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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
  

Η χρήση και η διάδοση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν έχει φτάσει 
ακόµα στο αναµενόµενο επίπεδο. Αυτό φαίνεται να συµβαίνει γιατί οι µέχρι σήµερα 
προσπάθειες για τη διάδοση της χρήσης των ΑΠΕ έχουν υπό-εκτιµήσει το δυναµικό 
χαρακτήρα των «νέων συνθηκών» της ενεργειακής αγοράς, όπως διαµορφώνονται 
σήµερα, δηλαδή της αυξανόµενης ροπής προς την απελευθέρωση των ενεργειακών 
αγορών και των προσπαθειών για µείωση των αρνητικών επιδράσεων του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ήδη σύµφωνα µε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της 
ευρωπαϊκής επιτροπής η πρόοδος είναι ανεπαρκής και οι στόχοι που είχαν τεθεί είναι 
µάλλον απίθανο να επιτευχθούν. Η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης δεν 
αποτελεί επιλογή. Οι τρέχουσες τάσεις και οι προβολές τους στο µέλλον 
καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειές µας δεν επαρκούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωµατική έχει σα σκοπό τη διαµόρφωση 
µεθοδολογίας που θα διερευνήσει τις επιπτώσεις των παραπάνω νέων παραµέτρων 
στην υποστήριξη αποφάσεων προώθησης των Α.Π.Ε. Η µεθοδολογία αυτή θα 
ενσωµατώνει την αποτελεσµατική σύνθεση της οικονοµικής, τεχνολογικής και 
κοινωνικής διάστασης της ενεργειακής αγοράς, το συνυπολογισµό των 
χαρακτηριστικών όλων των εµπλεκοµένων καθώς και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία (προγράµµατα 
υποστήριξης και τεχνολογικές δυνατότητες) για µία συστηµατική προσέγγιση 
ολόκληρου του ενεργειακού συστήµατος. Σκοπός είναι η συµπληρωµατική βοήθεια 
ώστε να προωθείται το σωστό φάσµα τεχνολογιών και προγραµµάτων από ένα 
µεγάλο πλήθος επιλογών, κάθε µία από τις οποίες συνεισφέρει µε διαφορετικό τρόπο 
στις ενεργειακές επιδιώξεις που πρέπει να επιτευχθούν. Aπό το φάσµα αυτό τα κράτη 
µέλη θα µπορούν να επιλέγουν και να υιοθετούν τον κατάλληλο συνδυασµό ανάλογα 
µε το ενεργειακό µείγµα που προτιµούν, τις πρώτες ύλες και τις δυνατότητες 
εκµετάλλευσης που διαθέτουν εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα στους επιχειρηµατικούς 
κύκλους τη βεβαιότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να λάβουν τις 
επενδυτικές τους αποφάσεις. 
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ABSTRACT 

 
 
 
  

Renewable Energy Sources, their use and their intrusion, have not reached yet a 
satisfactory point. This seems to be due to the up until today underestimation of the 
dynamic new features of the market for energy, as this is currently being developed; 
towards the liberalization of the energy sectors and the organized efforts to minimize 
the negative repercussions of the “global warming” effect.Yet, the European 
Commission has recently declared the inadequacy of the developments in that area 
as well as the extreme difficulty to cope with the targets once put forward. To remain 
inact now is not a realistic attitude. The modern developments and their depiction in 
the future demonstrate that our efforts so far simply have not been enough. 
 
In that respect, this dissertation sets as its goal to develop a certain methodology 
capable to identify how all these undesirable new developments could or rather shall 
promote the policy of Renewable Energy Sources. This methodology will encompass 
first, the efficient compilation of all economic, technological and sociological 
dimensions of the energy sector, second, the characteristics of all parties involved in 
these projects and third, the efficient use of all tools that the State can make use of 
(promotion programmes and technological capabilities) so that the energy sector in its 
entirety could be systematically scrutinized. The target of this project is to assist, even 
slightly, in the promotion of the correct technologies and programmes, selected from a 
wide range of possible solutions, each one of which could possibly contribute to the 
energy targets set but through a different spectrum. Ultimately, the countries could 
adopt the optimal compilation depending on the energy “group” of their like, the raw 
materials and their capabilities to make use of this technology providing at the same 
time the economic entities involved with the desired secure environment for their 
investment decisions.         
 
      

 
 
 

 

 
 

KEY WORDS 
 
 

  

Sustainable Development, Climate Change, Liberation of Energy Markets, Emission 
of Greenhouse Gases, Kyoto Protocol, Decision support, Promotion of Renewable 
Energy Sources, Rationalization, Evaluation, Synthesis 

 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 7

 
 

Πίνακας Περιεχοµένων 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 

1.1 Εισαγωγή-Αντικείµενο και Στόχος ∆ιπλωµατικής Εργασίας 10 

1.2 ∆οµή Τεύχους ∆ιπλωµατικής Εργασίας 12 

1.3 Φάσεις Εκπόνησης  ∆ιπλωµατικής Εργασίας 14 

2.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α.Π.Ε 15 

2.1 Εισαγωγή 16 

2.2 Φιλοσοφία Προσέγγισης 16 

2.3 ∆ιαδικασία Προσέγγισης 18 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  21 

3.1 Εισαγωγή 22 

3.2 Κατηγορίες Τύπων Προγραµµάτων 23 

3.3 Κατηγορίες Τύπων Τεχνολογιών 27 

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 34 

4.1 Εισαγωγή 35 

4.2 Τεχνολογίες ΑΠΕ στην Ελλάδα 36 

4.3 Προγράµµατα ΑΠΕ στην Ελλάδα 42 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ 51 

5.1 Μείωση Εκποµπών Αερίου του Θερµοκηπίου 52 

5.2 Μείωση των Επιδράσεων στο Φυσικό Περιβάλλον 56 

5.3 Βιώσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη, Ανταγωνιστηκότητα, Επιχειρηµατικότητα 

και Απασχόληση µέσω της Αύξησης της Προσφοράς Εργασίας 

59 

5.4 Τοπική Περιφερειακή και Οικονοµική Ανάπτυξη 65 

5.5 Χαµηλές Τιµές Αγοράς Ενέργειας 69 

5.6 Ενεργειακή Ασφάλεια και Επάρκεια 69 

5.7 Συµπεράσµατα 71 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ 74 

6.1 Εισαγωγή 75 

6.2 Aξιολόγηση των Προγραµµάτων 76 

6.3 Αξιολόγηση των Τεχνολογιών 87 

6.4 Παρατηρήσεις επί της Εφαρµογής του Πλαισίου για τα Βάρη 96 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 8

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 101 

7.1 Συµπεράσµατα 102 

7.2 Προοπτικές 103 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 105  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 9

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 10

1 Εισαγωγή 

  

 
1.1 Εισαγωγή-Αντικείµενο και Στόχος ∆ιπλωµατικής 

  

Οι µορφές των ανανεώσιµων πηγών (ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια, ο άνεµος - αιολική 
ενέργεια, οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, η γεωθερµία - γεωθερµική ενέργεια, 
η βιοµάζα, οι θάλασσες, η εξοικονόµηση ενέργειας) εµφανίζουν τα κάτωθι 
πλεονεκτήµατα: 

� Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση της 
εξάρτησης από τους εξαντλήσιµους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους.  

� Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο.  

� Είναι γεωγραφικά διεσπαρµένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 
συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήµατα υποδοµής και 
µειώνοντας τις απώλειες µεταφοράς ενέργειας.  

� ∆ίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης µορφής ενέργειας που είναι 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα 
χαµηλών θερµοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), 
επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιµοποίηση των ενεργειακών πόρων.  

� Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται 
από τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των 
συµβατικών καυσίµων.  

� Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης των ΑΠΕ διατίθενται σε µικρά µεγέθη και έχουν 
µικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της 
προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας, µε επαναλαµβανόµενα συστήµατα σε 
πολλές περιπτώσεις.  

� Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δηµιουργώντας πολλές θέσεις 

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 επενδύσεων που στηρίζονται στη συµβολή των ΑΠΕ 
(π.χ θερµοκηπιακές καλλιέργειες µε γεωθερµική ενέργεια). 

� Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι 
γενικά αποδεκτή από το κοινό. 
 

Όντως, οι ΑΠΕ µπορούν να ιδωθούν ως ένας κλάδος που προσφέρει δυνατότητες 
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και της ρύπανσης, ελάττωσης των 
εισαγωγών ορυκτών καυσίµων, αξιοποίησης τοπικών και αποκεντρωµένων 
ενεργειακών πηγών, τόνωσης των παγκοσµίως πρωτοπόρων βιοµηχανιών υψηλής 
τεχνολογίας καθώς και επίτευξη των υπόλοιπων στόχων ως προς την αειφορία και 
την ανταγωνιστικότητα. Στην προσπάθεια όµως επιλογής των κατάλληλων 
προτάσεων προώθησης που είναι απαραίτητες για την αναδιαµόρφωση της αγοράς 
ενέργειας στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ  η πολιτεία έχει στη διάθεσή της ένα 
πλήθος επιλογών ΑΠΕ, κάθε µία από τις οποίες συνεισφέρει µε διαφορετικό τρόπο 
στις ενεργειακές επιδιώξεις που πρέπει να επιτευχθούν.  

Συνεπώς, η επιλογή των κατάλληλων ΑΠΕ για την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων της ΕΕ αποτελεί αναπόφευκτα µια πολύπλοκη διαδικασία, όπως 
επισηµαίνεται άλλωστε και από τον Collier [40] που διαπιστώνει ότι κατά την τελευταία 
δεκαετία υπήρξε πολύ µικρή πρόοδος σχετικά µε την διείσδυση των ΑΠΕ στην (ΕΕ), 
παρόλο που ένας αριθµός οδηγιών τέθηκε σε εφαρµογή. 

Μάλιστα σύµφωνα µε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής η 
πρόοδος είναι ανεπαρκής και οι στόχοι που είχαν τεθεί είναι µάλλον απίθανο να 
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επιτευχθούν. Η διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης δεν αποτελεί επιλογή. Οι 
τρέχουσες τάσεις και οι προβολές τους στο µέλλον καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειές 
µας δεν επαρκούν. Η αδυναµία επίτευξης του στόχου οφείλεται σε διάφορους λόγους. 
Παρότι το κόστος των περισσότερων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας φθίνει – σε 
ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις αρκετά θεαµατικά – στο σηµερινό στάδιο εξέλιξης της 
ενεργειακής αγοράς οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συχνά δεν πρόκειται να 
αποτελέσουν βραχυπρόθεσµα τις λιγότερο δαπανηρές ενεργειακές λύσεις. Το 
γεγονός ιδίως ότι το εξωτερικό κόστος δεν συµπεριλαµβάνεται συστηµατικώς στις 
τιµές της αγοράς προσδίδει οικονοµικώς αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα στα ορυκτά 
καύσιµα σε σύγκριση προς τις ανανεώσιµες πηγές. Υπάρχουν και άλλοι σηµαντικοί 
λόγοι για τους οποίους η ΕΕ δεν θα εκπληρώσει τους στόχους της για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η πολυπλοκότητα, η νεωτερικότητα και ο 
αποκεντρωµένος χαρακτήρας των περισσότερων εφαρµογών ανανεώσιµης ενέργειας 
έχουν ως αποτέλεσµα πολυάριθµα διοικητικά προβλήµατα. Σηµειώνονται εν 
προκειµένω οι ασαφείς και αποθαρρυντικές διαδικασίες αδειοδότησης για τον 
προγραµµατισµό, την κατασκευή και τα συστήµατα λειτουργίας, διαφορές στα 
πρότυπα και την πιστοποίηση και ασύµβατα µεταξύ τους συστήµατα δοκιµαστικών 
ελέγχων των τεχνολογιών για τις ανανεώσιµες πηγές. Πολλά είναι επίσης τα 
παραδείγµατα αδιαφανών και µεροληπτικών κανονιστικών διατάξεων για την 
πρόσβαση στο δίκτυο, καθώς και γενικής έλλειψης ενηµέρωσης σε όλα τα επίπεδα, 
όπου περιλαµβάνονται οι πληροφορίες στους προµηθευτές, τους πελάτες και τους 
εγκαταστάτες. Επίσης παρατηρείται  έλλειψη συνεργασίας ανάµεσα στα ερευνητικά 
κέντρα, στα πανεπιστήµια και στους ειδικούς οργανισµούς συµπληρώνοντας µια 
εικόνα διασκορπισµένων, κατακερµατισµένων και ανεπαρκών δυνατοτήτων, καθώς 
δεν αξιοποιείται και ο συνενωτικός ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον τοµέα της ενέργειας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν συµβάλει στην 
ανεπαρκή ανάπτυξη των κλάδων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [1]. 

Η διαδικασία αυτή καθίσταται ακόµα δυσκολότερη λαµβάνοντας υπόψη την πολλές 
φορές ανεπαρκή και µη συµµετρική πληροφορία, τις αντιφατικές επιδιώξεις και τις 
αντικρουόµενες απόψεις των εµπλεκοµένων. Άλλωστε, τόσο η αειφορία, όσο και η 
ασφάλεια εφοδιασµού και η ανταγωνιστικότητα είναι αφηρηµένες, σύνθετες και 
πολλές φορές ακαθόριστες έννοιες, που δύσκολα µπορούν να οριστούν ή να 
µετρηθούν . 

Προκειµένου λοιπόν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να καταστούν «το εφαλτήριο» 
για να επιτευχθεί ο διπλός στόχος αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασµού και 
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, είναι σαφές ότι απαιτείται να 
αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο η ΕΕ προωθεί τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Απαιτείται ενδυνάµωση και διεύρυνση του σηµερινού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ 
έτσι που το εν λόγω πλαίσιο [4] να: 

� Βασίζεται σε µακροπρόθεσµους υποχρεωτικούς στόχους και να είναι σταθερό. 

� Προβλέπει µεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισµό στόχων που να καλύπτουν όλους 
τους κλάδους. 

� Είναι σφαιρικό, περιλαµβάνοντας ιδίως τη θέρµανση και ψύξη. 

� Προβλέπει συνεχείς προσπάθειες για την εξάλειψη αδικαιολόγητων εµποδίων στην 
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

� Συνεκτιµά περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. 

� Εξασφαλίζει την οικονοµική αποδοτικότητα των ασκούµενων πολιτικών. 

� Συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά ενέργειας. 

Με το πλαίσιο αυτό αποσκοπείτε η δηµιουργία πραγµατικής ενεργειακής  εσωτερικής 
αγοράς όπου θα έχουν τη δυνατότητα να ευδοκιµήσουν οι τεχνολογίες ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Η πολιτική αυτή θα εξασφαλίσει στους επιχειρηµατικούς κύκλους τη 
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βεβαιότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να λάβουν τις επενδυτικές τους 
αποφάσεις, ενώ παράλληλα θα παρέχει στα κράτη µέλη την ευελιξία που χρειάζονται 
για να στηρίξουν την πολιτική αυτή σύµφωνα µε τις εθνικές τους ιδιαίτερες συνθήκες. 
Η πρόκληση είναι τεράστια, αλλά µε αποφασιστικότητα και συνδυασµένες 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 
προτεινόµενος στόχος, υπό την παραδοχή ότι η ενεργειακή βιοµηχανία θα αναλάβει 
πλήρως το µερίδιο που της αναλογεί στο εγχείρηµα αυτό. Πρέπει η ΕΕ να  παγιώσει 
την παγκόσµια πρωτοπορία της στον τοµέα των ΑΠΕ και λαµβάνοντας υπόψη τον 
αυξηµένο διεθνή ανταγωνισµό η επίτευξη του στόχου της προώθησης των 
ανανεώσιµων πηγών συνεπάγεται σηµαντικές προκλήσεις για την Ευρώπη. Ο 
παγκόσµιος µάλιστα χαρακτήρας της ενεργειακής αυτής πρόκλησης και οι µαζικές 
επενδύσεις που απαιτούνται σε παγκόσµια κλίµακα αποτελούν ευκαιρία όσον αφορά 
την ανάπτυξη και απασχόληση. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας εκτιµά ότι 16 τρις. 
ευρώ θα πρέπει να επενδυθούν σε υποδοµές ενεργειακού εφοδιασµού παγκοσµίως 
µέχρι το 2030.Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού αντιπροσωπεύει δυναµικό 
εξαγωγών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
αποτελέσει την εµπροσθοφυλακή αυτής της παγκόσµιας προσπάθειας. 

Συνεπώς, έντονη διαφαίνεται η ανάγκη για τη διατύπωση µίας ολοκληρωµένης 
µεθοδολογίας διαµόρφωσης και αξιολόγησης προτάσεων προώθησης ΑΠΕ, στο 
πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή διαµορφώνεται από 
την απελευθέρωση και την κλιµατική αλλαγή. Η χρησιµότητα µιας τέτοιας 
µεθοδολογίας θα είναι ουσιαστική αν βασίζεται σε µια «συστηµατική» προσέγγιση, η 
οποία θα µπορεί να καλύψει την ανάγκη για το σαφή καθορισµό και την κατανόηση 
της σχέσης των επιδιώξεων της πολιτικής εξουσίας, των προγραµµάτων και των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης και 
αξιοποίησης τους, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την κοινωνικοοικονοµική διάσταση 
αλλά και τα ενδιαφέροντα των εµπλεκοµένων της ενεργειακής αγοράς. Ενώ επίσης 
δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα χρησιµεύσουν 
για να χρίζονται «νικητές»  κάποιες από τις τεχνολογίες ΑΠΕ, θα πρέπει ωστόσο να 
βοηθάει συµπληρωµατικά ώστε να προωθείται το σωστό φάσµα τεχνολογιών, από το 
οποίο τα κράτη µέλη θα µπορούν να επιλέγουν και να υιοθετούν τον κατάλληλο 
συνδυασµό ανάλογα µε το ενεργειακό µείγµα που προτιµούν, τις πρώτες ύλες και τις 
δυνατότητες εκµετάλλευσης που διαθέτουν. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του προτεινόµενου 
µεθοδολογικού πλαισίου (RE2S), το οποίο δίνει τη βάση για την αναγνώριση όλων 
παραµέτρων του προβλήµατος και ανάλυση των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Στη 
συνέχεια αναλύεται η φιλοσοφία και η διαδικασία ανάπτυξης του προτεινόµενου 
µεθοδολογικού πλαισίου και οι επιµέρους συνιστώσες του. Επιπλέον, παρουσιάζεται 
σύντοµα το πληροφοριακό σύστηµα το οποίο αναπτύχθηκε µε βάση την προτεινόµενη 
µεθοδολογία και το οποίο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο 
υποστήριξης αποφάσεων για τη προώθηση των ΑΠΕ. Κλείνουµε µε την παρουσίαση 
των συµπερασµάτων που απορρέουν από την παραπάνω ανάλυση. 

 

 
1.2 ∆οµή Τεύχους ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει την παρακάτω δοµή: 

Αρχικά, υπάρχει µια σύντοµη περίληψη της διπλωµατικής εργασίας, στην οποία 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σηµεία της. Η περίληψη αυτή υπάρχει και στην 
Αγγλική γλώσσα. Στην συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας περιεχοµένων της εργασίας. 
Τέλος, ακολουθεί η διπλωµατική εργασία, που αποτελείται από 7 κεφάλαια. 
Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόµενο κάθε κεφαλαίου 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Πρόκειται για το παρόν κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θέµα της 
εργασίας και οι φάσεις εκπόνησης της. 

Κεφάλαιο 2: Μεθολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων Α.Π.Ε 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη του προτεινόµενου µεθοδολογικού 
πλαισίου το οποίο αποτελεί τη βάση για τη µοντελοποίηση των τριών βασικών 
στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Γίνεται ανάλυση της φιλοσοφίας της προσέγγισης 
που ακολουθείται στη µεθοδολογία η οποία περιλαµβάνει τρία τµήµατα, της 
οργάνωσης, της αξιολόγησης και της σύνθεσης. Τέλος γίνεται µια λεπτοµερή 
περιγραφή της διαδικασίας. 

Κεφάλαιο 3: Οργάνωση Βασικών Χαρακτηριστικών Προβλήµατος 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των βασικών 
εργαλείων ΑΠΕ, τόσο των τεχνολογιών όσο και των προγραµµάτων. Η οργάνωση 
αυτή γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρώπης. Στη συγκεκριµένη διατριβή γίνεται  επικέντρωση στον τοµέα του 
ηλεκτρισµού. 

Κεφάλαιο 4: Oι Α.Π.Ε Στην Ελλάδα 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια λεπτοµερής καταγραφή της κατάστασης σήµερα στην 
Ελλάδα όσον αφόρα τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στην αρχή παρουσιάζεται η 
κατάσταση για τις τεχνολογίες και ακολουθούν τα κυριότερα προγράµµατα από το 
πρόσφατο παρελθόν αλλά και το σήµερα που αποτελούν τα σηµαντικότερα βήµατα 
για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών. 

Κεφάλαιο 5: Ενεργειακές Επιδιώξεις 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των έξι σηµαντικών ενεργειακών επιδιώξεων. 
Αυτές είναι οι: «Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου», «Μείωση των επιδράσεων 
στο φυσικό περιβάλλον», «Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, 
επιχειρηµατικότητα,  και απασχόληση», «Τοπική και περιφερειακή οικονοµική 
ανάπτυξη», «Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας», «Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια». 
∆ίνεται έµφαση πως στην Ελλάδα αναλύονται. 

Κεφάλαιο 6: Εφαρµογή του Πλαισίου 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εφαρµογή του πλαισίου για τρεις χώρες, αυτές της 
Ελλάδας, της ∆ανίας και της Γερµανίας αξιολογώντας και για τις τρεις τη βαρύτητα 
των έξι ενεργειακών επιδιώξεων και την απόδοση που έχουν πρώτα τα προγράµµατα 
και στη συνέχεια οι τεχνολογίες στην προσπάθεια εκπλήρωσης αυτών των 
επιδιώξεων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής και οι συγκριτικοί 
πίνακες Ελλάδας-∆ανίας και Ελλάδας-Γερµανίας. Επίσης γίνονται παρατηρήσεις για 
τις τιµές των συντελεστών βαρύτητας των ενεργειακών επιδιώξεων που 
χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή ενώ µε βάση τα αποτελέσµατα από την 
αξιολόγηση και την εφαρµογή του πλαισίου  γίνεται και η σύνθεση ολοκληρωµένων 
προτάσεων προώθησης Α.Π.Ε, µε βάση τα ενδιαφέροντα των εµπλεκοµένων της 
ενεργειακής αγοράς σε κάθε χώρα. 

Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα-Προοπτικές 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται µερικά συνοπτικά συµπεράσµατα από τη µελέτη 
που προηγήθηκε και την εφαρµογή του πλαισίου, ενώ καταγράφονται κάποιες 
προοπτικές τόσο για την περαιτέρω ενίσχυση της µεθοδολογίας, όσο και για τις 
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ευρύτερες δυνατότητες χρησιµοποίησης της προτεινόµενης προσέγγισης σε 
περισσότερα θέµατα ενεργειακής πολιτικής. 

 
1.3 Φάσεις Eκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

  

Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Φεβρουαρίου 
2007 και Oκτωβρίου 2007 και η πορεία αυτής ακολούθησε τις εξής φάσεις, που 
παρουσιάζονται παρακάτω στο σχήµα (σχήµα 1.1). 

Στην αρχή έγινε µια ανάλυση της κατάστασης στην Ευρώπη µε προσδιορισµό της 
κατάστασης όσον αφορά τις ανανεώσιµες πηγές και των κινδύνων µη εκπλήρωσης 
των στόχων που έχουν τεθεί από τη προβληµατική προώθηση που εφαρµόζεται. Στη 
συνέχεια οργανώσαµε και περιγράψαµε αναλυτικά όλα τα εργαλεία προώθησης των 
ΑΠΕ  τόσο τις τεχνολογίες όσο και τα προγράµµατα. Για την εφαρµογή του πλαισίου 
µας χρησιµοποιήσαµε τις έξι ενεργειακές επιδιώξεις όπως οι αυτές παρουσιάστηκαν 
από τους Doukas et al και έγινε αναλυτική παρουσίαση τους για την Ελλάδα. Η 
αξιολόγηση ενεργειακών επιδιώξεων και αποδόσεων σε κάθε χώρα (Ελλάδα-∆ανία-
Γερµανία) απαιτούσε µια ουσιαστική διερεύνηση της κατάστασης και για τις τρεις 
χώρες στο θέµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Για την Ελλάδα ειδικά έγινε 
λεπτοµερής καταγραφή της κατάστασης σήµερα τόσο για τις τεχνολογίες όσο και τα 
προγράµµατα. Ακολούθησε η εφαρµογή του πλαισίου και η καταγραφή των 
αποτελεσµάτων και η συγκριτική παρουσίαση για τις τρεις χώρες. Τέλος έγινε ο 
απαραίτητος σχολιασµός των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 
βοήθησαν στη σύνθεση προτάσεων προώθησης ξεχωριστά για κάθε χώρα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1. Φάσεις Εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

 

Φάση  1
η
  

Φάση 2η  

Φάση 3
η
  

Aνάλυση της Προβληµατικής της Αποτελεσµατικής 

Προώθησης των ΑΠΕ 

Οργάνωση των Βασικών Εργαλείων Προώθησης, 

Προγραµµάτων και Τεχνολογιών 

∆ιερεύνηση της Κατάστασης σε Ελλάδα, ∆ανία και 

Γερµανία, Καταγραφή Ενεργειακών Επιδιώξεων 

Αξιολόγηση Βαρύτητας Ενεργειακών Επιδιώξεων 

και Αποδόσεων – Εφαρµογή του Πλαισίου 

Σχολιασµός των Αποτελεσµάτων – Σύνθεση 

Προτάσεων Προώθησης 

Φάση 4
η
  

Φάση 5
η
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2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων Προώθησης ΑΠΕ  

  

 
2.1. Εισαγωγή 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη του προτεινόµενου µεθοδολογικού 
πλαισίου το οποίο αποτελεί τη βάση για τη µοντελοποίηση των τριών βασικών 
στόχων της ενεργειακής πολιτικής.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντικείµενο της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη 
µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας διαµόρφωσης και αξιολόγησης προτάσεων 
προώθησης ΑΠΕ, στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή 
διαµορφώνεται από την απελευθέρωση και την κλιµατική αλλαγή. Στόχος της 
«συστηµατικής» προσέγγισης στην οποία βασίζεται η προτεινόµενη µεθοδολογία είναι 
να συµβάλει στην διαµόρφωση ενός διαφανούς και συνεπούς πλαισίου υποστήριξης 
των αποφασιζόντων µέσω της αναγνώρισης όλων παραµέτρων του προβλήµατος και 
της ανάλυσης των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.  

Η µεθοδολογία που προτείνεται στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για το σαφή 
καθορισµό και την κατανόηση της σχέσης µεταξύ των ενεργειακών στόχων, των 
προγραµµάτων και των τεχνολογικών δυνατοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη της τα 
ενδιαφέροντα των εµπλεκοµένων της ενεργειακής αγοράς. Επιπλέον, στο παρόν 
πλαίσιο, η διατριβή αυτή στοχεύει, µέσω της ανάπτυξης πολυκριτηριακών 
µεθοδολογιών και συστηµάτων γλωσσικών µεταβλητών [41], να συµβάλλει στην 
υποστήριξη της διαχείρισης πληροφοριών που πολλές φορές είναι από τη φύση τους 
ποιοτικές και χαρακτηρίζονται από υποκειµενισµό και έλλειψη ακρίβειας. Τα 
προτεινόµενα πολυκριτηριακά µοντέλα της παρουσιαζόµενης µεθοδολογίας 
εφαρµόζονται πάνω σε διακριτή και διατεταγµένη κλίµακα και επεξεργάζονται τα 
δεδοµένα µε τρόπο διαφανή και αξιόπιστο, ώστε τα τελικά αποτελέσµατα να είναι 
αντικειµενικά και ρεαλιστικά.  

Τέλος, τονίζεται ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία δεν αποσκοπεί να αντικαταστήσει τα 
ήδη υπάρχοντα αναλυτικά και πολύπλοκα µοντέλα ενεργειακής ανάλυσης και 
σχεδιασµού. Εν αντιθέσει, η γνώση των αποτελεσµάτων των µοντέλων αυτών είναι 
σηµαντική για τον προσδιορισµό των δεδοµένων εισόδου της εφαρµογής της 
παρουσιαζόµενης µεθοδολογίας. 

 

 2.2. Φιλοσοφία Προσέγγισης 

  

Το κριτήρια του µοντέλου είναι σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής 
της Ευρώπης πάντοτε όµως προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της 
Ελλάδος. Tα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν τους κατάλληλους τοµεακούς στόχους και 
τα κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη των συµφωνηµένων γενικών εθνικών στόχων και 
θέτουν ειδικούς στόχους προσαρµοσµένους στην εθνική πολιτική που θα 
εξυπηρετούν τα εθνικά σχέδια δράσης. 

Για να επιτευχθούν επιτυχώς τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων 
εργαλείων: 

� Οι διαθέσιµοι τύποι προγραµµάτων και οι τεχνολογικές επιλογές. 

� Οι τύποι προγραµµάτων και τεχνολογικών δυνατοτήτων που συµβάλουν 
περισσότερο στην επίτευξη  των στόχων. 

� Τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής αγοράς. 

Το µοντέλο έχοντας ως στόχο τη διαµόρφωση και αξιολόγηση προτάσεων 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 17

προώθησης ΑΠΕ, δίνει υψηλή προτεραιότητα στις νέες συνθήκες αγοράς ΑΠΕ  και 
στις νέες ενεργειακές επιδιώξεις. Εισάγει όµως στη µεθοδολογία και ένα καινοτόµο 
στοιχείο, τα χαρακτηριστικά και το βαθµό συνυπολογισµού των εµπλεκοµένων. Πιο 
συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει την  οικονοµική  δύναµη,   
το κέρδος, τη διαθεσιµότητα για ρίσκο και τα κίνητρα που µπορεί να έχουν οι 
εµπλεκόµενοι, όπως επίσης και το βαθµό συνυπολογισµού µε τις τρεις λεκτικές 
βαθµίδες, υψηλός, µέσος και χαµηλός. 

 

 Σχήµα 2.1. Φιλοσοφία Προσέγγισης 

 Συγκεκριµένα, το προτεινόµενο µοντέλο περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα: 

� Οργάνωση (Rationalization): Η πρώτη συνιστώσα αφορά στην οργάνωση των 
χαρακτηριστικών του προβλήµατος. Σε πρώτο επίπεδο οργανώνεται το πρόβληµα της 
διαµόρφωσης προτάσεων προώθησης των ΑΠΕ λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες 
ανάγκες των αποφασιζόντων της ενεργειακής αγοράς, όπως αυτές διαµορφώνονται 
στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και της κλιµατικής αλλαγής. Πιο συγκεκριµένα γίνεται 
κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των βασικών εργαλείων ΑΠΕ, έτσι ώστε να 
µπορέσει να γίνει η εισαγωγή τους στα επόµενα στάδια της µεθοδολογίας. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην κατηγορία ΑΠΕ που στοχεύουν στην παραγωγή ηλεκτρισµού 
καθώς και στους υπόλοιπους τοµείς (παραγωγή θερµότητας, µεταφορές και άλλων 
λοιπών δραστηριοτήτων). Η οργάνωση αυτή γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις επιδιώξεις 
της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, πάντοτε όµως προσαρµοσµένη στις 
ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της Ελλάδος. 

� Αξιολόγηση (Evaluation): Η δεύτερη συνιστώσα αφορά στην αξιολόγηση και των 
δύο (2) εργαλείων προώθησης ΑΠΕ, δηλαδή των προγραµµάτων υποστήριξης, που 
είναι και το άµεσο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία, και των διαθέσιµων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων. Επίσης συνυπολογίζονται οι υψηλές προτεραιότητες µε 
τις βασικές επιδιώξεις του νέου περιβάλλοντος της ενεργειακής αγοράς. 

� Σύνθεση (Synthesis): Τέλος, η τρίτη συνιστώσα αφορά στη σύνθεση των 
εργαλείων υψηλής προτεραιότητας για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων προτάσεων 
προώθησης ΑΠΕ, µε βάση τα ενδιαφέροντα των εµπλεκοµένων της ενεργειακής 
αγοράς. Εισάγεται  βαθµός συνυπολογισµού εµπλεκοµένων (υψηλός, µέσος, 
χαµηλός) και γίνεται σύνθεση αυτών των δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα από την 
διαδικασία αξιολόγησης. 

Τύποι

Προγραµµάτων

Τεχνολογικές

∆υνατότητες

33.. Σύνθεση (SSynthesis)

2.2. Αξιολόγηση (EEvaluation)

11.. Οργάνωση (RRationalization) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Επιδράσεις Αγοράς 

Ενέργειας
Επιδιώξεις

Εµπλεκόµενοι

Τύποι

Προγραµµάτων

Τεχνολογικές

∆υνατότητες

33.. Σύνθεση (SSynthesis)

2.2. Αξιολόγηση (EEvaluation)

11.. Οργάνωση (RRationalization) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Επιδράσεις Αγοράς 

Ενέργειας
Επιδιώξεις

Εµπλεκόµενοι
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 2.3. ∆ιαδικασία Προσέγγισης 

  

Η ακολουθούµενη διαδικασία σε µορφή λογικού διαγράµµατος φαίνεται σχηµατικά στο 

ακόλουθο Σχήµα 2.2. 

 

 

 Σχήµα 2.2. ∆ιαδικασία Προσέγγισης 

 Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά ως ακολούθως: 

� Είσοδος: O υπεύθυνος για την τελική διατύπωση των προτάσεων προώθησης 
ΑΠΕ εισάγει αρχικά όλες τις απαιτήσεις και παραµέτρους για τη διαµόρφωση και 
αξιολόγηση τους.   

� Τύποι Προγραµµάτων: Στο στάδιο αυτό γίνεται εισαγωγή των προτάσεων 
προώθησης ΑΠΕ. Πρέπει εδώ να ληφθούν υπόψη όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές 
δυνατότητες όπου η χρήση ΑΠΕ µπορεί να συνεισφέρει αποδοτικά στους τοµείς  
της παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, στις  µεταφορές  αλλά και  σε άλλες 
λοιπές δραστηριότητες. 

