόν να συµβάλλει θετικά όχι µόνο 

στην διαδικασία της αδειδότησης και στον σχεδιασµό που κάνει ένας επενδυτής αλλά και στην 

καλύτερη αποδοχή ενός έργου ανανεώσιµης ενέργειας από την τοπική κοινωνία. Μάλιστα σε 

κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η ∆ανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλιά, ο χωροταξικός 

σχεδιασµός γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη των τοπικών κοινωνιών για την επιλογή κατάλληλων 

περιοχών εγκατάστασης ΑΠΕ. Με την διαδικασία αυτή µειώνονται οι αντιδράσεις και 

ενισχύεται η κοινωνική αποδοχή. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Ηνωµένο Βασίλειο όπου η κεντρική κυβέρνηση 

διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου, αµφισβήτησης ή και µη αποδοχής των επιλογών των τοπικών 

χωροταξικών σχεδίων και προγραµµάτων σε θέµατα χωροθέτησης ΑΠΕ όταν αυτές οι επιλογές 

αντιστρατεύονται τις οδηγίες των εθνικών πολιτικών. 

Στην Ελλάδα το νοµοθετικό πλαίσιο που ελέγχει τους µηχανισµούς αδειδότησης αλλάζει 

συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Γίνεται µια συνεχής προσπάθεια να ρυθµιστούν τεχνικά, 

περιβαλλοντικά, χωροταξικά και κοινωνικά ζητήµατα που παρουσιάζονται µέσα από την 

διαδικασία της αδειδότησης. Πολλές φορές οι νόµοι που αναδείχτηκαν είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις και οδηγούσαν σε καθυστέρησες των επενδύσεων παρά απλούστευση των 

διαδικασιών. 
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Σήµερα τα αδειοδοτικά προβλήµατα παραµένουν. Η πολυδιάσπαση, η πολυπλοκότητα, ο 

έντονος υποκειµενικός χαρακτήρας αξιολόγησης των αιτήσεων αδειδότησης, και ο µεγάλος 

αριθµός των φορέων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας επιβραδύνουν την ανάπτυξη των 

ΑΠΕ στην χώρα. Όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς µε µια απλή ανάγνωση µιας οποιασδήποτε 

άδειας εγκατάστασης σταθµού ΑΠΕ για την έκδοση της έχουν συγκατανεύσει µε έγγραφα τους: 

- H ∆/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε  

- Η ΝΕΧΩΠ του Υπουργείου Γεωργίας 

- Η ∆/νση ∆ασών της Νοµαρχίας και το τοπικό ∆ασαρχείο  

- Η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων  

- Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Τµήµατος Πολεοδοµίας της αρµόδιας Νοµαρχίας  

- Η ∆/νση Στρατηγικής της ∆ΕΗ  

- Η Πολεοδοµία της Νοµαρχίας  

- Ο ΟΤΕ 

 - Η ∆/νση Βιοµηχανίας και Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας  

- Η Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κτλ  

Συναντά κανείς δυσκολίες ακόµη και στο πως θα µπορέσει να αναλύσει απλώς επιγραµµατικά 

τα στάδια που απαιτούνται για να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες µιας ανανεώσιµης 

εγκατάστασης, καθώς χάνεται µέσα στις δαιδαλώδεις διαδικασίες, (πόσο µάλλον ένας επενδυτής 

που πρέπει να ξεπεράσει στην πραγµατικότητα όλα αυτά τα εµπόδια). Για την εγκατάσταση 

λοιπόν µιας ανανεώσιµης πηγής ενέργειας στην Ελλάδα απαιτούνται τρεις άδειες :  

1) Άδεια παραγωγής, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
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στο Ν. 3468/2006 και στον Κανονισµό Αδειών. Η άδεια παραγωγής χορηγείται για ίσο χρονικό 

διάστηµα µέχρι 25 ετών και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι ίσο χρόνο. Σύµφωνα µε το πρόσφατα 

ισχύον νοµικό πλαίσιο, κατά τη φάση έκδοσης της Άδειας Παραγωγής απαιτείται η υποβολή 

σχετικής αίτησης προς τη ΡΑΕ συνοδευόµενη από την Προµελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΠΠΕ), στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται. Έπειτα η Ρυθµιστική αρχή ενέργειας 

αξιολογεί τις αιτήσεις µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 και πριν διατυπώσει 

τη γνώµη της, διαβιβάζει την ΠΠΕ. στην αρχή που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. Εντός 60 ηµερών η αρµόδια αρχή διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της στη ΡΑΕ και η 

τελευταία υποβάλλει τη γνώµη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός τεσσάρων µηνών από τη 

γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δηµοσίευσης της αίτησης. 

2) Η άδεια εγκατάστασης, εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας στα 

όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός. Η άδεια αυτή εκδίδεται εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας 15 ήµερων από την υποβολή του ενδιαφερόµενου της σχετικής αίτησης µε τα 

δικαιολογητικά. Για τις περιοχές που εντάσσονται σε προστατευόµενες, εθνικούς δρυµούς και 

αισθητικά δάση εκδίδεται άδεια από τον Υπουργό ανάπτυξης εντός 30 ηµερών. Η άδεια αυτή 

ισχύει για 2 έτη και µπορεί να παραταθεί. 

3) Άδεια λειτουργίας, η οποία απαιτείται για κάποια έργα. Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση 

του οργάνου που είναι υπεύθυνο και για την άδεια εγκατάστασης µετά από αίτηση του 

ενδιαφερόµενου και κατόπιν έλεγχο από τα αρµόδια όργανα τήρησης των τεχνικών όρων 

εγκατάστασης, κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του σταθµού, καθώς και έλεγχο από το ΚΑΠΕ 

της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού 

του σταθµού. Η άδεια λειτουργίας των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

ισχύει για 20 χρόνια και µπορεί να ανανεωθεί µέχρι ίσο χρονικό διάστηµα. 
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Αυτό το πολύπλοκο σύστηµα αδειοδότησης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χρονοβόρες 

διαδικασίες έκδοσης αδειών. Η πολυπλοκότητα και η πολυδιάσπαση της σχετικής διαδικασίας 

είναι πιο έντονη στο πρώτο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή σε αυτό της 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, η οποία πολλές φορές ξεπερνά 

τον ένα χρόνο για να πραγµατοποιηθεί. Επιπλέον η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την Κεντρική ∆ιοίκηση στις Περιφέρειες και στις Νοµαρχίες 

δηµιούργησε σαφώς περισσότερα προβλήµατα από όσα θέλησε να επιλύσει. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη ενηµέρωσης και τεχνογνωσίας του προσωπικού των υπηρεσιών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης για τις τεχνολογίες ΑΠΕ. 

Επίσης χρονοβόρα είναι και τα στάδια της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της 

Έγκρισης Επέµβασης, ενός έργου ΑΠΕ, όχι όµως λόγω πληθώρας γνωµοδοτούντων φορέων, 

αλλά  λόγω της επιφυλακτικής στάσης που τηρούν έναντι των ΑΠΕ οι εν λογω φορείς (∆ήµος, 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ∆ασική Υπηρεσία, κ.α.). Ακόµη αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο µεγάλος 

αριθµός εµπλεκόµενων φορέων και οι παρατηρούµενες χρονικές καθυστερήσεις οφείλονταν 

κυρίως στο γεγονός ύπαρξης χωροθετικών προβληµάτων για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, 

λόγω της διασποράς των χρήσεων γης και της έλλειψης κριτηρίων χωροθέτησης. 

Τέλος, δεν υπάρχει αυστηρή τήρηση των τιθέµενων από τους νόµους χρονικών 

προθεσµιών στα διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, ενώ ο νόµος 

ορίζει ότι η προέγκριση χωροθέτησης δίνεται µέσα σε 2 µήνες από την υποβολή του αιτήµατος 

του ενδιαφερόµενου, στην πράξη όπως εφαρµόζεται από τις κεντρικές και περιφερειακές 

υπηρεσίες αυτός ο χρόνος παρατείνεται έως και 2 χρόνια. 

 

 



 

 

Σχήµα 2 Η δαιδαλώδης

∆ιατύπωση

(διαχείριστής

(η

(Υπ

Υπουργός

Σύµβαση Σύνδεσης
Σύστηµα ή µε

(∆ιαχειριστής
Συστήµατος Μεταφοράς

∆ΕΗ

Σύµβαση 
Αγοραπωλησίας 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

(∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος 

Μεταφοράς ή ∆ΕΗ)

δαιδαλώδης αδειοδοτική διαδικασία εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας

(Υπουργός Ανάπτυξης/

Ρ.Α.Ε)

∆ιατύπωση όρων προσφορά σύνδεσης 
στο σύστηµα ή σε δίκτυο

διαχείριστής συστήµατος µεταφοοράς ή 
∆ΕΗ)

Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική
εκτίµηση
αξιολόγηση

(Γεν
Περιβάλλοντος
ΥΠΕΧΩ∆Ε

Γεν.∆/ντης

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

(η έγκριση επέµβασης ενσωµατώνεται

στην ΕΠΟ)

(Υπ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ Υπουργός Ανάπτυξης/ 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ή 

Υπουργός Πολιτισµού κατά περίπτωση/ 
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας

Σύνδεσης µε το 
Σύστηµα ή µε το ∆ίκτυο

∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος Μεταφοράς ή 

∆ΕΗ)

Άδεια κατάστασης

(Γεν.Γραµµατέας 
Περιφέρειας/ 
Υπουργός 
Ανάπτυξης)

Άδεια λειτουργίας

(Γεν. Γραµµατέας 
Περιφέρειας/ Υπουργός 

Ανάπτυξης)
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ΑΠΕ 

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική 
εκτίµηση και 
αξιολόγηση

(Γεν.∆/ντης 
Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/

Γεν ∆/ντης ∆ΕΠΕΧΩ)

κατάστασης

Γραµµατέας 
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Φυσική συνέπεια όλων των παραπάνω είναι να µένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα 

επενδυτικά σχεδία προσκολληµένα στο γραφειοκρατικό τέλµα και πολλά από αυτά τελικά να 

απορρίπτονται. Γι’ αυτό το λόγο απαιτούνται λύσεις στα τεράστια εµπόδια που θέτει η 

γραφειοκρατία στην αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μερικές προτεινόµενες 

απλοποιήσεις στην αδειοδοτική  διαδικασία αναλύονται παρακάτω: 

Α) Είναι απαραίτητη µια ενιαία διαδικασία έλεγχου όλων των αιτηµάτων 

περιβαλλοντικής αδειδότησης έργων ΑΠΕ ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος και κατασκευής 

από µια «κοµβική» υπηρεσία. Για παράδειγµα, από την ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

(ΠΕ.ΧΩ) της οικείας Περιφέρειας. Εξαίρεση µπορούν να αποτελούν µόνο οι εγκαταστάσεις 

ΑΠΕ σε περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (προστατευόµενα δάση και εθνικοί 

δρυµοί), των οποίων τα αιτήµατα θα εξετάζονται από την αρµόδια κεντρική υπηρεσία του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Β) Σαφής οριοθέτηση µε την άµεση έκδοση κανόνων διαβάθµισης, καταλόγων και 

τοπογραφικών χαρτών των συγκεκριµένων περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η πραγµατοποίηση 

έργων ΑΠΕ. Σήµερα για την εγκατάσταση των έργων σε αυτές τις περιοχές απαιτούνται 

γνωµοδοτούντες φορείς όπως οι: OTE, Εφορίες Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ.τ.λ., 

οι οποίοι επιβάλλουν πολλές φορές αυθαίρετους και µη ρεαλιστικούς όρους εγκατάστασης, 

προκειµένου να βρίσκονται στην πλευρά της ασφάλειας . 