� Αξιολόγηση “2-Tuple Topsis”: Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 
δεδοµένων η διαδικασία προχωράει στην αξιολόγηση τους χρησιµοποιώντας 
πολυκριτηριακή προσέγγιση στηριζόµενη στην επέκταση της «Topsis» µε χρήση 
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γλωσσικών µεταβλητών, µέσω της «απεικόνισης διπλής αναπαράστασης(2-tuple)». 
Επίσης πρέπει να συνυπολογιστούν οι επιδιώξεις λαµβάνοντας υπόψη τις 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις  αλλά και τις νέες συνθήκες  
όπως αυτές προκύπτουν από την απελευθέρωση  της αγοράς ενέργειας και  τις 
κλιµατικές αλλαγές. 

� Λίστα Προτεραιοτήτων (Τύποι Προγραµµάτων): Αφού γίνει η αξιολόγηση, 
διαµορφώνεται η λίστα προτεραιοτήτων (τύποι προγραµµάτων) που οι ΑΠΕ 
µπορούν να συµβάλουν. ∆ιαµορφώνονται στόχοι και ο κάθε ένας από αυτούς 
οδηγεί σε ένα διαφορετικό τύπο προγράµµατος που σκοπό µπορεί να έχει τη 
µείωση των εκποµπών άνθρακα, τη προώθηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης και τη 
µείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίµων. 

� Τεχνολογικές ∆υνατότητες: Στο στάδιο αυτό εισάγονται οι τεχνολογικές 
δυνατότητες σε ότι αφορά τους τοµείς της παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, 
στις µεταφορές αλλά και σε  άλλες λοιπές δραστηριότητες. 

� Αξιολόγηση “Godels Topsis”: Το σύστηµα αξιολογεί τις τεχνολογικές δυνατότητες 
µέσω γλωσσικών µεταβλητών µε σκοπό την αναγνώριση εκείνων που έχουν 
βραχυπρόθεσµη συνεισφορά στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Η 
αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσο πολυκριτηριακής προσέγγισης στηριζόµενη 
στην επέκταση της «Topsis» µε χρήση γλωσσικών µεταβλητών µέσω της χρήσης 
της συνεπαγωγής του «Godels». Όπως και στο προηγούµενο στάδιο αξιολόγησης 
γίνεται εισαγωγή των επιδιώξεων λαµβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες αγοράς 
ενέργειας όπως νέες παράµετροι (απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και κλιµατική 
αλλαγή) και οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.  

� Λίστα Προτεραιοτήτων (Τεχνολογικές ∆υνατότητες): Αφού γίνει η αξιολόγηση, 
διαµορφώνεται η λίστα προτεραιοτήτων µε τις τεχνολογικές δυνατότητες όπου οι 
ΑΠΕ µπορούν να συµβάλουν. Γίνεται αναγνώριση εκείνων των τεχνολογιών που 
έχουν βραχυπρόθεσµη συνεισφορά στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. 

� Εισαγωγή Προτάσεων Προώθησης: Εδώ γίνεται εισαγωγή των τύπων 
προγραµµάτων διαµορφωµένων από τις προτάσεις προώθησης. 

� Βαθµός Συνυπολογισµού Εµπλεκοµένων: Εδώ εισάγεται ο βαθµός 
συνυπολογισµού των εµπλεκοµένων (υψηλός, µέσος, χαµηλός) λαµβάνοντας 
υπόψη χαρακτηριστικά τους όπως την οικονοµική δύναµη, το  κέρδος, τη 
διαθεσιµότητα τους να ρισκάρουν και τα κίνητρα που µπορεί να έχουν. 

� Αξιολόγηση “2-tuple LOWA”: Η αξιολόγηση αυτή είναι βασισµένη στη 
µοντελοποίηση τόσο των εµπλεκοµένων της ενεργειακής αγοράς όσο και των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. Αξιολογεί τα εργαλεία προώθησης ΑΠΕ 
υψηλής προτεραιότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τις προηγούµενες 
συνιστώσες µεθοδολογίας, µε στόχο τη διαµόρφωση προτάσεων προώθησης ΑΠΕ. 
Η σύνθεση γίνεται µέσω γλωσσικών µεταβλητών, µε σκοπό την αναγνώριση 
εκείνων που εξυπηρετούν σε µεγαλύτερο βαθµό τα ενδιαφέροντα των 
εµπλεκοµένων. Η πολυκριτηριακή αυτή προσέγγιση στηρίζεται στον τελεστή 
«LOWA», µε την αναπαράσταση των γλωσσικών µεταβλητών να γίνεται µε βάση 
την «2-tuple» προσέγγιση. 

� Λίστα Προτεραιοτήτων (Προτάσεις Προώθησης): ∆ιαµορφώνεται µια λίστα 
προτεραιοτήτων που περιέχει τις προτάσεις προώθησης ΑΠΕ  

� Μεταβολή Βαθµού Συνυπολογισµού: Αφού έχει διαµορφωθεί η λίστα 
προτεραιοτήτων ο χρήστης έχει την επιλογή να µεταβάλει τον βαθµό 
συνυπολογισµού. Πιο συγκεκριµένα: 

o Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απόκλιση (όχι), τότε επιλέγονται εκείνες οι 
απαιτήσεις µεταβλητών που έχει  επιλέξει ο χρήστης παραπάνω.  
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o Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση (ναι), τότε το σύστηµα δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη για επαναεισαγωγή του βαθµού συνυπολογισµού 
εµπλεκοµένων και το σύστηµα απορρίπτει τα προηγούµενα αποτελέσµατα και 
διαµορφώνει καινούργια. 

� Υλοποίηση Πρότασης Προώθησης: Στο τελικό αυτό στάδιο, ο χρήστης έχει την 
επιλογή να επαναλάβει τις παραπάνω διαδικασίες ή να αποδεχτεί την προτεινόµενη 
πρόταση προώθησης που έχει προκύψει από το µοντέλο. 

Συγκεκριµένα : 

o Στην περίπτωση που η πρόταση έχει ήδη υλοποιηθεί (ναι), τότε ο χρήστης 
επιλέγει την επανάληψη των διαδικασιών του µοντέλου, και η υλοποιηµένη 
πρόταση περνάει στην βάση δεδοµένων «Πρόταση Προώθησης ΑΠΕ».  

o Στην περίπτωση που η πρόταση δεν έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν (όχι), τότε 
γίνεται έξοδος από το σύστηµα και η πρόταση προώθησης είναι στην διάθεση 
του υπευθύνου της µελέτης. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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3 
 Οργάνωση Βασικών Χαρακτηριστικών Προβλήµατος 

  

 
3.1 Εισαγωγή 

  

H EE και όλη η υφήλιος βρίσκονται σε σταυροδρόµι όσον αφορά το µέλλον της 
ενέργειας. Η αλλαγή του κλίµατος, η αυξανόµενη εξάρτηση από το πετρέλαιο και άλλα 
ορυκτά καύσιµα, η αύξηση των εισαγωγών και η ανοδική πορεία του κόστους της 
ενέργειας καθιστούν ευάλωτες τις κοινωνίες και τις οικονοµίες µας. Οι προκλήσεις 
αυτές καθιστούν επιτακτική τη σφαιρική και φιλόδοξη αντιµετώπισή τους. 

Στο σύνθετο σκηνικό της ενεργειακής πολιτικής ο κλάδος των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) ξεχωρίζει ως ο µόνος που προσφέρει τις δυνατότητες µείωσης των 
εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου και της ρύπανσης, αξιοποίησης τοπικών και 
αποκεντρωµένων ενεργειακών πηγών και τόνωσης των παγκοσµίως πρωτοπόρων 
βιοµηχανιών υψηλής τεχνολογίας. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε το 
1997 να επιδιώκει τον στόχο να ανέλθει σε 12% το µερίδιο που καταλαµβάνουν οι 
ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 
2010, δηλαδή διπλασιασµό του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε 
σύγκριση µε το 1997. Έκτοτε, το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχει 
αυξηθεί κατά 55% σε απόλυτα ενεργειακά µεγέθη [6]. 

Παρά την πρόοδο αυτή, από τις πρόσφατες προγνώσεις προκύπτει ότι δεν θα 
επιτευχθεί ο στόχος του 12%. Είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθεί στην ΕΕ µέχρι το 
2010 µερίδιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που να υπερβαίνει το 10%. Η έλλειψη 
νοµικώς δεσµευτικών στόχων για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, το 
σχετικά χαλαρό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών καθώς και η πλήρης έλλειψη νοµικού 
πλαισίου στον κλάδο της θέρµανσης και ψύξης είναι ενδείξεις ότι η πρόοδος οφείλεται 
σε µεγάλο βαθµό στις προσπάθειες που κατέβαλαν µερικά προσηλωµένα στο στόχο 
κράτη µέλη. Ουσιαστική πρόοδος σηµειώθηκε  ωστόσο στον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε βάση την οδηγία σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές που εγκρίθηκε το 2001, και σχεδόν θα εκπληρωθούν οι στόχοι 
που τέθηκαν. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ, όλα τα κράτη µέλη 
θέσπισαν εθνικούς στόχους για το µερίδιο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές [3]. Εάν όλα τα κράτη µέλη επιτύχουν τους 
εθνικούς τους στόχους, το 2010 θα παράγεται από ανανεώσιµες πηγές 21% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ [2]. 

Με τις σηµερινές πολιτικές και τις προσπάθειες που καταβάλλονται, και εφόσον δεν 
µεταβληθούν οι τρέχουσες τάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει µάλλον ποσοστό 
19% µέχρι το 2010. Το ποσοστό αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως µερική µόνο επιτυχία, 
αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµφισβήτητα θα πλησιάσει το στόχο της για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το 2010. Στα δύο έτη που 
παρήλθαν αφότου δηµοσιεύθηκε η τελευταία έκθεση της Επιτροπής, η 
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές (χωρίς την υδροηλεκτρική) αυξήθηκε κατά 
50%. Τα διαφορετικά καθεστώτα για την ηλεκτρική ενέργεια, τα βιοκαύσιµα και την 
θέρµανση και ψύξη που θεσπίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ αντανακλά η εξέλιξη στους τρεις 
αυτούς κλάδους: σαφής αύξηση στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατη 
εκκίνηση ισχυρής αύξησης στα βιοκαύσιµα, χαµηλοί ρυθµοί αύξησης στον κλάδο της 
θέρµανσης και ψύξης. Καθίσταται άρα αναγκαίο η συνέχιση της προσπάθειας της 
οργανωµένης προώθησης τους και τα θεαµατικά αποτελέσµατα από τη χρήση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
αποτελέσουν τον οδηγό και για τους άλλους κλάδους όπου οι ΑΠΕ µπορούν να έχουν 
εφαρµογή για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος του 12%. Προβλήµατα στον κλάδο της 
θέρµανσης και ψύξης όπως έλλειψη κατάλληλης πολιτικής που να περιλαµβάνει 
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στόχους, ανικανότητα να εξαλειφθούν διοικητικοί φραγµοί, έλλειψη ενηµέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά µε τις διαθέσιµες τεχνολογίες και ανεπάρκεια διαύλων διανοµής 
πρέπει να αντιµετωπιστούν καθώς στον κλάδο αυτό αναλογεί το 50% περίπου της 
συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ [1]. 

 
 

3.2. Κατηγορίες Τύπων Προγραµµάτων 

  

Όλες οι κατηγορίες τύπων προγραµµάτων σε µορφή διαγράµµατος φαίνεται 
σχηµατικά στο ακόλουθο Σχήµα 3.1. 

 

 

 Σχήµα 3.1 Κατηγορίες Τύπων Προγραµµάτων 

 Συγκεκριµένα, το διάγραµµα περιλαµβάνει τους παρακάτω τύπους προγραµµάτων 
που µπορούν να εφαρµοστούν για την προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην αγορά: 

� Τα νοµοθετικά µέτρα 

Τα ρυθµιστικά µέτρα µπορούν να διακριθούν  στα ακόλουθα: 

� Eξαναγκασµένη επένδυση. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην λογική ότι ένα 
συγκεκριµένο ποσοστό κρατικών επενδύσεων πρέπει υποχρεωτικά να κατευθύνεται 
προς τις ΑΠΕ [9]. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται σηµαντική προώθηση προς τις 
ΑΠΕ, καθώς κεφάλαια κατευθύνονται συνεχώς προς την κατεύθυνση αυτή.  

� Περικοπή στην κατανάλωση καυσίµων. Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει την παύση 
της χρήσης ενός συγκεκριµένου καυσίµου, κυρίως λόγω της ρύπανσης που 
προκαλεί, µε αποτέλεσµα να προωθούνται έµµεσα οι ΑΠΕ. 

� Εξαναγκασµένο κλείσιµο σταθµών. Το µέτρο αυτό ουσιαστικά προτείνει το 
κλείσιµο σταθµών παραγωγής ενέργειας που ρυπαίνουν το περιβάλλον, µε βάση 
κάποιο συγκεκριµένο όριο ρύπανσης [11]. Επειδή οι τεχνολογίες ΑΠΕ είναι 
αντιρρυπαντικές, οι επενδυτές στρέφονται περισσότερο προς αυτές. Επιπλέον, το 
έλλειµµα ενέργειας που δηµιουργείται από το κλείσιµο των συµβατικών σταθµών 
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οδηγεί στην περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ και δηµιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες για την ουσιαστική εξάπλωσή τους. 

Τα οικονοµικά µέτρα ώθησης ζήτησης µε τη σειρά τους χωρίζονται σε: 
 
� ∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία 

πιστοποιητικών. Η πολιτική αυτή καθορίζεται από την αγορά και διασφαλίζει ότι 
µία ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος από 
διαπιστευµένους παραγωγούς προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές. Η απαιτούµενη 
ποσότητα της ενέργειας, η οποία µπορεί να αυξάνεται µε τον χρόνο, καθορίζεται 
από την κυβέρνηση, η οποία επίσης καθορίζει και τις «νόµιµες» ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας [10]. Το ποσοστό της παραγόµενης ανανεώσιµης ενέργειας µεταφράζεται 
σε ROCs (Renewable Obligation Certificates – Πιστοποιητικά Ανανεώσιµης 
Υποχρέωσης), τα οποία πιστοποιούν ότι µία συγκεκριµένη ποσότητα ηλεκτρισµού 
(σε kWh) έχει παραχθεί από ανανεώσιµες πηγές. Για παράδειγµα, αν το 
υποχρεωτικό ποσοστό καθοριστεί στο 10 %, τότε ένας παραγωγός που πουλάει 
100.000 kWh σε κάποιο έτος θα πρέπει να παράγει τουλάχιστον 10.000 kWh από 
ΑΠΕ µέχρι το τέλος αυτού του έτους. Τα ROCs µπορούν να πωληθούν (εµπόριο 
πιστοποιητικών) από παραγωγούς που διαθέτουν περίσσεια παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ, σε σχέση µε τις απαιτήσεις για την υποχρεωτική ποσότητα παραγωγής, 
σε προµηθευτές που δεν έχουν καταφέρει να παράγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια 
από ΑΠΕ [12]. Ως εναλλακτική λύση, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν 
να εξαγοράσουν έναντι συγκεκριµένου καθορισµένου ποσού (ευρώ/MWh) την 
υποχρέωση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Η πολιτική αυτή βασίζεται στους 
κανόνες της αγοράς αφού ουσιαστικά αφήνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν στο 
ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στο είδος της ΑΠΕ, στην τεχνολογία που 
θα χρησιµοποιηθεί, στην τιµή πώλησης και στις οικονοµικές συµφωνίες µεταξύ των 
παραγωγών στην διακριτική ευχέρεια των επενδυτών και των προµηθευτών 
ενέργειας. Οι προµηθευτές µπορούν να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν ή όχι σε 
ΑΠΕ. Εποµένως, το µέτρο αυτό του υποχρεωτικού ποσοστού βασίζεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου σε ιδιώτες για την υλοποίησή του. Η υλοποίηση αυτή µπορεί να προάγει 
τον ανταγωνισµό, την απόδοση και την καινοτοµία, ούτως ώστε η ενέργεια να 
φθάσει στον καταναλωτή στην χαµηλότερη δυνατή τιµή [13]. 

� Φορολογικές ελαφρύνσεις για αγοραστές πράσινης ενέργειας. Η πολιτική αυτή 
βασίζεται στις φοροελαφρύνσεις για τους αγοραστές ενέργειας παραγόµενης από 
ΑΠΕ. Ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο στρέφονται οι καταναλωτές προς την αγορά 
ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισµού) παραγόµενης από ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνεται η ζήτηση «πράσινης» ενέργειας και να δηµιουργούνται επιπλέον κίνητρα 
για τους παραγωγούς ΑΠΕ [14]. 

Τα οικονοµικά µέτρα ώθησης προσφοράς χωρίζονται:  

α) σε κίνητρα κατασκευής έργων ΑΠE 

� Άµεσες επιδοτήσεις. Η πολιτική αυτή περιλαµβάνει επιδοτήσεις έως κάποιο 
ποσοστό για έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και συνίσταται είτε στην άµεση 
χορήγηση χρηµατικών ποσών σε εταιρείες για κατασκευή έργων ΑΠΕ, είτε στην 
χορήγηση ποσών µετά από διαγωνισµό ή διαδικασία επιλογής εταιρειών [16]. 

� Επιταχυνόµενη απόσβεση. Το µέτρο αυτό ουσιαστικά πετυχαίνει τη µείωση του 
κόστους επένδυσης για το έργο ΑΠΕ. Πρόκειται για µια µέθοδο που επιταχύνει την 
διαδικασία απόσβεσης δανείων σε σχέση µε τα συµβατικά δάνεια. Χρησιµοποιείται 
κυρίως για απόσβεση µηχανηµάτων που µπορούν να αντικατασταθούν πριν από τη 
λήξη του χρόνου ζωής τους. Με βάση αυτή τη λογική, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αυτή η µέθοδος για τα µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα ΑΠΕ, τα οποία 
ενδέχεται να αντικατασταθούν από µηχανήµατα µε µεγαλύτερη απόδοση [17]. 
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� Φορολογικές µειώσεις. Το µέτρο των φοροελαφρύνσεων εφαρµόζεται κατά την 
εκµετάλλευση των έργων ΑΠΕ. Ο φόρος δηλαδή που πληρώνει ο επενδυτής ΑΠΕ 
είναι µικρότερος από το συνηθισµένο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγαλύτερη 
εισροή χρηµάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για την επένδυση σε ΑΠΕ, και 
γι’ αυτό το µέτρο αυτό µπορεί να δώσει ώθηση στις ΑΠΕ. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
αυτό που µπορεί να εφαρµοστεί είναι ο φόρος που επιβάλλεται να είναι ανάλογος 
της ποσότητας άνθρακος που περιέχεται στο χρησιµοποιούµενο καύσιµο. Tο µέτρο 
αυτό δίνει συγκριτικό πλεονέκτηµα στις ΑΠΕ αφού δε χρησιµοποιούν καθόλου 
άνθρακα απαλλάσσοντας τες από φόρους και κάνοντας τες πιο ανταγωνιστικές σε 
σχέση µε τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας [18]. 

� Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις. Το µέτρο αυτό αναφέρεται σε 
δανειοληπτικές δυνατότητες που µπορούν να παρασχεθούν από τράπεζες µε πολύ 
χαµηλό επιτόκιο. Τα δάνεια αυτά εκδίδονται ειδικά για επενδύσεις ΑΠΕ και το 
χαµηλό επιτόκιο που προσφέρεται είναι κίνητρο για τους επενδυτές, ώστε να 
αποσβέσουν ταχύτερα το επενδυµένο κεφάλαιο και να κερδοφορήσουν ωφελώντας 
συγχρόνως το περιβάλλον [15]. 

β) σε µέτρα για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

� Σταθερές τιµές τιµολογίων. Κατά την πολιτική αυτή, η πρόσβαση των παραγωγών 
ΑΠΕ στο δίκτυο ενέργειας µε µια δεδοµένη τιµολόγηση (π.χ. ευρώ/kWh) είναι 
δεδοµένη καθώς η κυβέρνηση το εγγυάται αυτό µε νόµους. Οι  υπεύθυνοι του 
δικτύου παροχής ενέργειας είναι υποχρεωµένοι να επιτρέψουν τη σύνδεση των 
ΑΠΕ µε το δίκτυο και να αγοράσουν την ανανεώσιµη ενέργεια σε καθορισµένη τιµή. 
Η ποσότητα της ανανεώσιµης ενέργειας που παρέχεται στο δίκτυο καθορίζεται από 
την αγορά. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ διαβεβαιώνοντας τους παραγωγούς των ΑΠΕ ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγουν θα αγοραστεί σε προκαθορισµένη τιµή. Η εγγύηση αυτή 
αποµακρύνει το ρίσκο των επενδυτών αναφορικά µε την πιθανή χαµηλή συσχέτιση 
κόστους – απόδοσης έναντι των υπολοίπων (κυρίως παραδοσιακών) πηγών 
ενέργειας που συνδέονται στο δίκτυο και διασφαλίζει την δίκαιη αποπληρωµή των 
επενδυτών. Βέβαια, τα πλεονεκτήµατα αυτής της πολιτικής δεν αντικατοπτρίζονται 
απαραίτητα στον καταναλωτή, καθώς οι τιµές της ενέργειας είναι συνήθως 
υψηλότερες από ότι όταν δεν εφαρµόζεται αυτή η πολιτική. Ωστόσο, µε την αύξηση 
του µεριδίου της αγοράς των ΑΠΕ, η κοινωνία ωφελείται µε την εισαγωγή 
επενδύσεων για τα ΑΠΕ και την µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τα στερεά καύσιµα, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην ποικιλία στην 
παραγωγή ενέργειας και στην ενεργειακή ασφάλεια [24]. 

� Φορολογικές εξαιρέσεις. Το µέτρο αυτό έχει την έννοια ότι για παραγωγή, για 
παράδειγµα, ηλεκτρισµού (από ΑΠΕ) πάνω από ένα συγκεκριµένο όριο kWh, οι 
υπόλοιπες kWh είναι αφορολόγητες. Το µέτρο αυτό προσφέρει κίνητρα για αύξηση 
της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ [24]. 

� Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων. Η 
έννοια της ανταγωνιστικής προσφοράς αναφέρεται στην διεξαγωγή διαγωνισµού 
ανάµεσα στις διάφορες εταιρείες ΑΠΕ για παραγωγή ενός συγκεκριµένου ποσού 
ενέργειας. Ο διαγωνισµός µπορεί είτε να είναι ενιαίος (δηλαδή για όλες τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ µαζί, αποφεύγοντας έτσι επιλογές αναφορικά µε την ποσότητα 
ενέργειας που παράγεται από κάθε ΑΠΕ), είτε για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ χωριστά, µε 
χωριστούς διαγωνισµούς (άλλος διαγωνισµός για φωτοβολταϊκά, άλλος για αιολική 
ενέργεια κλπ.). Το συγκεκριµένο µέτρο προβλέπει ένα µακροχρόνιο συµβόλαιο για 
την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας ενέργειας από ΑΠΕ. Στην 
πραγµατικότητα, για να επιτύχουν χρηµατοδότησης, τα νέα προϊόντα ΑΠΕ 
χρειάζονται µακροχρόνια συµβόλαια, ειδάλλως είναι µεγάλο το επενδυτικό ρίσκο 
[23]. 
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� Τα µη νοµοθετικά µέτρα  
 
Πρωτοβουλίες ιδιωτών : 

 
� Πράσινη τιµολόγηση. Το µέτρο αυτό λαµβάνεται σε µερικές χώρες µε 
πρωτοβουλία ιδιωτών που επιθυµούν, συνήθως λόγω περιβαλλοντικής συνείδησης, 
να προµηθεύονται ενέργεια από ΑΠΕ, είτε εξ’ ολοκλήρου, είτε εν µέρει. Για τον 
σκοπό αυτό είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ακόµη και σε υψηλότερη τιµή την 
ανανεώσιµη κιλοβατώρα, όταν αυτό απαιτείται, προκειµένου να καλυφθεί το συχνά 
αυξηµένο κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Για τη λήψη του µέτρου αυτού 
γίνεται ιδιωτική συµφωνία µεταξύ καταναλωτών και παραγωγού [22]. 

 
� Πιστοποίηση. Η πιστοποίηση είναι ένα αρκετά σηµαντικό ζήτηµα για τους 
καταναλωτές, καθώς διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία παραγωγής της ενέργειας, την 
οποία αγοράζουν, έχει περάσει από ελέγχους, είναι όντως ανανεώσιµη και είναι 
ασφαλής για χρήση. Οι τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις είναι λοιπόν 
απαραίτητες για την επιτυχή εµπορευµατοποίηση και την προώθηση ενός 
προϊόντος στην αγορά, γι’ αυτό είναι σηµαντικό οι νέες αλλά και οι παλαιές 
τεχνολογίες ΑΠΕ, οι οποίες δεν έχουν ακόµη πιστοποιηθεί, να πιστοποιηθούν µετά 
από την ανάλογη έρευνα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ιδρυθεί ιδιωτικές εταιρείες, οι 
οποίες διεξάγουν τέτοιου είδους πιστοποιήσεις, όπως για παράδειγµα η εταιρεία 
Green-e στις Η.Π.Α [21]. 

� Ατοµική υποχρέωση. Η έννοια της ατοµικής υποχρέωσης περιλαµβάνει µέτρα που 
λαµβάνονται µε πρωτοβουλία πολιτών ή καταναλωτών ενέργειας για την προώθηση 
των ΑΠΕ. Τα µέτρα αυτά µπορούν να είναι διαφόρων µορφών, όπως για 
παράδειγµα επιλογή παροχής ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ, µείωση 
κατανάλωσης ενέργειας παραγόµενης από συµβατικές πηγές, στήριξη ΑΠΕ µέσω 
χρηµατοδότησης ή προσφοράς οικονοµικής βοήθειας, κατασκευής σταθµούς 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κτλ [20]. 

Στα πληροφοριακά/διοικητικά µέτρα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : 

� Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ. Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην καταγραφή του 
δυναµικού των ΑΠΕ ανά περιοχή και στην απώτερη διαπίστωση της δυνατότητας 
εκµετάλλευσής τους. Πιο  συγκεκριµένα [21] : 

o Για την αιολική ενέργεια καταγράφεται το αιολικό δυναµικό σε κάθε περιοχή και 
ανά µήνα ή ηµέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

o Καταγράφεται η ηλιοφάνεια ανά περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς 
υπολογισµό της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µέσω 
φωτοβολταϊκών και θερµοσιφώνων. 

o Καταγράφεται η ένταση των κυµάτων, σε συνδυασµό µε τους ανέµους ανά 
περιοχή και περίοδο, ώστε να υπολογιστεί η ισχύς τους. 

o Καταγράφονται όλοι οι ποταµοί (όγκος και ταχύτητα ροής του νερού) που 
δύνανται να εκµεταλλευτούν προς την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

o Υπολογίζεται η εκµεταλλεύσιµη γεωθερµική ενέργεια µέσω της δορυφορικής 
καταγραφής του υπεδάφους και του πάχους του φλοιού σε κάθε περιοχή. 

o Υπολογίζεται επίσης η περιεκτικότητα του υπεδάφους σε αέρια, που δύνανται να 
παράγουν ενέργεια µε την καύση τους. 

o Ενεργειακές Καλλιέργειες - ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση του ενεργειακού 
δυναµικού γεωργικών και δασικών υπολειµµάτων  

� Συµβουλές σε επενδυτές. Είναι γεγονός ότι ακόµα και προσωπικό που βρίσκεται 
σε θέσεις-κλειδιά της βιοµηχανίας είναι ελλιπώς ενηµερωµένο και εκπαιδευµένο για 
να υποστηρίξει ένα υλοποιήσιµο πρόγραµµα προώθησης ΑΠΕ, ιδίως στις νέες 
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τεχνολογίες. Με το µέτρο αυτό προσφέρεται ενηµέρωση σε συµβούλους, επενδυτές 
και υποψηφίους επενδυτές για τις δυνατότητες και την αποτελεσµατικότητα των 
επενδύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ. ∆ίνει πληροφορίες για το επενδυτικό ρίσκο, τη 
δυνατότητα λήψης δανείων και αποπληρωµή αυτών, τους κλάδους που υφίστανται 
ανάγκες χρηµατοδότησης και πόσο αποδοτική µπορεί να είναι αυτή  καθώς και άλλα 
σχετικά στοιχεία [20]. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν 
περισσότερες γνώσεις αναφορικά µε τις δυνατότητες επενδύσεων σε ΑΠΕ και να 
επιλέξουν να επενδύσουν εκεί που υπάρχει πραγµατική ανάγκη, αλλά και 
µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Το µέτρο αυτό υλοποιείται είτε µε την οργάνωση 
ηµερίδων και συναφών εκδηλώσεων, είτε µέσω των διαφηµίσεων, είτε µέσω του 
διαδικτύου και ενηµερωτικών φυλλαδίων. 

� ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες. Ένα πολύ αποτελεσµατικό (και ίσως 
απαραίτητο) µέτρο για την προώθηση των ΑΠΕ είναι οι ενηµερωτικές εκστρατείες 
και γενικότερα η δηµοσιότητα. Το µεγαλύτερο µέρος του κοινού έχει σχεδόν πλήρη 
άγνοια για την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ και τα χαρακτηριστικά 
των τεχνολογιών που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Η 
αποτελεσµατικότητα του µέτρου αυτού συµπεραίνεται και από την µεγάλη δύναµη 
των ΜΜΕ. Μέσω ενηµερωτικών προγραµµάτων, επενδυτές και κοινό µπορούν να 
ενηµερωθούν, να εκπαιδευτούν και να προµηθευτούν τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, 
που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες ΑΠΕ και να επενδύσουν ή 
να επιλέξουν να προµηθευτούν ενέργεια από συγκεκριµένη τεχνολογία ΑΠΕ. 
Επιπλέον, µπορούν να πληροφορηθούν για τις θετικές επιπτώσεις από την χρήση 
ΑΠΕ και την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από συµβατικές πηγές, τόσο στο 
περιβάλλον, όσο και στην υγεία τους. Οι ενηµερωτικές εκστρατείες µπορεί να είναι 
είτε γενικές, είτε να στοχεύουν σε συγκεκριµένες τεχνολογίες ΑΠΕ, ανάλογα µε τον 
κάθε σκοπό της εκστρατείας. Το µέτρο αυτό υλοποιείται κυρίως από τα ΜΜΕ 
(τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο και διαδίκτυο) [19]. 

� Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες. Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην 
απλοποίηση των διαδικασιών για την έγκριση και εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ. 
Ένας σηµαντικός λόγος για την καθυστέρηση ή και την ακύρωση πολλές φορές της 
κατασκευής σταθµού ενέργειας παραγόµενης από ΑΠΕ είναι η µακρά, χρονοβόρα 
και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την έγκριση της µελέτης αυτού και 
των πολλών παραµέτρων που αυτό συµπεριλαµβάνει [16].  

 
3.3 Κατηγορίες Τύπων Τεχνολογιών ΑΠΕ 

  

� Αιολικά πάρκα στην ξηρά 

Η εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µε µηχανές που 
µετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική και ονοµάζονται ανεµογεννήτριες. 
Μείωση του κόστους επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση περισσότερων 
ανεµογεννητριών µαζί και τη δηµιουργία ενός αιολικού πάρκου. Όταν τα αιολικά 
πάρκα είναι εγκατεστηµένα στην ξηρά χαρακτηρίζονται ως “on shore” εγκαταστάσεις. 
Η συστηµατική εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού συµβάλλει σηµαντικά: 

o Στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση 
σηµαντικών ποσοτήτων συµβατικών καυσίµων, που συνεπάγεται περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά οφέλη. 

o Στο σηµαντικό περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

o Στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αφού εκτιµάται ότι για κάθε νέο MW 
αιολικής ενέργειας δηµιουργούνται 14 νέες θέσεις εργασίας. 

Τα προβλήµατα που σχετίζονται από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι ο 
θόρυβος από τη λειτουργία των ανεµογεννητριών, οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 
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στο ραδιόφωνο,  στην τηλεόραση, στις τηλεπικοινωνίες, που επιλύονται όµως µε την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Για αιολικά πάρκα “on shore” το κόστος εγκατάστασης των 
ανεµογεννητριών υπολογίζεται σε 1050-1100€/kWel και η τιµή της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 75-91€/MWh. 

� Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 

Τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα είναι επενδύσεις µεγαλύτερης κλίµακας, µεγαλύτερου 
τεχνολογικού ενδιαφέροντος και υψηλότερου κόστους από τα αιολικά πάρκα ξηράς. 
Εµφανίζουν ωστόσο κάποια πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα αιολικά πάρκα της 
ξηράς, συγκεκριµένα η ηχορύπανση και η οπτική ενόχληση είναι µικρότερες, υπάρχει 
µεγάλη διαθεσιµότητα από κατάλληλες περιοχές για τη δηµιουργία µεγάλων 
ενεργειακών επενδύσεων ενώ η ταχύτητα ανέµου είναι µεγαλύτερη και ο αέρας  
καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε την ξηρά. Οι ανεµογεννήτριες που 
χρησιµοποιούνται σε τέτοιες εφαρµογές λειτουργούν κατά τον ίδιο περίπου τρόπο µε 
τις ανεµογεννήτριες στα αιολικά πάρκα ξηράς, αν και γενικά είναι µεγαλύτερου όγκου 
και ονοµαστικής ισχύος. ∆εν υπάρχουν τεχνικοί περιορισµοί στην εγκατάσταση των 
ανεµογεννητριών εντός της θάλασσας, αλλά η κατασκευή, διανοµή και 
συναρµολόγηση τόσο µεγάλων µηχανών απαιτεί ειδικό εξοπλισµό, για παράδειγµα 
ειδικές υπηρεσίες στα λιµάνια και πλωτά µέσα εγκατάστασης. Χρειάζεται προσεκτικός 
προγραµµατισµός και µελέτη, καθώς οι ανεµογεννήτριες θαλάσσης µπορούν να 
εγκατασταθούν µόνο σε ήρεµες θάλασσες. Μεταβλητός καιρός και συνθήκες στη 
θάλασσα σηµαίνει ότι οι ανεµογεννήτριες πρέπει να είναι εξαιρετικά ογκώδεις. Τα 
αιολικά πάρκα στη θάλασσα δηµιουργούν την απαίτηση για υποθαλάσσια καλώδια τα 
οποία θα µεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύµα στη στεριά. Για αιολικά πάρκα “off shore” το 
κόστος εγκατάστασης των ανεµογεννητριών υπολογίζεται σε 1750-2400€/kWel και η 
τιµή της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 88-127€/MWh.  

� Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 

Τα Φ/Β στοιχεία έχουν τη δυνατότητα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
Επειδή η ενέργεια που παράγεται από ένα στοιχείο είναι περιορισµένη, πολλά Φ/Β 
στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν µια συστοιχία. Ένας φωτοβολταϊκός 
συλλέκτης (πλαίσιο) αποτελείται από πολλές συνδεδεµένες συστοιχίες. Οι Φ/Β 
συλλέκτες, σε ορισµένες περιπτώσεις, τοποθετούνται επάνω σε περιστρεφόµενα 
στηρίγµατα που ακολουθούν την τροχιά του ήλιου αυξάνοντας έτσι το βαθµό 
απόδοσης τους, αφού µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς η µεγιστοποίηση της 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η µέγιστη απόδοση των Φ/Β στοιχείων, ανάλογα 
µε το υλικό κατασκευής τους κυµαίνεται σήµερα από 7% (ηλιακά στοιχεία άµορφου 
πυριτίου) έως 12-15% (Φ/Β στοιχεία µονοκρυσταλλικού πυριτίου) [55]. Γίνονται 
συνεχείς ερευνητικές προσπάθειες να  βελτιωθεί ο βαθµός απόδοσης σε όλα τα Φ/Β 
στοιχεία  χωρίς όµως να χάσουν την εµπορική ανταγωνιστικότητα τους. Το σηµαντικό 
είναι ότι η ενέργεια που παράγεται µε αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αποθηκευτεί 
σε ηλεκτρονικούς συσσωρευτές (µπαταρίες). Έτσι έχουµε ενέργεια ανεξάντλητη και 
κυρίως «καθαρή». Οι Φ/Β συλλέκτες παράγουν πάντοτε ηλεκτρικό ρεύµα συνεχούς 
τάσης και ανάλογα µε την εφαρµογή, αυτό χρησιµοποιείται απευθείας ή µετατρέπεται 
σε ρεύµα εναλλασσόµενης τάσης. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα διακρίνονται σε 
αυτόνοµα, όταν η παραγόµενη ενέργεια καταναλώνεται από το χρήστη, και 
διασυνδεδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο της περιοχής, όταν η παραγόµενη ενέργεια 
διοχετεύεται στο δίκτυο. Τα αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα απευθύνονται σε εφαρµογές 
που είναι εκτός κεντρικού δικτύου. Συνήθως διαθέτουν σύστηµα αποθήκευσης 
ενέργειας και η παραγόµενη ενέργεια καταναλώνεται από το χρήστη. Το 
διασυνδεδεµένα Φ/Β συστήµατα συνδέονται και λειτουργούν παράλληλα µε το 
κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. ∆εν διαθέτουν σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας, οπότε δεν 
έχουν και αναλώσιµα υλικά. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν χρησιµοποιείται για 
ιδιοκατανάλωση και η πλεονάζουσα πωλείται στο δίκτυο, ή πωλείται όλη στο δίκτυο. 
Αν η παραγωγή δεν αρκεί για την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων, τότε αγοράζεται 
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ενέργεια από το κεντρικό δίκτυο [46]. 

Πλεονεκτήµατα από τη χρήση των φωτοβολταϊκών είναι: 

o Μηδενική ρύπανση 

o Αθόρυβη λειτουργία 

o Αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 30 χρόνια) 

o Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές 

o ∆υνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες 

o Ελάχιστη συντήρηση 

Μειονεκτήµατα µπορούν να θεωρηθούν τα: 

o Το υψηλό ακόµα κόστος κατασκευής 

o Τα προβλήµατα στην αποθήκευση 

Στα διασυνδεδεµένα Φ/Β συστήµατα το κόστος εγκατάστασης είναι της τάξεως των 
5400-6300€/kWel, ενώ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι 700-1180€/MWh. Στα 
αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα, το κόστος εγκατάστασης είναι περίπου 20% υψηλότερο 
[25]. 

� Υδροηλεκτρικοί σταθµοί 

Υδροηλεκτρικός σταθµός χαρακτηρίζεται η εφαρµογή της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
σε εµπορική κλίµακα. Ανάλογα µε την τιµή της ονοµαστικής ισχύος τους χωρίζονται σε 
µικρούς και µεγάλους. 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 

Τα 10MW θεωρούνται από τις χώρες της ΕΕ το άνω όριο για την ονοµαστική τιµή ενός 
έργου που ορίζεται ως µικρό υδροηλεκτρικό (µικρό ΥΗΕ). Mπορεί να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες µιας µικρής κοινότητας ή µιας µεσαίου µεγέθους βιοµηχανίας, µπορεί όµως 
να θεωρηθεί και ως µονάδα βάσης συνδεδεµένη µε ισχυρό διασυνδεδεµένο δίκτυο µε 
κατά το δυνατόν λίγες δυνατότητες ρύθµισης και οριακή λειτουργία τύπου ON-OFF. 
Τα µικρής κλίµακας συστήµατα τοποθετούνται δίπλα σε ποτάµια και κανάλια και οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι µικρότερες από αυτές των µεγάλων 
υδροηλεκτρικών έργων. Χαρακτηριστικά των µικρών ΥΕΑ είναι: 

o Ένα µικρό ΥΗΕ µπορεί να κατασκευασθεί ύστερα από µικρής έκτασης και διάρκειας 
τοπολογικές, υδρολογικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες. 

o Τα έργα πολιτικού µηχανικού σε ένα µικρό ΥΗΕ απλοποιούνται έτσι ώστε το 
ποσοστό του κόστους που αντιστοιχεί σε αυτά να µειωθεί. 

o Ένα µικρό ΥΗΕ µπορεί να εξοπλισθεί πλήρως από τυποποιηµένο 
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό δεδοµένου ότι όλα τα τµήµατα (υδροστρόβιλοι, 
γεννήτριες, βάννες κλπ) κατασκευάζονται πλέον σε τυποποιηµένες σειρές. 
Αποτέλεσµα είναι η µείωση του κόστους, αλλά και του χρόνου παράδοσης του έργου. 
Ο παράγοντας αυτός είναι µεγάλης σηµασίας για τα µικρά ΥΗΕ γιατί µειώνεται η 
περίοδος αποπληρωµής της αρχικής επένδυσης. 

o  Ένας άλλος παράγοντας σηµαντικής απλοποίησης και µείωσης του κόστους ενός 
µικρού ΥΗΕ αφορά το βαθµό ασφάλειας του έργου, τις προδιαγραφές του 
παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και το πρόγραµµα εκµετάλλευσης του σταθµού. 

o Τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα έχουν κόστος επένδυσης 1600-2050€/kWel, ενώ η 
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια στοιχίζει 73-106€/MWh. 
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Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 

Οι µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικές µονάδες απαιτούν τη δηµιουργία φραγµάτων και 
τεράστιων δεξαµενών µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ώστε κάποιοι 
αµφιβάλλουν για το εάν θα έπρεπε να κατατάσσονται στις τεχνολογίες ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Ωστόσο, εκµεταλλεύονται και οι µεγάλες µονάδες την υδραυλική 
ενέργεια και συνεπώς εµφανίζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

o Χρησιµοποιούν µια «καθαρή» πηγή ενέργειας, µε τα γνωστά πλεονεκτήµατα 
(εξοικονόµηση συναλλάγµατος, φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος). 

o Είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία αµέσως µόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική 
ενέργεια (µε το µεγάλο ΥΗΕ επιδιώκεται η κάλυψη των αιχµών φορτίου του δικτύου, 
οπότε οι υδροστρόβιλοι καλούνται να λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα επιτρεπόµενα 
σηµεία λειτουργίας τους ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δικτύου), σε αντίθεση µε 
τους θερµικούς σταθµούς που απαιτούν µεγάλο χρόνο εκκίνησης. 

o Μέσω των υδροταµιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες 
ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση κ.ά. 

Τα µειονεκτήµατα που συνήθως εµφανίζονται σχετικά µε τα µεγάλα ΥΗΕ είναι: 

o Το µεγάλο κόστος κατασκευής φραγµάτων και εξοπλισµού των σταθµών 
παραγωγής. 

o Η µεγάλη  διάρκεια κατασκευής (της τάξεως των 10 ετών). 

o Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταµιευτήρα. 

Οι µεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί έχουν κόστος επένδυσης 1200-2300€/kWel και η 
παραγόµενη ενέργεια στοιχίζει 81-92€/MWh. 

� Βιοµάζα 

Βιοµάζα ονοµάζονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών που άµεσα ή έµµεσα 
προέρχονται από το φυτικό κόσµο, τα οποία χρησιµοποιούνται για θέρµανση, 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κίνηση. Τα κατάλοιπα αυτά µπορεί να είναι από 
την αγροτική παραγωγή (προϊόντα ή υπολείµµατα γεωργικής σοδειάς ή ξυλείας), 
καθώς επίσης και υποπροϊόντα της βιοµηχανίας (από επεξεργασία τροφίµων ή 
οργανικών υλών). Οι κύριες εφαρµογές της βιοµάζας είναι: 

o Θέρµανση θερµοκηπίων: Σε περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλες ποσότητες 
διαθέσιµης βιοµάζας αυτή χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε κατάλληλους λέβητες για τη 
θέρµανση θερµοκηπίων. 

o Θέρµανση κτιρίων µε καύση βιοµάζας σε ατοµικούς/ κεντρικούς λέβητες: 
Χρησιµοποιούνται λέβητες πυρηνόξυλου. 

o Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιοµηχανίες: Βιοµάζα για παραγωγή ενέργειας 
χρησιµοποιείται σε γεωργικές βιοµηχανίες, στις οποίες προκύπτουν σηµαντικές 
ποσότητες βιοµάζας ως υπόλειµµα ή υποπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας. 
Εκκοκκιστήρια, πυρηνελαιουργία, βιοµηχανίες ρυζιού, καθώς και βιοτεχνίες 
κονσερβοποίησης καίνε τα υπολείµµατά τους (υπολείµµατα εκκοκκισµού, 
πυρηνόξυλο, φλοιοί) για την κάλυψη των θερµικών τους αναγκών ή/και µέρος των 
αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια. 

o Τηλεθέρµανση: Είναι η θέρµανση χώρων, καθώς και η παροχή θερµού νερού 
χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, σ’ έναν οικισµό, ένα χωριό ή µια πόλη, από έναν 
κεντρικό σταθµό παραγωγής θερµότητας. Η θερµότητα µεταφέρεται µε δίκτυο 
αγωγών από το σταθµό προς τα θερµαινόµενα κτίρια. 

o Σε µονάδες όπου γίνεται συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού από βιοµάζα, 
το κόστος εγκατάστασης είναι 2450-4200€/kWel, µε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 83-
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145€/MWh. Στην περίπτωση που παράγεται µόνο ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος 
εγκατάστασης είναι 2100-2500€/kWel, και η τιµή της παραγόµενης µεγαβατώρας 
κυµαίνεται µεταξύ 72 και 122€/MWh. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί και το 
κόστος του καύσιµου υλικού, το οποίο είναι αυξηµένο όταν πρόκειται για γεωργικά ή 
δασικά προϊόντα και χαµηλότερο στην περίπτωση των αντίστοιχων υπολειµµάτων. 

� Ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής 

Τα ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής χρησιµοποιούν ηλιακούς συλλέκτες οι 
οποίοι έχουν συνήθως παραβολική µορφή για να συγκεντρώνουν το ηλιακό φως σε 
έναν διαφανή σωλήνα που τα διατρέχει. Η θερµότητα που συλλέγεται από αυτούς 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή υπέρθερµου ατµού που διοχετεύεται και 
εκτονώνεται σε στρόβιλο, ο οποίος κινεί µια ηλεκτρογεννήτρια. Στα συστήµατα που 
µπορούν να επιτύχουν πολύ υψηλές θερµοκρασίες η παραγωγή του ατµού συνήθως 
δεν γίνεται άµεσα, αλλά αντί για νερό θερµαίνεται κάποιο άλλο ρευστό. Στην 
περίπτωση αυτή το ρευστό που χρησιµεύει για τη µεταφορά θερµότητας θερµαίνεται 
σε 200-400 βαθµούς Κελσίου και οδηγείται σε εναλλακτή θερµότητας [56]. 

Προκειµένου να αυξηθεί η απόδοσή τους, εγκαθίστανται µηχανισµοί παρακολούθησης 
της τροχιάς του ήλιου. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης που προκύπτει από τις 
διαδοχικές µετατροπές ηλιακή ενέργεια – θερµική ενέργεια – µηχανική ενέργεια – 
ηλεκτρική ενέργεια είναι της τάξεως του 15-25% και θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. 
Για τα ηλιοθερµικά συστήµατα ισχύος, το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 2900-
4500€/kWel, ενώ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε 187-225€/MWh. 

� Γεωθερµία 

Η γεωθερµική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε µέσω ηφαιστειακών 
εκροών, είτε µέσω ρηγµάτων του υπεδάφους που αναβλύζουν ατµούς και θερµό 
νερό. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η 
γεωθερµική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για θερµοκρασίες πάνω 
από 150οC), µέσης ενθαλπίας (για θερµοκρασίες 100-150 οC) και χαµηλής ενθαλπίας 
(για θερµοκρασίες µικρότερες από 100 οC). Όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή, η 
γεωθερµική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρµανση κατοικιών και άλλων κτιρίων ή 
κτιριακών εγκαταστάσεων, θερµοκηπίων, κτηνοτροφικών µονάδων, 
ιχθυοκαλλιεργειών κλπ. Στις περιπτώσεις που τα γεωθερµικά ρευστά έχουν υψηλή 
θερµοκρασία, η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [50]. Το κόστος εγκατάστασης γεωθερµίας για 
ηλεκτροπαραγωγή είναι 1800-3350€/kWel, ενώ η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια 
κοστίζει 71-88€/MWh. Για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας από γεωθερµία 
τα κόστη αυτά είναι αντίστοιχα 1950-3550€/kWel και 47-63€/MWh. 

� Κυµατική ενέργεια 

Η ενέργεια των κυµάτων δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσµες τοπικές κλιµατικές 
επιδράσεις, καθώς οι ωριαίες και ηµερήσιες διακυµάνσεις της είναι µικρότερης 
κλίµακας σε σχέση µε αυτές της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Τα θαλάσσια κύµατα 
µπορούν να αποδώσουν ενεργειακή ισχύ ανώτερη των 2TW σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Σηµαντικό χαρακτηριστικό των θαλάσσιων κυµάτων αποτελεί η υψηλή ενεργειακή 
τους πυκνότητα, η οποία είναι και η υψηλότερη όλων των υπόλοιπων ΑΠΕ. Η 
ενέργεια του κύµατος είναι ευθέως ανάλογη του τετραγώνου του εύρους και της 
περιόδου της κίνησής του. Μακράς περιόδου (>7-10 s) και µεγάλου εύρους (>2m) 
κύµατα έχουν ενεργειακές εκροές που υπερβαίνουν τα 40-50KW ανά µέτρο εύρους 
µετώπου κύµατος. Στις ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου, η συνολική ετήσια ισχύς της 
κυµατικής ενέργειας φθάνει τα 30GW, µε τις υψηλότερες τιµές των 13kW/m µήκους 
κορυφής κύµατος να εντοπίζονται στην περιοχή του νοτιοδυτικού Αιγαίου. Οι 
µηχανισµοί µετατροπής κυµατικής ενέργειας εντάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 
στους σταθερούς και στους πλωτούς. Οι σταθεροί µηχανισµοί ή µηχανισµοί 
ακτογραµµής (fixed or shoreline devices) εγκαθίστανται είτε στο βυθό είτε στην ακτή 
και βασικό τους πλεονέκτηµα έναντι των πλωτών είναι η εύκολη εγκατάσταση και 
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συντήρησή τους. Εν δυνάµει περιορισµό τους µπορεί να αποτελέσει η προσαρµογή 
τους στις απαιτήσεις της παράκτιας γεωλογίας, της διατήρησης του τοπίου των ακτών 
και ιδιαίτερα, όσον αφορά τα κράτη–µέλη της Ε.Ε., η συµµόρφωσή τους προς τα 
σχέδια διαχείρισης (χρήσεις γης, οικονοµικές αναλύσεις, επιπτώσεις ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, προγράµµατα µέτρων κ.ά.) που επιβάλλει η Οδηγία Πλαίσιο 
2000/60 για την προστασία -εκτός των επιφανειακών, υπόγειων, µεταβατικών- και των 
παράκτιων υδάτων. Το βασικό σταθερό ή ακτογραµµής σύστηµα µετατροπής 
κυµατικής ενέργειας εκµεταλλεύεται το φαινόµενο της ταλαντωµένης στήλης νερού 
(Oscillating Water Column), συγκεκριµένα τα παράκτια κύµατα ανυψώνουν τη στάθµη 
του νερού µέσα σε ένα µεγάλο –µερικώς βυθισµένο– θάλαµο, ο οποίος 
κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα επί της ακτής. Καθώς η στάθµη του νερού 
ανυψώνεται, αναγκάζει τον συσσωρευµένο εντός του θαλάµου αέρα να περάσει µε 
ταχύτητα από ειδικό αεραγωγό και να κινήσει τα πτερύγια της στροβιλογεννήτριας, 
που βρίσκεται στο στόµιο εισόδου/εξόδου του αέρα. Όταν τα κύµατα υποχωρούν, η 
στάθµη του νερού που πέφτει αναρροφά από το περιβάλλον αέρα, ο οποίος διαµέσου 
της στροβιλογεννήτριας µεταφέρεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Τα περιστρεφόµενα 
πτερύγια οδηγούν την ηλεκτρογεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Οι 
πλωτοί µηχανισµοί µετατρέπουν την κυµατική ενέργεια σε ηλεκτρική µέσω της 
αρµονικής κίνησης (ανύψωσης και πτώσης συγχρόνως µε την κίνηση του κύµατος) 
του επιπλέοντος τµήµατός τους. Οι πλέον γνωστοί είναι : 

o Ο κυλινδρικός Salter Duck, ο οποίος σταθεροποιείται γυροσκοπικά και µπορεί να 
µετατρέπει τόσο την κινητική όσο και τη δυναµική ενέργεια του κύµατος, 
επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση ενεργειακής απορρόφησης (θεωρητικά πάνω από 
90%). 

o Ο Clam, που αποτελείται από µεµονωµένους αερόσακους τοποθετηµένους σε 
σταθερό πλαίσιο και οι οποίοι συµπιέζονται από την κυµατική δραστηριότητα µε 
αποτέλεσµα ο εκτοπισµένος αέρας να διοχετεύεται σε στρόβιλο που παράγει 
ηλεκτρισµό. 

o Το σύστηµα Pelamis, το οποίο είναι µια ηµιβυθισµένη κατασκευή αποτελούµενη 
από κυλινδρικά ατσάλινα κοµµάτια ενωµένα σε αρθρώσεις. Πρυµνοδεµένο έτσι ώστε 
να ευθυγραµµίζεται µε την κατεύθυνση του ισχυρότερου κύµατος, το σύστηµα δέχεται 
τον κυµατισµό σ’ όλο του το µήκος (150 µέτρα), πραγµατοποιώντας µια σπαστή στις 
αρθρώσεις κίνηση. Υδραυλικά έµβολα σε κάθε άρθρωση αντιδρούν στην κίνηση αυτή 
και αντλούν υψηλής πίεσης υγρό σε υδραυλικούς κινητήρες, οι οποίοι µε τη σειρά 
τους ενεργοποιούν τις ηλεκτρογεννήτριες [43]. Υπάρχουν ήδη σχέδια για τη 
δηµιουργία κυµατικών πάρκων (wave parks) µε µεγάλους αριθµούς τέτοιων συσκευών 
που θα τροφοδοτούν ένα υποβρύχιο καλώδιο µεταφοράς ρεύµατος αυξάνοντας την 
αποδοτικότητα και µειώνοντας το κόστος µετατροπής. 

Ωστόσο η οικονοµικά αποδοτική εκµετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα αποτελεί 
µια αρκετά δύσκολη τεχνολογικά δοκιµασία, γι’ αυτό πολλές χώρες δίνουν ήδη µεγάλη 
έµφαση στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη. 

� Βιοαέριο 

Είναι το καύσιµο αέριο που παράγεται από κατάλληλη επεξεργασία της βιοµάζας. Με 
την καύση του αερίου αυτού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, µε µεγάλη απόδοση, αλλά 
και µειωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το βιοαέριο, που αποτελεί µία 
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών 
κυρίως αποβλήτων (λύµατα από χοιροστάσια, βουστάσια), βιοµηχανικών αποβλήτων 
και λυµάτων καθώς και από αστικά οργανικά απορρίµµατα. Η όλη επεξεργασία γίνεται 
για τα υγρά απόβλητα σε µονάδες βιολογικού καθαρισµού και για τα απορρίµµατα σε 
ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια καίγεται σε µηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, µπορεί να αξιοποιείται η θερµική ενέργεια των 
καυσαερίων και του ψυκτικού µέσου των µηχανών για να καλυφθούν ανάγκες της 
διεργασίας ή/και άλλες ανάγκες θέρµανσης, όπως π.χ. θέρµανση κτιρίων. Αποτελείται 
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τυπικά από 65% µεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα. Ένα κυβικό µέτρο βιοαερίου 
υποκαθιστά 0,66l ντίζελ ή 0,75l πετρελαίου ή 0,85 κ. κάρβουνου. Η ανάπτυξη και 
εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου, αποτελεί µία εναλλακτική λύση µε σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα 
επιλύει το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Υπολογίζεται ότι 1.000.000 
τόνοι απορριµµάτων παρέχουν αρκετό βιοαέριο για την παραγωγή ενός MW 
ηλεκτρικού ρεύµατος ετησίως για δέκα περίπου χρόνια. Η οικονοµικότητα µιας 
µονάδας βιοαερίου βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει  µηδενική ή αρνητική 
αξία ενώ τα προϊόντα της έχουν αδιαµφισβήτητα εµπορική αξία. H ανάπτυξη των 
τεχνολογιών βιοαερίου προσέφερε σειρά από πλεονεκτήµατα και περιβαλλοντικά 
οφέλη όπως: 

o Εξοικονόµηση χρηµάτων για τους αγρότες  

o Βελτιωµένη απόδοση της λίπανσης  

o Μικρότερες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου  

o Οικονοµική και περιβαλλοντικά αποδεκτή ανακύκλωση αποβλήτων  

o Μειωµένες οχλήσεις λόγω οσµών και παρουσίας µυγών  

o ∆υνατότητες µείωσης παθογόνων οργανισµών  

Μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχει µόνο τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του ενεργειακού δυναµικού του βιοαερίου, αλλά συµµετέχει παράλληλα και στη 
συνολική επεξεργασία των αποβλήτων της γεωκτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα 
παράγει, µειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο, και µάλιστα του πιο βεβαρηµένου 
κλάσµατος, σε ποσοστό πάνω από το 50% 

� Βιοαπόβλητα 

Τα βιο-απόβλητα είναι µια µορφή βιοµάζας. Στην ουσία πρόκειται για απόβλητα, τα 
οποία είναι ικανά να αποσυντεθούν κάτω από αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες. Η 
αναερόβια αποσύνθεση είναι ικανή να µετατρέψει τα βιοαπόβλητα σε διάφορα 
προιόντα, όπως το βιοαέριο, το οποίο µε τη σειρά του µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να παραχθεί ανανεώσιµη ενέργεια ή θερµότητα για περιορισµένη κυρίως και τοπική 
θέρµανση. Προς το παρόν η παραπάνω µέθοδος της αναερόβιας αποσύνθεσης 
βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και ευελπιστείτε ότι στο µέλλον θα βελτιωθεί η 
απόδοση και θα αποτελεί µια σηµαντική πηγή άντλησης ενέργειας. Συνήθως τα 
βρίσκουµε στα στερεά απόβλητα των δήµων (καλούµενα διαφορετικά ως 
βιοαποικοδοµήσιµα δηµοτικά απόβλητα) µε τις εξής µορφές : 

 
o Πράσινα απόβλητα (απόβλητα από κήπους και πάρκα, όπως το γρασίδι, τα 
πεσµένα κλαδιά, τα υπολείµµατα από λουλούδια και φράχτες) 

o Απόβλητα τροφίµων (µορφή βιοαπόβλητων µε αρχικό σκοπό την κατανάλωση. 
Κυρίως περιλαµβάνει περισσεύµατα από λαχανικά και φρούτα, υπολλείµµατα από 
κρέας και από λοιπά τρόφιµα) 

o Χαρτιά και χαρτόνια 
o Φακελάκια µε τσάι, κόκκοι καφέ, φίλτρα 
o Απορρίµµατα ζώων και προϊόντα των αποχετεύσεων 

 
Kυρίως χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για την θέρµανση ατµού και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε στρόβιλο. Μερικά βιο-απόβλητα απελευθερώνουν µεθάνιο 
κατά την αποσύνθεσή τους, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε ΜΕΚ 
για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 
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4 Oι ΑΠΕ Στην Ελλάδα 

  

 
4.1 Εισαγωγή 

 Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες πολιτικής της 
Ελλάδος µέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται 
σαν ένας καθοριστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας και οικονοµικής ανάπτυξης 
και η Ελλάδα καλείται  να ανταποκριθεί στο έντονα ανταγωνιστικό ενεργειακό 
περιβάλλον της εποχής µας που ωστόσο είναι γεµάτο προκλήσεις, ευκαιρίες και 
επιδιώξεις. Ακολουθώντας τη Στρατηγική της Λισαβόνας που είχε θέσει σαν πυρήνα 
της πολιτικής την οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης και είχε 
θέσει ως κύριους στόχους την απελευθέρωση των αγορών, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την επένδυση στην έρευνα 
και την καινοτοµία η Ελλάδα προχώρησε σε δράσεις και µέτρα κυρίως µέσω του 
ΕΠΑΝ. Κύρια επιδίωξη µέσω αυτών είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού 
της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, η 
υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και η ένταξή της χώρας στα 
µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Ειδικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι επικεντρώνονται στα εξής: 

� Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, µε προώθηση των ενεργειακών 
δικτύων του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο καθώς και µε την έρευνα και 
ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών.  

� Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και προώθηση µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας.  

� Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

� Ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής που εστιάζει στη διεθνή διασύνδεση της χώρας µέσω της ένταξής 
της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. 

� Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας 
των ενεργειακών δικτύων. 

Στο ενεργειακό αυτό περιβάλλον συγκεκριµένη και σηµαντική θέση κατέχουν οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα προχωράει σε δράσεις για 
την διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών µε έργα όπως :  

o Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

o Ενεργειακές επενδύσεις στον δηµόσιο και οικιακό τοµέα. 

o Ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιοµάζας. 

o Ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα. 

o Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών. 

o Οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ και ΕΞΕΝ. 

Βασική επιδίωξη της Ελλάδος πρέπει να είναι η ανταπόκριση  στις υποχρεώσεις της 
απέναντι στην Ε.Ε και στις δεσµεύσεις από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ωστόσο αυτό 
δε πρέπει να αποτελέσει τον τελικό στόχο αλλά την αφετηρία για την περαιτέρω 
προώθηση των ΑΠΕ αντιλαµβανόµενη η Ελλάδα τα µεγάλα οικονοµικά, κοινωνικά και 
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περιβαλλοντικά οφέλη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το 2010 το µερίδιο των ανανεώσιµων 
πηγών στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας να είναι 12% [1]. Η 
επίσηµη συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό ισοζύγιο της χώρας το 2002 είναι της τάξης 
του 5%, συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων Υ/Η και των αντλητικών. Εάν 
αφαιρεθούν τα µεγάλα Υ/Η, τα αντλητικά  και η βιοµάζα στον οικιακό τοµέα, τότε το 
ποσοστό µειώνεται σε 1,6%. Εποµένως, γίνεται φανερό, ότι θα πρέπει να καλύψουµε 
µεγάλη απόσταση µέχρι το 2010 προκειµένου να επιτύχουµε τις εθνικές 
προσαρµοσµένες δεσµεύσεις µας µε βάση τον προαναφερόµενο στόχο. 

Επίσης σύµφωνα µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ, όλα τα κράτη µέλη θέσπισαν στόχους 
για το µερίδιο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Για τη 
χώρα µας οι εθνικοί στόχοι είναι το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει από 12,2% που είναι σήµερα, σε 20.1% 
µέχρι το 2010 και σε 29% µέχρι το 2020. 

Επιπλέον µε βάση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες η 
Ελλάδα πρέπει έως το 2010 τουλάχιστον το 5.75% των καυσίµων που 
χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές να είναι βιοκαύσιµα και το 1.2% της 
ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα να προέρχεται από βιοµάζα [1]. 

Βασική επιδίωξη της Ελλάδος για να πετύχει τους στόχους της πρέπει να είναι η 
άµεση αντιµετώπιση των κυριότερων αιτιών καθυστέρησης υλοποίησης των έργων 
ΑΠΕ όπως είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, οι περιορισµένες δυνατότητες 
απορρόφησης της παραγωγής ΑΠΕ από τα υφιστάµενα δίκτυα, η πολύπλοκη και 
χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας λόγω 
έλλειψης ενηµέρωσης των κατοίκων για τις ωφέλειες αλλά και τις επιπτώσεις των 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο περιβάλλον και στην οικονοµία και την ανωριµότητα των 
επενδυτικών σχεδίων, εξαιτίας της οποίας παρατηρούνται συνεχείς τροποποιήσεις 
µέχρι την οριστικοποίηση τόσο των τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων όσο και των 
επενδυτικών σχηµάτων. 

 
4.2 Τεχνολογίες A.Π.Ε στην Ελλάδα 

 

Ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε MW (2005)
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Σχήµα 4.1: Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ MW (2005) 
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� Αιολικά πάρκα 

Η συνολική δυναµικότητα των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ που 
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τον Ιούνιο του 2006 ανέρχεται σε 2,2 δις kWh και 
προέρχεται κατά 77,4% από αιολικά πάρκα. Συγκεκριµένα 540,5 MW ήταν η 
εγκαταστηµένη ισχύς µε τις περιφέρειες της στερεάς Ελλάδος (204,4MW), της 
ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (163,3MW) και της Κρήτης (96,4MW) να 
συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αυτής. Επιπλέον αυτή τη στιγµή υπάρχουν άδειες 
εγκατάστασης για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 355 MW. Υπάρχει αυτή τη στιγµή 
τεράστια επενδυτική πρωτοβουλία για δηµιουργία αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες και 
τη µεταφορά της παραγόµενης ενέργειας στο ηπειρωτικό σύστηµα µέσω υποβρυχίου 
καλωδίου. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης θα δώσει απάντηση στα εξής 
προβλήµατα: 

o Την αξιοποίηση του τεράστιου αιολικού δυναµικού του Αιγαίου, που µέχρι σήµερα 
παραµένει ανεκµετάλλευτο. 

o Την περιβαλλοντική αναβάθµιση των νησιών µε την παύση λειτουργίας των τοπικών 
ρυπογόνων µονάδων των νησιών. 

o Την αποφυγή περιβαλλοντικής όχλησης λόγω της µη χρήσης εναερίων γραµµών 
µεταφοράς 

o Τη µείωση του τεράστιου κόστους καυσίµου και συντήρησης που έχει η ∆ΕΗ για 
ηλεκτροδότηση των νησιών, αλλά ταυτόχρονα και τη µείωση του κόστους λόγω 
εκπεµπόµενων ρύπων (

2
CO ). 

Τέλος αναµένονται να δοθούν σε λειτουργία έργα αναβάθµισης και  επέκτασης του 
συστήµατος µεταφοράς που θα δώσουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε σηµαντικής 
δυναµικότητας αιολικούς σταθµούς στο προσεχές µέλλον. Συγκεκριµένα, στις αρχές 
του 2008 αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία έργα επέκτασης του συστήµατος 
µεταφοράς στη Θράκη, οπότε θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης σε περίπου 350 MW 
αιολικών σταθµών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής νέας γραµµής 
µεταφοράς στη Λακωνία, οπότε θα καταστεί δυνατή η σύνδεση επιπλέον 280 MW 
αιολικών σταθµών. Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία µελετών για την κατασκευή και 
αναβάθµιση δύο διασυνδέσεων µε τη Νότια Εύβοια, οπότε θα καταστεί δυνατή η 
σύνδεση επιπλέον 530 MW αιολικών σταθµών, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης µετά το 
2010. 

Πίνακας 4.1: Πορεία εξέλιξης της εγκαταστηµένης ισχύος των αιολικών πάρκων που 
αφορούν το διασυνδεδεµένο σύστηµα [7] 

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ (MW) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΤΟΣ (% ) 

1999 80 - 

2003 197 - 

2004 282 43 

2005 341 21 

2006 412 20,8 

2007 549 33 
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� Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς µέχρι το 2002 ήταν µόλις της τάξεως των 2,37 MW, 
παρόλο το υψηλό ηλιακό δυναµικό της χώρας. Σύµφωνα µε την στατιστική 
«Φωτοβολταϊκό – Ενεργειακό βαρόµετρο» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα τέλη του 2004 
η Ελλάς κατατάσσεται µόλις στην 9

η
 θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε., µε 

εγκατεστηµένα µόλις 4,5 MW, παρά τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας.  

Το ΕΠΑΝ, η ∆ράση 6.5, προβλέπει για τις Φ/Β εφαρµογές επιδοτήσεις της τάξεως του 
40-50% επί του προϋπολογισµού της επένδυσης αναλόγως της περιοχής 
υλοποίησης. Στα πλαίσια των προκυρήξεων της ∆ράσης 2.1.3. του ΕΠΑΝ (2002-
2005) εγκρίθηκαν συνολικά 18 έργα Φ/Β συνολικής ισχύος 2,72 MW. Καθίσταται 
σαφές ότι το ΕΠΑΝ έδωσε σηµαντική αναπνοή στο χώρο των Φ/Β. Για το 2005, η 
αγορά έκλεισε στα 5,3 MW συνολικά [42].  

Η διεθνής αγορά των φωτοβολταϊκών γνωρίζει µια εκρηκτική άνοδο, ενώ παράλληλα 
η ελληνική αγορά να προχωρά µε αργά βήµατα, τα οποία και αυτά οφείλονται στις 
επιδοτήσεις του ΕΠΑΝ. Είναι εµφανές ότι, αν και κάθε χρόνο υπάρχει µια σηµαντική 
ποσοστιαία αύξηση, στην Ελλάδα δεν έχει σηµειωθεί ακόµη η εκτίναξη των Φ/Β 
εφαρµογών που έγινε σε άλλες χώρες. 

Στόχος είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να αυξηθεί  το µικρό µερίδιο των Φ/Β 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η επικύρωση από τη Βουλή του νέου νόµου 3468 
στις 22 Ιουνίου 2006 αποτελεί µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Το µεγάλο πλήθος 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τότε στο υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ 
(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) αποτυπώνουν εµφανώς µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον 
και υπάρχει αισιοδοξία για ρηγµατώδη αύξηση της εγκαταστηµένης ισχύος Φ/Β τα 
επόµενα χρόνια. 