Γ) Κατάργηση της απαίτησης γνωµοδότησης επί του αιτήµατος προέγκρισης 

χωροθέτησης έργου ΑΠΕ, από ορισµένους φορείς και υπηρεσίες που είναι αναρµόδιοι να 

εκφέρουν γνώµη ή δεν έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικού έλεγχου. Τέτοιοι φορείς είναι η ΕΡΤ, ο 

ΕΟΤ, κ.τ.λ. 
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∆) Εφαρµογή κατά περίπτωση, του ελαχίστου ορίου απόστασης µιας εγκατάστασης ΑΠΕ 

από οικισµό. Το όριο αυτό που έχει καθοριστεί σήµερα αυθαίρετα και µη τεκµηριωµένα στα 500 

µέτρα από οικισµό, είναι συνδεδεµένο µε την προκαλούµενη από την συγκεκριµένη ανανεώσιµη 

πηγή ενέργειας, ηχητική ή οπτική όχληση. Θα πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ως µέγιστο και να 

εξετάζεται η δυνατότητα µείωσης κατά τη διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η 

εξέταση αυτή µπορεί να γίνεται από εξειδικευµένο φορέα (π.χ. ΚΑΠΕ ή το ΕΜΠ) για 

λογαριασµό της αδειοδοτούσας αρχής. 

Ε) Ειδικότερα για έργα εκµετάλλευσης αιολικής ενέργειας ιδίως στην περίπτωση όπου 

ζητείται από τον επενδυτή η αντικατάσταση των ανεµογεννητριών µε άλλες νεώτερου τύπου, 

ενώ έχει γίνει ήδη η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατά την αρχική εγκατάσταση του έργου 

απαιτείται από την αρχή να αναληφθεί η ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις των νέων τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού, που θα 

πιθανολογούσαν τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων, µπορεί να γίνεται απλή 

τροποποίηση της προέγκρισης χωροθέτησης µόνο µε υποβολή ενηµερωτικής επιστολής από τον 

ενδιαφερόµενο σχετικά µε τα τεχνικά δεδοµένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 
5.1 ∆ιαχείριση του κόστους των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας & 

τιµολογιακή  πολιτική 

5.1.1 Κόστος  ανανεώσιµης ενέργειας 

Η ελκυστικότητα µιας ενεργειακής επένδυσης συνήθως υπολογίζεται µε βάση τις άµεσες 

οικονοµικές απολαβές που θα προσφέρει αυτή χωρίς να προσµετρούνται παράγοντες κόστους 

που προέρχονται από την επίδραση της επένδυσης αυτής τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 

κοινωνία. Με λίγα λόγια η άξια µιας ενεργειακής επένδυσης εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες, 

πράγµα δικαιολογηµένο, εφόσον το σύγχρονο σύστηµα αξιών επιβάλλει η ευηµερία της 

κοινωνίας να εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονοµική ευµάρεια χωρίς να συνυπολογίζονται 

παράγοντες όπως η υγεία του φυσικού περιβάλλοντος . 

Καθώς όµως ο ρυθµός κατανάλωσης ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται οι πιέσεις προς το 

περιβάλλον αναµένονται ολοένα και πιο ισχυρές. Στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται 

κάνουν την εµφάνιση τους στοιχεία κόστους που προέρχονται από την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση και φαίνεται να επηρεάζουν άµεσα την οικονοµική ζωή. Αυτό το κόστος 

ονοµάζεται εξωτερικό κόστος της ενέργειας και οφείλεται στην µείωση της ευηµερίας του 

κοινωνικού συνόλου (για αυτό και ονοµάζεται κοινωνικό) όταν η µείωση αυτή δεν 

αποζηµιώνεται. 

Η διαδικασία αποτίµησης του εξωτερικού κόστους δεν είναι νέα και έτσι ένα από τα 

πρώτα πεδία στα οποία γίνεται συστηµατική προσπάθεια υπολογισµού του εξωτερικού κόστους 

είναι ο ενεργειακός τοµέας. Το ενδιαφέρον αυτό τεκµηριώνεται τόσο από τον αναντικατάστατο 
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και πολυδιάστατο ρόλο της ενέργειας µέσα στην οικονοµία όσο και από το πλήθος και τη 

σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η παραγωγή και η χρήση της 

ενέργειας. Το εξωτερικό κόστος της ενέργειας µας δείχνει πως είναι πια αναγκαίο να επεκταθούν 

οι βασικές αρχές της οικονοµικής επιστήµης έτσι ώστε να γίνει δυνατή µια ριζική αναθεώρηση 

του τρόπου τιµολόγησης της ενέργειας και παράλληλα µε αυτόν τον τρόπο να διαφαίνονται τα 

πραγµατικά οικονοµικά οφέλη µιας επένδυσης στην καθαρή ενέργεια. 

Μέσα στην έννοια του περιβαλλοντικού κόστους περιέχεται η επιβάρυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος από τη διαδικασία παραγωγής, µεταφοράς και χρήσης της ενέργειας. Οι 

βασικότερες επιδράσεις της παραγωγής ενέργειας από τη χρήση συµβατικών καυσίµων 

περιλαµβάνουν, την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή εξόρυξης, ή στους 

διάφορους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς, την ψυχοσωµατική επίδραση στο ανθρώπινο είδος, την 

καταστροφή των οικοδοµικών υλικών και των µνηµείων, καθώς και τη µεταβολή του κλίµατος. 

Σε αντίθεση µε τις συµβατικές, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν προκαλούν καµία 

σχεδόν επιβάρυνση στο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα συχνά τα ανανεώσιµα ενεργειακά 

συστήµατα να µην εµφανίζουν αξιόλογο να µετρηθεί περιβαλλοντικό κόστος. Με τον τρόπο 

αυτό γίνεται σαφής η εικονική σύγκριση της ισχύουσας τιµής διάθεσης µιας ανανεώσιµης και 

µιας συµβατικής ΚWh, δεδοµένου ότι στη σηµερινή τιµή της ενέργειας συµπεριλαµβάνεται 

µόνο το ποσοτικό κόστος παραγωγής ενέργειας ενώ αγνοείται παντελώς η περιβαλλοντική 

συνιστώσα του κόστους παραγωγής ενέργειας. 

Οι κρατικές επιδοτήσεις στον τοµέα παραγωγής ενέργειας περιλαµβάνουν άµεσες 

χρηµατοδοτήσεις, όπως για παράδειγµα οι επιδοτήσεις για έρευνα και ανάπτυξη ενεργειακών 

συστηµάτων, αλλά και έµµεσες όπως η τεχνολογική και διοικητική υποδοµή, που η πολιτεία 

παρέχει σε µονάδες παραγωγής ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, στις άµεσες επιδοτήσεις 
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περιλαµβάνονται εκτός από τις δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη συµβατικών αλλά και 

πυρηνικών κατά κύριο λόγο µορφών ενέργειας, οι επιταχυνόµενες αποσβέσεις και επιδοτήσεις 

για την αγορά µηχανηµάτων περιορισµού της ρύπανσης καθώς και για την αγορά µηχανηµάτων 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Από την άλλη πλευρά οι έµµεσες κρατικές επιδοτήσεις περιλαµβάνουν το κόστος των 

σταθµών µετρήσεως και ελέγχου της ρύπανσης, το κόστος της αυξηµένης υλικοτεχνικής 

υποδοµής, το κόστος ενίσχυσης των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και το κόστος επιπλέον 

προσωπικού όπως πυροσβέστες αστυνοµικές δυνάµεις αλλά και αυξηµένες νοσοκοµειακής 

υποστήριξης κοντά σε µονάδες παραγωγής ενέργειας. 

Στο παρακάτω σχήµα όπου φαίνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες 

και συµβατικές πηγές, δεν έχει ενσωµατωθεί το εξωτερικό κόστος της ενέργειας. Έτσι το κόστος 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας φαινοµενικά είναι µεγαλύτερο κάτι που όµως ανατρέπεται 

αν ληφθούν υπ’ όψιν όλοι οι πραγµατικοί συντελεστές κόστους. Αυτό σηµαίνει πως µπορεί να 

στρεβλώνεται σε καθοριστικό βαθµό ο ανταγωνισµός των διαφόρων µορφών ενέργειας στην 

εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά 

    

Τεχνολογία παραγωγής ενέργειας Κόστος παραγωγής (eurocents/Kwh) 
 

Άνθρακας 2,7-4,7 
Φυσικό αέριο 3,2 
Πυρηνική 3,4 

Ηλιακή φωτοβολταϊκά 20,1-128,8 

Αιολικά πάρκα στη στεριά 5,5-8 
Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 8-10 
Υδροηλεκτρικά 2-8 

Γεωθερµική 2-8 
Βιοµάζα 10 

Πίνακας 2 Εύρος κόστους διαφορετικών τεχνολογιών 

Πηγή: PB cost of generating electricity study for academy of engineering (2004) and world 
energy assessment 
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Σύµφωνα µε µια έγκυρη µελέτη ΕΧΤΕRNE(2001), η οποία εκπονήθηκε επί µια δεκαετία 

από ερευνητές από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, υπολόγισε ποσοτικά το εξωτερικό κόστος των διαφόρων χρησιµοποιούµενων µορφών 

ενέργειας, για κάθε κράτος χωριστά. Συµφώνα λοιπόν µε τη µελέτη αυτή το εξωτερικό κόστος 

των διαφόρων µορφών ενέργειας που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα ως συνολικό αποτέλεσµα 

των ποσοτικοποιήσιµων µόνο εξωτερικών τους επιπτώσεων έχει ως εξής: 

• Λιγνίτης                       50-80                 €/1000 kWh 

• Πετρέλαιο                    30-50                 €/1000 kWh 

•  Φυσικό Αέριο                 10                    €/1000 kWh 

• ΑΠΕ (αιολικά)               2,5                    €/1000 kWh 

Είναι φανερό ότι εάν οι παραπάνω τιµές ενσωµατωθούν, όπως είναι εύλογο, στο κόστος των 

διαφόρων ενεργειακών µορφών που χρησιµοποιούνται σήµερα στη χώρα µας τότε η 

ανταγωνιστική τους θέση ανατρέπεται πλήρως υπέρ των ΑΠΕ. 

 

5.2 Τιµολογιακή πολιτική στην Ελλάδα 

Η τιµολογιακή πολιτική είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ανανεώσιµης 

ενεργείας σε µια χώρα αφού σχετίζεται µε τα έσοδα που µπορούν να απολαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις από µια επένδυση σε αυτήν την ενέργεια. Έτσι, είναι απαραίτητο οι νοµοί µιας 

χωράς να προωθούν το κατάλληλο τιµολογιακό πλαίσιο που µπορεί να ευνοήσει την στροφή 

προς τις ΑΠΕ . 

Ανέκαθεν στην Ελλάδα παραγωγός και αγοραστής της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η 

∆ΕΗ. Σε προηγούµενα έτη η νοµοθεσία επέτρεπε στην ∆ΕΗ να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγεται από ΑΠΕ σε ένα τιµολογιακό καθεστώς που ευνοούσε την ίδια. Συγκεκριµένα 
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για όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητης παραγωγής από ΑΠΕ τα τιµολόγια διαµορφώνονταν µε 

βάση ένα συγκεκριµένο ποσοστό επί των ισχυόντων σε κάθε περίπτωση τιµολογίων της ∆ΕΗ 

στη µέση τάση γενικής χρήσης. Για παράδειγµα, για ανανεώσιµες πηγές εγκατεστηµένες σε 

νησιά το τιµολόγιο διαµορφώνονταν στο 90% του τιµολογίου γενικής χρήσης. Αυτό πρακτικά 

σήµαινε κέρδος για την ∆ΕΗ αφού η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που αγόραζε ήταν πάντα σε 

ένα ποσοστό µικρότερο από το τιµολόγιο γενικής χρήσης και έτσι µπορούσε να την αγοράζει 

φθηνότερα. 

Το πρόβληµα που δηµιουργούσαν αυτές οι συνθήκες µονοπωλιακής αγοράς εµπόδιζε τις 

επενδύσεις στην ανανεώσιµη τεχνολογία εξαιτίας της έντονης εξάρτησης από τα τιµολόγια της 

∆ΕΗ. Ταυτόχρονα δεν υπήρχε καµιά διάθεση να επιδοτηθεί η τιµή αγοράς της ανανεώσιµης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σήµερα, ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ (Νόµος 3468/2006), 

επιδιώκει σε µια καταλληλότερη τιµολογιακή πολιτική µε σκοπό την διασφάλιση των 

επενδύσεων. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η µείωση της εξάρτησης από τα τιµολόγια της ∆ΕΗ εφόσον 

διαµορφώνεται συγκεκριµένος πίνακας τιµών για την παραγοµένη ηλεκτρική ενέργεια από 

ΑΠΕ, όπου οι τιµές διαφοροποιούνται ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Αυτό 

σηµαίνει πως οι τιµές µπορεί να είναι και µεγαλύτερες των γενικών τιµολογίων της ∆ΕΗ. 

Επιπλέον, παρέχονται οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση συγκεκριµένων τεχνολογιών 

ανανεώσιµης ενέργειας. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για την εγγύηση της διάρκειας της σύµβασης 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για 10 χρόνια, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10 

χρόνια. 

Το πλεονέκτηµα των εγγυηµένων τιµών διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας έγκειται στο 

γεγονός ότι δίνει την ευκαιρία στον επενδυτή να προβλέπει µε κάποια σχετική ακρίβεια το χρόνο 
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απόσβεσης µιας ανανεώσιµης εγκατάστασης άρα και την βιωσιµότητα της επένδυσης. Εάν ο 

χρόνος απόσβεσης της ενεργειακής επένδυσης είναι µικρότερος του ωφέλιµου χρόνου ζωής της 

εγκατάστασης τότε η επένδυση θεωρείται οικονοµικά βιώσιµη. Όσο πιο αυξηµένες είναι οι τιµές 

διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο τείνει να µειώνεται και ο χρόνος απόσβεσης της 

ενεργειακής εγκατάστασης. 

Ακόµη προβλέπονται σύµφωνα µε τον νόµο διάφορα φορολογικά κίνητρα για την χρήση 

των ΑΠΕ που είναι τα εξής : 

-έκπτωση δαπάνης, µέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την 

εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού, µε χρήση ηλιακής ενέργειας. 

-έκπτωση δαπάνης, µέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Στην 

κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα Φωτοβολταϊκά, οι µικρές ανεµογεννήτριες, καθώς και 

οι δαπάνες για τη θερµοµόνωση σε κτήρια. 

                                                                                                          www.skai.gr/news/environment/article 

 

5.3 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στην Ελλάδα 

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να γίνουν µέρος της λύσης του 

περιβαλλοντικού προβλήµατος αναζητώντας παράλληλα την κερδοφορία µέσα από σοβαρές 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Στην Ελλάδα, οι ηγετικές 

επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις σοβαρές περιβαλλοντικές επενδύσεις τους στην 

ανανεώσιµη ενέργεια είναι λίγες. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
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µικρής κλίµακας επενδύσεις σε ΑΠΕ και ακόµη περισσότερες, είναι οι επιχειρήσεις που 

διστακτικά ακλουθούν ή απέχουν από τη γενική περιβαλλοντική κινητοποίηση.  

Κάποιες από αυτές είναι: 

 

Ο όµιλος ΡΟΚΑΣ, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στην Ελλάδα, µε εγκατεστηµένη ισχύ 217,3MW. Από το 2004, ο όµιλος εταιρειών Ρόκας είναι 

µέλος του οµίλου Iberdrola Renovables, κορυφαίου στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, µε σηµαντική παρουσία σε όλο τον κόσµο. Το πρώτο ιδιωτικό αιολικό πάρκο 

κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το 1998 από την εταιρία Ρόκας, για ιδία εκµετάλλευση στη 

Σητεία της Κρήτης. Έτσι άνοιξε ο δρόµος για την ανάπτυξη του κλάδου από ιδιώτες 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία αυτή αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο 

παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην χώρα, µε το µερίδιο αγοράς της 

να ανέρχεται στο 30%. ∆ιαθέτει 13 αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές, όπως η Κρήτη, η 

Εύβοια, η Θράκη και η Λέρος. Επίσης, διαθέτει και 2 φωτοβολταϊκά πάρκα σε Κρήτη (2001) και 

Τρίπολη (2010) ισχύος 2,2MW. Σηµαντική είναι και η εµπειρία της εταιρίας στον τοµέα των 

υδροηλεκτρικών σταθµών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι σήµερα έχει αναλάβει 

κατασκευές γεννητριών για µικρού και µεσαίου µεγέθους υδροηλεκτρικούς σταθµούς. 

                                                                                                                       www.rokasgroup.gr 

 

 

Η εταιρεία RETD AE  (Renewable Energy Technology & Development), 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών µονάδων µε 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καλύπτοντας ολόκληρο το φάσµα των τεχνοοικονοµικών 

βιώσιµων εφαρµογών ΑΠΕ (όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήµατα και µικρά 
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υδροηλεκτρικά). Η εταιρεία συνεισφέρει στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την 

προστασία του περιβάλλοντος µε σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία του πλανήτη µας.    

                                                                                                                   www.retd.gr                                                                                                                         

   

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων καθώς και µικρών 

υδροηλεκτρικών έργων, µονάδων ολοκληρωµένης διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας από 

απορρίµµατα απόβλητα και βιοµάζα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, είναι θυγατρική της 

εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και µέλος του Οµίλου εταιρειών ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ. Ιδρύθηκε το 1997 µε 

σκοπό τη δραστηριοποίηση του Οµίλου στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Το 

2000 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο αιολικό πάρκο της στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 

11,12 MW. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δυναµικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε σηµαντικά µέσω της απόκτησης σηµαντικού αριθµού αδειών 

παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά πάρκα. Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο 

πρώτων υδροηλεκτρικών σταθµών. Σήµερα ο Όµιλος κατέχει αιολικά πάρκα καθώς και ένα 

µικρό υδροηλεκτρικό έργο σε λειτουργία συνολικής ισχύος 161 MW. Βρίσκεται στο στάδιο 

εγκατάστασης αιολικών πάρκων και µικρών υδροηλεκτρικών έργων συνολικής ισχύος 263 MW, 

ενώ κατέχει άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 829 MW. 

                                                                                                                         www.terna-energy.gr 

 

 

Ο όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί τη µετεξέλιξη 

οικογενειακής µεταλλουργικής επιχείρησης από το 1908, σε έναν από τους µεγαλύτερους 
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βιοµηχανικούς οµίλους στη χώρα µας. Λειτουργεί αιολικά πάρκα 17MW στην περιοχή 

Σιδηρόκαστρο Σερρών αλλά και υδροηλεκτρικά 8,8MW σε διάφορες τοποθεσίες.                                                    

                                       www.mytilineos.gr/site/el-GR/home/mytilineos_group/Intro.aspx 

 

Ο όµιλος εταιρειών Solar Cells Hellas, εισήλθε δυναµικά στο χώρο ολοκληρώνοντας 

επένδυση της τάξεως των 100 εκ. ευρώ στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη βιοµηχανική παραγωγή 

δισκίων πυριτίου (wafers), φωτοβολταϊκών στοιχείων (solar cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων 

συνολικής δυναµικότητας 60MWp ετησίως. Eκτός από τη βιοµηχανική παραγωγή, ο όµιλος 

δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελµατικών λύσεων στην υλοποίηση 

έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ µε θυγατρικές  εταιρείες είναι στη διαδικασία 

εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής εγκατεστηµένης 

ισχύος 27MWp στην ελληνική επικράτεια. 