� Υδροηλεκτρικοί σταθµοί 

H παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ κατά το έτος 2005 κάλυπτε ποσοστό της τάξης του 
12,2% του συνόλου των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, το 9,1% από 
αυτό το ποσοστό το κάλυπταν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. ∆εν αναµένεται αύξηση 
της παραγωγής των µεγάλων υδροηλεκτρικών, αφού έχει γίνει πλήρης σχεδόν 
αξιοποίηση των εκµεταλλεύσιµων σηµείων. Όσον αφορά τα µικρά υδροηλεκτρικά 
αυτά τον Ιούνη του 2006 κάλυπταν το 13,6% της συνολικής δυναµικότητας των 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση Α.Π.Ε. Συγκεκριµένα η εγκαταστηµένη ισχύς 
ήταν 89 MW µε την πλειοψηφία των έργων να βρίσκoνται στις περιφέρειες της 
Στερεάς Ελλάδος (20,1MW), της ∆υτικής Ελλάδος (17,5MW), της Κεντρικής 
Μακεδονίας (14,0MW) και της Ηπείρου (11,0MW). Επιπλέον αυτή τη στιγµή 
υπάρχουν άδειες εγκατάστασης για µικρά υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 39,5 
MW. 

� Γεωθερµία 

Η Ελλάδα εκµεταλλεύεται µέχρι σήµερα λιγότερο από το 1% του συνολικού 
γεωθερµικού δυναµικού της χώρας (0% για ηλεκτροπαραγωγή και 5%-8% για 
θερµικές χρήσεις). Στο άµεσο µέλλον, ωστόσο, µέχρι το 2010, µπορεί το αξιοποιηµένο 
γεωθερµικό δυναµικό, µέσω άµεσων επενδύσεων, να αυξηθεί σηµαντικά και να 
υπάρχουν για ηλεκτροπαραγωγή εγκατεστηµένα τουλάχιστον 10 MW(e) από τα 
µηδενικά υφιστάµενα, µε 100 MW(th) για το σύνολο των θερµικών εφαρµογών από 70 
MW(th) σήµερα µε τις  εφαρµογές αντλιών θερµότητας να τετραπλασιάζονται σε 20 
MW(th) από τα περίπου 5 MW(th) που είναι σήµερα. Υπάρχει ειδικά µεγάλο 
ενδιαφέρον για τη Μύλο, τη Νίσυρο και τη Λέσβο όπου υπάρχει βεβαιωµένο 
αξιοποιήσιµο γεωθερµικό πεδίο. 
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� Βιοµάζα-Βιοαέριο 

Τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου που βρίσκονται σε λειτουργία στην 
Ελλάδα έχουν συνολική εγκατεστηµένη ισχύ περίπου 24 MW. Τα   πιο σηµαντικά 
είναι  στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων (εγκατεστηµένη ισχύς 13,8 MWe) και στους βιολογικούς 
καθαρισµούς της Ψυττάλειας (εγκατεστηµένη ισχύς 7,1 MWe) και της Θεσσαλονίκης 
(εγκατεστηµένη ισχύς 2,5 MWe). 

Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν περίπου 33.000 αγελαδοτροφικές µονάδες µε 
723.000 ζωικό πληθυσµό, 36.000 χοιροτροφικές µονάδες µε 970.000 ζωικό 
πληθυσµό, 100 σφαγεία, 2.700 ελαιοτριβεία, 25 πυρηνελαιουργεία και ένας 
σηµαντικός αριθµός βιοµηχανιών τροφίµων. Συνολικά 17 εκατοµµύρια τόνοι 
οργανικών αποβλήτων θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν ενεργειακά και να δώσουν 
βιοαέριο ικανό να τροφοδοτήσει µονάδες εγκαταστηµένης ισχύος 350MW. Παρά το 
υψηλό αυτό δυναµικό,  δεν υπάρχει καµία µονάδα διαχείρισης  αγροτοβιοµηχανικών 
αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου. 

Σε εµπορική κλίµακα βρίσκεται η τεχνολογία της αεριοποίησης στερεής βιοµάζας που 
παράγει καύσιµο αέριο αν και δεν λειτουργούν αρκετές µονάδες, ώστε να υπάρχουν 
αξιόπιστα αποτελέσµατα. Η αεριοποίηση έχει µεγαλύτερες αποδόσεις σε ηλεκτρική 
ενέργεια από την καύση και ελπιδοφόρα οικονοµικά αποτελέσµατα σε µεγάλη 
κλίµακα, γι' αυτό και αποτελεί πεδίο έντονου ερευνητικού κι επιδεικτικού 
ενδιαφέροντος. 

Σε επιδεικτικό στάδιο βρίσκεται επίσης κι η τεχνολογία της πυρόλυσης, η οποία 
παράγει βιοέλαιο από στερεή βιοµάζα. Το βιοέλαιο µπορεί να καεί για παραγωγή 
ενέργειας σε λέβητες, µηχανές εσωτερικής καύσης ή στροβιλοµηχανές (τουρµπίνες). 

Πίνακας 4.2: Βιοαέριο – Βιοµάζα σύνολο στο Ε∆Σ: 78,86 MW [7] 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ 

13,56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ 

9,692 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 

ΕΥ∆ΑΠ 11,4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Κ.Ε.Λ. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ 

0,6 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ 0,37 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ 
ΣΤΟ 2ο ΧΛΜ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - 
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ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΥ.ΓΕ 

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ 

0,16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΥΖΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΥ.ΓΕ 
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ" 

ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 5,048 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙ 

ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΟΤΑ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

0,24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ 

ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 2,712 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΚΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 

ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

0,6 ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΑΕ 

1,72 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΚΑΚΚΑΒΟΣ ∆.∆. 

∆ΙΜΗΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆Ρ. 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΟΛΟΥ 

0,353 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡ

Α 

ENVITEC AE 5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΒΙΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 

N.E BIOMASS 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

26,2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΒΙΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 

ΜΕΛΙΓΑΛΑ 

BIOGEN 

ENERGY Ε.Π.Ε 

1,2 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

 

� Bιοκαύσιµα 

Στην Ελλάδα σήµερα λειτουργούν 4 µονάδες παραγωγής βιοντίζελ, που 
επεξεργάζονται εισαγόµενα έλαια, και µια µονάδα που διαθέτει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας της πρώτης ύλης έως το τελικό προϊόν δηµιουργία µίας ακόµα µονάδας 
έχει εξαγγελθεί µε φορείς επένδυσης τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών Κοζάνης 
και Αµυνταίου. Η µονάδα αυτή θα χρηµατοδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό νόµο. 
Αναµένονται πάντως αρκετές νέες µονάδες (ΕΛΙΝ/Μαγνησία, Πέτας/Πάτρα, 
AGROINVEST/Φθιώτιδα, κ.ά) ενώ οι άδειες παραγωγής αποφορολογηµένου βιοντίζελ 
που έχουν εκδοθεί για το 2006 αφορούν 91.000 χιλιόλιτρα. Αντίθετα, δεν υπάρχει 
µονάδα παρασκευής βιοαιθανόλης, δεδοµένου ότι χρειάζονται πολλαπλάσια κεφάλαια 
για να δηµιουργηθεί. Σε χαµηλά έως ανύπαρκτα επίπεδα κινείται και η παραγωγή 
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ενεργειακών φυτών στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, το 2006 καλλιεργήθηκαν περίπου 90000 στρέµµατα µε ηλίανθο για 
άλλες χρήσεις στην περιοχή του Βορείου Έβρου και 10000-15000 στρέµµατα µε 
ελαιοκράµβη στη Θεσσαλονίκη, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για να 
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πάντως ποσότητες από εγχώρια πρώτη ύλη ώστε να 
ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας υπολογίζεται ότι χρειάζεται να καλλιεργηθούν 
µε ενεργειακά φυτά περίπου 3,7 εκατοµµύρια στρέµµατα. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε 
µελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης και Συνεταιριστικής Οικονοµίας(ΙΝΑΣΟ) 
µε τίτλο «Σχέδιο ∆ράσης για τη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα στην Ελλάδα» προκρίνεται 
να καλλιεργηθούν περίπου 2 εκατοµµύρια στρέµµατα µε ηλίανθο και ελαιοκράµβη για 
την παραγωγή βιοντίζελ,1,1 εκατοµµύρια στρέµµατα µε γλυκό σόργο, τεύτλα, σιτάρι, 
καλαµπόκι για την παραγωγή βιοαιθανόλης και 0,5 εκατοµµύρια στρέµµατα µε 
κυτταρινούχο σόργο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

� Κυµατική ενέργεια 

Η τεχνικά εκµεταλλεύσιµη ενέργεια από τα κύµατα για τα κράτη της Ε.Ε. υπολογίζεται 
συνολικά σε 150-230 TWh/έτος, από τα οποία περίπου 5 TWh/έτος αντιστοιχούν στις 
ελληνικές θάλασσες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10 % της κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού στη χώρα µας. 

 

 

 
 

Σχήµα 4.2: Συγκριτικός χάρτης της εγκατεστηµένης ισχύος αιολικών πάρκων (2005) [59] 
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4.3 Προγράµµατα Α.Π.Ε στην Ελλάδα 

  

Tα σηµαντικότερα βήµατα για την προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα σήµερα είναι τα 
παρακάτω: 

� Η κατάθεση του νέου νοµοσχέδιου (3468/2006) αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την 
προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα καθώς επιχειρεί να δηµιουργήσει συνθήκες 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, µέσω της τακτοποίησης χωροταξικών 
εκκρεµοτήτων για την εγκατάσταση µονάδων και της απλοποίησης των διαδικασιών 
αδειοδότησης. Με τις διατάξεις του παραπάνω νόµου αφ’ ενός µεταφέρεται στο 
ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας» (EΕΕΚ L 283) και αφ’ ετέρου προωθείται, κατά προτεραιότητα, 
στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε κανόνες και αρχές, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µονάδες 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

� Ο αναπτυξιακός νόµος (3299/04) δίνει επίσης σηµαντικά κίνητρα για επενδύσεις στο 
χώρο των Α.Π.Ε µε βασικές κατευθύνσεις την απλοποίηση των προβλεπόµενων 
διαδικασιών και την βελτίωση των όρων χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών 
σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό επιχορηγούνται επιχειρήσεις µε στόχο την ίδρυση, την 
επέκταση και τον ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τους, µε στόχο να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. 

� Ο καθορισµός του καθεστώτος και των όρων της δηµοσίας ενίσχυσης ενεργειακών 
επενδύσεων µέσω των πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό από το Μέτρα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του ΥΠΑΝ στο πλαίσιο 
του  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  

� Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τα ΑΠΕ έχει ήδη ανατεθεί και αναµένεται σύµφωνα 
µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε να εγκριθεί και επισηµοποιηθεί µέσα στο 2007.Mε το πλαίσιο αυτό 
θα γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος επενδυτής τι µπορεί να κάνει και που. 
Επιτυγχάνονται έτσι και βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες καθώς µέχρι τώρα 
πολλές φορές για να προχωρήσει µια σηµαντική επένδυση έπρεπε να αντιµετωπισθεί 
µεµονωµένα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Σε νοµοθετικό επίπεδο το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται νοµοσχέδια που 
εκσυγχρονίζουν το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον τοµέα της ενέργειας και είναι τα 
εξής: 

� Επιτάχυνση ∆ιαδικασίας Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με το 
σχέδιο νόµου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετείται µια εκκρεµότητα έξι 
ετών όσον αφορά την υποχρέωση της χώρας µας προς την Ε.Ε. Στο σχετικό 
νοµοσχέδιο, προβλέπονται περαιτέρω ρυθµίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χώρα µας, µε τις οποίες επιδιώκεται κυρίως η πληρέστερη προσαρµογή των 
διατάξεων του Ν. 2773/1999 προς τους κανόνες της νέας Οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
σχετικά µε την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού 
των κρατών-µελών της Ε.Ε. Με την ψήφιση του Ν. 3426/2005 δηµιουργείται ένα 
σύγχρονο πλαίσιο, ελκυστικό για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας στην 
ηλεκτροπαραγωγή, µε προφανή οφέλη για την απασχόληση και τους καταναλωτές. 
Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ανταγωνισµός και, σταδιακά, µέχρι τον Ιούλιο του 2007, 
όλοι οι καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των οικιακών, αποκτούν τη δυνατότητα 
επιλογής του προµηθευτή τους και παρέχεται η δυνατότητα της κατασκευής νέων 
µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού και απευθείας γραµµών από ιδιώτες επενδυτές.  

� Εισαγωγή Βιοκαυσίµων και Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων στην Ελληνική Αγορά.Η 
χρήση των βιοκαυσίµων θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της εξάρτησης της 
χώρας από το πετρέλαιο, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, στην 
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προστασία του περιβάλλοντος, και στην αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό 
τοµέα. Έχει ήδη ψηφιστεί και αποτελεί νόµο, η απαλλαγή κατάλληλων ποσοτήτων 
αυτούσιου βιοντίζελ.Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Ν.3340/2005: 

Φορολογικές µειώσεις. Oι αποφορολογηµένες ποσότητες βιοντίζελ για το 2005 
ανέρχονται σε 51.000 κ.µ, ενώ για τα έτη 2006 και 2007 έχουν οριστεί στα 91.000 και 
114.000 κ.µ, αντίστοιχα. 

� Σύσταση του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ). Σε τελική 
φάση επεξεργασίας βρίσκεται το σχέδιο νόµου για τη σύσταση του «Συµβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής». Το Σ.Ε.Ε.Σ θα αποτελέσει, στην ουσία, ένα 
σηµαντικό γνωµοδοτικό όργανο του υπουργείου ανάπτυξης σε θέµατα που αφορούν  
τη µακροχρόνια ενεργειακή πολιτική της χώρας. Η έκδοση του νέου Κώδικα 
∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελεί έναν 
σηµαντικό νοµοθετικό έργο µε το οποίο καθορίζονται οι κανόνες συνδιαλλαγής στην 
απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρισµού.   

� Σηµαντική επίσης εξέλιξη αποτελούν οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις για τη 
γεωθερµία µε τις οποίες ολοκληρώνονται οι απαιτούµενες κανονιστικές αποφάσεις 
που όριζε ο νόµος 3175/2003. Αυτές είναι:  

o Όροι και διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος του δηµοσίου για έρευνα και 
διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού και της εν γένει διαχείρισης των 
γεωθερµικών πεδίων της χώρας(Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ) 

o Χαρακτηρισµός και υπαγωγή σε κατηγορίες των γεωθερµικών πεδίων της χώρας. 
(Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ) 

� Τελευταία σηµαντική εξέλιξη είναι η υπογραφή της συνθήκης για τη δηµιουργία της 
ενεργειακής κοινότητας Ν.Α Ευρώπης. Με τη συνθήκη αυτή, ανοίγει ο δρόµος για την 
ενσωµάτωση  των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης στη µεγάλη ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η δηµιουργία της ενεργειακής κοινότητας, πρόκειται να 
λειτουργήσει ως καταλύτης:  

o Για την ασφάλεια και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασµού στην περιοχή.  

o Για την προσέλκυση µεγάλης κλίµακας επενδύσεων στους χώρους του 
ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου.  

o Για την ενίσχυση της  ευρωπαϊκής προοπτικής της Ν.Α  Ευρώπης. 

o Για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών ολόκληρης της περιοχής. 

� Χρηµατιστήριο ρύπων. Το χρηµατιστήριο ρύπων αρχίζει να λειτουργεί και στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για την εφαρµογή στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
συστήµατος εµπορίας εκποµπών διοξειδίου του άνθρακος, που παράγονται από 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς ο ρύπος αυτός συµβάλλει καθοριστικά στην 
κλιµατική αλλαγή του πλανήτη και στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
Στην Ελλάδα αντιστοιχούν δικαιώµατα εκποµπής 223,2 εκατοµµύρια τόνους CO2, 
που αντιστοιχεί στο 3,4 % των συνολικών δικαιωµάτων εκποµπής στην Ε.Ε. Το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε θα δηµιουργήσει µητρώο ρυπογόνων επιχειρήσεων και θα παρακολουθεί 
την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου, το οποίο καθορίζει τις επιτρεπόµενες 
εκποµπές ρύπων των 141 πλέον ρυπογόνων ελληνικών επιχειρήσεων. Αν µια 
επιχείρηση υπερβεί τις επιτρεπόµενες εκποµπές, τότε ή θα αγοράσει δικαιώµατα από 
επιχείρηση άλλης χώρας-µέλους της ΕΕ ή θα της επιβληθούν πρόστιµα. Αν οι 
εκποµπές της περιέχουν λιγότερους ρύπους, τότε θα µπορεί να πουλήσει δικαιώµατα 
σε άλλες επιχειρήσεις ή να µεταφέρει τα δικαιώµατά της στον επόµενο χρόνο. Για να 
επιτύχει τη µείωση θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις, πολλές από τις οποίες 
αφορούν και το χώρο των Α.Π.Ε. 

Mε βάση τα παραπάνω τα προγράµµατα  για την προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα 
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είναι: 

� Σταθερές τιµές τιµολογίων. Εισάγονται αυξηµένες σταθερές  τιµές αγοράς της 
παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ για τεχνολογίες µε αυξηµένο κόστος εγκατάστασης 
(φωτοβολταϊκοί και υπεράκτιοι αιολικοί σταθµοί). Για τα φωτοβολταϊκά η τιµή της 
ηλιακής κιλοβατώρας (kWh) ανέρχεται σε 0,40-0,50 και είναι εγγυηµένη για µια 
εικοσαετία. Η τιµή αυτή αναπροσαρµόζεται µε βάση το µέσο ποσοστό 
αναπροσαρµογής των τιµολογίων της ∆ΕΗ που εγκρίνεται κάθε φορά από τον 
υπουργό Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξει µεταβολή των τιµολογίων της ∆ΕΗ, οι ανωτέρω 
τιµές αναπροσαρµόζονται ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς το 80% του δείκτη τιµών 
καταναλωτή, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριµένα 
η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως εξής: 

Πίνακας 4.3: Τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας [48] 

Τιµή ενέργειας (€/MWh) 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: ∆ιασυνδεµένο 

Σύστηµα 

Μη ∆ιασυνδεµένο 

Σύστηµα 

(α) Aιολική ενέργεια 73 84,6 

(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη 

θάλασσα 90 

(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται µε 

µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε 

Εγκατεστηµένη Ισχύ έως δεκαπέντε (15) 

MWe 73 84,6 

(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 

φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 

Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των 

εκατό (100) kWpeak, οι οποίες 

εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή 

νόµιµης κατοχής ή όµορα ακίνητα του 

ίδιου ιδιοκτήτη ή νοµίµου κατόχου 450 500 

(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 

φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 

Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των 

εκατό (100) kWpeak 400 450 

(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 

µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής 

των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη 

Ισχύ έως πέντε (5) MWe 250 270 

(ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 

µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής 

των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη 

Ισχύ µεγαλύτερη των πέντε (5) MWe 230 250 

(η) Γεωθερµική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια 

εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής 73 84,6 
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ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισµού και βιοαέρια 

(θ) Λοιπές Α.Π.Ε. 73 84,6 

(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 73 84,6 

 

� Φορολογικές µειώσεις. 

o Τα Φ/Β συστήµατα απαλλάσσονται από την καταβολή του Ειδικού Τέλους επί της 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του 2,5% τα πρώτα 5 χρόνια και 3,0% στη 
συνέχεια. 

o Η επικράτεια διαιρείται σε 3 Περιοχές Κινήτρων (µέχρι τις 31/12/2006 ίσχυαν 6 
Περιοχές Κινήτρων). 

Πίνακας 4.4: Φορολογική απαλλαγή στο επιλέξιµο κόστος επένδυσης [26] 

Κατηγορία 
επένδυσης 

Περιοχή Α Περιοχή Β Περιοχή Γ 

Κατηγορία Α.Π.Ε 60% 100% 100% 

 
 

o Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών µε τη 
δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού. 

o Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
απαλλάσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε 
άλλη επιβάρυνση σε όφελος του δηµοσίου ή τρίτου. 

o Oι αποφορολογηµένες ποσότητες βιοντίζελ για το 2005 ανέρχονται σε 51.000 κ.µ, 
ενώ για τα έτη 2006 και 2007 έχουν οριστεί στα 91.000 και 114.000 κ.µ, αντίστοιχα. 

o Συντελεστής Φ.Π.Α. για την αγορά οικιακών Φ/Β συστηµάτων : 9 % (χαµηλή 
κλίµακα). 

o Φοροαπαλλαγή ποσοστού 80% της δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση 
οικιακών Φ/Β συστηµάτων. 

� Πιστοποίηση. Tο νέο νοµοσχέδιο εισάγει µηχανισµό για την έκδοση εγγυήσεων 
προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που θα λειτουργούν ως πιστοποιητικά 
καθαρής ενέργειας, αντίστοιχα µε τα πιστοποιητικά αγοράς ρύπων. Η προέλευση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις σταθµών που λειτουργούν 
νόµιµα και χρησιµοποιούν ΑΠΕ, αποδεικνύεται από τους παραγωγούς της 
αποκλειστικά και µόνο µε τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται από τους 
καθορισµένους  φορείς. Οι εγγυήσεις αυτές προσδιορίζουν την πηγή από την οποία 
παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και αναφέρουν την ηµεροµηνία και τον τόπο 
παραγωγής της και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών σταθµών, την ισχύ των 
σταθµών αυτών. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς 
οι οποίοι χρησιµοποιούν αντλητικά συστήµατα για την πλήρωση της δεξαµενής 
αποθήκευσης, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µόνο για τη διαφορά µεταξύ της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υδραυλική ενέργεια και της ηλεκτρικής 
ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, για την πλήρωση της 
δεξαµενής αποθήκευσης. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µε αξιοποίηση 
Βιοµάζας, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται µόνο για το ποσοστό της ηλεκτρικής 
ενέργειας που αντιστοιχεί στο βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα. Ως Φορείς Έκδοσης των 
Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται: 
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α) ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το 
Σύστηµα, απευθείας ή µέσω του ∆ικτύου, 

β) ο ∆ιαχειριστής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, για την ηλεκτρική ενέργεια που 
τροφοδοτεί το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

γ) το Κ.Α.Π.Ε., για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτόνοµους σταθµούς 
οι οποίοι δεν τροφοδοτούν το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο. Για το σκοπό αυτόν, το Κ.Α.Π.Ε. 
εγκαθιστά τις κατάλληλες µετρητικές διατάξεις µε δαπάνες του παραγωγού που 
υποβάλλει αίτηση για έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης. 

 Ως Φορέας Ελέγχου του Συστήµατος Εγγύησης ορίζεται η Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. 
επιβλέπει, ως Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, την 
αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος Εγγύησης Προέλευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, χειρίζεται θέµατα αµοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης 
που εκδίδονται από τις Αρµόδιες Αρχές άλλων κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τρίτων χωρών και συνεργάζεται µε τις Αρχές αυτές. 

� Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες. Απλοποιείται σηµαντικά η διαδικασία 
αδειοδότησης για µικρούς σταθµούς ΑΠΕ, προκειµένου να επιτευχθεί ευρεία διάδοση 
και διασπαρµένη παραγωγή. Βελτιώνεται η αδειοδοτική διαδικασία και τίθενται 
προθεσµίες για τη γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων φορέων µε στόχο τη 
συντόµευση του χρόνου ωρίµασης των έργων. Θεσµοθετείται επιτροπή στο 
υπουργείο Ανάπτυξης για το συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και την 
επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Συγκεκριµένα συνιστάται Επιτροπή 
Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης Κλίµακας στους τοµείς ΑΠΕ. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 19 (3468/2006) και Επιτροπή ΑΠΕ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 (3468/2006) 

� Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),το 
οποίο εποπτεύεται από τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει ως βασικό αντικείµενο 
και αρµοδιότητα την αποτίµηση του δυναµικού των Α.Π.Ε στην Ελλάδα και την 
ανάπτυξη µίας πλήρους µεθοδολογίας εκτίµησης, µέτρησης και αξιολόγησης του. 
Επίσης είναι υπεύθυνο για την Εθνική Εκθεση για την Προώθηση των ΑΠΕ τον 
Οκτώβριο κάθε έτους, ενώ η ΡΑΕ εκδίδει την Έκθεση για επίτευξη εθνικών 
ενδεικτικών στόχων τον Οκτώβριο κάθε 2ου έτους από.  

� Άµεσες επιδοτήσεις. Yπάρχει η δυνατότητα επιδότησης του λειτουργικού κόστους 
µιας νέας επιχείρησης για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας αυτής έως και 2.000.000 
Ευρώ. Οι δαπάνες της επένδυσης θα πρέπει να ξεκινούν µετά την έγκριση της 
επιχορήγησης κι όχι µετά την υποβολή του φακέλου της πρότασης για επιχορήγηση. 
Τα ποσοστά της επιχορήγησης θα ακολουθήσουν τον νέο χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων όπως αυτός συµφωνήθηκε από την ελληνική πολιτεία µε αρµόδια 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Περιφέρεια, 
καθορίστηκαν ως ακολούθως: 

o 40% για ∆υτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρο, Πελλοπόννησο και 
νησιά Βορείου Αιγαίου. 

o 30% για Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική, Θεσσαλία, Κρήτη, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα και νησιά Νοτίου Αιγαίου.  

o 20% για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλήν των Βιοµηχανικών 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε). 

Για τις παραπάνω περιφέρειες θα υπάρξει το 2010 επανεξέταση της εξέλιξης του 
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π τους και θα ληφθεί απόφαση αν θα παραµείνουν στην κατηγορία 
αυτή ή θα µειωθεί το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης κατά 10%-15%. 

Τα παραπάνω προσαυξάνονται κατά 10% για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20%για 
µικρές επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι µικρές είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από 50 
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άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 7.000.000€ ή ετήσιο 
ισολογισµό µικρότερο από 5.000.000€, ενώ µεσαίες είναι οι επιχειρήσεις µε λιγότερο 
από 250 άτοµα προσωπικό, ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 40.000.000€ ή 
ετήσιο ισολογισµό µικρότερο από 27.000.000€. Τα παραπάνω προκύπτουν από τον 
αναπτυξιακό νόµο, άµεση επιδότηση όµως µπορείς να έχεις και από το ΕΠΑΝ / Γ΄ 
ΚΠΣ - Άξονας Προτεραιότητας 6, ΜΕΤΡΟ 6.5, συγκεκριµένα ισχύει: 

Πίνακας 4.5: Άµεση επιδότηση ΕΠΑΝ / Γ΄ ΚΠΣ [26] 

� Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις. Το πρώτο πακέτο «πράσινων» 
χρηµατοδοτικών προϊόντων στην Ελλάδα παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς και 
αναµένεται στο άµεσο µέλλον να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες. Τα προϊόντα 
αυτά απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες και εντάσσονται στο 
πλαίσιο ενός προγράµµατος δράσεων της Τράπεζας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα την αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας 
και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάχυση των ρύπων στην 
ατµόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα χρηµατοδοτεί ενεργειακές επενδύσεις σε 
ΑΠΕ είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράµµατα είτε καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό. ∆ίνεται η δυνατότητα για 
ανταγωνιστικό επιτόκιο που έχει βάση το Euribor ή το Libor και ευέλικτο ποσοστό 
χρηµατοδότησης ώστε να δίνει τη δυνατότητα θετικής απόδοσης στον επενδυτή από 
τα πρώτα χρόνια της επένδυσης. Πρόκειται για δάνεια που διακρίνονται για την 
ευελιξία στον τρόπο αποπληρωµής τους (έως και 15 χρόνια) αλλά και στις 
εξασφαλίσεις που απαιτούνται, τη δυνατότητα περιόδου χάριτος (ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύµβασης του ιδιώτη µε τη ∆ΕΣΜΗΕ) και βέβαια για τη 
σηµαντικά χαµηλότερη τιµολόγησή τους από τα υπόλοιπα χορηγικά προϊόντα της 
Τράπεζας.  

�  ∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία 

πιστοποιητικών. Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχει το χρηµατιστήριο ρύπων και µέσω 
του συστήµατος αυτού γίνεται εµπόριο εκποµπών διοξειδίου του άνθρακος, που 
παράγονται από βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο µέτρο και η 
επιτυχηµένη εφαρµογή του αναµένεται να οδηγήσει στο κοντινό µέλλον και στην 
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης συγκεκριµένου ποσοστού παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας από τους διαπιστευµένους παραγωγούς µε χρήση των ROCs 
(Renewable Obligation Certificates – Πιστοποιητικά Ανανεώσιµης Υποχρέωσης). 

 
Αιολικά Πάρκα 

30% 

Γεωθερµικές εφαρµογές 40% 

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα 40% 

Αξιοποίηση Βιοµάζας 40% 

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 50% στη Θράκη 

40% στους νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης 

45% στην υπόλοιπη χώρα 

Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

-Με επίπεδους συλλέκτες 

 

-Με συλλέκτες νέας τεχνολογίας 

 

30% 

 

40% 
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� Επιταχυνόµενη απόσβεση. Με βάση τον νέο αναπτυξιακό νόµο παρέχεται 
επιδότηση τµήµατος των καταβαλλόµενων µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
(leasing) για την αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και επιδότηση 
του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Μπορεί επίσης να επιχορηγηθεί 
σύνολο του κόστους εγκατάστασης ενός συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (συµπεριλαµβάνουν του κόστους σύνδεσης µε τη ∆.Ε.Η) αλλά δεν 
επιχορηγείται το κόστος αγοράς ή ενοικίασης γης. Τα µέτρο αυτά ουσιαστικά 
πετυχαίνουν τη µείωση του κόστους επένδυσης για τα έργα ΑΠΕ και επιταχύνουν την 
απόσβεση τους.  

� Eξαναγκασµένη επένδυση. Ένα µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχει να κάνει µε τον τοµέα της 
ενέργειας και πιο συγκεκριµένα µε την στήριξη επενδύσεων που αφορούν τις Α.Π.Ε. 
µε τα Μέτρα: 

o 2.1:«Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα συµπαραγωγής, ΑΠΕ και 
εξοικονόµησης ενέργειας» 

o 6.3:«Ειδικές ενεργειακές υποδοµές για τα νησιά και για την προώθηση των ΑΠΕ» 

o 6.5:«Προώθηση της διείσδυσης συστηµάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της 
χώρας» 

� Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων. Στο 
πλαίσιο του Ε.Π.Α.Ν του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ο υπουργός ανάπτυξης 
προκηρύττει διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισµούς όπου οι ενδιαφερόµενοι καλούνται 
εντός καταληκτικής ηµεροµηνίας να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

� ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες. Το Υ.Π.Α.Ν, το Κ.Α.Π.Ε και η ∆.Ε.Η 
προωθούν προγράµµατα διαφηµιστικής εκστρατείας για την χρήση και τη σηµασία 
των ανανεώσιµών πηγών ενέργειας και ενηµερώνουν  τους πολίτες  για τη σηµασία 
των ΑΠΕ για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Για αυτό το σκοπό διαθέτουν 
τµήµατα µε αποκλειστικό σκοπό την προώθηση προγραµµάτων πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την χρησιµοποίηση της ανανεώσιµης πηγής 
ενέργειας µε µεγάλες διαφηµιστικές εκστρατείες και µε επίκεντρο συγκεκριµένα 
θέµατα. Μέσα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της εκστρατείας είναι η τηλεόραση, 
η παραγωγή ντοκιµαντέρ η διαφήµιση σε ανοιχτούς χώρους και σε έντυπα ευρείας 
κυκλοφορίας, τεχνικές συναντήσεις, έκδοση οδηγού περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
αφίσες, φυλλάδια, συνέδρια και εκθέσεις σε όλη την επικράτεια της χώρας καθώς και 
ηλεκτρονικά εργαλεία (π.χ. ηλεκτρονικά µηνύµατα). Οι οµάδες κοινού προς τις οποίες 
απευθύνονται οι δράσεις θα επιλεγούν ανάµεσα στις παρακάτω: 

o Γενικό κοινό (νοικοκυριά, σχολεία, κ.λπ.), 

o ∆ηµόσιος και ευρύτερος δηµόσιος τοµέας (τοπική/ νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, 

περιφερειακές αρχές, αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς που εµπλέκονται στην 

αδειοδοτική διαδικασία κ.λ.π.), 

o Επιχειρηµατικός κόσµος, 

o Επιµελητήρια και επαγγελµατικοί σύνδεσµοι (τεχνικό, εµπορικό, οικονοµικό, 

τουριστικό, κ.λπ.) 

o Μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί πολιτιστικοί/ εξωραϊστικοί σύλλογοι που 

αντιδρούν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Το πεδίο προώθησης και διάδοσης της εκστρατείας προσδιορίζεται γεωγραφικά µε 

βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

o Περιοχές που εµφανίζουν υψηλό δυναµικό ΑΠΕ. 

o Περιοχές όπου αναµένεται να επιδειχθεί µεγάλο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. 
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o Περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί ιδιαιτερότητες ή υπέρµετρες αντιδράσεις που 

απετέλεσαν εµπόδια σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο. 

∆ηµιουργείται έτσι µια νέα κουλτούρα ενεργειακής αντίληψης στους Έλληνες καθώς 
έρευνες έδειξαν ότι η εκστρατεία επηρεάζει δυνάµει την κοινή γνώµη. Η πολιτική αυτή 
συµπίπτει µε την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. στο τοµέα αυτό. 

� Συµβουλές σε επενδυτές. Υλοποιήθηκαν ειδικές δράσεις ενηµέρωσης στο ΕΠΕ –
ΚΠΣ ΙΙ (αρχικά κυρίως για ενηµέρωση των επενδυτών) και  στη συνέχεια του ΕΠΑΝ - 
ΚΠΣ. ΙΙΙ.  

Μεγάλος όγκος δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε και υλοποιείται στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως είναι το THERMIE, ALTENER, Intelligent Energy 
for Europe, URBAN, Άρθρο 10 του ΕΤΠΑ  και στα Προγράµµατα Πλαίσιο για την 
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σήµερα, κυρίως στο τµήµα που διαχειρίζεται η 
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας –TREN- στο 6 Πρόγραµµα Πλαίσιο). 