                                                                                                                                 www.schellas.gr 

 

Η ΗΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε., ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 2000 από τις εταιρίες ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ 

Α.Ε. και Energy Photovoltaics, Inc. (EPV) και έχει την έδρα της στη Θέρµη Θεσσαλονίκης. Η 

εταιρεία κατασκευάζει στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς βιοµηχανική µονάδα που θα 

περιλαµβάνει γραµµή παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων άµορφου πυριτίου (a-

Si)    δυναµικότητας 5MW ετησίως. Γραµµή παραγωγής κτιριακών ολοκληρωµένων 

φωτοβολταϊκών στοιχείων δυναµικότητας 1,25 MW ετησίως. 

                                                                                                                www.heliodomi.gr 

 

Τέλος, η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ, στην µέχρι τώρα δραστηριότητά της έχει εκτελέσει µια 

σειρά διασυνδεδεµένων αλλά και αυτόνοµων έργων, καθώς επίσης της έχει ανατεθεί η επίβλεψη 
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και συντήρηση πολλών άλλων. Λειτουργεί φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε όλη την Κρήτη, και σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
6.1 Η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό χάρτη 

της χώρας 
 

6.1.1  Ενεργειακή εικόνα 

Το τελευταίο µισό του 20ου αιώνα έχει παρατηρηθεί µια δραµατική αύξηση στην 

κατανάλωση ενέργειας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση έχει τριπλασιασθεί, ενώ το 

πετρέλαιο αποτελεί την κύρια πηγή πρωτογενούς ενέργειας. Σηµαντική συµβολή στο παγκόσµιο 

ενεργειακό ισοζύγιο έχει και η πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, οι ανανεώσιµες έχουν την µικρότερη 

σχετικά µε τις άλλες πηγές ενέργειας συµµετοχή, η οποία κυρίως στηρίζεται στην 

υδροηλεκτρική παραγωγή και στην αξιοποίηση της βιοµάζας. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

τα τελευταία χρόνια η µέση ετήσια παγκόσµια αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κυµαίνεται 

µεταξύ του 4% και 5%, το οποίο µεταφράζεται σε διπλασιασµό της κατανάλωσης ενέργειας 

κάθε δέκα ή δώδεκα χρόνια. Το γεγονός αυτό από µόνο του είναι αρκετά ανησυχητικό, ιδίως εάν 

συνδυασθεί µε την αναµενόµενη εξάντληση των βεβαιωµένων αποθεµάτων συµβατικών 

καυσίµων. 

Στην Ελλάδα το πρόβληµα της αυξανόµενης ζήτησης ενέργειας είναι πολύ µεγαλύτερο 

από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στην έλλειψη συστηµατικής 

εφαρµογής προγραµµάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης της ενέργειας. Ενώ, στη 

χώρα µας η κατά κεφαλήν καταναλισκόµενη ενέργεια είναι σαφώς µικρότερη από το µέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κατανάλωση ανά µονάδα παραγόµενων 

προϊόντων είναι πολύ µεγαλύτερη των υπολοίπων αναπτυγµένων χωρών. Για κάθε µονάδα 

αύξησης του ΑΕΠ η χώρα µας χρειάζεται σχεδόν διπλάσια κατανάλωση ενέργειας από τις 
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υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πράγµα που οφείλεται στην αντιοικονοµική χρήση της ενέργειας 

.     Η υστέρηση αυτή της Ελληνικής οικονοµίας επιφέρει, µεταξύ άλλων, µείωση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και βεβαίως προσθετή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. 

Από το 1990, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε µε γρήγορους 

ρυθµούς. Ειδικά ο οικιακός τοµέας ήταν το 2006 (σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΑΠΕ) ο 

µεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση αυξήθηκε στον τοµέα αυτό 

κατά 94% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Είναι αξιοπερίεργο τo γεγονός ότι ο οικιακός 

τοµέας έχει ξεπεράσει σε ενεργειακή ζήτηση ακόµη και την βιοµηχανία. Η σπατάλη αυτή 

προκύπτει εξαιτίας του ότι χρησιµοποιείται για τη θέρµανση κατοικιών ή για οικιακή χρήση 

ηλεκτρική ενέργεια υψηλής ποιότητας, τη στιγµή που ακόµη και χαµηλής ποιότητας θερµότητα 

(π.χ. θερµοκρασίες 40 –90 βαθµούς Κελσίου) καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µας. Τέτοια 

χαµηλής ποιότητας θερµότητα, θα µπορούσαν να παρέχουν τα ηλιακά συστήµατα τοποθετηµένα 

σε οικία ή οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. 

Ένα επιπλέον πρόβληµα, είναι ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται ιδιαίτερα ευνοηµένη σε 

αποθέµατα συµβατικών καυσίµων και χαρακτηρίζεται από χαµηλό συντελεστή ενεργειακής 

αυτάρκειας. Τα αποθέµατα λιγνίτη που υπάρχουν κυρίως στη Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη 

παρ’ όλη την εξαντλητική εκµετάλλευση δεν φαίνεται να καλύπτουν την ολοένα αυξανόµενη 

ζήτηση ενέργειας, λόγω της παντελούς εξοικονόµησης ενεργειακών πόρων. Σύµφωνα µε τους 

σηµερινούς ρυθµούς κατανάλωσης λιγνίτη τα εναποµείναντα αποθέµατα φαίνεται να διαρκούν 

έως το 2035 στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας, και έως το 2025 στην περιοχή της 

Μεγαλόπολης. Όσο για τα συνολικά διαθέσιµα αποθέµατα λιγνίτη στην χώρα µας µετά βίας 

επαρκούν για ακόµη 40 χρόνια. 
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Παρά τον πλούτο ενεργειακών πόρων στον τοµέα των ΑΠΕ, η εµµονή στη χρήση 

ορυκτών καυσίµων µεταφράζεται σε ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόµενα καύσιµα 

σε ποσοστό 70% των πόρων που καταναλώνουµε. Με βάση το σενάριο αναµενόµενης εξέλιξης 

της ΡΑΕ, η εξάρτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα 25 χρόνια αγγίζοντας το 76%. 

Έτσι η οικονοµία και η γενική πολιτική της χώρας θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τις 

εισαγωγές πετρελαίου φυσικού αεριού και λιθάνθρακα. 

H προβλεπόµενη συνέχιση της κυριαρχίας των ορυκτών καυσίµων στο ενεργειακό 

σύστηµα της χωράς, θα συνεχίσει να συντηρεί τρία µείζονα διαρθρωτικά προβλήµατα της 

εθνικής µας οικονοµίας: 

1. Την πολύ µεγάλη εξάρτηση (≥ 70% της συνολικής ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας), πράγµα 

που προκαλεί τεράστια συναλλαγµατική εκροή για αγορές πετρελαιοειδών (αργό, προϊόντα) 

αλλά και φυσικού αερίου. 

2. Την δηµιουργία λόγω της συνεχώς αυξανόµενης ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από 

εισαγωγές, ιδιαίτερα από πολιτικά ασταθείς, (πετρέλαιο) ή και ολιγοπωλιακούς (φυσικό αέριο) 

προµηθευτές, αυξηµένων κινδύνων για την ασφάλεια και την εν γένει κοινωνικοοικονοµική 

αποδοτικότητα του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας. 

3. Την διαιώνιση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Σήµερα για κάθε MWh(=100KWh ) 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα στο ηπειρώτικο σύστηµα, εκπέµπονται στην 

ατµόσφαιρα 850 kg διοξειδίου του άνθρακα, 15,5 kg διοξείδιο του θειου, 1,2 kg οξειδίου του 

αζώτου και µικρότερες (αλλά πολύ σηµαντικές συνολικά) ποσότητες άλλων αερίων ρύπων όπως 

το µονοξείδιου του άνθρακα, οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες και τα αιωρούµενα σωµατίδια. Η 

κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη στα µη διασυνδεδεµένα νησιά στα οποία η παραγωγή 

ηλεκτρισµού γίνεται µε πετρελαϊκούς σταθµούς χαµηλής απόδοσης και υψηλών ρυπαντικών 
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εκποµπών. Το περιβαλλοντικό κόστος που δηµιουργείται αναµφισβήτητα επιβαρύνει την εθνική 

οικονοµία. 

Η διείσδυση µέσα στα επόµενα χρόνια του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

χώρας, µερικώς µονό θα µειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την καύση στερεών και 

υγρών καυσίµων, κυρίως όσον αφορά το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια. 

Αυτό αφ’ ενός λόγω της σχετικά περιορισµένης συµµετοχής του αερίου στην κάλυψη της 

συνολικής ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (θα φτάσει το 20% περίπου το έτος 2020) και αφ’ 

ετέρου λόγω του γεγονότος ότι το φυσικό αέριο εκπέµπει κατά την καύση του σηµαντικές 

ποσότητες αερίων ρύπων, ιδίως διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου (αλλά και 

µονοξειδίου του άνθρακα και αρωµατικών υδρογονανθράκων). Συγκεκριµένα, 1 τόνος φυσικού 

αερίου εκπέµπει κατά την καύση του 2715 Kg CO2 και 2,1 Kg NOx, έναντι 3175 Kg CO2 και 

5,4 Kg NOx που εκπέµπει κατά την καύση του 1 τόνος µαζούτ, αλλά και 3142 Kg CO2 και 2,4 

Kg NOx που εκπέµπει, αντίστοιχα 1 τόνος ντίζελ. 

Τα διαθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας δηµιουργούν µια σειρά από προκλήσεις για 

την χώρα, η οποία καλείται να περιορίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιµα, να 

ενθαρρύνει ουσιαστικά την εισαγωγή των ΑΠΕ, να προωθήσει τα βιοκαύσιµα, να ενισχύσει µε 

κίνητρα ειδικές δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας µε έµφαση στο κτιριακό περιβάλλον και τέλος 

να εφαρµόσει στην πράξη τις κοινοτικές οδηγίες για την ενέργεια και το περιβάλλον. 