Πολύ σηµαντικά εργαλεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση των πολιτικών και 
των τεχνολογιών ΑΠΕ και την ανταλλαγή εµπειριών στα θέµατα αυτά, τα τελευταία 
χρόνια, είναι : 

o Τα ∆ίκτυα Φορέων εξειδικευµένων σε γεωγραφικές ή/και τεχνολογικές περιοχές 
ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το OPET, το EnR, το Eurec-Agency, κλπ. 

o Η λεγόµενη «Campaign for Take off»της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι η 
πρώτη Πανευρωπαϊκή Καµπάνια για την «απογείωση» των ΑΠΕ. 
Πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1999-2003 και αφορούσε στην προώθηση των 
στόχων της λευκής βίβλου σε όλα τα κράτη µέλη. 

o Οι επαγγελµατικές οργανώσεις κυρίως των κατασκευαστών και των επενδυτών.    

Γενικά, η προσέγγιση του ΥΠΑΝ που σχεδίασε, αλλά και των αναδόχων που 
υλοποίησαν δράσεις ενηµέρωσης, ήταν: 

Γενικού τύπου ενηµέρωση όπως οι προσκλήσεις για  την ενηµέρωση επενδυτών 
υποβολής προτάσεων σε προγράµµατα χρηµατοδότησης έργων. Βασικά µέσα ήταν:  

o Οργάνωση ηµερίδων κεντρικά στην Αθήνα αλλά και πρωτεύουσες νοµών στην 
επαρχία.  

o ∆ηµοσιοποίηση σε έντυπα µέσα ενηµέρωσης και στο διαδίκτυο 

o Αποστολή έντυπου υλικού πχ οδηγός επενδύσεων.  

Eιδική γεωγραφική  ενηµέρωση σε περιοχές µε τοπικό ενδιαφέρον, όπου βασικά 
µέσα ήταν:  

o Οργάνωση ηµερίδων  

o ∆ηµοσιοποίηση σε τοπικά έντυπα µέσα ενηµέρωσης 

Τεχνολογική ενηµέρωση για συγκεκριµένες τεχνολογικές εφαρµογές ειδικού 
ενδιαφέροντος (αιολικά ή καινοτόµες εφαρµογές) όπου βασικά µέσα ήταν:  

o Οργάνωση ηµερίδων κεντρικά  

o ∆ηµοσιοποίηση σε έντυπα µέσα ενηµέρωσης 

∆ράσεις διάδοσης στην Ελλάδα έχουν υλοποιήσει πολλοί φορείς. Οι βασικότεροι 
είναι το ΚΑΠΕ, οι ΕΦ∆ του ΕΠΑΝ, η ΡΑΕ, τα Περιφερειακά Ενεργειακά Κέντρα 
(Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης, Κυκλάδων), το ΤΕΕ, το ΕΜΠ, οι Οικολογικές 
Οργανώσεις, τα Επιµελητήρια κτλ. Τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο διοργανώνεται 
ένα µεγάλο εθνικό συνέδριο όπου θίγονται θέµατα  ΑΠΕ και ΣΗΘ. Οι βασικοί 
διοργανωτές είναι το ΕΜΠ, το ΚΑΠΕ, και γνωστή εταιρία δηµοσιότητας εξειδικευµένη 
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στον χώρο και το ELFORES. Επίσης, διοργανώνονται περισσότερα από 5 συνέδρια, 
ηµερίδες µεγάλου ενδιαφέροντος εθνικής εµβέλειας σε εστιασµένο κοινό. Παράλληλα, 
υπάρχουν και δραστηριότητες µικρότερες σε περιφερειακό επίπεδο από 
πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.   

Όσον αφορά στον τύπο, υπάρχει ο ειδικός περιοδικός τύπος, όπως Ecotec, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΟΙΚΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, PLANT MANAGEMENT, Περιβάλλον 21, ΤΕΧΝΙΚΑ. Επίσης, οι 
οικονοµικές εφηµερίδες κάνουν αφιέρωµα  µία φορά το χρόνο στον τοµέα.    

� Ατοµική υποχρέωση. Η έννοια της ατοµικής υποχρέωσης στην Ελλάδα 
περιλαµβάνει µέτρα που λαµβάνονται µε πρωτοβουλία µόνο πολιτών ή καταναλωτών 
ενέργειας µελών περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων όπως οι : 

Greenpeace στην Ελλάδα , Αιτωλική Εταιρεία Προστασίας Τοπίου και 
Περιβάλλοντος, Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον, Όµιλος 
Φίλων του ∆άσους, ∆ίκτυο Εθελοντισµός και Φυσικό Περιβάλλον, Νέα Οικολογία, 
Οικολογικό δίκτυο Ελλάδας, Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για 
το Περιβάλλον κτλ... 
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5 Ενεργειακές Επιδιώξεις 

  

 
5.1 Μείωση Eκποµπών Aερίων Θερµοκηπίου 

  

Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, στην προσπάθεια άµβλυνσης των 
αρνητικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Η Οδηγία 2001/77/EΚ "Για την 
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (OJ L283/27.10.2001) προβλέπει στο 
παράρτηµα της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιµες ενεργεια-
κές πηγές, περιλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της 
ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας (Νοείται ως η µέση εθνική παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας περιλαµβανοµένης αυτοπαραγωγής συν εισαγωγές µείον εξαγωγές ) κατά 
το έτος 2010 ίσο µε 20,1% [43]. Ο στόχος αυτός είναι συµβατός µε τις διεθνείς 
δεσµεύσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που 
υπογράφτηκε το ∆εκέµβριο του 1997 στη σύµβαση–πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίµατος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει µείωση κατά 8% 
για την Ε.Ε συνολικά. Σύµφωνα µε την Απόφαση 2002/358/ΕΚ για την έγκριση εξ’ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κιότο και την από 
κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων, η Ελλάδα δεσµεύεται για τον περιορισµό 
της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 
στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές του έτους βάσης. Ως έτος βάσης για τις εκποµπές 
CO2, CH4 και N2O λαµβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) 
λαµβάνεται το 1995. ∆εδοµένου ότι ο τοµέας ΑΧΓ∆ (Αλλαγές Χρήσεων Γης και 
∆ασοπονία) το 1990 ήταν καταβόθρα εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, οι σχετικές 
απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από τον τοµέα αυτόν δεν λαµβάνονται 
υπόψη στον υπολογισµό της Καταλογιζόµενης Ποσότητας Εκποµπών (Assigned 
Amount) της χώρας για την πρώτη περίοδο δέσµευσης του Πρωτοκόλλου (2008-
2012) σύµφωνα µε το άρθρο 3.7 του Πρωτοκόλλου. Έτσι, µε βάση τα πλέον 
πρόσφατα αποτελέσµατα της Απογραφής Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου, οι 
εκποµπές βάσης για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 110.212,31 kt CO2 eq. 
Συγκεκριµένα, µε βάση τα παραπάνω, οι συνολικές εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου στην Ελλάδα για το έτος 2010 δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 
137.765,39 kt CO2 eq (δηλαδή 1,25 Χ εκποµπές βάσης) [54]. Η Ελλάδα πάντως έχει 
ξεπεράσει αυτό το ποσοστό καθώς η µεταβολή εκποµπών 1990-2004 ήταν ήδη 27%. 
Η συµφωνία των 27 κρατών µελών της Ε.Ε για τη µείωση των αερίων που προκαλούν 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου (CO2 διοξείδιο του άνθρακα, CH4 µεθάνιο, N2O 
υποξείδιο του αζώτου, HFCs υδροφθοράνθρακες, PFCs πλήρως φθοριωµένοι 
υδρογονάνθρακες, SF6 εξαφθοριούχο θείο) και απειλούν τον πλανήτη µε 
υπερθέρµανση µε χρονικό ορίζοντα το 2020 είναι η µείωση κατά 20% κάτω από τα 
επίπεδα όπου βρίσκονταν το 1990. Αυτό φανερώνει ότι τα περιθώρια στενεύουν 
ακόµα περισσότερο για την Ελλάδα και απαιτείται η λήψη αµέσων και αποφασιστικών 
µέτρων. Oι βασικές πηγές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα και η 
συµβολή τους στις συνολικές εκποµπές, σύµφωνα µε την τελευταία επίσηµη 
απογραφή του 2006 που έχει κατατεθεί στη Γραµµατεία της Σύµβασης για την 
Κλιµατική Αλλαγή, είναι [44] : 

� O τοµέας ενέργειας µε συµµετοχή 78,6% στις συνολικές εκποµπές. Η πλειονότητα 
των εκποµπών (55,3%) προήλθε από την ενεργειακή βιοµηχανία, το 20,6% από τις 
µεταφορές, το 9.1% από τη βιοµηχανία, το 13,4% από τον οικιακό, εµπορικό και 
αγροτικό τοµέα, ενώ οι εκποµπές από διαφυγές αερίων συµµετείχαν κατά 1,6%   

� O τοµέας βιοµηχανικών διεργασιών µε συµµετοχή 10,3% 

� Ο τοµέας χρήσης διαλυτών και άλλων προϊόντων µε συµµετοχή 0,1% 
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� Ο τοµέας γεωργίας µε συµµετοχή 8.7% 

� Ο τοµέας αποβλήτων µε συµµετοχή 2,4% 

Πίνακας 5.1: Πρόβλεψη εκποµπών/απορροφήσεων αερίων του θερµοκηπίου 
σύµφωνα µε το ΣΑΕ, ανά τοµέα (σε kt CO2 eq) [44] 

Πηγές/Απο
ρροφήσεις 1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020  

Ενέργεια 80996  84622  101636  111041  121671  129909  139253 

Βιοµηχανικ
ές 
διεργασίες  

9140  11520  12879  14171  16414  18998  21299 

∆ιαλύτες 170  153  145  158  161  164  166 

Γεωργία 13603  12573  12425  11969  11592  11227  10872 

Αλλαγές 
χρήσεων 
γης και 
δασοπονία  

-3440  -4614  -3211  -4942  -4992  -4706  -4440 

Απόβλητα 4044  4651  4617  5265  3612  2500  2103 

Σύνολο 
(χωρίς τον 
τοµέα 
ΑXΓ∆)  

107953  113520  131702  142604  153450  162798  173693 

Σύνολο (µε 
τον τοµέα 
ΑΧΓ∆)  

104513  108906  128491  137662  148458  158092  169253  

 
Η προσοχή επικεντρώνεται στον τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα στη ∆.Ε.Η, η 
οποία συµµετέχει κατά 73% στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα και εκπέµπει το 40% του συνόλου αερίων του θερµοκηπίου 
της χώρας. Ήδη το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε προχώρησε στην αναθεώρηση του εθνικού 
προγράµµατος προκειµένου να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες σε ορισµένους 
τοµείς και να θεσπιστούν νέα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη του στόχου της χώρας. 
Από τη µελέτη διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα σχεδόν 
αποκλειστικά µε εγχώρια µέτρα και µε εφαρµογή του συστήµατος εµπορίας εκποµπής 
ρύπων θερµοκηπίων να πετύχει τους στόχους του Κιότο. Ήδη εφαρµόζεται το πρώτο 
εθνικό σχέδιο κατανοµής ρύπων για την περίοδο 2005-2007, το οποίο εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει µείωση των εκποµπών ρύπων θερµοκηπίου 
κατά 2.1%. Για την περίοδο 2008-2012 προτείνεται ακόµη αυστηρότερη κατανοµή 
µέσω του δεύτερου σχεδίου κατανοµής, µε το οποίο ζητείται από τις 150 πιο 
ρυπογόνες επιχειρήσεις να µειώσουν τις εκποµπές τους κατά 8,9% κατά την ίδια 
περίοδο [45]. 

Η προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί βασική ενεργειακή επιδίωξη στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων. Οι πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις για την  ακαθάριστη κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2010, την προσδιορίζουν σε ύψος 68 δις 
κιλοβατώρων, ήτοι σε επίπεδο αισθητά µειωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο των 
72 δις kWh προηγούµενης εκτίµησης. Κατά συνέπεια υφίσταται ανάγκη παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων 
υδροηλεκτρικών) της τάξης των 13,7 δις κιλοβατώρων κατά τα 2010. Ήδη από τις 
υπογεγραµµένες συµβάσεις των έργων ΑΠΕ αναµένεται ετήσια µείωση εκποµπών 
αερίου θερµοκηπίου κατά 700.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Οι 
απαιτήσεις σε εγκατεστηµένη ισχύ ΑΠΕ για το 2010 προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 5.2: Απαιτήσεις σε εγκατεστηµένη ισχύ ΑΠΕ για το 2010 [51] 
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Αιολικά πάρκα 3.372 7,09 10,42 

Μικρά υδροηλεκτρικά 364 1,09 1,60 

Μεγάλα υδροηλεκτρικά 3.325 4,58 6,74 

Βιοµάζα 103 0,81 1,19 

Γεωθερµία 12 0,09 0,13 

Φωτοβολταϊκά 18 0,02 0,03 

Σύνολα 7.193 13,67 20,10 

 

Oι κύριες επιδιώξεις που προβλέπονται στο 2ο Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική 
Αλλαγή προκειµένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της περιλαµβάνουν:  

� Περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλους τους τοµείς τελικής ζήτησης και 
της ηλεκτροπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης και της συµπαραγωγής.  

� Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού και 
θερµότητας.  

� Εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία και στον οικιακό – τριτογενή τοµέα.  

� Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και ενεργειακού εξοπλισµού στον 
οικιακό – τριτογενή τοµέα.  

� ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία και στη χηµική βιοµηχανία.  

� ∆ράσεις περιορισµού εκποµπών στις µεταφορές και στη διαχείριση απορριµµάτων.  

� Βελτιώσεις της θερµικής συµπεριφοράς των υφισταµένων κτιρίων µε επεµβάσεις 
στο κέλυφος (µονώσεις, εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων, κλπ.). 

� Αναβάθµιση του ενεργειακού εξοπλισµού θέρµανσης και δροσισµού µέσω της 
συντήρησης ή αντικατάστασης λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, εγκατάστασης 
ανεµιστήρων οροφής, προώθησης αποδοτικότερων συσκευών κλιµατισµού, κλπ.  

� Προώθηση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών και επεµβάσεις στο φωτισµό 
των κτιρίων.  

� Περαιτέρω αξιοποίηση του φυσικού αερίου για θέρµανση χώρων, δροσισµό, κλπ.  

� Επεµβάσεις στα οχήµατα, µέσω κυρίως της τακτικής και συχνότερης συντήρησής 
τους που µπορεί να επιφέρει επιµέρους βελτιώσεις της απόδοσής τους.  

� Βελτιώσεις στο σύστηµα διαχείρισης των µεταφορών µέσω της περαιτέρω 
προώθησης της χρήσης αστικών συγκοινωνιών, της µεγαλύτερης διείσδυσης 
λεωφορείων φυσικού αερίου, βελτιώσεων στη φωτεινή σηµατοδότηση, θέσπισης 
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αντικινήτρων στη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, κλπ.  

� Χρήση νέων καυσίµων και ιδιαίτερα βιοκαυσίµων. 

Η προώθηση της εφαρµογής των µέτρων µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου 
διεθνώς συνδέεται µε την εκτεταµένη χρήση οικονοµικών εργαλείων έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του αναγκαίου κόστους προσαρµογής. Ειδικότερα 
θεωρείται ότι η θεσµοθέτηση ενός ενεργειακού φόρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη µείωση των εκποµπών 
καθώς θα διασφαλίσει τους πόρους για την χρηµατοδότηση των σχεδιαζόµενων 
δράσεων για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, θα εσωτερικεύσει το 
εξωτερικό κόστος της χρήσης καυσίµων και θα αποτυπώσει το πεπερασµένο των 
ορυκτών καυσίµων, στοιχείο που δεν λαµβάνεται υπ' όψη στην ισχύουσα τιµολόγηση. 

Με βάση στοιχεία που έχει υποβάλει η ελληνική πλευρά και εξετάζονται αυτή την 
εποχή στις Βρυξέλλες, η χώρα υπολογίζεται ότι θα υπερβεί την περίοδο 2008-2012 το 
όριο των 137 εκατ. τόνων ρύπων που έχει τεθεί, και µάλιστα κατά 60 εκατ. τόνους 
περίπου. Από αυτούς, το 50% αφορά τον ιδιωτικό τοµέα και το άλλο 50% περίπου τον 
δηµόσιο. Έτσι, το ∆ηµόσιο εκτιµάται ότι θα κληθεί να πληρώσει πρόστιµο ύψους 1,2 
δισ. ευρώ στα τέλη του 2012 µε αρχές 2013 για το µερίδιό του στην επιπλέον 
εκποµπή ρύπων, αφού το πρόστιµο της Ε.Ε. αντιστοιχεί σε 40 ευρώ ο επιπλέον τόνος 
(30 εκατ. τόνοι ― 40 ευρώ = 1,2 δισ. ευρώ). Προκειµένου να αποφύγει το βαρύ 
πρόστιµο η ελληνική κυβέρνηση έχει γίνει εδώ και πολλούς µήνες αποδέκτης 
πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς, την ιαπωνοαµερικανική εταιρεία Natsource και 
την ελληνική Energa για την ίδρυση ταµείου (fund). Το συγκεκριµένο fund θα 
δηµιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πιστοποιητικών ρυπογόνων αερίων στο πλαίσιο της 
Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του πνεύµατος του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο. 

Kαι στη χώρα µας, η σηµαντικότερη πηγή αερίων του θερµοκηπίου είναι ο 
ενεργειακός τοµέας. H Eλλάδα εκλύει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά 
µονάδα παραγόµενης ενέργειας από τον µέσο όρο της Eυρωπαϊκής ‘Ενωσης. Aυτό 
οφείλεται βέβαια στην εξάρτησή µας από τα ορυκτά καύσιµα (το λιγνίτη, από τον 
οποίο παράγεται το 65% του ηλεκτρισµού, αλλά και το πετρέλαιο), αλλά και στο 
γεγονός ότι είµαστε 36% περισσότερο σπάταλοι σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο στην «ενεργειακή ένταση» (πόση ενέργεια δηλαδή καταναλώνουµε για να 
παράγουµε κάτι). 

Η Ελλάδα µπορεί να πετύχει τους στόχους που της ορίζει το Πρωτόκολλο µειώνοντας 
τις εκποµπές της προωθώντας όλα τα παραπάνω µέτρα, µπορεί όµως εναλλακτικά να 
τους πετύχει χρησιµοποιώντας παράλληλα και κάποιους από τους λεγόµενους 
“ευέλικτους µηχανισµούς” που διαθέτει το Πρωτόκολλο Συνοπτικά, οι µηχανισµοί 
αυτοί είναι οι εξής τρεις [57]: 

∆ιαπραγµάτευση δικαιωµάτων εκποµπών: Μία βιοµηχανικά αναπτυγµένη χώρα που 
έχει µειώσει τις εκποµπές της πέραν των αρχικών στόχων που προβλέπει το 
Πρωτόκολλο, µπορεί να “πουλήσει” αυτή την επιπλέον µείωση σε άλλη χώρα που 
αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να πετύχει το στόχο της. 

∆ηµιουργία ενός “Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης”: Ο τελικός στόχος αυτού του 
µηχανισµού είναι οι αναπτυσσόµενες χώρες να αναπτύξουν καθαρές τεχνολογίες για 
να µειώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Ο Μηχανισµός Καθαρής 
Ανάπτυξης παρέχει κίνητρα έτσι ώστε οι βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες να 
χρηµατοδοτήσουν προγράµµατα για τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου στις αναπτυσσόµενες χώρες. Έτσι, µια βιοµηχανικά αναπτυγµένη χώρα, 
αντί να µειώσει τις δικές της εκποµπές, µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των 
εκποµπών σε κάποια φτωχότερη χώρα όπου η µείωση αυτή είναι ευκολότερη και 
φθηνότερη. 

Εφαρµογή προγραµµάτων από κοινού: Παρεµφερές εργαλείο µε τον Μηχανισµό 
Καθαρής Ανάπτυξης. Σε αντίθεση όµως µ’ αυτόν αφορά όχι τις αναπτυσσόµενες 
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χώρες, αλλά µόνο εκείνες που έχουν δεσµευτεί σε µειώσεις µέσω του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο (όπως π.χ. οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). 

Πίνακας 5.3: Μέσες τιµές εκποµπών ρύπων κάθε τύπου συµβατικής µονάδας [7] 

Τύπος 

Μονάδας 

gr CO2 / KWh gr NOX / KWh gr SO2 / KWh gr PM10 / 
KWh 

Λιγνιτικές 1350 1,768 8,21 0,6 

Φυσικού 

Αερίου 

430 0,6 0 0 

Πετρελαϊκές 750 1,5 3,5 0,34 

 

 

 
5.2 Μείωση των Επιδράσεων στο Φυσικό Περιβάλλον 

  

Μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον, όπως ηχορύπανση, αισθητικές 
παρεµβάσεις, αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων και εκτεταµένη χρήση γης. Προς αυτή 
την κατεύθυνση βασικές επιδιώξεις αποτελούν οι : 

Επιδίωξη της ∆ηµόσιας Οικολογικής Τάξης: Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη του 
κράτους και δεν αφήνετε στη λειτουργία της αγοράς.  

Επιδίωξη της Βιωσιµότητας: ∆ιατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και απαγόρευση κάθε 
µείωσης ή υποβάθµισης. 

Επιδίωξη της Φέρουσας Ικανότητας: ∆ιατήρηση της σταθερής κατάστασης των 
οικοσυστηµάτων µε ανάπτυξη που βρίσκεται κάτω από τα όρια αντοχής τους. 

Επιδίωξη της Υποχρεωτικής Αποκατάστασης διαταραχθέντων οικοσυστηµάτων: 
Αποκατάσταση του απολεσθέντος φυσικού κεφαλαίου. 

Επιδίωξη της κοινής φυσικής κληρονοµιάς: Τα κοινά φυσικά αγαθά δεν επιτρέπεται να 
ιδιοποιηθούν και η κοινή χρήση τους να περιορισθεί ή να καταργηθεί. 

Επιδίωξη της Ήπιας Ανάπτυξης των Ευπαθών Οικοσυστηµάτων: Στα ευπαθή 
οικοσυστήµατα (δάση, ακτές, βουνά, µικρά νησιά, τοποθεσίες φυσικού κάλλους) 
επιτρέπεται «ήπια» ανάπτυξη που ορίζεται κατά περίπτωση, ώστε να µην επιβαρύνει 
το περιβάλλον υπέρµετρα. 

 Επιδίωξη της Χωρονοµίας: Επιβάλλεται ο συνολικός σχεδιασµός και χωροταξικός 
σχεδιασµός των δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της φέρουσας 
ικανότητας των οικοσυστηµάτων. 

Επιδίωξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: ∆ιατήρηση των σπουδαιότερων πολιτιστικών 
στοιχείων (µνηµεία, αρχιτεκτονικά σύνολα, τόποι). 

Επιδίωξη του Βιώσιµου Αστικού Περιβάλλοντος: ∆ιατήρηση της ποιότητας ζωή στις 
πόλεις και αναχαίτιση της  ανάπτυξης µεγα-πόλεων. 

Επιδίωξη προστασίας του Φυσικού Κάλλους: ∆ιατήρηση και προστασία του τοπίου µε 
παρεµβάσεις που δεν το αλλοιώνουν. 

Επιδίωξη Οικολογικής Συνείδησης: Καθιέρωση της οικολογικής συνείδησης των 
πολιτών που είναι και οι προστάτες του περιβάλλοντος.  
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Επιδίωξη της πρόληψης: Η περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η 
ενίοτε αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τις ακριβείς συνέπειες των επιπτώσεών 
τους στο µέλλον, δεν δικαιολογεί την αδράνεια και πολύ περισσότερο την απουσία 
δράσης για την πρόληψη τους. Αντίθετα, επιβάλλεται η έγκαιρη και αποτελεσµατική 
τους αντιµετώπιση, ιδιαίτερα αν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις είναι µη-αντιστρεπτές και 
απειλούν τη δηµόσια υγεία και την ισορροπία των οικοσυστηµάτων. Πάνω στην αρχή 
της πρόληψης (precautionary principle) οικοδοµήθηκαν άλλωστε και οι πολιτικές 
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας σε 
παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Eπιδίωξη για προτεραιότητα στην αποφυγή και όχι στη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πιέσεων: Συνδυαζόµενη και µε την επιδίωξη της πρόληψης, η 
ανάγκη αποφυγής της ρύπανσης δεν ελαχιστοποιεί µόνο τους κινδύνους από την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, αλλά και το κόστος που συνεπάγεται η εκ των 
υστέρων αντιµετώπισή της (end-of-pipe solutions). Με γνωστότερο παράδειγµα τη 
διαχείριση της ζήτησης στην ενέργεια, όπου η φτηνότερη κιλοβατώρα είναι εκείνη που 
δεν χρειάζεται να παραχθεί, η αρχή της αποφυγής είναι γενικότερα εφαρµόσιµη σε 
ένα µεγάλο εύρος παραγωγικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων και µπορεί να 
συµβάλλει αποφασιστικά στην εξοικονόµηση φυσικών και οικονοµικών πόρων. 

Επιδίωξη για προστασία βιοποικιλότητας και οικοσυστηµάτων: Ξεπερνώντας την 
χρησιµοθηρική προσέγγιση άλλων εποχών, η ευταξία της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου έχουν αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, µέσα από διακηρύξεις αρχών και 
πληθώρα δεσµευτικών συµφωνιών. Παράλληλα, η ανάγκη προστασίας της 
βιοποικιλότητας προκύπτει και από την επιδίωξη της πρόληψης, λόγω της 
περιπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων των οικοσυστηµάτων µε τους πόρους που 
είναι απαραίτητοι για την ανθρώπινη επιβίωση. Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει 
εκτιµηθεί η µέγιστη οικονοµική αξία των «δωρεάν» υπηρεσιών και αγαθών που 
προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήµατα στις ανθρώπινες κοινωνίες, παρέχοντας και 
ποσοτικά εργαλεία αιτιολόγησης. 

Επιδίωξη «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Η αδυναµία των µηχανισµών της αγοράς να 
εσωτερικεύσουν το κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει ως συνέπεια το 
κόστος αυτό να διαχέεται στην κοινωνία επιβαρύνοντας τα θύµατα και όχι τους 
υπεύθυνους για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Στο βαθµό που δεν γίνεται 
εφικτή η αποτίµηση και εσωτερίκευση του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους, οι 
τιµές δεν στέλνουν το σωστό σήµα στην αγορά, ενθαρρύνοντας έτσι συµπεριφορές 
εχθρικές για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 4ο Περιβαλλοντικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης έχει υπογραµµίσει τη σηµασία εφαρµογής της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», ενώ τόσο η Συνθήκη του Άµστερνταµ, όσο και η Στρατηγική 
Αειφόρου Ανάπτυξης που υιοθέτησε στο Γκέτεµποργκ τονίζουν την ανάγκη για 
«εξασφάλιση της ορθότητας των τιµών της αγοράς», η οποία θα πρέπει 
αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγµατικό κόστος από τις διάφορες δραστηριότητες και 
να παρέχει ισχυρότερα κίνητρα στους καταναλωτές και τους παραγωγούς σε κάθε 
τους απόφαση σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Επιδίωξη για µείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων: Ο στόχος αυτός 
επιβάλλεται από την αρχή της αποφυγής όπως αυτή συµπληρώνεται µε το τρίπτυχο 
Αποφυγή-Επαναχρησιµοποίηση- Ανάκτηση. Η µείωση και σωστή διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων από τα νοικοκυριά και την παραγωγική διαδικασία µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντικές εξοικονοµήσεις πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, σε 
περιορισµό του κόστους τελικής διάθεσης, ενώ θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους 
υποβάθµισης του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων. 

Επιδίωξη για πρόληψη της ερηµοποίησης: Η πρόληψη και η καταπολέµηση της 
εδαφικής διάβρωσης και της ερηµοποίησης, αναφέρονται συνήθως στον περιορισµό 
της υπερεκµετάλλευσης των εδαφικών και υδατικών πόρων, καθώς και της χλωρίδας, 
καθώς και στην εφαρµογή συστηµάτων αειφόρου διαχείρισης των φυσικών αυτών 
πόρων. Με την έννοια αυτή ο στόχος της πρόληψης της ερηµοποίησης συνδέεται 
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στενά αν και όχι αποκλειστικά µε την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και 
τις χρήσεις γης. Ο αναπροσανατολισµός της γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
δασοπονικής δραστηριότητας προβάλλει ως βασική προϋπόθεση για την µείωση των 
πιέσεων στους εδαφικούς πόρους. 

Επιδίωξη για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων: Ο στόχος αυτός 
επικεντρώνεται κυρίως στην ποσοτική διάσταση της διαχείρισης αποσκοπώντας στην 
προστασία των διαθέσιµων αποθεµάτων και στη διασφάλιση µιας γεωγραφικά και 
διαχρονικά ισότιµης πρόσβασης σε αυτά όλων των πολιτών της χώρας. Παράλληλα, η 
έγκαιρη αποτροπή των κινδύνων ποιοτικής υποβάθµισης των υδατικών συστηµάτων, 
επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων, έχει ιδιαίτερη σηµασία, τόσο για λόγους 
προστασίας της δηµόσιας υγείας, όσο και για τη διατήρηση του συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος που διαθέτει η χώρα ως προς την προσέλευση τουριστών. 

Επιδίωξη για βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Παρακολούθησης και 
δηµιουργία σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο σώµατος ελεγκτών περιβάλλοντος. 

Αναµόρφωση του θεσµού της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα 
πρέπει να γίνεται πριν από την κατασκευή του έργου και µε δεσµευτικό χαρακτήρα, 
από µελετητές που θα είναι ανεξάρτητοι από τους κατασκευαστές. 

Επιδίωξη για ενίσχυση των λεγόµενων οικολογικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως ο έλεγχος της ρύπανσης, η διαχείριση 
αποβλήτων και την παραγωγή νέων τεχνολογιών για την εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

Στις 4/11/2004 αποφασίστηκε η τροποποίηση και συµπλήρωση της αντιστοίχησης 
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που 
αναφέρονται στην  πολεοδοµική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα η αντιστοίχηση των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το βαθµό όχλησης έχει ως εξής: 

Πίνακας 5.4: Αντιστοίχηση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- 
βαθµού όχλησης [49] 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µε στερεά καύσιµα 
πλην βιοµάζας 

Το 
σύνολο 

- -  

Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας: 

    

α. Με αέρια καύσιµα (χωρίς 
συµπαραγωγή) 

>=300 
MW 

<300 MW - 
Εγκατεστηµένη 
θερµική ισχύς 

β. Με υγρά καύσιµα 
>=200 
MW 

<200 MW - 
Εγκατεστηµένη 
θερµική ισχύς 

γ. Με συµπαραγωγή θερµικής 
ενέργειας από αέρια καύσιµα 

>=300 
MW 

>5 MW 
<300 MW 

>2 MW     
<=5 MW 

Εγκατεστηµένη 
θερµική ισχύς 

α. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
από γεωθερµική ενέργεια 

- > 5 MW 
> 0,5 MW     
<= 5 MW 

Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 

β. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
µε χρήση βιοµάζας ή 
αγροτικών παραπροϊόντων 

- > 5 MW 
> 500 kW     
<= 5 MW 

Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 

γ. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
µε χρήση βιοαερίου 

- > 0,5 MW <= 0,5 MW 
Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 
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δ. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
από φωτοβολταϊκά συστήµατα 

- - > 0,5 MW 
Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 

ε. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
από ανεµογεννήτριες 

- > 700 kW 
>20 kW    

<=700 kW 
Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 

στ. Μικροί υδροηλεκτρικοί 
σταθµοί (<=10 MW) 

- - - 
Αποδιδόµενη 
ηλεκτρική ισχύς 

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 
από πυρηνική ενέργεια 

Το 
σύνολο 

   

 
Eπίσης αποφασίστηκε ότι µε εξαίρεση τους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε 
συµπαραγωγή θερµικής ενέργειας από αέρια καύσιµα µε εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 
µικρότερη ή ίση των 2 MW και τους εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, οι 
σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής δεν επιτρέπεται να χωροθετούνται σε παραδοσιακούς 
οικισµούς, περιοχές ιστορικών τµηµάτων πόλεων και περιοχές RAMSAR. 

Βασική επιδίωξη για να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί η ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. Επιδιώκεται να προωθηθούν δράσεις για την 
ορθολογική διαχείριση τους, µε έργα που αφορούν : 

� Στην ανακύκλωση νερού σε βιοµηχανικές µονάδες, µε στόχο την εξοικονόµηση 
νερού και την µείωση των παραγόµενων αποβλήτων. 

� Στην ποιοτική αναβάθµιση και στον εκσυγχρονισµό των ελληνικών µεταλλευτικών 
και λατοµικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης, για την προστασία 
του περιβάλλοντος, µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων και τεχνολογιών. 

� Σε οριζόντιες δράσεις, που αφορούν κυρίως τη δηµιουργία γεωχωρικών υποδοµών 
µεγάλης κλίµακας και γενικότερα θα συµβάλλουν στην ορθολογική αξιοποίηση των 
ενεργειακών και ορυκτών πρώτων υλών της χώρας. 

Eπίσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση και θεσµοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού 
Σχεδίου, όπως επίσης και των συναφών µε τη θεµατική του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για τον τουρισµό, τις ΑΠΕ και τη 
Μεταποίηση, εκτιµάται ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην επίλυση κρίσιµων 

προβληµάτων χωροθέτησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
 

 
5.3 Βιώσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Απασχόληση µέσω της Aύξησης της Προσφοράς 
Eργασίας 

  

Η χώρα παρουσιάζει χαµηλές τιµές σε όλους τους στοχοδείκτες της Agenda της 
Λισσαβόνας και βρίσκεται στην 22η θέση στη συνολική κατάταξη, κατάταξη η οποία 
δεν αντιστοιχεί στο αναπτυξιακό της επίπεδο: η Ελλάδα στην πρόσφατη περίοδο 
σηµείωνε ρυθµό αύξησης ΑΕΠ συχνά τριπλάσιο ως προς το µέσο όρο της 
Ευρωζώνης (ΕΕ-12). Παρόλο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας, η τελευταία εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζεται από: 

� Περιορισµένη ικανότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και έλλειµµα διείσδυσης 
ΕΤΑΚ ως προς το µέσο όρο της ΕΕ-25. 

� Χαµηλή παραγωγικότητα και µικρή εξωστρέφεια των κλάδων της Ελληνικής 
Οικονοµίας και αδυναµία αντιµετώπισης διεθνούς ανταγωνισµού. 

� Χρόνια παραγωγική υστέρηση µε «ιστορικά αίτια» τα οποία δεν έχουν 
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αντιµετωπισθεί επαρκώς στο παρελθόν. 