Ουσιαστικά η Ελλάδα, αντί να είναι δέσµια µιας συγκεντρωτικής και µονοπωλιακής λογικής που 

στηρίζεται στην παραγωγή ενέργειας ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τις περιόδους αιχµής, 

µπορεί να στραφεί σε µετρά και πολιτικές για τη µείωση της ζήτησης αλλά και τη χρήση αντί 

ορυκτών καυσίµων, προϊόντων υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για την κάλυψη της 

ζήτησης. Να στραφεί δηλαδή κυρίως στην εξοικονόµηση ενέργειας και στις ανανεώσιµες πηγές. 
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6.2 Η συνεισφορά της ανανεώσιµης ενέργειας στο σύνολο κατανάλωσης 

Η συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι 

περιορισµένη σχετικά µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Αν και η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο αιολικό 

δυναµικό, υψηλή ηλιοφάνεια, πολλά διαθέσιµα γεωθερµικά πεδία και σηµαντικούς υδάτινους 

πόρους, κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ότι αφόρα την 

αξιοποίησή τους. Έτσι το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας µας 

απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό στόχο. 

Η συµβολή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας είναι σταθερή 

και κυµαίνεται σε ποσοστό της τάξης του 5,5-6,5% . Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή πρωτογενούς 

ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται κατά 70% στη βιοµάζα που καταναλώνεται στον οικιακό τοµέα 

και στα µεγάλα υδροηλεκτρικά που παραµένουν σε σταθερά ποσοστά και δεν επηρεάζονται από 

τα χρηµατοδοτικά εργαλεία πολιτικής. Η συνεισφορά των ΑΠΕ, αν αφαιρέσει κανείς τη βιοµάζα 

στον οικιακό τοµέα και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει µια σταθερά ανοδική πορεία 

λόγω των µέτρων οικονοµικής υποστήριξης. Ωστόσο, η πορεία αυτή εξελίσσεται µε αργούς 

ρυθµούς σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η ανανεώσιµη ενέργεια, στην οποία οφείλεται αυτή η ανοδική τάση προέρχεται από τα 

αιολικά πάρκα, τα µικρά υδροηλεκτρικά, σε µικρό βαθµό από την βιοµάζα, και ήδη γίνεται 

αισθητή η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών. Ειδικότερα από το 1990, όπου η εγκατεστηµένη 

ισχύς στα αιολικά ήταν µόλις 1 MW, σηµειώθηκε ικανοποιητική αύξηση, φθάνοντας στις αρχές 

του 2007 να λειτουργούν αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 745MW. Τα µικρά υδροηλεκτρικά 

την ίδια περίοδο έφταναν σε ισχύ τα 108ΜW από τα 43 MW της ∆ΕΗ το 1997. Τέλος, οι 

εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής µονάδων επεξεργασίας από βιοαέριο ΧΥΤΑ που 

λειτουργούν αυτή τη στιγµή φτάνουν σε ηλεκτρική ισχύ τα 14 MW. 



79 
 

Παράλληλα, η παραγωγή θερµικής ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται κυρίως από 

ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, θερµικές χρήσεις της βιοµάζας και γεωθερµικές αντλίες 

θερµότητας. Η µεγάλη ανάπτυξη της βιοµηχανίας ηλιακών συλλεκτών κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην δεύτερη θέση σε εγκατεστηµένη επιφάνεια συλλεκτών 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κύρια παραγωγή θερµότητας από βιοµάζα προέρχεται είτε από την καύση βιοµάζας 

στον οικιακό τοµέα είτε από υπολείµµατα βιοµάζας σε βιοµηχανικές µονάδες κατεργασίας 

ξύλου τροφίµων, βάµβακος κ.λπ. όπου και χρησιµοποιείται για ίδιες ανάγκες. Θα µπορούσε 

κανείς να πει ότι η ελληνική αγορά θερµότητας από ΑΠΕ είναι σε στάδιο εκκίνησης. Ένα 

προνοµιακό πεδίο για τη θερµική διείσδυση των ΑΠΕ φαίνεται να είναι ο κτιριακός τοµέας, σε 

συνδυασµό πάντοτε µε την αναθεώρηση της εθνικής νοµοθεσίας για τα κτίρια αυξηµένης 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 

παραµένει η πιο χαµηλή σε σχέση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

κυρίως ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, η οποία συχνά δεν αφουγκράζεται την αναπτυσσόµενη 

αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο όταν σχεδιάζει τις πολιτικές για 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αντίθετα, πολλές φόρες δηµιουργεί η ίδια ανυπέρβλητα εµπόδια στην 

ανάπτυξη αυτής της αγοράς. 

Η ελληνική πολιτεία δεν στάθηκε όσο ευέλικτη θα έπρεπε προκειµένου να υιοθετήσει 

νέα εργαλεία για την προώθηση ενός βιώσιµου και φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού 

µοντέλου. Το θεσµικό πλαίσιο παραµένει ακόµη ανεπαρκές ή ασαφές, ενώ η χρηµατοδότηση 

των ΑΠΕ σκοντάφτει στις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Πολλές εµπλεκόµενες υπηρεσίες 
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σκέφτονται ακόµη µε όρους της τελευταίας τριακονταετίας, ενώ κάποιες καινοτόµες τεχνολογίες 

και εργαλεία αντιµετωπίζονται ως εξωτερικά. 

Τη στιγµή που το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας καταναλώνεται τελικά στον κτιριακό 

τοµέα δεν υπάρχουν ακόµη επαρκή κίνητρα για εξοικονόµηση και χρήση ΑΠΕ στα κτίρια. 

Ταυτόχρονα οι διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες αντιµετωπίζονται σχεδόν πάντα µε τα ίδια 

κριτήρια, ξεχνώντας ότι κάποιες απ’ αυτές αφορούν µεγάλες ενεργειακές επενδύσεις (αιολικά) 

και κάποιες άλλες από τη φύση τους ευνοούν πιο αποκεντρωµένες και µικρές εφαρµογές 

(φωτοβολταϊκά, ηλιοθερµικά). 

 

 
6.3 Το µέλλον της ενέργειας  και της ανανεώσιµης τεχνολογίας στην 

Ελλάδα 

Στην προσπάθεια χάραξης µακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, αρκετοί φορείς (PAE, 

∆ΕΣΜΗΕ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) έχουν εκπονήσει σενάρια για το προδιαγραφόµενο 

ενεργειακό µέλλον της χώρας. Τα κυριότερα από τα αποτελέσµατα στηρίζονται στην βασική 

υπόθεση ότι η ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται σήµερα θα συνεχίσει και στο µέλλον χωρίς 

σηµαντικές µεταβολές και παρεκκλίσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα οι προβλέψεις είναι 

δυσοίωνες και αφορούν άµεσα την ικανότητα των ΑΠΕ να διεισδύσουν στην µελλοντική 

ενεργειακή αγορά. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που αφορούν την εικοσαετία που διανύουµε 

συνοψίζονται ως εξής 

1. H  συνολική   ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξάνει συνεχώς µακροπρόθεσµα ως άµεσο 

αποτέλεσµα της αύξησης του ΑΕΠ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, µε 

ένα µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης πάνω από 2% στην εικοσαετία 2000-2020. 
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2. Ωστόσο αυτό δεν θα ευνοήσει όσο θα έπρεπε τις ΑΠΕ καθώς αναµένεται ότι το Ελληνικό 

ενεργειακό σύστηµα θα εξακολουθήσει να κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιµα (λιγνίτης, 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο) τα οποία θα συνεχίσουν να καλύπτουν περίπου το 95% των συνολικών 

αναγκών της χώρας σε πρωτογενή ενέργεια. 

3. Λόγω της σηµαντικής αύξησης των συνολικών αναγκών σε πρωτογενή ενέργεια και της 

εξέλιξης της διάρθρωσής τους, η χώρα θα αντιµετωπίσει στο µέλλον συνεχώς αυξανόµενες 

ανάγκες εισαγωγών ενέργειας. Ο βαθµός ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µας από εισαγωγές 

θα κυµανθεί σταθερά πάνω από 70% σε όλη τη διάρκεια της εικοσαετίας. 

4. Ο οικιακός και ο τριτογενής τοµέας θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν την ταχύτερα 

αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση ως αποτέλεσµα αφ’ ενός του εντονότερου προσανατολισµού της 

οικονοµίας προς τις υπηρεσίες, αφ’ ετέρου της εν γένει βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του 

πληθυσµού. 

5. Παρά την αυξηµένη ζήτηση σε ενέργεια οι µελλοντικές επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές 

δεν αναµένεται να αυξηθούν εντυπωσιακά. Οι επενδύσεις της εικοσαετίας σε ΑΠΕ θα 

επικεντρωθούν κυρίως στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Περίπου 1.500-1.200 ΜW 

αιολικών αναµένεται να εγκατασταθούν ως αποτέλεσµα του πλούσιου αιολικού δυναµικού της 

χώρας. 

Οι προβλέψεις αυτές οδηγούν σε απαισιόδοξα συµπεράσµατα σχετικά µε το κατά πόσο 

θα µπορέσει να τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για 20,1% συµµετοχή των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή έως το 2010. Συγκεκριµένα ο στόχος αυτός απαιτεί την εγκατάσταση 

3.000ΜW έργων ΑΠΕ µέχρι το 2010 (χωρίς τα µεγάλα υδροηλεκτρικά) εκ των οποίων περίπου 

2.500MW αιολικών πάρκων. Ακόµη και µε τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις η συµµετοχή των ΑΠΕ 

και των µεγάλων υδροηλεκτρικών στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας δεν προβλέπεται να 
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ξεπεράσει το 11-13% επίπεδο που υπολείπεται δραστικά του αντίστοιχου στόχου της Κοινοτικής 

Οδηγίας για την Ελλάδα δηλαδή του 20,1% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



83 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

7.1 Η επιχειρηµατικότητα και το πρόβληµα εισόδου των ΑΠΕ στην αγορά 
 

7.1.1 Η ανανεώσιµη τεχνολογία και η επιχειρηµατικότητα ως λύση για την 
οικονοµική κρίση 

 
Σήµερα δεν καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή για να 

παραδώσουµε ένα καλύτερο πλανήτη στα παιδία µας, αλλά διότι η µη αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής συνεπάγεται µε ένα σηµαντικό οικονοµικό κόστος το οποίο επιβαρύνει την 

παγκοσµία οικονοµική ανάπτυξη. Υπό την πίεση των σοβαρών προβληµάτων που ταλανίζουν 

τον κόσµο οφείλουµε να δούµε την πρόκληση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας 

όχι ως µια νέα φιλοσοφία που θα τρέφει την αχαλίνωτη µας ανάγκη για κερδοσκοπία αλλά ως 

του βασικού οχήµατος εξόδου από την οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση που βιώνουµε. 

Το µεγάλο ζητούµενο που αναδύεται µπροστά στα αδιέξοδα που συσσώρευσαν η κυνική 

ελευθεριότητα χωρίς ρυθµιστικούς κανόνες νεοφιλελευθερισµού, η περιφρόνηση της αειφορίας6 

είναι µια νέα οικονοµική φιλοσοφία και λειτουργία, σε µια νέα πολύ πιο σύνθετη εποχή για µια 

άλλη, πιο δίκαιη και αλληλέγγυα κοινωνία. Απαιτείται νέα οικονοµική φιλοσοφία και λειτουργία 

που θα χαρακτηρίζεται από το ρυθµιστικό έλεγχο και την αποτελεσµατική εποπτεία των αγορών, 

τη µείωση των χωρικών και περιφερειακών ανισοτήτων σε υποδοµές και πρόνοια, τη δίκαιη 

κατανοµή του πλούτου σε διεθνή και εθνική κλίµακα, την ισορροπία ανάµεσα στην ανάπτυξη 

και το περιβάλλον, την αλλαγή των ενεργειακών µας προτεραιοτήτων. 

                                                 
6 Η εσκεµµένη παραγωγή ενός αγαθού από ένα δάσος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µειώνεται, αλλά να βελτιώνεται 
η παραγωγική ικανότητα και να µην επηρεάζονται οι περιβαλλοντικές σχέσεις τους/ η χρήση των φυσικών 
οικοσυστηµάτων και των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η µελλοντική ποιότητα και ισορροπία 
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Σε κάθε περίπτωση κεντρικός κοινωνικός στόχος παραµένει η αποφυγή δηµιουργίας σε 

επίπεδο χώρας, περιφέρειας, κοινωνικές οµάδες υψηλού εισοδήµατος και υψηλής ποιότητας 

περιβαλλοντικών συνθηκών από τη µία, και από την άλλη χαµηλού (ή καθόλου) εισοδήµατος 

και άθλιων περιβαλλοντικών συνθηκών. Προφανώς αυτό συνιστά ένα νέο είδος ταξικού 

διαχωρισµού. 

Η αειφόρος ανάπτυξη µέσα από νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας όπως οι 

ανανεώσιµες πηγές, που αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια το νέο µε προοπτικές µέλλοντος, 

τρόπο αντιµετώπισης των παγκόσµιων προβληµάτων, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 

Α. Στην αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας, δηλαδή το µεγάλωµα της πίτας (ΑΕΠ) που 

παράγεται. 

Β. Στην διαµόρφωση µηχανισµών κοινωνικά δίκαιης κατανοµής του παραγόµενου πλούτου. 

Γ. Στην διαµόρφωση αρχών και δράσεων για χωρική συνοχή, διαµόρφωση συνθηκών και αρχών 

που υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και διατηρούν τη φέρουσα ικανότητα του 

τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα και για το µέλλον, µε ισόρροπη χωρική ανάπτυξη όλων των 

περιφερειών . 

Ουσιαστικά η πράσινη επιχειρηµατικότητα σηµαίνει επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας και επιδιώκει µέσα από αυτήν την δράση, το µηδενισµό του περιβαλλοντικού και 

κοινωνικού κόστους και την αύξηση της απασχόλησης. Προφανώς οι επιχειρήσεις που 

απασχολούνται στις καθαρές τεχνολογίες και κέρδη πρέπει να έχουν και απασχόληση πρέπει να 

παρέχουν σε εργαζοµένους, αλλά και διαρκή επέκταση του µεριδίου αγοράς τους. Σύµφωνα µε 

το Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος για τις Ευρωεκλογές, η διαµόρφωση 

µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για µια πράσινη ανάπτυξη θα δηµιουργήσει µέχρι το 2020, πάνω 

από 10.000.000 νέες θέσεις εργασίας. Εξάλλου έχει εκτιµηθεί ότι και µόνο η εφαρµογή της 
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υφιστάµενης περιβαλλοντικής πολιτικής θα προσθέσει 2,5 εκατ. θέσεις απασχόλησης στις 

ευρωπαϊκές οικονοµίες µέσα στα επόµενα 5 χρόνια. 

Στην Ευρώπη αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα η οικονοµική και παραγωγική δοµή 

αποτελείται σε ποσοστό άνω του 85% από µικροµεσαίες επιχειρήσεις και όχι από µεγάλους 

δυσκίνητους επιχειρηµατικούς κολοσσούς. Το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί πια 

τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτηµα κι όχι επιχειρηµατικό µειονέκτηµα. Η µικρή επιχείρηση 

αποτελεί τη µήτρα της επιχειρηµατικότητας. Το 92% των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι πολύ 

µικρές, (0-9) εργαζόµενοι και το 7% µικρές (10-49 εργαζόµενοι). Τα 2/3 των θέσεων εργασίας 

δηµιουργούνται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, 

παρουσιάζεται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις (56%). 

Όσον αναφορά την Ελλάδα σύµφωνα µε έκθεση της WWF HELLAS «Λύσεις για την 

κλιµατική αλλαγή» καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να µειώσει τις 

εκποµπές αέριων του θερµοκηπίου έως το 2050 κατά 67% σε σχέση µε το έτος βάσης 1990 

(λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήµατος στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών) χωρίς να 

επηρεαστεί καθόλου η οικονοµική της ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση η πλήρης 

εναρµόνιση της χώρας, µε όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις απαιτεί µόνο το 0,7% του ΑΕΠ, 

όταν η µη λήψη µέτρων και η συνέχιση της πορείας µε τη σηµερινή λογική, θα κοστίσει σε 30-

40 χρόνια το 15-12 του ΑΕΠ.  

                                                                                                                www.greenpeace.org 

 

 

7.2 Προβλήµατα εισόδου στην αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Στην Ελλάδα το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα 

µπορούσε να γνωρίσει πραγµατική άνθηση, αν ξεπεραστούν τα τεράστια προβλήµατα που 



86 
 

προέρχονται από ένα δυσκίνητο και µη αποτελεσµατικό κρατικό τοµέα που εµποδίζει τις 

επενδύσεις αυτές. Μια µάτια στην σκληρή πραγµατικότητα, µας δείχνει ότι οι µικροί 

επιχειρηµατίες έχουν να αντιµετωπίσουν από τη µία το τέρας της γραφειοκρατίας, και από την 

άλλη µεγάλους οµίλους που επιδιώκουν να µονοπωλήσουν την αγορά ενέργειας, επενδύοντας 

ταυτόχρονα σε λιγνίτη, φυσικό αέριο, πυρηνικά, και ΑΠΕ. Με αυτούς τους όρους η οικονοµική 

ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι περιορισµένη. 

Υπάρχουν όµως και κάποια ιδιαίτερα εµπόδια που φρενάρουν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, 

και αυτά σχετίζονται µε τις επιχορηγήσεις που προσφέρει ο επενδυτικός νόµος. Φυσικά αυτές οι 

επιχορηγήσεις χρησιµοποιούνται σαν οικονοµικό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων. 

Ωστόσο ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται το µέτρο αυτό στην χώρα µας, δεν ήταν µέχρι 

τώρα αποτελεσµατικός και δεν µπορεί να είναι ειδικά τώρα σε µια εποχή οικονοµικής κρίσης 

όπου οι δηµόσιοι πόροι είναι περισσότερο ανεπαρκείς από ποτέ. 

Οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλές της τάξης του 40% έως και 50%. Η 

υψηλή σε ποσοστά οικονοµική υποστήριξη, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µια αυθαίρετη κρατική 

επιδότηση µιας µη βιώσιµης, υπό όρους ελεύθερης αγοράς, αλλά ως εύλογο αντιστάθµισµα των 

τεράστιων, άµεσων και έµµεσων, κρατικών επιδοτήσεων που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες 

στο σύστηµα εξόρυξης, ενεργειακής µετατροπής και χρήσης συµβατικών πηγών ενέργειας, για 

να µπορέσουν τελικά αυτές οι πηγές ενέργειας να σταθούν στα πόδια τους. 

Ακόµη και κάτω από αυτήν την θεώρηση, δεν µπορεί κάνεις να παραβλέψει το γεγονός 

ότι οι επιδοτήσεις αυτές συντηρούν σοβαρά προβλήµατα µε τον τρόπο που παρέχονται, καθώς 

στην Ελλάδα υπήρχε και εξακολουθεί ακόµη να υπάρχει στενότητα οικονοµικών πόρων. Τα 

λιγοστά διαθέσιµα κονδύλια που προορίζονται για τις επιχορηγήσεις των ΑΠΕ, δεν µπορούν 

παρά να εξαντλούνται σε λίγες και επιλεγµένες προτάσεις έργων ΑΠΕ, αρκετές από τις οποίες 
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τελικά δεν θα υλοποιηθούν, χαµένες µέσα στους γραφειοκρατικούς δαιδάλους των 

αδειοδοτήσεων, στην ασυνεννοησία και στις αλληλοσυγκρουόµενες επιδιώξεις και 

προτεραιότητες των συναρµόδιων υπουργείων, φορέων και υπηρεσιών. 

Το άνοιγµα της αγοράς είναι αδύνατον κάτω από αυτές τις συνθήκες, αφού οι µικρές 

επιχειρήσεις των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δεν θα µπορέσουν ποτέ να λάβουν κάποια 

επιδότηση, και είναι αυτές που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα λιγοστά κονδύλια θα 

κατευθυνθούν στις µεγάλες ηγέτιδες επιχειρήσεις του κλάδου που άλλωστε θεωρούνται και οι 

πιο αξιόπιστες. Αυτός είναι και ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που καθυστερεί η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ στην χώρα µας και η αγορά παραµένει ακόµη παγωµένη. 

Αυτό που θα µπορούσε πραγµατικά να θέσει σε λειτουργία την παγωµένη αγορά, είναι 

να µετατοπιστεί σταδιακά η έµφαση από την άµεση χρηµατοδοτική υποστήριξη των έργων ΑΠΕ 

(επιχορηγήσεις), στην έµµεση αλλά και πιο ουσιαστική υποστήριξη τους µέσω: 

- Υψηλών φοροαπαλλαγών επί του κόστους επένδυσης . 