� Περιορισµένο ρόλο στο νέο οικονοµικό «γίγνεσθαι» ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις στο 
χώρο των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

� Αναποτελεσµατικό µίγµα πολιτικών συντονισµού των επιχειρηµατικών και 
οικονοµικών πόρων του κράτους µε στόχο την επίτευξη υψηλού βαθµού 
παραγωγικότητας και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της ελληνική οικονοµίας. 

� ∆υσκολίες βελτιστοποίησης του συνδυασµού των αναπτυξιακών συνεισφορών των 
κλάδων της οικονοµίας. 

� Επιχειρηµατικό περιβάλλον που δεν έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο ωριµότητας ικανό 
να προσελκύει και να ευνοεί ξένες επενδύσεις. 

� Περιορισµένες πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων του παραγωγικού δυναµικού 
και ενσωµάτωσής του στην οικονοµία της γνώσης. 

� Ηµιτελές ενεργειακό δίκτυο και περιορισµένη εφαρµογή «πράσινων» 
επιχειρηµατικών στρατηγικών. 

� Υψηλή εξάρτηση από τα διαρθρωτικά Ταµεία. 

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα -εξωστρέφεια - επιχειρηµατικότητα, η ελληνική 
οικονοµία πρέπει να έχει καλύψει τις κατωτέρω επιδιώξεις : 

� Να έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα µέσα από την ενίσχυση του 
παραγωγικού της δυναµικού και αναβάθµιση των τοµέων και κλάδων της προς 
υψηλότερη προστιθέµενη αξία, να έχει πολλαπλασιάσει την εξωστρέφεια της, να 
έχει διευρύνει το µερίδιο της στο παγκόσµιο εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών, να έχει 
ανακτήσει την εσωτερική της αγορά και να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις 
από την επέκταση του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και από τη συνεχή 
απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων. 

� Nα προχωρήσει σε ενίσχυση της έρευνας, να αποκτήσει την ικανότητα να 
ενσωµατώνει τις καταλληλότερες για τις ανάγκες της τεχνολογίες, να διαθέτει ένα 
σύστηµα προώθησης της καινοτοµίας και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων σε 
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής 
οικονοµίας και την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης συµβάλλοντας σε 
ζητήµατα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και Agenda της Λισσαβόνας, 
επιχειρηµατικότητας και εξωστρέφεια. 

� Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των τοµέων και 
κλάδων της, να προωθεί τη συµβολή τους στη συνολική ανταγωνιστικότητα και να 
υποβοηθά την ανάδειξή τους σε σηµαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού 
οικονοµικού συστήµατος. 

� ∆ιασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών και εγκατάσταση δεσµών συνεργασίας ελληνικών και 
διεθνών επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Να 
αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις από την επέκταση του ευρωπαϊκού 
οικονοµικού χώρου και τη συνεχή απελευθέρωση των οικονοµικών σχέσεων και να 
συνιστά κέντρο αναφοράς και πόλο διάχυσης της ανάπτυξης στο βαλκανικό και 
µεσογειακό οικονοµικό χώρο. 

� Αξιοποίηση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων για αναβάθµιση των εδώ µονάδων 
των επιχειρήσεων προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και σε 
κλάδους ταχείας ανάπτυξης (ανακύκλωση, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, χηµικά 
φάρµακα κλπ.) 

� Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των 
ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων και υπηρεσιών, µε την υιοθέτηση διεθνώς 
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αναγνωρισµένων ποιοτικών προτύπων, την ανάπτυξη και εµπορική καθιέρωση 
λογότυπων κλπ. 

� Να διαθέτει ισχυρά περιφερειακά οικονοµικά συστήµατα, ικανά να λειτουργήσουν 
αυτοδύναµα στο νέο δια-περιφερειακό πλέγµα του διεθνούς ανταγωνισµού. 

� Προώθηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας που 
αφορούν σε: 

1) Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη σήµερα 
επιχειρηµατικότητα ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και 
ανεργία. 

2) Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού και 
επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες (νέα 
επιχειρηµατικότητα). 

3) Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας. 

� Να συνδυάζει µε επιτυχία και στο εκάστοτε καταλληλότερο µίγµα το στρατηγικό 
ρόλο του κράτους, τη συνεχή επέκταση της επιχειρηµατικότητας, την παραγωγική 
κινητοποίηση των τραπεζικών πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών 
δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας. 

� Να έχει απεξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την υποστήριξη των διαρθρωτικών 
Ταµείων της ΕΕ, έχοντας συµβάλλει στην επίτευξη των ουσιαστικότερων από τους 
κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους, προσαρµοσµένους µε επιτυχία στα ελληνικά 
δεδοµένα, και να είναι σε θέση να επηρεάζει επιτυχώς τις κοινές ευρωπαϊκές 
πολιτικές. 

� Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης 
εγχώριων και ξένων επενδύσεων. 

� Προστασία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική διαχείριση. 

� Ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας – εµπορίου –
υπηρεσιών. 

� Ποιοτική αναβάθµιση προϊόντος –υπηρεσίας. 

� Επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας προς συσσωµατώσεις, περιοχές και 
τύπους επιχειρήσεων, που εµφανίζουν τις θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες – Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και 
των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας. 

� Βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστητικτικών δοµών, υποδοµών, 
µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, ενδυνάµωση 
του ανταγωνισµού και προστασία του καταναλωτή. 

Στα προβλήµατα της Ελλάδας στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας δεν 
περιλαµβάνεται µόνο η δυσκολία ίδρυσης επιχειρήσεων αλλά και η σχετική αδυναµία 
που παρατηρείται στον τοµέα της µετάβασης από τη µικρή «οικογενειακή επιχείρηση» 
στην επιχείρηση µε «επαγγελµατικό management». Όπως προκύπτει από έρευνα του 
Ευρωβαροµέτρου, ο αριθµός των Ελλήνων πολιτών που έχει ιδρύσει µία επιχείρηση 
την τελευταία τριετία πλησιάζει το 12%, όπως και στις ΗΠΑ, ενώ στην ΕΕ-15 το 
ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 4%. Η επιδίωξη είναι η δηµιουργία δυναµικών, 
ευέλικτων και καινοτόµων ΜΜΕ, αλλά ο ρυθµός δηµιουργίας τέτοιων επιχειρήσεων 
είναι ακόµα χαµηλός, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί µε παροχή κινήτρων 
µέσω αναπτυξιακών νόµων και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
 
Η βελτίωση της προσπελασιµότητας δικτύων και υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος στο τοµέα της ενέργειας αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για αύξηση 
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της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, δεδοµένου ότι δηµιουργούνται 
ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε 
συνθήκες ανταγωνισµού. Από την προώθηση παρεµβάσεων στον τοµέα της 
Ενέργειας οφελούµενοι θα είναι: 
� Επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγέθους, καθώς και τα Ελληνικά νοικοκυριά στις 
νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. 

� Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

� Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα, την αξιοποίηση της βιοµάζας κλπ. 

 
Βασική επιδίωξη της Ελλάδος πρέπει όµως να αποτελεί η αποσύνδεση της 
οικονοµικής µεγέθυνσης της από την περιβαλλοντική υποβάθµιση: Η βασική 
πρόκληση που θέτει η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η ανατροπή της 
παραδοσιακής θεώρησης που βλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και την 
οικονοµική µεγέθυνση ως δύο σαφώς αντιτιθέµενους στόχους. Η αναγκαία 
συµβατότητα επιβάλλει τον περιορισµό των εγγενών ανεπιθύµητων παρενεργειών της 
παραγωγικής διαδικασίας και κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. Υπ' αυτήν την έννοια, η υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και των 
εφαρµογών της οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η οικονοµική 
ανάπτυξη οφείλει να πραγµατώνεται χωρίς αντίστοιχη άνοδο του επιπέδου της 
ανάλωσης φυσικών πόρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Με τη βιώσιµη ανάπτυξη η Ελλάδα [8] : 

� ∆ηµιουργεί ευκαιρίες, δυνατότητες και επιλογές πρώτα για τους οικονοµικά 
αδύνατους, µειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, ενισχύει την κοινωνική συνοχή. 

� Υλοποιεί τον κανόνα «Γνώση, Ασφάλιση, ∆ουλειά σ’ αυτούς που µπορούν, Ισχυρή 
Κοινωνική Αλληλεγγύη σ’ αυτούς που πράγµατι δεν µπορούν». 

� Συνδέει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µε τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων 

εργασίας, τη δραστική µείωση της ανεργίας µε στόχο την πλήρη απασχόληση, την 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των µακροχρόνια 
ανέργων. 

� Πραγµατώνει τη νέα αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών µε τη δίκαιη κατανοµή των 
πόρων, των ωφελειών και των βαρών µεταξύ τους ώστε η βιώσιµη ευηµερία των 
σηµερινών γενεών να γίνει στήριγµα για την ευηµερία των αυριανών στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσµιοποίησης. 

� Προστατεύει και ανανεώνει το φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζει την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων και επιτυγχάνει «περισσότερα και καλύτερα µε 
λιγότερα». 

 
Άµεση επιδίωξη της Ελλάδος αποτελεί να υλοποιηθούν γρήγορα οι συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Οµάδας ∆ράσης για την απασχόληση, να αναπτυχθούν στρατηγικές δια 
βίου µάθησης για όλους και στρατηγικές διατήρησης ηλικιωµένων στον ενεργό 
πληθυσµό και τέλος να εδραιωθούν οι συνεργασίες µε στόχο την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τα µέσα της δεκαετίας του 90 
πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές πρόοδοι σε θέµατα απασχόλησης. Οι Ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις εισήγαγαν µέτρα µε γενικό στόχο την άρση των εµποδίων στην 
απασχόληση χαµηλόµισθων εργαζοµένων, επιτάχυναν την εφαρµογή των ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας και επέτρεψαν την αύξηση της προσωρινής 
απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 62,5% το 1999 σε 64,3% το 
2003, παρ’ό,τι αυτό δεν αφορά µόνον την πλήρη απασχόληση. Το συνολικό ποσοστό 
γυναικείας απασχόλησης έφτασε το 56% το 2003.Ορισµένες χώρες υλοποίησαν µε 
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επιτυχία πολιτικές που είχαν ως στόχο αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα το ποσοστό αυτό να φτάσει 
σήµερα το 41,7% [5]. Πιο απαισιόδοξα είναι τα νέα που αφορούν την καθαρή 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, η οποία έχει επιβραδυνθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη 
µε εµφανές το ενδεχόµενο µη επίτευξης του στόχου του ποσοστού απασχόλησης 
70% ως το 2010. Το ίδιο ισχύει και για τον στόχο του ποσοστού απασχόλησης 50% 
για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους. 

Όσον αφορά την Ελλάδα το ποσοστό του εργατικού δυναµικού στο σύνολο του 
πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,3% για το ∆’ τρίµηνο του 2006. Το 
ποσοστό ανεργίας των γυναικών (13,5%), αν και έχει µειωθεί σηµαντικά, εξακολουθεί 
να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,5%). Από την κατά οµάδες ηλικιών 
διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους 
νέους ηλικίας 15-29 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 18,3%. Μάλιστα 
στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 25,2% του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού τους. 

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην 
αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 36,2% του συνόλου των 
ανέργων. Επισηµαίνεται ότι, οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 
12 µήνες εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν το 
54,81% του συνόλου. 
 
Κατά το ∆’ τρίµηνο του 2006 βρήκαν απασχόληση 95.637 άτοµα, τα οποία ήταν 
άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, περίπου, 
70.987 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις 
απασχόλησης. Αντίθετα, 66.568 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν 
απασχολούµενοι, σήµερα είναι άνεργοι και άλλα 78.330 άτοµα που ήταν εργαζόµενοι, 
είναι πλέον µη οικονοµικά ενεργοί. 

Επιπλέον, 75.283 άτοµα, που πέρυσι ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, 
εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. 
Εξετάζοντας την εξέλιξη των απασχολουµένων ανά τοµέα της οικονοµίας 
παρατηρούµε ότι στον πρωτογενή τοµέα έχουµε µείωση σε σχέση µε το αντίστοιχο 
περσινό τρίµηνο (-0,5%). O δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας αντίθετα 
παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 2,0% και του 2,1%, αντίστοιχα. Οι κλάδοι του 
τριτογενούς τοµέα που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση είναι 
εκείνοι της δηµόσιας διοίκησης (8,7%), της υγείας (5,7%), και της εκπαίδευσης (4,8%). 
Στο δευτερογενή τοµέα, ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη αύξηση είναι αυτός της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος (7,4%),ενώ στον πρωτογενή εµφανίζεται αύξηση της 
απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας(9,3%). Το ποσοστό µερικής απασχόλησης, 
παραµένει χαµηλό και ανέρχεται στο 5,7% των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο 
αυτό των εργαζοµένων το 43,4% έκανε αυτή την επιλογή γιατί δεν µπόρεσε να βρει 
πλήρη απασχόληση ενώ το 11,9%γιατί φροντίζει µικρά παιδιά ή ενήλικες. 

Πίνακας 5.5: Εξέλιξη του µέσου ποσοστού ανεργίας για τα έτη 1998 – 2006 [28] 

Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ποσοστό 

Ανεργίας 

11,2 12,1 11,4 10,8 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 

 
Ειδικά στην αγορά εργασίας, κύρια επιδίωξη είναι η ενίσχυση της 
προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και εργατικού δυναµικού στις νέες συνθήκες, 
ιδίως σε ό,τι αφορά συµµετοχή γυναικών, η προώθηση της µερικής και των ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης, η θεσµική κατοχύρωση απασχόλησης στο δηµόσιο ατόµων 
ευπαθών οµάδων, οι νέοι Νόµοι για τη δια Βίου Μάθηση - διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας - ενίσχυση γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας - διαδοχική 
ασφάλιση, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η 
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προώθηση Κέντρων και Γραφείων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 
 
Η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής αντιµετώπισης της ανεργίας και 
προώθησης της απασχόλησης προϋποθέτει πλήρη και τεκµηριωµένη ανάλυση της 
ανεργίας, µε διάγνωση των επιµέρους παραγόντων της διαχρονικής της εξέλιξης και 
της σχετικής σηµασίας αυτών των παραγόντων στην τροφοδότησή της τόσο για το 
σύνολο, όσο και για χαρακτηριστικές κατηγορίες του πληθυσµού. Παράλληλα, οι 
πολιτικές αντιµετώπισης της ανεργίας είναι διαφορετικές ανάλογα µε τη διάγνωση των 
κυρίων αιτίων της κατά την εξεταζόµενη σύγχρονη περίοδο. 

Η αναζήτηση λύσεων για την καταπολέµηση της ανεργίας θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη της τα χαρακτηριστικά της ελληνικής απασχόλησης (µεγάλος αριθµός 
αυτοαπασχολούµενων και συµβοηθούντων µελών οικογενειών, 
πολυαπασχολούµενων κλπ) αλλά και την προοπτική αυτών των ιδιόµορφων 
χαρακτηριστικών καθώς και να εντάσσεται στο πλαίσιο µιας συνολικής αναπτυξιακής 
πολιτικής. 

Ανάπτυξη των επενδύσεων µε τον σηµαντικό ρόλο του κράτους και της αυτοδιοίκησης 
των δύο βαθµών, όπως έχει πρόσφατα διαµορφωθεί, ως ρυθµιστικών παρεµβατικών 
και υποστηρικτικών παραγόντων και σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση των κανόνων 
και των πολιτικών που θα αναιρούν τα εµπόδια της επενδυτικής δραστηριότητας όπου 
αυτά υπάρχουν. Ο ανταγωνισµός θα πρέπει να στηρίζεται στην ανεύρεση, 
υποστήριξη και δηµιουργία συνεχώς αναδοµούµενων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. 
Απαιτείται προβλέψιµο και σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, σταθερό και κοινωνικά 
δίκαιο φορολογικό σύστηµα που η έλλειψή του ανατρέπει τον υγιή ανταγωνισµό και 
καθηλώνει την επενδυτική δραστηριότητα. Επιτάχυνση του εκσυγχρονισµού του 
τραπεζικού συστήµατος. Απαιτείται υιοθέτηση οριζόντιων επεµβάσεων που µπορεί να 
κλιµακώνεται από συνεχείς θεσµικούς εκσυγχρονισµούς χωρίς κόστος που να 
επεκτείνεται στον εκσυγχρονισµό ή τη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών σε 
συνδυασµό και µε την επιτάχυνση των µεγάλων έργων µε ολοκληρωµένα πλέγµατα 
δραστηριοτήτων που µπορεί να αφορούν την ενέργεια, τις µεταφορές, τις 
τηλεπικοινωνίες. 

Πίνακας 5.6 : Μακροοικονοµικοί δείκτες-Συσχέτιση Ε.Ε 25 – Ελλάδος [47] 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής δύναµης (ΕΕ-

25=100) 

82,0 
2005 
 

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο (ΕΕ-

25=100) 

98,4 
2005 

 

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (%) (ΕΕ-25=63,8) 60,1 
2005 

 

Συνολικό ποσοστό ανεργίας (%) (ΕΕ-25=8,8) 
9,8 

2005 

 

Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας 
(%) (ΕΕ-25=42,5) 

41,6 
2005 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης νέων 20-24 ετ. που συµπλήρωσαν 
τουλάχιστον δευτεροβάθµια (%)(ΕΕ-25=77,5) 

 

84,1 
2005 

 

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (%) (ΕΕ-25=10,2) 
1,9 

2005 
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∆απάνες για έρευνα και ανάπτυξη (% του ΑΕΠ) (ΕΕ-
25=1,86) 

0,61 
2004 

 

Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (ΕΕ-25=100) 
117,3 

2004 

 

Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων(% του ΑΕΠ) (ΕΕ-25= 
28,5) 

8 
2005 

 

Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας µετά 
τις κοινωνικές παροχές (%) 

(ΕΕ-25=16) 

 

20 
 

2004 

Επιχειρηµατικές επενδύσεις(Ακαθ.σχηµατισµός παγίου 
κεφαλαίου ιδιωτ.τοµέα,%ΑΕΠ) (ΕΕ-25=17,4) 

20,2 2005 

 

 

 

 
5.4  Τοπική και Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη 

 Τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, εσωκλείοντας τον βαθµό της ανάπτυξης 

των επιχειρήσεων λόγω των επενδύσεων στην περιοχή.  

Οι ελληνικές Περιφέρειες, λόγω µικρού µεγέθους (µε εξαίρεση την Αττική) συνιστούν 
οικονοµικές οντότητες ευάλωτες στον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της ΕΕ, η δε 
παραγωγικότητα τους κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα ως προς τον µέσο κοινοτικό όρο. 
Σε αντίθεση µε ευρωπαϊκές Περιφέρειες, δεν προκύπτει στις ελληνικές άµεση συσχέτιση 
του ρυθµού ανάπτυξης µε την ένταση Ε&Τ ή την απασχόληση σε κλάδους υψηλής 
τεχνολογίας. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι τα µέχρι τώρα επίπεδα 
χρηµατοδότησης της Έρευνας είναι πολύ χαµηλά, χαµηλότερα του 1% σε σχέση µε το 
ΑΕΠ της Περιφέρειας, για να αποτελέσει η Έρευνα την κινητήρια δύναµη που θα 
δηµιουργήσει διαφοροποιηµένους ρυθµούς ανάπτυξης. Η αύξηση της παραγωγικότητας 
φαίνεται να επήλθε περισσότερο από τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής δοµής και 
λιγότερο από την ανάπτυξη της καινοτοµίας ή την διαφοροποίηση. Η ελληνική 
στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα - εξωστρέφεια - επιχειρηµατικότητα πρέπει να 
είναι περιφερειακά διαφοροποιηµένη, ώστε να µην παραχθούν δια-περιφερειακές 
ανισοµετρίες όταν στην Ελλάδα οι κυρίαρχες ανισότητες είναι ενδο-περιφερειακές. Η 
ανάδυση περιφερειακών πόλων µε ισχυρή ανταγωνιστικότητα θα ενισχύσει τη συνολική 
εθνική ανταγωνιστικότητα. Για την περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής για την 
ανταγωνιστικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σηµερινή συγκέντρωση των 
παραγωγικών τοµέων, διότι από αυτήν προκύπτει µία συγκεκριµένη κατανοµή των 
αναγκών των επιχειρήσεων και εποµένως και η αναγκαία ένταση και έκταση των 
παρεµβάσεων. Ο κατεξοχήν επιχειρηµατικός τοµέας (δευτερογενής) συγκροτείται στην 
Ελλάδα κατά 50% στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία και κατά 63% σε αυτές τις 
Περιφέρειες και στην όµορη της Αττικής, Στερεά Ελλάδα. Ο τριτογενής τοµέας 
συγκροτείται επίσης κατά 50% σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. 

Συγκεντρωτικά οι αδυναµίες των ελληνικών περιφερειών είναι: 

� Χαµηλό ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ 

� ∆υϊσµός στην επιχειρηµατική διάρθρωση, πολύ µικρό µέγεθος επιχειρήσεων 

� Χαµηλός βαθµός προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων 
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� Ελλείψεις σε υποδοµές υποστήριξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πολυτυπία 

� Αδυναµία των ΜΜΕ να ενσωµατώσουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας 

� Περιορισµένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και µικρό µερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 
έντασης /αδυναµία δηµιουργίας παραγωγικών δικτύων 

� Χαµηλή σύνδεση της εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατικότητα 

� Ελλείψεις σε υποδοµές υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

� Χαµηλή αξιοποίηση των ΤΠΕ από µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων, χαµηλό επίπεδο 
στις δαπάνες Ε&Τ ως ποσοστό ΑΕΠ, χαµηλή συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα 

�  Υψηλή ενεργειακή ένταση 

� Ελλείψεις σε σύγχρονες υποδοµές ΤΠΕ (ευρυζωνικά δίκτυα) 

� Χαµηλή επίδοση στη δια βίου εκπαίδευση 

� Μικρό µέγεθος τουριστικών επιχειρήσεων 

� Κυριαρχία προτύπου θερινού παράκτιου τουρισµού - µικρή συµµετοχή νέων µορφών 

� Έλλειψη οργάνωσης τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού, χαµηλός βαθµός δικτύωσης 
µεταξύ επιχειρήσεων και διασύνδεσης µε λοιπούς τοµείς 

� Ανεπάρκεια ειδικής τουριστικής υποδοµής - Περιορισµένη διεύρυνση τουριστικής 
περιόδου, υψηλή εποχικότητα, υψηλή συγκέντρωση 

� Χαµηλός ρυθµός διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό 
σύστηµα. 

 

Ωστόσο εµφανίζουν τις παρακάτω δυνατότητες-πλεονεκτήµατα : 

� Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης 

� Πρόοδος στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµό υποδοµών 

� Θετική εξέλιξη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και διεύρυνση αυτοχρηµατοδότησης 

� Αύξηση επενδυτικής δραστηριότητας 

� Σηµαντική δραστηριότητα τριτογενούς τοµέα 

� Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και ιστορικοί / πολιτιστικοί τουριστικοί πόροι 

� Υψηλή συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 

� Σηµαντικό δυναµικό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και συµπαραγωγής ενέργειας 

� Αυξανόµενη διείσδυση φυσικού αερίου 

 

Άµεση επιδίωξη για την για την Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει η αξιοποίηση αυτών των 
δυνατοτήτων µε την προώθηση δράσεων εστιασµένες στις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Επίσης απαιτείται η δηµιουργία/ενίσχυση 
Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας (ΠΠΚ), µε στόχο την προώθηση ολοκληρωµένης 
στρατηγικής για την καινοτοµία σε περιφερειακό επίπεδο και την δηµιουργία νέων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε βάση την παραχθείσα ή και συσσωρευθείσα 
γνώση. Το αναπτυξιακό όραµα και οι επιδιώξεις της χώρας πρέπει να επικεντρωθούν 
στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε έντονο 
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εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική 
συνοχή,  µε έµφαση στην υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να 
αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί σηµαντική ώθηση στην αύξηση 
της απασχόλησης. Τόσο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων όσο και για την 
εκµετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας της γνώσης πρέπει να  υιοθετηθεί η 
ανάπτυξη µίας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτοµία και την 
ανταγωνιστικότητα, µε στόχο το µετασχηµατισµό των ελληνικών περιφερειών σε 
περιοχές καινοτοµίας, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, µε την παροχή υπηρεσιών 
στήριξης προς τις επιχειρήσεις για αναβάθµιση της παραγόµενης προστιθέµενης αξίας 
ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται από τον διεθνή ανταγωνισµό, ενδυνάµωση του 
περιφερειακού ιστού ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών, προώθηση 
της χρήσης Τ.Π.Ε (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας) και παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Έµφαση πρέπει  να δοθεί στην αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας του τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τις διασυνδέσεις  µε το τοπικό παραγωγικό 
σύστηµα και στη διαφοροποίηση -εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την 
υιοθέτηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων 
µε στόχο τις νέες γειτονικές αγορές, στις πολύτροπες µεταφορές και στη δηµιουργία 
ευρυζωνικών ή ασύρµατων δικτύων στους τουριστικούς πόλους. Τέλος απαραίτητη είναι 
η συνεχής αποτίµηση των επιτευγµάτων σε σύνθετες παραµέτρους και δείκτες όπως το 
ΑΕΠ, η εξωστρέφεια, η ενεργειακή επίδοση, η τήρηση των περιβαλλοντικών 
δεσµεύσεων και η απασχόληση, αλλά και τον συνολικό υπολογισµό της συµβολής των 
δράσεων στην επίτευξη των στοχοδεικτών της Λισσαβόνας ώστε να προσαρµόζεται η 
χάραξη της πολιτικής ανάλογα µε τις εξελίξεις. 

Πίνακας 5.7:Επιχειρήσεις και τζίρος (σε εκατοµµύρια ευρώ) κατά Περιφέρεια και Νοµό 
[28]. 

 Αριθµός Επιχειρήσεων Τζίρος 

 
                Περιφέρεια  
 

Σύνολο % 

 

Σύνολο % 

 
Σύνολο Ελλάδος 87937 100 240885,18 100 
Ανατολική 
Μακεδονία+Θράκη  

42874 4,88 7043,14 2,92 

Κεντρική Μακεδονία 154290 17,55 27709,41 11,5 
 

∆υτική Μακεδονία 26624 3,03 2366,57 0,98 
 

Θεσσαλία 52628 5,98 6658,06 2,76 
 

Ήπειρος 27615 3,14 3202,27 1,33 
∆υτική Ελλάδα 46418 5,28 5845,82 2,43 
Στερεά Ελλάδα 40632 4,62 4848,89 2,01 
Πελοπόνησσος 43707 4,97 5362 2,23 

 
Αττική 306907 34,9 160271,54 66,53 
Βόρειο Αιγαίο 17381 1,98 1847,53 0,77 

 
Νότιο Αιγαίο 37734 4,29 4488,69 1,86 
∆ωδεκάνησα 21267 2,42 2879,06 1,2 

 
Κυκλάδες 16467 1,87 1609,64 0,67 
Κρήτη 51160 5,82 7735,12 3,21 
Άγνωστη Περιφέρεια 4303 0,49 1120,78 0,47 
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Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω πίνακας σχετικά µε τις αιτήσεις υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων από ιδιώτες 
µικροπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ύστερα από την ψήφιση του νόµου (3468/2006)  
που αποδεικνύει πως µε την κατάλληλη προώθηση οι ΑΠΕ µπορούν να κινητοποιήσουν 
µηχανισµούς περιφερειακής ανάπτυξης. 

Πίνακας 5.8: Aιτήσεις Παραγωγής ανά περιοχή  (ως το τέλος Μαΐου 2007) [53]. 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

20-150KWp 15 0KWp -2MWp >2MWp 

Αν.Μακεδονίας+Θράκης 24,1489 6,300 11,700 

Κεντρικής Μακεδονίας 38,760 9,371 5,016 

∆υτικής Μακεδονίας 4,309 9,000 4,316 

Ηπείρου 14,066 0,601 5,080 

Θεσσαλίας 16,642 3,952 23,976 

Ιονίων Νήσων 0,349 0,392 4,000 

∆υτικής Ελλάδος 27,828 13,649 41,072 

Στερεάς Ελλάδος 16,863 11,390 19,194 

Πελοποννήσου 61,011 56,509 181,800 

Αττικής 4,329 2,129 10,987 

Νοµού Θεσσαλονίκης 2,601 0,503 0,000 

ΣΥΝΟΛΑ 210,907 

 

104,80 

 

307,14 
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5.5 Χαµηλές Tιµές Aγοράς Eνέργειας 

 Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, καθώς και τα οικονοµικά µέτρα 

(επιδοτήσεις) υποστήριξής της.  

Άµεση προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας µε 
στόχο την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού, που συνεπάγεται χαµηλές τιµές για 
τον Έλληνα πολίτη και ανταγωνιστικότητα για τα ελληνικά βιοµηχανικά προϊόντα. Η 
ανάπτυξη όµως του υγιούς και θεµιτού ανταγωνισµού χρειάζεται να συνοδεύεται από 
κανόνες που ενισχύουν την εσωτερική αγορά µέσα από την προστασία του καταναλωτή 
και την διαµόρφωση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης του πολίτη. Χωρίς την εµπιστοσύνη 
του πολίτη στην ποιότητα των παραγωγικών διαδικασιών, η ανταγωνιστικότητα δεν 
µπορεί να επιτευχθεί. Ο πολίτης, ως καταναλωτής, απαιτεί να έχει εµπιστοσύνη στην 
ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Επιδιώκεται λοιπόν επιτάχυνση της υιοθέτησης των προτάσεων για την ολοκλήρωση 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που αποτελούν κοινό ευρωπαϊκό 
στόχο, απαραίτητο για την ανάπτυξη, µέσω κινητοποίησης κεφαλαίων και επενδύσεων. 
Η σταθερή και βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία των ευρωπαϊκών οικονοµιών προϋποθέτει 
την απρόσκοπτη πρόσβαση στις απαιτούµενες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή 
των αντίστοιχων αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό επιβάλλει την περαιτέρω απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο την ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, την µείωση και την σταθερότητα των τιµών της ενέργειας που 
επηρεάζουν τις τιµές των περισσοτέρων αγαθών. Επιβάλλει επίσης την διασύνδεση των 
Ευρωπαϊκών οικονοµιών, µέσω της κατασκευής των αντίστοιχων δικτύων µεταφοράς, 
µε τα νέα και αναπτυσσόµενα κέντρα παραγωγής ενέργειας και, ιδιαίτερα, µε αυτά που 
βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρωσία, περιοχή της Κασπίας, 
Μεσόγειος και Μέση Ανατολή). Απαιτεί επίσης µία πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας, 
τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές. Επιβάλλει τέλος την αύξηση 
του ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέσα στο σύνολο των 
χρησιµοποιηµένων ενεργειακών πόρων, µε στόχο την διασφάλιση της µακροχρόνιας 
βιωσιµότητας της αναπτυξιακής πορείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης 
όµως, ο πολίτης απαιτεί να τηρούνται οι κανόνες παραγωγής που εξασφαλίζουν την 
βιωσιµότητα της ανάπτυξης, και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις επιταγές της ηθικής και 
του δικαίου. 

Επιπλέον έµφαση πρέπει να δοθεί στη στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας για την 
προώθηση νέων τεχνολογιών µε τις οποίες η παραγόµενη ενέργεια θα είναι πολύ πιο 
οικονοµική. Επίσης πρέπει να προωθηθούν προγράµµατα µε τα οποία το κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων παραγωγής θα µειωθεί λαµβάνοντας 
υπόψη τα µακροπρόθεσµα οικονοµικά και κοινωνικά κέρδη από τις χαµηλότερες τιµές 
ενέργειας. Τέτοια προγράµµατα µπορούν να αφορούν επιδότηση ποσοστού του 
κόστους εγκατάστασης, φορολογικές απαλλαγές, φορολογικές εξαιρέσεις, παροχή 
δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις κτλ… 

 
5.6 Ενεργειακή Ασφάλεια και Επάρκεια 

  

Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια, µέσω της αντικατάστασης εισαγόµενων καυσίµων 
από την καταναλισκόµενη ενέργεια, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Άµεση επιδίωξη της Ελλάδος αποτελεί η αειφόρος εκµετάλλευση του 
φυσικού πλούτου της χώρας και των µεγάλων δυνατοτήτων χρησιµοποίησης των ΑΠΕ 
για να επιτευχθεί η ενεργειακή αυτοτέλεια. Σήµερα η Ελλάδα αναγκάζεται να εισάγει 
µεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου για να καλύψει τις ενεργειακές της 
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ανάγκες ενώ πολλές φορές ειδικότερα σε περιόδους αιχµής αγοράζει ηλεκτρικό ρεύµα 
από τις γειτονικές χώρες. Συγκεκριµένα σε σχέση µε τις ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τις όµορες βαλκανικές χώρες (Αλβανία, ΠΓ∆Μ και 
Βουλγαρία) υπάρχουν συνδέσεις ικανές να καλύψουν σε ετήσια βάση ανταλλαγές σε 
επίπεδο άνω του 7% των αναγκών της χώρας κυρίως από την περίσσεια ενέργειας των 
συστηµάτων της Βουλγαρίας και Ρουµανίας. Η σύνδεση µε την Ιταλία µε  υποβρύχιο 
καλώδιο συνεχούς ρεύµατος 400 kV και δυναµικότητα µεταφοράς αντιστοιχούσας σε 
500 MW λειτουργεί εµπορικά από το 2002. Η κυριότερη πηγή καυσίµου είναι ο εγχώριος 
λιγνίτης µικρής θερµογόνου δύναµης (70 εκατ. τόνοι) που  κάλυψε κατά το 2005 το 
55,9% του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο σηµείο αυτό βέβαια, εν 
όψει της σηµασίας του λιγνίτη για την ασφάλεια της ενεργειακής κάλυψης της χώρας, θα 
πρέπει να σηµειωθεί η δυνατότητα ένταξης στο σύστηµα νέων σύγχρονων λιγιντικών 
µονάδων υψηλού βαθµού απόδοσης, προς αντικατάσταση παλαιωµένων σταθµών. Το 
πετρέλαιο συµµετείχε µε ποσοστό 13,5% κυρίως για την κίνηση ηλεκτροπαραγωγικών 
εγκαταστάσεων νησιωτικών συστηµάτων µη συνδεόµενων µε την ηπειρωτική χώρα. Το 
φυσικό αέριο προερχόµενο από εισαγωγές από τη Ρωσία και σε µορφή LΝG από την 
Αλγερία κάλυψε το 12,9%. Κατά το ίδιο έτος τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα παρήγαγαν 
το 9,1%. Τέλος η αιολική ενέργεια, τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα, η βιοµάζα και τα φωτο-
βολταϊκά  συγκέντρωσαν ποσοστό τάξης 3,1% ενώ οι εισαγωγές-εξαγωγές κάλυψαν το 
υπόλοιπο 5,5%. Αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εγκατάσταση και λειτουργία 
συστηµάτων ΑΠΕ είναι η µείωση της εξάρτησης από τις εισαγόµενες µορφές 
πρωτογενούς ενέργειας. Ήδη από τις συµβάσεις των έργων ΑΠΕ που έχουν υπογραφεί 
µέχρι σήµερα, αναµένεται η υποκατάσταση 120.000 «Τόνων Ισοδυνάµου Πετρελαίου» 
ετησίως. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την διείσδυση 
των ανανεώσιµων πηγών και για την εξοικονόµηση ενέργειας, µε έργα όπως : 

� Eπενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα. 

� Eπενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον 
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

� Eνεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία) και γενικότερα στον 
δηµόσιο και οικιακό τοµέα. 

� Ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιοµάζας. 

� Ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα. 

� Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών. 

� Οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

Απαραίτητες είναι επίσης οι δράσεις ολοκλήρωσης – εκσυγχρονισµού του ηλεκτρικού 
δικτύου της χώρας, µε έργα για : 

� ∆ιασύνδεση νησιών µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, προκειµένου αφενός να 
αντιµετωπισθούν προβλήµατα επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να αυξηθεί 
η διείσδυση των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές. 

� Κατασκευή νέων γραµµών διασύνδεσης µε γείτονες χώρες για τη διασφάλιση της 
επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα 
ηλεκτρικά συστήµατα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. 

� Κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, 
την ασφάλεια τροφοδότησης του Νοτίου Συστήµατος και την αύξηση της ευστάθειάς 
του. 

� Ενίσχυση και επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς και του δικτύου διανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

� Προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών σε καταναλωτές χαµηλής τάσης, µε στόχο την 
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ανάπτυξη ορθολογικής τιµολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση της ζήτησης. 

� Τον έλεγχο του Συστήµατος Μεταφοράς και την εύρυθµη λειτουργία της 
απελευθερωµένης αγοράς. 

Η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού έχει στόχο την µεγιστοποίηση 
των ανακλαστικών και της δυνατότητας αντίδρασης της Ελλάδος έναντι κινδύνων και 
απειλών, παρέχοντας την απαραίτητη ασφάλεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. 
Παράλληλα προσφέρει  ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον 
ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξής της στα µεγάλα διεθνή 
δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Για την επίτευξη όλων αυτών των 
στόχων απαραίτητη βέβαια είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων. Με την 
προώθηση των παραπάνω δράσεων και την επίτευξη των επιδιώξεων η Ελλάδα 
ανταποκρίνεται και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού, διαφοροποίηση και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στις ενεργειακές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των εναλλακτικών και 
ανανεώσιµων πηγών, αντιµετώπιση των συµφορήσεων και των αποκοµµένων δικτύων 
και διευκόλυνση του διασυνοριακού εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

Πίνακας 5.9: Eισαγωγές και οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2006 [7]. 

XΩΡΑ  Εισαγωγές 
(GWh) 

Εξαγωγές (GWh) Ισοζύγιο (GWh) 

Αλβανία 25,712 977,619 -951,907 

Π.Γ.∆.Μ. 1200,811 14,815 1185,996 

Βουλγαρία 4460,198 0 4460,198 

Σκόπια 452,743 944,642 -1484,333 

Σύνολο 6139,464 1937,076 4202,388 
 

 
 

5.7 Συµπεράσµατα 

  

� Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

Η Ελλάδα δεσµεύεται από το πρωτόκολλο του Κιότο για τον περιορισµό της αύξησης 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 – 2012 στο 25% σε 
σχέση µε τις εκποµπές του έτους βάσης. Ως έτος βάσης για τις εκποµπές CO2, CH4 
και N2O λαµβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) λαµβάνεται το 
1995. Έχει πάντως ήδη ξεπεράσει αυτό το ποσοστό καθώς η µεταβολή εκποµπών 
1990-2004 ήταν ήδη 27%. Η προσοχή επικεντρώνεται στον τοµέα της ενέργειας ο 
οποίος συµβάλει στο 78.6% των συνολικών εκποµπών και ειδικότερα στη ∆.Ε.Η, η 
οποία συµµετέχει κατά 73% στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών διοξείδιου 
του άνθρακα και εκπέµπει το 40% του συνόλου αερίων του θερµοκηπίου της χώρας. Η 
προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί βασική ενεργειακή επιδίωξη στην προσπάθεια µείωσης 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ήδη από τις υπογεγραµµένες συµβάσεις των 
έργων ΑΠΕ αναµένεται ετήσια µείωση εκποµπών κατά 700.000 τόνους διοξειδίου του 
άνθρακα ετησίως. Η Ελλάδα πάντως µπορεί να πετύχει τους στόχους της 
χρησιµοποιώντας παράλληλα και κάποιους από τους λεγόµενους “ευέλικτους 
µηχανισµούς” που διαθέτει το Πρωτόκολλο: 

1.∆ιαπραγµάτευση δικαιωµάτων εκποµπών 

2.∆ηµιουργία ενός “Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης” 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 72

3.Εφαρµογή προγραµµάτων από κοινού 

� Μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Για να επιτευχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη σηµαντική αποτελεί η ευθύνη του κράτους που 
πρέπει νοµοθετικά να εξασφαλίσει την αειφόρο διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου, µε 
τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, αλλά και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 

δίνοντας λύση στην αδυναµία των µηχανισµών της αγοράς να εσωτερικεύσουν το 
κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αύξηση της ποιότητας της ζωής στη 
σύγχρονη εποχή πρέπει να επιτευχθεί µε την ταυτόχρονη διατήρηση της σταθερής 
κατάστασης των οικοσυστηµάτων ενώ η αποκατάσταση του απολεσθέντος φυσικού 
κεφαλαίου όπου αυτό συντελέστηκε πρέπει να αποτελεί υποχρέωση. Σηµαντικός 
παράγοντας αποτελεί η πρόληψη για την αποφυγή περιβαλλοντικών ανισορροπιών 
ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηριχθεί η λειτουργία των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και να ενισχυθούν  οι  λεγόµενες οικολογικές  επιχειρήσεις. 

� Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα,  και 
απασχόληση 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση στη συνολική κατάταξη µε βάση τους στοχοδείκτες 
της Agenda της Λισσαβόνας. Τα κυριότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας που 
εξηγούν τη θέση αυτή είναι η χαµηλή παραγωγικότητα, η αδυναµία αντιµετώπισης του 
διεθνούς ανταγωνισµού, η περιορισµένη ικανότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών, η 
αναποτελεσµατικότητα συντονισµού των εµπλεκοµένων και η αδυναµία προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων. Η Ελλάδα καλείται να επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα µέσα από 
την ενίσχυση του παραγωγικού της δυναµικού και αναβάθµιση των τοµέων και κλάδων 
της προς υψηλότερη προστιθέµενη αξία, να προχωρήσει σε ενίσχυση της έρευνας, να 
αποκτήσει την ικανότητα να ενσωµατώνει τις καταλληλότερες για τις ανάγκες της 
τεχνολογίες, να πετύχει τη διασύνδεση της χώρας µε τα διεθνή ολοκληρωµένα 
συστήµατα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και την  εγκατάσταση δεσµών 
συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, ενώ έµφαση πρέπει να δοθεί στην 
ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων, 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Σηµαντικός αποτελεί ο στρατηγικός ρόλος του κράτους 
ως ρυθµιστικού, παρεµβατικού και υποστηρικτικού παράγοντα που καλείται σε 
βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών, 
µηχανισµών και εργαλείων. Ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί βασικό κοµµάτι της 
ελληνικής οικονοµίας και επενδύσεις στον τοµέα αυτό δηµιουργούν ευνοϊκότερες 
συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε συνθήκες 
ανταγωνισµού. Στον τοµέα της απασχόλησης παρατηρείται µείωση του µέσου 
ποσοστού της ανεργίας αλλά απαιτείται η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής, 
λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής απασχόλησης, στο πλαίσιο µιας 
συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

� Τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη 

Οι ελληνικές Περιφέρειες, λόγω µικρού µεγέθους και συγκεκριµένων αδυναµιών 
συνιστούν οικονοµικές οντότητες ευάλωτες στον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της ΕΕ. Η 
ανάδυση όµως περιφερειακών πόλων µε ισχυρή ανταγωνιστικότητα θα ενισχύσει τη 
συνολική εθνική ανταγωνιστικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σηµαντική η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµάτων µε την προώθηση δράσεων 
εστιασµένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Το αναπτυξιακό 
όραµα για την περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να επικεντρωθεί στο µετασχηµατισµό 
των ελληνικών περιφερειών σε περιοχές καινοτοµίας, ισόρροπης και αειφόρου 
ανάπτυξης µε εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. 

� Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας 

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η διασύνδεση των Ευρωπαϊκών 
οικονοµιών µέσω της κατασκευής των αντίστοιχων δικτύων µεταφοράς µε τα νέα και 
αναπτυσσόµενα κέντρα παραγωγής ενέργειας, η στήριξη της έρευνας και της 
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καινοτοµίας για την προώθηση νέων τεχνολογιών µε τις οποίες η παραγόµενη ενέργεια 
θα είναι πολύ πιο οικονοµική , η αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και η προώθηση προγραµµάτων µε τα οποία το κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας των µονάδων παραγωγής θα µειωθεί όλα αυτά συνεπάγονται χαµηλές 
τιµές για τον Έλληνα πολίτη και ανταγωνιστικότητα για τα ελληνικά βιοµηχανικά 
προϊόντα. 

� Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια 

Η ενίσχυση της ασφάλειας και της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασµού παρέχει την 
απαραίτητη ασφάλεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και παράλληλα προσφέρει  
ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη. 
Επιτυγχάνεται µέσω της αντικατάστασης εισαγόµενων καυσίµων από την 
καταναλισκόµενη ενέργεια, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, µε 
την αειφόρο εκµετάλλευση του λιγνίτη, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του 
φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και εξοικονόµηση ενέργειας και τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
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6 Εφαρµογή του Πλαισίου 

  

 
6.1 Εισαγωγή 

 . 

Θα προχωρήσουµε τώρα στην εφαρµογή του πλαισίου αξιολόγησης των τεχνολογιών 
και των προγραµµάτων. Από τα προγράµµατα θα αξιολογήσουµε τα εξής 10 : 

� Σταθερές τιµές τιµολογίων 

� Φορολογικές µειώσεις. 

� Πιστοποίηση 

� Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 

� Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ  

� Άµεσες επιδοτήσεις 

� Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις 

� ∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία 
πιστοποιητικών 

� Επιταχυνόµενη απόσβεση. 

� Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων 

� ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες 

Ο λόγος που επικεντρωνόµαστε σε αυτά τα δέκα προγράµµατα είναι γιατί έχουν 
εφαρµογή και συνεισφορά στην προσπάθεια προώθησης των ανανεώσιµών πηγών 
ενέργειας  όπως διαπιστώθηκε παραπάνω. Η µικρή συνεισφορά κάποιων µη 
νοµοθετικών µέτρων είναι ο λόγος που δε συµπεριλήφθηκαν στην εφαρµογή ενώ το 
µέτρο της εξαναγκασµένης επένδυσης το αποκλείσαµε γιατί στην εποχή της 
απελευθέρωσης των αγορών όπου το κράτος πρέπει µόνο να παίζει το ρόλο του 
ρυθµιστή των κανόνων το µέτρο αυτό είναι ετεροχρονισµένο. 
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6.2. Αξιολόγηση Προγραµµάτων 

  

Στο κεφάλαιο αυτό  αξιολογείται η απόδοση των σηµαντικότερων προγραµµάτων  
προώθησης ΑΠΕ στο στόχο της εκπλήρωσης των έξι ενεργειακών επιδιώξεων. Η 
διαφορετική βαρύτητα που δείνουν οι τρεις χώρες έχει σαν αποτέλεσµα διαφορές στη 
κατάταξη για τα διάφορα προγράµµατα στις τρεις χώρες. Ακολουθούν οι έξι 
ενεργειακές επιδιώξεις που αποτελούν τον οδηγό-στόχο κάθε ενεργειακής πολιτικής. 

Πίνακας 6.1: Οι κατηγορίες των έξι ενεργειακών επιδιώξεων  

Επιδιώξεις Κριτήριο 

Κ1:Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

Π
ε
ρ
ιβ
α
λ
λ
ο
ν
τι
κ
ές

 

Κ2:Μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Κ3: Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, 

επιχειρηµατικότητα και απασχόληση 

Κ
ο
ιν
ω
ν
ικ
ές

 

Κ4:Τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη 

Κ5: Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας 

Ο
ικ
ο
ν
ο
µ
ικ
ές

 

Κ6: Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Π1: Σταθερές τιµές τιµολογίων 

Π2: Φορολογικές µειώσεις. 

Π3: Πιστοποίηση 

Π4: Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 

Π5: Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ  

Π6: Άµεσες επιδοτήσεις 

Π7: Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις 

Π8: ∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία 
πιστοποιητικών 

Π9: Επιταχυνόµενη απόσβεση. 

Π10: Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων 

Π11: ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες 
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Οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας βασίζονται και σε εκτιµήσεις ειδικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στα ενεργειακά θέµατα όπως προέκυψαν µέσα από το 
γενικό πλαίσιο των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Επιστηµονικού Συστήµατος 
Αναφοράς πάνω στις Ανανεώσιµες Πηγές και στην Ενεργειακή Επάρκεια(Scientific 
Technical Reference System on Renewable Energy and Energy End-Use Efficiency) 

 

� 6
 th

 συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 6-7 Aπριλίου 2005 

� 7
th
 συνέδριο , Ranco (near Ispra), Iταλία, 16-17 Nοεµβρίου 2005  

� 8
th
 συνέδριο, Βιέννη (University of Technology), Aυστρία, 4.-5. Aπριλίου 2006  

 

Για τις αποδόσεις των κριτηρίων από τους εµπειρογνώµονες χρησιµοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες γλωσσικές µεταβλητές:  

 

� Πολύ Φτωχό (ΠΦ) 

� Φτωχό (Φ) 

� Μέτρια Φτωχό (ΜΦ) 

� Μέτριο (M) 

� Μέτρια Υψηλό (ΜΥ) 

� Υψηλό (Υ) 

� Πολύ Υψηλό (ΠΥ). 

 

Για τα βάρη των κριτηρίων χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες γλωσσικές µεταβλητές: 
 

� Πολύ Χαµηλό (ΠΧ) 

� Χαµηλό (Χ) 

� Μέτρια Χαµηλό (ΜΧ) 

� Μέτριο (M) 

� Μέτρια Υψηλό (ΜΥ) 

� Υψηλό (Υ) 

� Πολύ Υψηλό (ΠΥ). 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 

Ακολουθούν οι αποδόσεις των εξεταζόµενων προγραµµάτων στην πορεία 
εκπλήρωσης των έξι ενεργειακών επιδιώξεων. 

 

Πίνακας 6.2: Αποδόσεις των προγραµµάτων που εξετάζονται για τις διάφορες 
κατηγορίες των ενεργειακών επιδιώξεων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 

Σταθερές τιµές τιµολογίων M.Y M M.Y Y Π.Φ Υ 

Φορολογικές µειώσεις Υ Μ.Υ Μ Μ Μ.Φ Υ 
 
Πιστοποίηση 

Μ Μ Μ Μ Μ Μ 

Βελτιωµένες διαχειριστικές 
διαδικασίες 
 

Μ.Υ Π.Υ Μ.Υ Μ.Υ Μ Μ.Υ 
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Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ 

Μ Φ Μ.Φ Μ Μ.Φ Μ 

 
Άµεσες επιδοτήσεις 

Υ Υ Υ Υ Μ Υ 

 
Παροχή δανείων µε ευνοϊκές 
ρυθµίσεις 

Μ Μ.Φ Μ.Υ Μ.Υ Μ Μ 

 
 
∆ιασφάλιση ποσότητας 
ενέργειας προερχόµενη από 
ΑΠΕ µε εµπορία πιστοποιητικών 

Π.Υ Μ Μ Μ Υ Μ 

 
Επιταχυνόµενη απόσβεση 

Μ.Φ Φ Μ.Υ Μ.Υ Μ Μ.Φ 

 
Ανταγωνιστικές προσφορές 
µακροχρόνιων ενεργειακών 
συµβολαίων 

Μ.Υ      Μ.Υ Μ.Υ Υ Π.Φ Μ 

 
∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές 
εκστρατείες 

Μ Υ Μ Μ Μ Μ 

 
Ελλάδα 

Aκολουθεί η εφαρµογή του πλαισίου για την Ελλάδα. Απαραίτητη προυπόθεση 
αποτελεί η αξιολόγηση της βαρύτητας των ενεργειακών επιδιώξεων η οποία φαίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.3: Βάρη κριτηρίων για την Ελλάδα 

 

Βάρη κριτηρίων 

Κ1 Μ.Υ 

Κ2 Μ 

Κ3 Υ 

Κ4 Υ 

Κ5 Μ 

Κ
ρ
ιτ
ή
ρ
ια

 

Κ6 Υ 

 
Η εφαρµογή του πλαισίου έδωσε συγκεκριµένες βαθµολογίες για κάθε εξεταζόµενο 
πρόγραµµα, ακολουθεί η κατάταξη τους. 
 
Πίνακας 6.4: Κατάταξη των προγραµµάτων µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν από την εφαρµογή του πλαισίου για την Ελλάδα. 

Εναλλακτικές επιλογές Βαθµολογία 
Άµεσες επιδοτήσεις 0.866750652 

 
Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 0.765314698 

 
Σταθερές τιµές τιµολογίων 0.691629354 

 
Φορολογικές µειώσεις 0.690339485 
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∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από 
ΑΠΕ µε εµπορία πιστοποιητικών 

0.669042673 

 

Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων 
ενεργειακών συµβολαίων 

0.656929669 

 

Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις 0.62223424 

 
∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες 0.60266648 

 
Πιστοποίηση 0.56940544 

 
Επιταχυνόµενη απόσβεση 0.535662631 

 
Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ 0.478896799 

 
 

Για την Ελλάδα οι άµεσες επιδοτήσεις ξεχωρίζουν στην πρώτη θέση µε τις βελτιωµένες 
διαχειριστικές διαδικασίες να ακολουθούν. Υψηλές τιµές συγκέντρωσαν επίσης οι 
σταθερές τιµές τιµολογίων και οι φορολογικές µειώσεις. Οι άµεσες επιδοτήσεις 
αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο στην Ελλάδα να κινηθεί ένας ενδιαφερόµενος 
επενδυτής προς ένα συγκεκριµένο τοµέα µειώνοντας του τα αρχικό κόστος της 
επένδυσης. Έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο παρελθόν. ∆είνεται έτσι η δυνατότητα σε 
πολύ κόσµο να προχωρήσει σε επενδύσεις σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η 
προβληµατικές διαχειριστικές διαδικασίες και η γραφειοκρατία αποτελούν µεγάλο 
πρόβληµα στην Ελλάδα και στον χώρο των ανανεώσιµών  πηγών παρατηρείται 
έντονα. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει µεγάλο βάρος στην προώθηση του προγράµµατος 
αυτού καθώς αν αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα θα συγκεντρώσει περισσότερους 
σοβαρούς επενδυτές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Οι σταθερές 
τιµές τιµών και οι φορολογικές µειώσεις αποτελούν εγγύηση ότι η απόσβεση θα είναι 
πετυχηµένη και η επένδυση οικονοµικά βιώσιµη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η υψηλή 
βαθµολογία του προγράµµατος «∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από 
ΑΠΕ µε εµπορία πιστοποιητικών» και παρ’ ότι δε φαίνεται ότι πρόκειται άµεσα να 
υλοποιηθεί αποτελεί µία πολύ καλή εναλλακτική επιλογή για το µέλλον 
µακροπρόθεσµα. Το πρόγραµµα «Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων 
ενεργειακών συµβολαίων» βρίσκεται στη µέση της κατάταξης αλλά µε υψηλή 
βαθµολογία και δεν πρέπει να υποτιµάται η αξία του προγράµµατος αυτού για την 
Ελλάδα καθώς τα µακροχρόνια ενεργειακά συµβόλαια εξασφαλίζουν στον επενδυτή 
σιγουριά στοιχείο ικανό ώστε να συγκεντρώσει πολλούς επενδυτές στο χώρο των 
Α.Π.Ε ενώ η διαδικασία του διαγωνισµού εξασφαλίζει και στο κράτος τις καλύτερες και 
πιο συµφέρουσες συνθήκες. Το πρόγραµµα της «Παροχής δανείων µε ευνοϊκές 
ρυθµίσεις»  δεν είναι τόσο αποδοτικό όσο τα προγράµµατα παραπάνω γι’αυτό 
βρίσκεται πιο κάτω στην κατάταξη, δίνει όµως κίνητρο για επενδύσεις και λαµβάνεται 
υπόψη σηµαντικά στην αρχική φάση του σχεδιασµού υλοποίησης της επένδυσης, 
όπως επίσης και επικοινωνιακά µπορεί να προκαλέσει µεγάλη συγκέντρωση 
ενδιαφέροντος γύρω από τις Α.Π.Ε. ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες, 
πιστοποίηση και καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις λόγω της 
µειωµένης απόδοσης και της περιφερειακής σηµασίας τους στην προσπάθεια της 
Ελλάδος δια µέσω της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να 
ικανοποιήσει τις έξι ενεργειακές της επιδιώξεις. 
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∆ανία 

Ακολουθούν ο πίνακας της αξιολόγησης της βαρύτητας των ενεργειακών επιδιώξεων 
για τη ∆ανία και ο πίνακας της κατάταξης των προγραµµάτων µε βάση τη βαθµολογία 
που συγκέντρωσαν ύστερα από την εφαρµογή του πλαισίου για τη χώρα αυτή. 

Πίνακας 6.5: Βάρη κριτηρίων για τη ∆ανία 

 
Βάρη κριτηρίων 

K1 Π.Υ 

Κ2 Μ 

Κ3 Μ.Υ 

Κ4 Μ 

Κ8 Μ.Υ 

Κ
ρ
ιτ
ή
ρ
ια

 

Κ6 Π.Υ 

 

Πίνακας 6.6: Κατάταξη των προγραµµάτων µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν απο την εφαρµογή του πλαισίου για τη ∆ανία. 

Εναλλακτικές επιλογές Βαθµολογία 

Άµεσες επιδοτήσεις 
 

 
0.83506262 

Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 
 

0.732642413 
 

∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας 
προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία 
πιστοποιητικών 
 0.72790912 
Φορολογικές µειώσεις 
 

 
0.72664754 

Σταθερές τιµές τιµολογίων 
 0.64068705 
Ανταγωνιστικές προσφορές 
µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων 
 0.589415533 
∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες 
 0.581935625 
Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις 
 0.569623966 
Πιστοποίηση 
 

 
0.553761889 

Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ 
 0.47991987 
Επιταχυνόµενη απόσβεση 
 0.454242844 

 

Για τη ∆ανία το πρόγραµµα των «Άµεσων επιδοτήσεων» ξεχωρίζει ενώ τα 
προγράµµατα των «Βελτιωµένων διαχειριστικών διαδικασιών» «∆ιασφάλιση 
ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε εµπορία πιστοποιητικών» 
«Φορολογικές µειώσεις» εµφανίζονται µε υψηλή βαθµολογία άρα αναµένεται να έχουν 
υψηλή απόδοση στην προσπάθεια προώθησης των ανανεώσιµών πηγών ενέργειας. Η 
∆ανία ήταν από τις πρώτες χώρες που άρχισε να εφαρµόζει πολιτικές σταθερών τιµών 
τιµολογίων, συγκεκριµένα από το 1993 [58] και µόλις πέντε χώρες είχαν εφαρµόσει 
αντίστοιχες πολιτικές στο παρελθόν, είναι ένα πρόγρααµµα που πετυχηµένα 
εφαρµόζεται όλα αυτά τα χρόνια και στην παραπάνω εφαρµογή συγκέντρωσε υψηλή 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 81

βαθµολογία καθώς αναµένεται και στο µέλλον να είναι ισχυρό εργαλείο προώθησης 
των ανανεώσιµων πηγών. Η ∆ανία έχει µακρά παράδοση υιοθέτησης προγραµµάτων, 
τόσο νοµοθετικών όσο και µη, για την αντιµετώπιση ενεργειακών κρίσεων, για την 
προώθηση των ανανεώσιµών πηγών ενέργειας και γενικότερα για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη του ενεργειακού τοµέα λαµβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς-οικονοµικούς 
και περιβαλλοντικούς παραµέτρους που σχετίζονται µε τον τοµέα αυτό. Ειδικά το πώς 
συνδέεται η ενέργεια µε την οικονοµία στη  ∆ανία φαίνεται και από το γεγονός ότι η 
ενέργεια ανήκει στη δικαιοδοσία από το 2001 του υπουργείου οικονοµικών. Όσον 
αφορά τις ανανεώσιµες ενέργειες µε την συµβολή τριών µεγάλων προγραµµάτων [37] 

 «Energy 2000 plan»[1990] 

«Energy 2000 Follow-Up Plan»[1993] 

«Energy 21»[1996] 

κατάφερε να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει ως το 2005 αυξάνοντας το µερίδιο 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
σε 21% και µειώνοντας τις εθνικές εκποµπές CO2. Η ∆ανία πάντως δεσµεύεται από 
τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε να αυξήσει σε 29% το µερίδιο των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2010 [39]. Στα 
περισσότερα προγράµµατα η φορολογία χρησιµοποιείται για να λειτουργήσει θετικά 
υπέρ της κατανάλωσης ανανεώσιµης ενέργειας. Οι άµεσες επιδοτήσεις 
χρησιµοποιούνται επίσης ειδικά για την προώθηση της βιοµάζας. Στο χώρο των 
κατασκευών  πιστοποιητικά της ενεργειακής κατάστασης της κατοικίας παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στις κτηµατοµεσιτικές συνδιαλλαγές ενώ η κυβέρνηση προωθεί µέτρα 
για τη µείωση της ηλεκτρικής θέρµανσης. 

Στη ∆ανία είχε αποφασισθεί να τεθεί σε ισχύ το 2004 το πρόγραµµα της εµπορίας 
πιστοποιητικών µε συγκεκριµένες µάλιστα τιµές για τις ποινές από την µη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων και συγκεκριµένες τιµές για τα πιστοποιητικά όταν αυτά θα τίθεντο 
σε κυκλοφορία. Η µικρή όµως αγορά εκείνη την εποχή, κάποιες αντιδράσεις των 
παραγωγών “πράσινης“ ενέργειας και κάποιες αβεβαιότητες σχετικά µε τις µελλοντικές 
τιµές των πιστοποιητικών οδήγησε σε επανεκτίµηση της κατάστασης και το 
πρόγραµµα αναβλήθηκε [37]. Είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να εφαρµοστεί µε 
επιτυχία όµως σε µια χώρα  σα τη ∆ανία, στην παραπάνω εφαρµογή συγκέντρωσε 
υψηλή βαθµολογία και µε κατάλληλη αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
εµφανίστηκαν στην πρώτη προσπάθεια εφαρµογής του προγράµµατος µπορεί είναι 
αποτελεσµατικό µέτρο παρά την πολυπλοκότητα της εφαρµογής του.  

Γερµανία 

Η εφαρµογή συνεχίζεται και για τη χώρα της Γερµανίας. Ακολουθούν οι δύο 
χαρακτηριστικοί πίνακες όπως έγινε για τις προηγούµενες χώρες. 

Πίνακας 6.7: Βάρη κριτηρίων για τη Γερµανία 

 
Βάρη κριτηρίων 

Κ1 Μ.Υ 

Κ2 Μ 

Κ3 Π.Υ 

Κ4 Μ 

Κ5 Υ 

Κ
ρ
ιτ
ή
ρ
ια

 

Κ6 Π.Υ 
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Πίνακας 6.8: Κατάταξη των προγραµµάτων µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν απο την εφαρµογή του πλαισίου για τη Γερµανία. 

Εναλλακτικές Επιλογές Βαθµολογία 

Άµεσες επιδοτήσεις 

 
0.827462203 

 

Βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 

0.745443257 
 

∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από 
ΑΠΕ µε εµπορία πιστοποιητικών 0.690241839 

Φορολογικές µειώσεις 

0.673749778 
 
 

Σταθερές τιµές τιµολογίων 

0.61392005 
 

Παροχή δανείων µε ευνοϊκές ρυθµίσεις 

0.613107483 
 

∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες 

0.602264007 
 

Πιστοποίηση 

 

0.574074466 
 

Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων 
ενεργειακών συµβολαίων 

0.564859331 
 

Επιταχυνόµενη απόσβεση 

0.52515823 
 
 

Καταγραφή δυναµικού ΑΠΕ 

0.460813403 
 

 

Χαρακτηριστικό των αποτελεσµάτων της παραπάνω εφαρµογής είναι ότι κάποια 
προγράµµατα φαίνεται να ξεχωρίζουν καθώς και στις τρεις χώρες πέντε προγράµµατα 
βρίσκονται µε κάποιες τροποποιήσεις στη σειρά κατάταξης στις πέντε πρώτες θέσεις. 
Στη Γερµανία στην πρώτη θέση ξεχωρίζει το πρόγραµµα των άµεσων επιδοτήσεων 
και ακολουθεί το πρόγραµµα των βελτιωµένων διαχειριστικώς διαδικασιών. Το 
πρόγραµµα της διασφάλισης ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε 
εµπορία πιστοποιητικών εµφανίζει υψηλή βαθµολογία ενώ τα προγράµµατα των 
φορολογικών µειώσεων και των σταθερών τιµές τιµολογίων συµπληρώνουν την 
πεντάδα των πιο αποτελεσµατικών µέτρων προώθησης των ανανεώσιµων πηγών στη 
Γερµανία. 

H Γερµανία διαθέτει πολιτικές σταθερών τιµών τιµολογίων ήδη από το 1990 [58] και 
είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το πραγµατοποίησε µετά από τις Η.Π.Α που 
πρώτες το 1978 είχαν αρχίσει να τα εφαρµόζουν. Ήδη από το 1991 µε το Ε.F.L 
(Electricity Feed Law) έχει καθοριστεί η αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε 
εγγυητικούς όρους για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και αποδείχθηκε µέτρο 
αποτελεσµατικό προώθησης των Α.Π.Ε [29]. Από το 2000 το E.F.L αντικαταστάθηκε 
από το Ε.Ε.G (ή R.E.L Renewable Energy Law) το οποίο επίσης τροπολογήθηκε τον 
Αύγουστο του 2004.Το 2005 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δια µέσω 
του E.E.G απέτρεψε εκποµπές 38 εκατοµµυρίων t CO2, 13 kt SO2 και 27 kt Nox 
οδηγώντας σε κέρδη αν υπολογιστεί η αντιστοιχία 2.8 δις ευρώ κάτι που φανερώνει τα 
διπλά περιβαλλοντικά και οικονοµικά κέρδη από την πετυχηµένη εφαρµογή του 
µέτρου [31]. Eπίσης το  «Roofs-PV-Programme»  όπου διατέθηκαν  περίπου ½ δις 
ευρώ ήταν ένα αποτελεσµατικό µέτρο προώθησης των φωτοβολταϊκών στη Γερµανία. 
Το 2005 φθάσανε στους  30.000 οι απασχολούµενοι στον χώρο των φωτοβολταικών 
[52]. Υπάρχουν επίσης άλλες κυβερνητικές πολιτικές προώθησης που περιλαµβάνουν 
οικονοµικά κίνητρα για αύξηση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, ειδικές ρυθµίσεις 
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κυρίως φορολογικές µειώσεις και άµεσες επιδοτήσεις για την  προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιµων πηγών στον κατασκευαστικό τοµέα, πράσινη τιµολόγηση σε κάποια 
από τα οµοσπονδιακά κρατίδια και κέντρα ενηµέρωσης των τοπικών αρχών σε 
θέµατα τεχνικά, πρακτικά και προώθησης αλλά και για τη στενότερη συνεργασία 
µεταξύ της τοπικής και κεντρικής εξουσίας [35]. 

Το µέτρο ∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες δεν εµφανίζεται να είναι τόσο 
αποτελεσµατικό µέτρο προώθησης καθώς στη Γερµανία οι πολίτες έχουν υψηλή 
περιβαλλοντική σκέψη και οι ανανεώσιµες πηγές είναι µέρος της ζωής τους πολλά 
χρόνια τώρα. Εµφανίζει όµως αρκετά υψηλή βαθµολογία συγκριτικά µε το δεδοµένο 
αυτό καθώς ο οµοσπονδιακός χαρακτήρας της χώρας µε τα ξεχωριστά προγράµµατα 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο καθιστά αναγκαία την προώθηση του προγράµµατος 
αυτού. Η παράµετρος αυτή της χώρας συνδέεται και µε το µέτρο των βελτιωµένων 
διαχειριστικών διαδικασιών που πρέπει πάντα σε ένα οµοσπονδιακό κράτος να είναι 
σε άµεση προτεραιότητα. Το µέτρο της διασφάλισης ποσότητας ενέργειας 
προερχόµενη από Α.Π.Ε µε εµπορία πιστοποιητικών είναι ένα µέτρο που µπορεί να 
έχει υψηλή απόδοση σε µια χώρα όπως η Γερµανία όπου ο µηχανισµός της αγοράς 
των ανανεώσιµων πηγών είναι πετυχηµένα διαµορφωµένος αρκετά χρόνια και οι 
συνθήκες είναι ώριµες για να είναι ένα µέτρο µε υψηλή απόδοση στην προσπάθεια 
εκπλήρωσης των ενεργειακών στόχων. Οι άµεσες επιδοτήσεις ξεχώρισαν µε υψηλή 
βαθµολογία στην πρώτη θέση της κατάταξης και στη Γερµανία κάτι που συνέβη και 
στην Ελλάδα και στη ∆ανία. Είναι ένα µέτρο µε άµεσα ορατά αποτελέσµατα και αυτό 
αποτελεί το µεγάλο του πλεονέκτηµα, έχει εφαρµοστεί και στο παρελθόν µε µεγάλο 
ποσοστό επιτυχίας και οι προοπτικές από την περεταίρω προώθηση της εφαρµογής 
του µέτρου αυτού είναι ευοίωνες. 