- Προσφοράς σηµαντικού εγγυηµένου premium επί της τιµής ελεύθερης αγοράς, από τις 

δηµόσιες και ιδιωτικές ηλεκτρικές επιχειρήσεις για την ΚWh που αγοράζουν από ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. 

Αυτό το σύστηµα υποστήριξης των έργων ΑΠΕ, οπουδήποτε και αν χρησιµοποιήθηκε 

δηµιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την αλµατώδη εξέλιξη του κλάδου. ∆εν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι από τις 10 µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ανεµογεννητριών παγκόσµιων, οι 9 

ανήκουν σε χώρες που εφάρµοσαν το σύστηµα εγγυηµένου premium επί της τιµής αγοράς της 

παραγόµενης ενέργειας και ελκυστικά φορολογικά κίνητρα. 

Το σύστηµα των εγγυηµένων τιµών εφαρµόζεται και στην Ελλάδα από το 2006 και µετά, 

δεν υπάρχουν όµως ακόµη σοβαρές φορολογικές ελαφρύνσεις για ένα την ανανεώσιµη 



88 
 

τεχνολογία. Η πλέον λοιπόν κατάλληλη πολιτική επιλογή που µένει να εφαρµοστεί για την 

ουσιαστική προώθηση του κλάδου είναι να µετατοπιστεί το βάρος της επιδότησης, από 

επιδότηση κεφαλαιουχικού κόστους σε επιδότηση παραγωγής (µέσω µιας διαδικασίας 

επιστροφής φόρων). Οι επιδοτήσεις κεφαλαίου δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόηµα όταν δεν 

υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Έτσι βελτιωµένες τεχνολογίες θα προωθηθούν στην αγορά 

και θα αναπτυχτούν συγκροτηµένες δραστηριότητες για την καλύτερη συντήρηση, ώστε να 

αυξάνεται τελικά ο συνολικός χρόνος λειτουργίας των σταθµών ΑΠΕ και συνεπώς η παραγωγή 

τους. 

Υπάρχουν όµως και κάποια επιπλέον προβλήµατα στην αγορά των ανανεώσιµων πηγών, 

που δεν περιορίζονται στην οικονοµική υποστήριξη των έργων, αλλά έχουν να κάνουν µε την 

έλλειψη αποδοχής των έργων αυτών, από την τοπική κοινωνία. Για παράδειγµα, κατά το στάδιο 

εγκατάστασης ανεµογεννητριών παρουσιάζονται αντιδράσεις που αναφέρονται στην οπτική και 

ηχητική όχληση, και στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, που υποτίθεται προκαλούν. 

Συχνά υποστηρίζεται ότι για τους παραπάνω λόγους οι ανεµογεννήτριες µπορούν να πλήξουν 

τον τουρισµό, έχοντας αρνητική επίδραση στην οικονοµία. 

Εν µέρη οι απόψεις αυτές είναι βάσιµες, αλλά µόνο στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η 

εγκατάσταση του κατάλληλου έργου, στις κατάλληλες περιοχές και δεν υπήρξε σωστός 

σχεδιασµός και µελέτη, εκ των προτέρων. Ωστόσο υπάρχουν και απόψεις που τοποθετούνται 

στην σφαίρα της επιστηµονικής φαντασίας, καθώς αναφέρεται ότι οι ανανεώσιµες πηγές 

δηµιουργούν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, και ειδικά οι ανεµογεννήτριες 

σκοτώνουν τα πουλιά. Όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε πρωτοβουλία 

της πολιτείας, διοργανώνοντας εκστρατείες ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας, ώστε να 

µπορέσουν να γνωρίσουν οι κάτοικοι της περιφέρειας και όχι µόνο, τα πραγµατικά οφέλη από τη 
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χρήση ανανεώσιµης ενέργειας. ∆υστυχώς µια τέτοια πρωτοβουλία για την ενηµέρωση των 

πολιτών δεν έχει παρθεί ακόµη στην χώρα µας. 

 

7.3 Συµπεράσµατα και λύσεις 

Οι τεχνολογίες  που µπορούν να προσφέρουν λύσεις σε οικονοµικά, περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά προβλήµατα αποτελούν το κυρίαρχο δοµικό στοιχείο της µελλοντικής οικονοµικής 

ανάπτυξης του κόσµου. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν είναι απλά τεχνολογίες µε θετικές 

προσδοκίες για τον µέλλον, αλλά είναι το ίδιο το µέλλον της επιχειρηµατικότητας. Τα οφέλη 

από την χρήση τους είναι πολλαπλά. Εκτός από τα σταθερά και µακροχρόνια κέρδη που 

προσφέρουν στους επενδυτές, µπορούν επιπλέον να παρέχουν και υψηλές ευκαιρίες για 

απασχόληση, όχι µονό στις περιοχές όπου εγκαθίστανται ενισχύοντας την περιφερειακή 

ανάπτυξη, αλλά και στις βιοµηχανίες και τα µεγάλα εργοστάσια όπου συναρµολογούνται και 

κατασκευάζονται, απασχολώντας χιλιάδες εργαζοµένους. 

Γι’ αυτά ακριβώς τα ελκυστικά κίνητρα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου προκειµένου να κερδίσει το στοίχηµα 

του µέλλοντος αυξάνοντας το ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών κατά 20%, στην 

τελική κατανάλωση ενεργείας έως το 2020. ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε πως µέσα από την 

επίτευξη αυτού του στόχου θα υπάρξει σηµαντική µείωση στα αέρια του θερµοκηπίου και κατά 

συνέπεια στα υψηλά κόστη που προκύπτουν από την περιβαλλοντική καταστροφή. Όµως η 

Ελλάδα παραµένει ουραγός σε αυτόν τον αγώνα, καθώς διάφορα εµπόδια επιβραδύνουν  την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ. Εµπόδια που προέρχονται από διοικητικούς φορείς και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς να έχει ληφθεί ακόµη δράση εκ µέρους των κυβερνήσεων, 

του ιδιωτικού τοµέα και των µεµονωµένων καταναλωτών ενεργείας. ∆υστυχώς εµµένει στην 

χρήση συµβατικών καυσίµων µε διαρκώς υψηλά πρόστιµα για τις υπερβάσεις στις εκλύσεις 
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αερίων του θερµοκηπίου. Απαιτούνται λοιπόν κάποιες ριζικές ανατροπές σε θεσµικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο ώστε να προωθηθούν αυτές οι τεχνολογίες στην χώρα µας. Σε 

θεσµικό επίπεδο, δηµιουργώντας ένα κέντρο συντονισµού της προσπάθειας, όπως ένα 

Υπουργείο Περιβάλλοντος θα περιορίζονταν τα προβλήµατα συνεννόησης των αρµόδιων 

φορέων στα θέµατα που αφορούν την προώθηση της ανανεώσιµης τεχνολογίας. Ταυτόχρονα µια 

θεσµικά ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, που στηρίζεται στην αρχή της διαρκούς κοινωνικής 

λογοδοσίας και έχει πλήρη ενηµέρωση πάνω σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι 

ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας. Στη συνέχεια, το νοµικό πλαίσιο που προσδιορίζει 

την εικόνα της αγοράς των ανανεώσιµων πηγών, είναι πλέον αναγκαίο να σταθεροποιηθεί χωρίς 

συνεχείς µεταβολές των νόµων και ασάφειες. Ενώ µπορεί να δώσει την ευκαιρία για µια πιο 

απελευθερωµένη αγορά, µε καταναλωτές που θα µπορούν να επιλέγουν εναλλακτικά της ∆ΕΗ, 

την επιχείρηση από την οποία επιθυµούν να αγοράσουν ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια. 

Σε οικονοµικό επίπεδο µπορεί να δοθεί έµφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις που 

διευκολύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία. Επιπλέον είναι απαραίτητη η στήριξη 

µέσα από χαµηλά επιτόκια δανεισµού και επιβολή αντικειµενικά υψηλών προστίµων σε εκείνες 

τις επιχειρήσεις που επιβαρύνουν µε τις δραστηριότητες τους το περιβάλλον. Έτσι θα γίνεται 

περισσότερο αισθητή η υπεροχή της ανανεώσιµης τεχνολογίας   σε   οικονοµικό   επίπεδο   µε  

διαµόρφωση καθαρότερων κανόνων ανταγωνισµού.  

Σε κοινωνικό επίπεδο η γνώση του πολίτη για τις νέες τεχνολογικές εφαρµογές από τις 

οποίες µπορεί να επωφεληθεί, ξεκινά από την διοχέτευση αυτής της γνώσης στα πανεπιστήµια 

και στα ερευνητικά κέντρα µέσω της αύξησης των απαραίτητων κονδυλιών για έρευνα και 

καινοτοµία. 
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Χωρίς γνώση για τις τεχνολογίες του µέλλοντος που µπορούν να λύσουν τα 

σοβαρότερα προβλήµατα της ανθρωπότητας και να εκτοξεύσουν τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες είναι σαν να συµβιβαζόµαστε µε το σκοτάδι και µε µια νέα µεσαιωνική εποχή. 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η ελπίδα για να ξεπεράσουµε τις µεγάλες κρίσεις και 

µπορούν µε την ενέργεια τους να φωτίσουν ένα καλύτερο µέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται µία προσφορά από την συγκεκριµένη εταιρία έτσι ώστε 

αφενός να εξακριβωθεί το κόστος µίας φωτοβολταϊκής µονάδας παραγωγής ενέργειας στην 
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παρούσα χρονική στιγµή και αφετέρου να γνωστοποιηθεί ο εξοπλισµός και οι εργασίες οι οποίες 

είναι απαραίτητες για να δουλέψει µία τέτοια µονάδα. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΠΙΝ ΜΟΡΦΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΝ 

ΤΑΧ. _/ΝΣΗ: ΜΑΣΤΡΑΧΑ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΑΧ. Κ__ΙΚΑΣ: 71202 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2810 – 287647-8 

Ηράκλειο, 8 Φεβρουαρίου 2011 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες CONERGY Power Plus 220w 
Γερµανίας, πολυκρυσταλικού πυριτίου, 25 χρόνια 
εγγύηση απόδοσης. 

364 
 

162000 

2 
Βάσεις στήριξης της εταιρίας Alumil  Solar Η2100 από 
αλουµίνιο , πολύ υψηλής αντοχής και εργασίες 
συναρµολόγησης, 10 χρόνια εγγύηση 

ΣΕΤ 23150 

3 
Οπλισµένο σκυρόδεµα για τις βάσεις της εταιρίας 
Alumil Solar Η 2100 µε αντοχή σε υψηλά φορτία 
ανέµου βάσει στατικής µελέτης . 

70m³ 12800 

4 

∆ιάνοιξη χαντακιών για την όδευση καλωδίων, 
επαναφορά εδάφους στην αρχική κατάσταση, 
διαµόρφωση κλήσης οικοπέδου για τα όµβρια νερά µε 
γκρειτερ . 

ΣΕΤ 3900 

5 ∆ιαµόρφωση οικοπέδου ΣΕΤ 13730 

6 
Προµήθεια και επίστρωση 3Α συνολικού κυβισµού 
95m³ 

ΣΕΤ 3500 

7 
Inverter KACO 6650xi, 7 χρόνια εγγύηση , υψηλός 
βαθµός απόδοσης , Γερµανίας 

12 25800 

8 

Σύστηµα καταγραφής και τηλεπίβλεψης KACO pro LOG, 
µε ενσωµατωµένο σύστηµα επικοινωνίας µέσω GSM και 
των παρελκοµένων αισθητηρίων περιβάλλοντος και Φ/Β 
συλλεκτών 

1 2100 
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9 

Γείωση Φ/Β Σταθµού: Περιµετρική γείωση Φ/Β σταθµού 
(Ταινία Cu, Στηρίγµατα, λοιπά υλικά), Ηλεκτρόδια 
Γείωσης, Ισοδυναµικές συνδέσεις µεταλλικών 
κατασκευών και οικίσκου, Τριγωνική γείωση 
παροχέτευσης ∆ΕΗ (συµπεριλαµβάνεται µέτρηση 
αντίσταση γείωσης µε ειδικό γειωσώµετρο) 

Κατ, 
αποκοπή 

2790 

10 

Καλωδίωση DC (ειδικά καλώδια µε µόνωση σιλικόνης 
,UV προστασία) – Ειδικούς στεγανούς συνδέσµους 
Multicontact (MC). Καλωδίωση Ισχύος AC (τύπος 
καλωδίου ΝΥΥ), καλώδια επικοινωνίας , σωληνώσεις, 
φρεάτια, αναµονές για τη διέλευση καλωδίων συστήµατος 
συναγερµού και εξωτερικού φωτισµού. 

Κατ, 
αποκοπή 

4450 

11 

Πίνακες Προστασίας Εισόδου – Εξόδου Inverters µε 
αντικεραυνική προστασία (Surge Arrestors), 
ηλεκτροµαγνητική προστασία και ενσωµατωµένο 
διακόπτη διαφυγής έντασης (∆∆Ε). 

3 3950 

12 

(Κεντρικός) Πίνακας διασύνδεσης µε ∆ΕΗ: 
ηλεκτροµαγνητική και αντικεραυνική προστασία, 
διακόπτη διαφυγής έντασης και µε ενσωµατωµένο 
πολλαπλό όργανο ηλεκτρονικής ένδειξης των 
ηλεκτρικών µεγεθών. 

Κατ, 
αποκοπή 

1900 

13 
Γαλβανισµένες (εν θερµώ) βάσεις για την 
εγκατάσταση των Inverters και Πινάκων Προστασίας 
στις µεταλλικές κατασκευές. 

Κατ, 
αποκοπή 

550 

14 
Καλωδίωση παροχής (Νο: 5) από κεντρικό πίνακα 
µετρητή _ΕΗ µετά του αγωγού γείωσης βάσει των 
απαιτήσεων ∆ΕΗ. (**) 

Κατ, 
αποκοπή 

930 

15 
ISOBOX διαστάσεων 2.6 X 3.1 µ , Ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, µετά της µεταφοράς 

Κατ, 
αποκοπή 

3800 

16 
Εργασίες εγκατάστασης – διασύνδεσης 
φωτοβολταϊκού σταθµού (όπως περιγράφεται 
παρακάτω). 

Κατ, 
αποκοπή 

14350 

17 
Περίφραξη φ/β σταθµού βάση προδιαγραφών στ 2µ 
ύψος και επιπλέον 20εκατοστα µε αγκαθωτό σύρµα 

Κατ, 
αποκοπή 

10500 

18 
Σύστηµα συναγερµού µε ενσωµατωµένο καταγραφικό 
αισθητήρια κίνησης µαγνητικές επαφές isobox cctv 
κάµερες και παρελκόµενα. Εξωτερικοί προβολείς hqi 

6 9800 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300000 

  

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 19% (όπου δεν υφίσταται απαλλαγή) 

Η οικονοµική προσφορά έχει ισχύ 1 µήνα. 

Στη παραπάνω τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος για τη διασύνδεση του σταθµού στο δίκτυο 

χαµηλής τάσης που ανέρχεται στο ποσό των 7.875,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 19%) 
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Η παραπάνω τιµή περιλαµβάνει: 

• Μελέτη εφαρµογής (∆ΩΡΕΑΝ) 

• Συναρµολόγηση βάσεων βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στις µεταλλικές βάσεις. 

• Σύνδεση εν σειρά των συλλεκτών σύµφωνα µε τα µέγιστα επιτρεπτά όρια τάσεως αυτών αλλά και των 

µετατροπέων (επιβεβαίωση καλής λειτουργίας από το τεχνικό τµήµα της SMA Hellas). 

• Εγκατάσταση συστήµατος γείωσης (µέτρηση αντίστασης γείωσης). 

• Εγκατάσταση µετατροπέων (Inverters DC/AC) και πινάκων διανοµής – προστασίας. 

• Ισοδυναµικές συνδέσεις γείωσης όλου του εξοπλισµού. 

• Σύνδεση του σταθµού µε το δίκτυο διανοµής ∆ΕΗ, βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών. 

• Μετρήσεις απόδοσης - πιστοποίηση καλής λειτουργίας, εγκατάσταση και ρύθµιση συστήµατος 

επικοινωνίας και επίβλεψης του Φ/Β σταθµού µέσω του λογισµικού και του συστήµατος ασύρµατης 

επικοινωνίας της SMA. 

• Έξοδα διαµονής του προσωπικού στον πλησιέστερο οικισµό. 

• Τελικός έλεγχος εγκατάστασης – σύνδεση στο δίκτυο. 

Στις παραπάνω δαπάνες δεν συµπεριλαµβάνονται: 

• Προστασία, φύλαξη και ασφάλιση του εξοπλισµού. 

• Αναγκαία έργα υποδοµής για διασύνδεση µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. 

• Ασφάλιση του σταθµού 

Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εγκατάστασης και κατασκευής, εκτελείται λεπτοµερής 

έλεγχος όλων των κρίσιµων σηµείων και ελέγχεται η καταλληλότητα σύνδεσης στο δίκτυο. 

Ρύθµιση και εκκίνηση λειτουργίας Φ/Β σταθµού 

Το Φ/Β σύστηµα πριν την τελική του παραλαβή υποβάλλεται σε δοκιµές, ενώ γίνονται όλες οι 

απαραίτητες ρυθµίσεις παρουσία τεχνικού της Αέναος Ενεργειακά Συστήµατα, προκειµένου να 

διασφαλίζεται η συµβατότητα µε τις απαιτήσεις της ∆.Ε.Η. και διασύνδεση µε τον πίνακα της ∆.Ε.Η. 
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Τα κλιµατολογικά δεδοµένα και ο επιλεγµένος εξοπλισµός εισάγονται ως δεδοµένα στο 

λογισµικό προσοµοίωσης παραγωγής ενέργειας της µονάδας το οποίο και ελέγχει την ορθότητά της 

συνδεσµολογίας σε σχέση µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής. Στη συνέχεια, βασισµένο σε 

ωριαία ανάλυση για περίοδο ενός έτους προϋπολογίζει τις ενδεικτικές ετήσιες ενεργειακές απολαβές. Ο 

υπολογισµός γίνεται στη µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική πάνω στην επιφάνεια των 

πάνελ. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι απώλειες καλωδιώσεων συνεχούς ρεύµατος, οι συντελεστές 

απόδοσης των µετατροπέων και οι καλωδιώσεις εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι να παραδοθεί η 

ενέργεια στο δίκτυο. 

Το έργο έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους. Για τον εξοπλισµό ισχύουν όλες οι επί µέρους 

εγγυήσεις των κατασκευαστών και οι όροι αυτών όπως επισυνάπτονται στα παραρτήµατα των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Για το έργο ορίζεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 1 µηνών δεδοµένης της διαθεσιµότητας όλων 

των κύριων υλικών. 

Τέλος η Αέναος Ενεργειακά Συστήµατα κατόπιν συµφωνίας είναι σε θέση να προσφέρει ειδικά 

πακέτα υπηρεσιών ολοκληρωµένης λειτουργίας και συντήρησης του σταθµού . 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις . 

 

Με εκτίµηση,    

                                                                           Για την Αέναος Ενεργειακά Συστήµατα Nίκος Σηφάκης 

Γεν. ∆ιευθυντής 

Ηλεκ/γος – Μηχ/κός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 

Σύγκριση των θέσεων εργασίας ανά τεχνολογία : 
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Τεχνολογία Εργατοέτη ανά Μεγαβάτ 

Λιθάνθρακας 18,25 

Φωτοβολταϊκά 50 

Αιολικά (τα µισά εργατοέτη αφορούν τοπική απασχόληση) 17,7 

Βιοµάζα 47,7 

Γεωθερµία 56,2 

Ηλιοθερµικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 28 

Μικρά Υδροηλεκτρικά 12,6-26,7 

 

                                                                                                                             Πηγή: Greenpeace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας τιµών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ: 
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Παραγωγή ενέργειας από : Τιµή ενέργειας (€/ΜWh ) 
 

 ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 

Αιολική ενέργεια 75,82 87,42 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 92,82  

Υδραυλική ενέργεια από µικρά 
Υδροηλεκτρικά 

75,82 87,42 
 

Ηλιακή ενέργεια από 
φωτοβολταϊκά 
ισχύος µικρότερη από 100ΚW 

452,82 502,82 
 

Ηλιακή Ενέργεια από 
φωτοβολταϊκά µε 
ισχύ µεγαλύτερη από 100ΚW 

402,82 452,82 
 

Ηλιακή ενέργεια από µονάδες 
άλλης 
Τεχνολογίας 

232,82 252,82 
 

Γεωθερµική ενέργεια, Βιοµάζα, 75,82 87,42 
 

 

                                      Πηγή : Σύνδεσµος ηλεκτροπαραγωγών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

 