 

Συγκριτικά Αποτελέσµατα: 
 

Σηµαντική παρατήρηση από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για τα προγράµµατα 
είναι οι µικρότερες διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις διάφορες χώρες στην κατάταξη σε 
σχέση µε τις τεχνολογίες. Παρατηρήθηκε επίσης στις πρώτες θέσεις να βρίσκονται 
κάποια συγκεκριµένα προγράµµατα γεγονός που δείχνει ότι κάποια προγράµµατα  
ξεχωρίζουν έχοντας µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και καλύτερη απόδοση στην 
προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Ακολουθούν τα συγκριτικά αποτελέσµατα 
Ελλάδας-∆ανίας και Ελλάδας-Γερµανίας. 

Α)Ελλάδα-∆ανία: 

Πίνακας 6.9: Συγκριτικός πίνακας των βαθµολογιών των προγραµµάτων για τις χώρες 
της Ελλάδας και της ∆ανίας και των µεταξύ τους διαφορών. 

 EΛΛΑ∆Α ∆ΑΝΙΑ 

Επιλογές Βαθµολογία Βαθµολογία ∆ιαφορά(%) 

Π1.Σταθερές τιµές 

τιµολογίων 

0.6916 

0.6407 

-7.36 

Π2.Φορολογικές 

µειώσεις. 

0.6903 

0.7266 

+5.26 

Π3.Πιστοποίηση 0.5694 
0.5538 

-2.74 

Π4.Βελτιωµένες 

διαχειριστικές 

διαδικασίες 

0.7653 

0.7326 

-4.27 
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Π5.Καταγραφή 

δυναµικού ΑΠΕ 

0.4789 

0.4799 

+0.21 

Π6.Άµεσες επιδοτήσεις 0.8668 

0.8351 

-3.66 

Π7.Παροχή δανείων µε 
ευνοϊκές ρυθµίσεις 

0.6222 

0.5696 

-8.45 

Π8.∆ιασφάλιση 

ποσότητας ενέργειας 
προερχόµενη από ΑΠΕ 

µε εµπορία 

πιστοποιητικών 

0.6690 

0.7279 

+8.80 

Π9.Επιταχυνόµενη 

απόσβεση 

0.5357 

0.4542 

-15.21 

Π10.Ανταγωνιστικές 

προσφορές 

µακροχρόνιων 

ενεργειακών 

συµβολαίων 

0.6569 

0.5894 

-10.28 

Π11.∆ηµοσιότητα/διαφη
µιστικές εκστρατείες 

0.6027 

0.5819 

-3.45 

 

Όπως φάνηκε στα συγκριτικά αποτελέσµατα των δύο χωρών όσον αφορά τα 
προγράµµατα δεν υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στις βαθµολογίες και κατά 
συνέπεια είναι µικρές οι διαφορές και στην κατάταξη µε κάποια προγράµµατα να 
ξεχωρίζουν και κάποια να εµφανίζονται να έχουν µικρότερη απόδοση στην 
προσπάθεια προώθησης των ανανεώσιµων πηγών µε τρόπο άµεσο και αποδοτικό. 
∆ύο προγράµµατα αυτά των «Άµεσες επιδοτήσεων» και «Βελτιωµένων διαχειριστικών 
διαδικασιών» ξεχώρισαν συγκεντρώνοντας υψηλή βαθµολογία. Τις µεγαλύτερες 
διαφορές στις βαθµολογίες ανάµεσα στις δύο χώρες είχαν οι  «Ανταγωνιστικές 
προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων» και η «Επιταχυνόµενη 
απόσβεση»µε διαφορά 15.21% και 10.28% αντίστοιχα έχοντας καλύτερη 
αναµενόµενη απόδοση στην Ελλάδα. Τις µικρότερες διαφορές στις βαθµολογίες είχαν 
η «Καταγραφή δυναµικού Α.Π.Ε» µε 0.21% και καλύτερη εφαρµογή στη ∆ανία και 
ακολουθεί η «Πιστοποίηση» µε διαφορά 2.74% και καλύτερη εφαρµογή στην Ελλάδα. 
Το πρόγραµµα «∆ιασφάλιση ποσότητας ενέργειας προερχόµενη από ΑΠΕ µε 
εµπορία πιστοποιητικών» εµφανίζεται να έχει υψηλότερη βαθµολογία κατά 8.80%  στη 
∆ανία, κάτι αναµενόµενο καθώς είναι ένα µέτρο πού θέλει µεγάλη αγορά πράσινης 
ενέργειας και ώριµες συνθήκες για να µην υπάρχουν αντιδράσεις, αµφιβολίες και 
δυσπιστίες από τους εµπλεκοµένους από την εφαρµογή του προγράµµατος. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρατήρηση ότι από τα 11 προγράµµατα που 
εξετάσαµε στην εφαρµογή τα 8 εµφάνισαν υψηλότερη βαθµολογία, έστω και µικρή, 
στην Ελλάδα γεγονός που καταδεικνύει την µεγαλύτερη ανάγκη και σηµασία για 
προώθηση των κατάλληλων νοµοθετικών και µη προγραµµάτων που µπορούν να 
δηµιουργήσουν το απαραίτητο πλαίσιο για επενδύσεις και βιώσιµη ανάπτυξη σε µία 
νέα ακόµα αγορά όσον αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
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Β)Ελλάδα-Γερµανία:  

Πίνακας 6.10: Συγκριτικός πίνακας των βαθµολογιών των προγραµµάτων για τις 
χώρες της Ελλάδας και της Γερµανίας και των µεταξύ τους διαφορών. 

 

Όπως στην περίπτωση της σύγκρισης Ελλάδας-∆ανίας στη σύγκριση Ελλάδας-
Γερµανίας φάνηκαν µικρές διαφοροποιήσεις στις βαθµολογίες και στις κατατάξεις των 
προγραµµάτων. Η µεγαλύτερη διαφορά εµφανίστηκε στο πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικές προσφορές µακροχρόνιων ενεργειακών συµβολαίων» µε 14.01% 
ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά 11,23% στο πρόγραµµα «Σταθερές τιµές 
τιµολογίων» όπου αναµένεται να έχει υψηλότερη συγκριτικά απόδοση στην Ελλάδα 
και αυτό δικαιολογείται καθώς στην Ελλάδα παρόµοια πολιτική είναι πιο πρόσφατη και 
συνήθως έχει υψηλότερη απόδοση τα πρώτα χρόνια. Είναι πάντως ένα πρόγραµµα 
µε πολλές πετυχηµένες εφαρµογές σε πολλά πεδία σε πολλές χώρες και βασική 
παράµετρος της πολιτικής προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη Γερµανία. Ίδια περίπου βαθµολογία συγκέντρωσαν για τις δύο 
χώρες τα προγράµµατα «∆ηµοσιότητα/διαφηµιστικές εκστρατείες» και «Πιστοποίηση» 
µε διαφορά µόλις 0.07 και 0.83 αντίστοιχα. Είναι δύο προγράµµατα πάντως µε 
συµπληρωµατική συµβολή στην προσπάθεια προώθησης και ήταν αναµενόµενο να 

 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Eπιλογές Βαθµολογία Βαθµολογία ∆ιαφορά(%) 

Π1.Σταθερές τιµές 

τιµολογίων 

0.6916 

 

0.6139 

 
-11,23 

Π2.Φορολογικές µειώσεις. 0.6903 

 

0.6737 

 
-2,40 

Π3.Πιστοποίηση 0.5694 

 

0.5741 

 
+0,83 

Π4.Βελτιωµένες 
διαχειριστικές διαδικασίες 

0.7653 

 

0.7454 

 
-2,60 

Π5.Καταγραφή δυναµικού 

ΑΠΕ  

0.4789 

 

0.4608 

 
-3,78 

Π6.Άµεσες επιδοτήσεις 0.8668 

 

0.8275 

 
-4,53 

Π7.Παροχή δανείων µε 
ευνοϊκές ρυθµίσεις 

0.6222 

 

0.6131 

 
-1,46 

Π8.∆ιασφάλιση ποσότητας 

ενέργειας προερχόµενη 

από ΑΠΕ µε εµπορία 

πιστοποιητικών 

0.6690 

 

0.6902 

 
+3,17 

Π9.Επιταχυνόµενη 

απόσβεση 

0.5357 

 

0.5252 

 
-1,96 

Π10.Ανταγωνιστικές 

προσφορές µακροχρόνιων 

ενεργειακών συµβολαίων 

0.6569 

 

0.5649 

 
-14,01 

Π11.∆ηµοσιότητα/διαφηµιστ
ικές εκστρατείες 

0.6027 

 

0.6023 

 
-0,07 
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έχουν την ίδια περίπου βαθµολογία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και εδώ ότι στα 9 από 
τα 11 προγράµµατα συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθµολογία στην Ελλάδα από τη 
Γερµανία. Η Γερµανία εκτός από τον τεχνολογικό τοµέα και την έρευνα ήταν 
πρωτοποριακή και στην υιοθέτηση προγραµµάτων και πολιτικών για τη διαµόρφωση 
και τον επηρεασµό της αγοράς και τώρα στη φάση της ωρίµανσης αυτών των 
πρωτοβουλιών δικαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση στην παγκόσµια αγορά των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το παράδειγµα της µπορεί να το χρησιµοποιήσει µε 
τις κατάλληλες προσαρµογές η Ελλάδα και  να έχει άµεσα θετικά αποτελέσµατα και 
στις έξι ενεργειακές της επιδιώξεις. 

 

 
6.3 Αξιολόγηση Τεχνολογιών 

  
Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογείται η απόδοση που έχουν οι σηµαντικότερες τεχνολογίες 
ΑΠΕ στο στόχο της εκπλήρωσης των έξι ενεργειακών επιδιώξεων. Η διαφορετική 
βαρύτητα που δείνουν οι τρεις χώρες στις διάφορες κατηγορίες των ενεργειακών 
επιδιώξεων και η διαφορετική απόδοση των τεχνολογιών στις τρεις χώρες έχει σαν 
αποτέλεσµα διαφορές στη κατάταξη για τις τεχνολογίες που εξετάζουµε στις τρεις 

χώρες. 
 

Επιδιώξεις Κριτήριο 

Κ1:Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

Π
ε
ρ
ιβ
α
λ
λ
ο
ν
τι
κ
ές

 

Κ2:Μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Κ3: Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, 

επιχειρηµατικότητα και απασχόληση 

Κ
ο
ιν
ω
ν
ικ
ές

 

Κ4:Τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη 

Κ5: Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας 

Ο
ικ
ο
ν
ο
µ
ικ
ές

 

Κ6: Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια 

 
 

TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 
T1:Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 

T2 :Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 

T3 :Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 

T4: Ηλιοθερµικά Συστήµατα Ηλεκτροπαραγωγής 

T5: Κυµατική Ενέργεια 

T6: Αιολικά Πάρκα στην Ξηρά 
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T7: Αιολικά Πάρκα στη Θάλασσα 

T8: Γεωθερµία 

T9 :Βιοαέριο 

T10 :Βιοµάζα 

T11 :Βιοαπόβλητα 

Οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας βασίζονται όπως παραπάνω και για τα 
προγράµµατα και σε εκτιµήσεις ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στα 
ενεργειακά θέµατα όπως προέκυψαν µέσα από το γενικό πλαίσιο των συνεδριάσεων 
του Ευρωπαϊκού Επιστηµονικού Συστήµατος Αναφοράς πάνω στις Ανανεώσιµες 
Πηγές και στην Ενεργειακή Επάρκεια(Scientific Technical Reference System on 
Renewable Energy and Energy End-Use Efficiency) 

 
� 6

 th
 συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 6-7 Aπριλίου 2005 

� 7
th
 συνέδριο , Ranco (near Ispra), Iταλία, 16-17 Nοεµβρίου 2005  

� 8
th
 συνέδριο, Βιέννη (University of Technology), Aυστρία, 4.-5. Aπριλίου 2006  

Για τις αποδόσεις των κριτηρίων από τους εµπειρογνώµονες χρησιµοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες γλωσσικές µεταβλητές:  
 

⇒ Πολύ Φτωχό (ΠΦ) 

⇒ Φτωχό (Φ) 

⇒ Μέτρια Φτωχό (ΜΦ) 

⇒ Μέτριο (M) 

⇒ Μέτρια Υψηλό (ΜΥ) 

⇒ Υψηλό (Υ) 

⇒ Πολύ Υψηλό (ΠΥ). 

 

Για τα βάρη των κριτηρίων χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες γλωσσικές µεταβλητές: 

 

⇒ Πολύ Χαµηλό (ΠΧ) 

⇒ Χαµηλό (Χ) 

⇒ Μέτρια Χαµηλό (ΜΧ) 

⇒ Μέτριο (M) 

⇒ Μέτρια Υψηλό (ΜΥ) 

⇒ Υψηλό (Υ) 

⇒ Πολύ Υψηλό (ΠΥ). 

 

Οι αποδόσεις στην εφαρµογή του πλαισίου διαµορφώνονται σαφώς και από τις 
υπάρχουσες συνθήκες στις τρεις διαφορετικές χώρες στον τοµέα των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Η υπάρχουσα αυτή κατάσταση  δεν περιορίζει τις διαφοροποιήσεις 
που µπορούν να υπάρξουν στη χάραξη διαφορετικής πολιτικής στην προώθηση 
άλλων τεχνολογιών Α.Π.Ε στο µέλλον αλλά σε περιπτώσεις όπως το πρώτο κριτήριο 
της µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου όπου τα χρονοδιαγράµµατα 
είναι πολύ στενά επηρεάζει περισσότερο. Είναι δεδοµένο δηλαδή ότι µια τεχνολογία 
που έχει ήδη αναπτυχθέι σε υψηλό επίπεδο σε µία χώρα µπορεί να δώσει µεγαλύτερη 
απόδοση σε αµέσους στόχους όπως η ανταπόκριση στις δεσµεύσεις που απορρέουν 
από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα βιοαπόβλητα για παράδειγµα 
έχουν αναπτυχθεί στη ∆ανία σε βαθµό µοναδικό σε παγκόσµιο επίπεδο µε παραγωγή 
5 060TJ το 2005 µε αύξηση 263% από τα επίπεδα του 1994 (1393 TJ)[38], η 
διαµορφωµένη αυτή τεχνογνωσία αλλά και κουλτούρα συντελούν ώστε να έχει 
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µεγαλύτερη απόδοση η τεχνολογία αυτή στη ∆ανία απ’ ότι στην Ελλάδα για 
παράδειγµα που ούτε έχει αναπτυχθεί ούτε στη νοοτροπία των Ελλήνων έχει 
µπολιάσει. Σε άλλα κριτήρια βέβαια η υπάρχουσα κατάσταση µπορεί να επηρεάσει 
ελάχιστα ως και καθόλου, όπως η  χάραξη οικονοµικής και  πολιτικής και τα κοινωνικά 
κριτήρια όπου τα χρονοδιαγράµµατα δεν είναι τόσο στενά και µελετούνται οι θετικές 
επιπτώσεις από τη µελλοντική προώθηση µίας τεχνολογίας Α.Π.Ε. 

 

Ελλάδα 

Aκολουθεί η εφαρµογή του πλαισίου για την Ελλάδα. Απαραίτητη προυπόθεση 
αποτελεί η αξιολόγηση των αποδόσεων των εναλλακτικών τεχνολογιών ΑΠΕ η οποία 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.11: Οι αποδόσεις των εναλλακτικών τεχνολογιών ΑΠΕ στις έξι ενεργειακές 
επιδιώξεις για την Ελλάδα. 

Εναλλακτικές τεχνολογίες ΑΠΕ 
 Βάρη 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Κ1 Μ.Υ ΜΥ ΠΥ ΜΥ Φ Φ ΠΥ Μ Φ Υ ΜΥ ΜΦ 

Κ2 Μ Μ ΠΦ ΜΥ Μ ΜΦ Μ Μ Μ ΠΥ Υ ΜΦ 

Κ3 Υ Φ Μ Υ Φ Φ Μ ΜΦ Φ Μ ΜΦ ΜΦ 

Κ4 Υ ΜΥ Υ ΠΥ ΜΦ ΜΦ ΠΥ Μ Μ Μ Υ ΜΥ 

Κ5 Μ ΜΥ ΜΥ ΜΦ Φ ΜΦ Υ ΜΦ ΜΦ ΠΥ ΠΥ ΜΥ 

Κ6 Υ ΜΥ Υ ΜΥ ΜΦ ΜΦ ΠΥ Μ Φ ΜΥ Μ ΜΦ 

 
Με βάση τις παραπάνω αποδόσεις και τις τιµές των συντελεστών βαρύτητας των 
ενεργειακών επιδιώξεων για την Ελλάδα η εφαρµογή οδήγησε σε συγκεκριµένες 
βαθµολογίες, ακολουθεί η κατάταξη τους. 
 
Πίνακας 6.12: Κατάταξη των τεχνολογιών ΑΠΕ µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν απο την εφαρµογή του πλαισίου για την Ελλάδα. 

Επιλογές Βαθµολογία 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 0,820871215 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 0,741171637 

Βιοαέριο 0,71756038 

Βιοµάζα 0,714774088 

Mικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 0,673954611 

Μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί 0,648371295 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 0,523126292 

Βιοαπόβλητα 0,5000000000 

Γεωθερµία 0,437389573 

 Ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής 0,39859071 

Κυµατική ενέργεια 0,284364652 

 
Tα αιολικά πάρκα στην ξηρά εµφανίζονται να έχουν τα καλύτερα αποτελέσµατα και να 
αποτελούν τη λύση µε την µεγαλύτερη απόδοση στην προσπάθεια πραγµατοποίησης 
των έξι ενεργειακών στόχων µε την εφαρµογή τεχνολογίας ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. Το αποτέλεσµα είναι απόλυτα δικαιολογηµένο καθώς η Ελλάδα έχει πολλές 
περιοχές µε οικονοµικά βιώσιµο και αποδοτικό αιολικό δυναµικό όπως οι περιοχές της 
Εύβοιας, του Έβρου, της Λακωνίας, της Κρήτης, τα πολυάριθµα νησιά του Αιγαίου 
αλλά και πολλές αποµονωµένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος όπου µε 
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κατάλληλα έργα τα οποία είναι οικονοµικά αποσβέσιµα µπορούν να µετατραπούν σε 
ενεργειακά κέντρα αξιοποιώντας αυτές τις περιοχές. Είναι επίσης µια τεχνολογία που 
βρίσκει εφαρµογή αρκετά χρόνια δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να έχει ξεπερασθεί το 
αρχικό µεταβατικό στάδιο και να έχουν διαµορφωθεί οι συνθήκες τόσο σε επίπεδο 
τεχνικο-κατασκευαστικό, νοµοθετικό, οικονοµικό και κοινωνικό ώστε να προχωρήσει 
µε αλµατώδη βήµατα. 

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα ακολουθούν. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε τεράστιο ηλιακό 
δυναµικό και οι πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης των  φωτοβολταϊκών πλαισίων 
τόσο σε κτίρια όσο και σε εγκαταστάσεις και σταθµούς παραγωγής δε περιορίζουν 
από κάποιο ανώτερο φράγµα τη µελλοντική ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. 
Πλεονέκτηµα αποτελεί επίσης ότι µπορεί να βρει εφαρµογή σε όλες της περιοχές της 
χώρας κινητοποιώντας µηχανισµούς περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης είναι µια 
τεχνολογία που προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών θέσεων εργασίας 
και τη δυνατότητα και σε µικρές τεχνικές εταιρείες να µπουν στο χώρο αυτό. 

Το  βιοαέριο στην Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί γιατί θα δώσει περιβαλλοντικές 
λύσεις στο  θέµα των χωµατερών, προβλήµα µεγάλο στην Ελλάδα µε µεγάλες 
αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
συµµόρφωση µε τα  ευρωπαϊκά δεδοµένα. Λίγοι σταθµοί υπάρχουν στην Ελλάδα και 
η µελλοντική κατασκευή τους σε όλη την Ελλάδα εκτός από θετικές περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις µπορεί να συνεισφέρει στην απασχόληση και στην 
οικονοµική ανάπτυξη. 

 
∆ανία 

Ακολουθούν ο πίνακας της αξιολόγησης των αποδόσεων των εναλλακτικών 
τεχνολογιών ΑΠΕ για τη ∆ανία και ο πίνακας της κατάταξης µε βάση τη βαθµολογία 
που συγκέντρωσαν ύστερα από την εφαρµογή του πλαισίου για τη χώρα αυτή. 

Πίνακας 6.13: Οι αποδόσεις των εναλλακτικών τεχνολογιών ΑΠΕ στις έξι ενεργειακές 
επιδιώξεις για τη ∆ανία. 

Εναλλακτικές τεχνολογίες ΑΠΕ 
 Βάρη 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Κ1 ΠΥ Μ ΠΦ ΜΦ ΜΦ ΜΦ ΠΥ ΠΥ ΜΦ ΜΥ Υ    ΜΥ 

Κ2 Μ Μ Φ Μ Μ ΜΦ Μ ΜΥ Υ ΜΦ Υ ΜΦ 

Κ3 ΜΥ Φ ΠΦ ΜΦ Φ ΜΦ Υ Μ Φ  Μ ΜΦ Μ 

Κ4 Μ Μ ΠΦ Μ ΜΦ Μ Υ ΠΥ Μ Μ Υ Υ 

Κ5 ΜΥ Υ ΜΥ ΜΦ Φ ΜΦ ΜΥ ΜΥ ΜΦ Υ ΠΥ Υ 

Κ6 ΠΥ ΜΦ ΠΦ Φ ΠΦ Φ ΠΥ ΠΥ ΠΦ ΜΦ ΠΥ ΜΥ 

 
 
Πίνακας 6.14: Κατάταξη των τεχνολογιών ΑΠΕ µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν απο την εφαρµογή του πλαισίου για τη ∆ανία. 

Επιλογές βαθµολογία 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 1.000000000 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 0.808392582 

Βιοµάζα 0.76133982 

Βιοαπόβλητα 0.653131601 

Βιοαέριο 0.629820562 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 0.609687545 
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 Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 0.519014802 

Γεωθερµία 

 
0.500000000 

Κυµατική ενέργεια 0.435567204 

Ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής 0.38437447 

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 0.318756916 
 

Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι στη ∆ανία δε θεωρούν τα µεγάλα 
υδροηλεκτρικά τεχνολογία ανανεώσιµης πηγής ενέργειας και όλη υδροηλεκτρική 
παραγωγή γίνεται από τα µικρά υδροηλεκτρικά (περίπου 29GWh) [37]. Έτσι 
δικαιολογείται και η πολύ χαµηλή βαθµολογία των µεγάλων υδροηλεκτρικών καθώς 
δεν αναµένεται να αλλάξει η αντίληψη αυτή. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
στη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής και στις συγκρίσεις µεταξύ των διάφορων 
χωρών. 

Για τη ∆ανία εµφανίζεται ιδανική περίπτωση η συνέχιση της µακράς και πετυχηµένης 
παράδοσης που έχει διαµορφώσει στην εκµετάλευση της ισχύς του ανέµου. Για τη 
∆ανία φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η προώθηση των αιολικών πάρκων στη θάλασσα. 
Ο συνδιασµός: 

√ Tης πετυχηµένης τεχνογνωσίας από την ξηρά 

√ Των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µε πολλές ρηχές αµµώδης 
παραλίες µε υψηλό αιολικό δυναµικό και εύκολη δυνατότητα επισκευής βλαβών 

√ Της διαµορφωµένης θετικής άποψης στην κοινή γνώµη για την τεχνολογία αυτή  

√ Της δυνατότητας αντικατάστασης παλιών και µειωµένης ισχύος ανεµογεννητριών µε 
νέες σύγχρονες υψηλής ισχύος  

δίνει τεράστιες δυνατότητες από την προοπτική περαιτέρω προώθησης τους στο 
άµεσο µέλλον.  

 

Γερµανία 

Η εφαρµογή συνεχίζεται και για τη χώρα της Γερµανίας. Ακολουθούν οι δύο 
χαρακτηριστικοί πίνακες όπως έγινε για τις προηγούµενες χώρες. 

Πίνακας 6.15: Οι αποδόσεις των εναλλακτικών τεχνολογιών ΑΠΕ στις έξι ενεργειακές 
επιδιώξεις για την Ελλάδα. 

Εναλλακτικές τεχνολογίες ΑΠΕ 
 Βάρη 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Κ1 ΜΥ ΜΥ Υ Μ Φ Φ ΠΥ ΜΥ ΜΦ ΜΥ ΜΥ ΜΦ 

Κ2 Μ ΜΦ Φ ΜΥ ΜΥ ΜΦ ΜΦ Μ Μ Μ Μ Μ 

Κ3 ΠΥ ΜΦ Φ ΠΥ ΜΥ Φ Υ Μ Φ ΜΦ ΜΦ ΜΦ 

Κ4 Μ ΜΥ Μ Υ ΜΥ ΜΦ Υ Μ Μ Μ Υ ΜΥ 

Κ5 Υ ΜΥ Υ ΠΥ Μ ΜΦ Υ Μ Υ ΠΥ ΠΥ ΜΥ 

Κ6 ΠΥ Υ Υ ΜΥ ΜΦ Φ ΠΥ ΜΥ ΜΦ Υ ΜΥ ΜΥ 
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Πίνακας 6.16: Κατάταξη των τεχνολογιών ΑΠΕ µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκέντρωσαν απο την εφαρµογή του πλαισίου για τη ∆ανία. 

Επιλογές βαθµολογία 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 0.782870727 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 0.772270001 
 Βιοαέριο  

 0.761339824 

Βιοµάζα 0.741171637 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 0.71756038 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 0.643923954 

Βιοαπόβλητα 0.625933304 

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 0.619334522 

Γεωθερµία 0.612574113 

 Ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής 0.57883539 

Κυµατική ενέργεια 0.258828363 

 

Τα φωτοβολταϊκά εµφανίζονται στη πρώτη θέση της κατάταξης. Η εγκατεστηµένη ισχύς 
αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια και αναµένεται ο ρυθµός αυτός 
να µη περιοριστεί. Το 2005 η ηλεκροπαραγωγή από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
ήταν 1,3 δις kWh και το 2006 έφθασε στα 2 δις kWh περίπου [34]. Είναι πρώτη σε 
παγκόσµιο επίπεδο σε ότι αφορά την εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταικών σταθµών 
συνδεδεµένων στο δίκτυο και ακολουθούν οι Ιαπωνία, οι Η.Π.Α και η Ισπανία. H 
Γερµανική βιοµηχανία είναι πρωτοποριακή στον τοµέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας 
και εκτός από την εγχώρια αγορά στόχος των γερµανικών εταιρειών είναι και η 
περαιτέρω δυναµική διείσδυση τους σε εξαγωγικές αγορές όπως της Ελλάδας, της 
Ισπανίας και της Ιταλίας αλλά και της Ασίας και της Κίνας. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος 
της Γερµανίας σε µια νέα ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά όπως είναι αυτή των 
φωτοβολταϊκών της δίνει τη δυνατότητα για τεράστια κέρδη και οφέλη στο άµεσο αλλά 
και στο µακροπρόθεσµο µέλλον. Η πρωτοποριακά αναπτυσσόµενη τεχνογνωσία που 
έχει αναπτύξει στον χώρο αυτό επεκτείνεται και στην τεχνολογία των θερµοηλεκτρικών 
σταθµών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή βαθµολογία της τεχνολογίας 
αυτής στην παραπάνω εφαρµογή στη Γερµανία σε σχέση µε την ∆ανία και την Ελλάδα. 
Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογηµένο καθώς είναι πρωταγωνίστρια στην έρευνα και στην 
ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και συνεχίζει η Γερµανική κυβέρνηση να στηρίζει την 
ανάπτυξη της και αναµένεται από την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται τόσο σε 
επίπεδο επιστηµονικό όσο και σε κατασκευαστικό, σχεδιασµού και λειτουργίας να έχει 
πολλά οφέλη στο µέλλον. Η χαµηλή θέση στη λίστα κατάταξης οφείλεται µόνο στο ότι 
τα οφέλη αυτά δεν αναµένονται στο άµεσο µέλλον καθώς η τεχνολογία αυτή βρίσκεται 
σε αρχικό στάδιο σε σχέση µε κάποιες άλλες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκονται τα αιολικά πάρκα στην ξηρά. Η 
Γερµανία παράγει το 1/3 της αιολικής παραγωγής παγκοσµίως και το ½ της 
ευρωπαϊκής [58]. Είναι µια αγορά που επίσης κατέχει την πρώτη θέση σε παγκόσµιο 
επίπεδο όπως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών. Στο άµεσο µέλλον η 
αντικατάσταση παλιών µικρής ισχύος εγκαταστάσεων από καινούργιες µοντέρνες 
µεγαλύτερες ισχύος θα αυξήσει την εγκατεστηµένη ισχύ και θα κινήσει ακόµη 
περισσότερο την αγορά της αιολικής ενέργειας.  

 

Συγκριτικά Αποτελέσµατα: 

 
Α) Ελλάδα-∆ανία 
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Πίνακας 6.17: Συγκριτικός πίνακας των βαθµολογιών των τεχνολογιών ΑΠΕ για τις 
χώρες της Ελλάδας και της ∆ανίας και των µεταξύ τους διαφορών. 

 

Πίνακας 6.18: Συγκριτικός πίνακας των θέσεων κατάταξης των τεχνολογιών ΑΠΕ για 
τις χώρες της Ελλάδας και της ∆ανίας  

 ΕΛΛΑ∆Α ∆ΑΝΙΑ 

Επιλογές Θέση στη κατάταξη Θέση στη κατάταξη 

Μικροί υδροηλεκτρικοί 
σταθµοί 

5 6 

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί 
Σταθµοί 

6 11 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) 

συστήµατα 
2 7 

Ηλιοθερµικά συστήµατα 

ηλεκτροπαραγωγής 
10 10 

Κυµατική ενέργεια 11 9 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 1 1 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 7 2 

Γεωθερµία 9 8 

Βιοαέριο 

 

3 4 

Βιοµάζα 4 3 

Βιοαπόβλητα 8 5 

 

Η σύγκριση Ελλάδας-∆ανίας οδηγεί στην παρατήρηση µεγάλων διαφορών στις 
τεχνολογίες ανάµεσα στις δύο χώρες. Είναι αναµενόµενο αυτό καθώς διαφέρουν τα 
χαρακτηριστικά των δύο χωρών σε παράγοντες όπως: 

o Γεωφυσικές ιδιαιτερότητες  

o Ανανεώσιµο δυναµικό 

o ∆ιαµορφωµένη τεχνολογική ανάπτυξη και µελλοντικές προοπτικές της 

o ∆ιαµορφωµένη συνείδηση των πολιτών για κάθε τύπου τεχνολογία ανανεώσιµών 
πηγών  

o ∆ιαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά προβλήµατα όπου οι ανανεώσιµες πηγές 

 ΕΛΛΑ∆Α ∆ΑΝΙΑ 

Επιλογές βαθµολογία βαθµολογία 
∆ιαφορά 

(%) 
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 0,6740 0.6097 -9,54 
Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί 0,6484        0.3188          -50,83 
Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα 0,7412 0.5190 -29,98 
Ηλιοθερµικά συστήµατα 
ηλεκτροπαραγωγής 0,3986 0.3844 

-3,56 

Κυµατική ενέργεια 0,2844 0.4356 +53.16 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 0,8209 1.0000 +21,82 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 0,5231 0.8084 +54.54 

Γεωθερµία 0,4374 0.5000 +14,31 

Βιοαέριο 
0,7176 0.6298 

-12,24 

Βιοµάζα 0,7148 0.7613 +6,51 

Βιοαπόβλητα 0,5000 0.6531 +30,62 
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µπορούν να δώσουν λύση 

Τα µεγάλα υδροηλεκτρικά δε θεωρούνται ανανεώσιµη πηγή ενέργειας στη ∆ανία 
γι’αυτό υπάρχουν µόνο µικρά υδροηλεκτρικά,δεν αναµένεται να αλλάξει αυτή η 
αντίληψη στο προσεχές µέλλον γι’αυτό υπάρχει τόσο µεγάλη διαφορά στη βαθµολογία 
µε την Ελλάδα (50,83%) όπου τα µεγάλα υδροηλεκτρικά καταλαµβάνουν σηµαντικό 
κοµµάτι στο µερίδιο των ανανεώσιµών πηγών µε σηµαντική συνεισφορά στην 
ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας και στην προσπάθεια εκπλήρωσης των 
δεσµευτικών στόχων της χώρας, ενώ έχουν θετική συνεισφορά και στην τοπική 
ανάπτυξη. Τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα εµφανίζονται να είναι κατάλληλα στη ∆ανία 
µε πολύ καλύτερες προοπτικές σε σχέση µε την Ελλάδα (διαφορά 54.54% στη 
βαθµολογία). Αυτό οφείλεται στην αναπτυγµένη τεχνογνωσία που έχει η ∆ανία 
αναπτύξει και στην πληθώρα των κατάλληλων περιοχών όπου µπορούν να γίνουν 
αποδοτικές επενδύσεις καθώς είναι πολλές οι περιοχές στη χώρα µε ρηχά νερά µε 
βάθος µέχρι 15 µέτρα κοντά στις ακτές και χωρίς αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. 
Στην Ελλάδα ο παράγοντας του τουρισµού που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της 
ελληνικής οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης δηµιουργεί το µεγαλύτερο 
εµπόδιο για την τεχνολογία αυτή. Υπάρχουν επίσης οι παράγοντες της αλιείας και των 
αντιδράσεων των τοπικών φορέων που δεν είναι έτοιµοι και ενηµερωµένοι για να 
δεχτούν την δηµιουργία τέτοιων πάρκων στις περιοχές τους,που δηµιουργούν 
προβλήµατα για την προώθηση των αιολικών πάρκων στη θάλασσα στην Ελλάδα που 
δε διαθέτει και την κατάλληλη τεχνογνωσία ούτε η βιοµηχανία της µπορεί να 
υποστηρίξει τέτοιες µελέτες στο άµεσο µέλλον. Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα  
αντίθετα φαίνεται να έχουν καλύτερες προοπτικές στην Ελλάδα καθώς το τεράστιο 
αιολικό δυναµικό, το πλήθος των εφαρµογών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
όλη την επικράτεια της χώρας αλλά και το πετυχηµένο προηγούµενο της εφαρµογής 
ηλιακής θέρµανσης στην Ελλάδα έχει δηµιουργήσει στην κοινή γνώµη µια θετική 
άποψη για την εφαρµογή των φωτοβολταικών πλαισίων για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού αυτή τη φορά. Το βιοαέριο και στις δύο χώρες εµφανίζεται πολύ υψηλά 
στη κατάταξη, στην Ελλάδα έχει όµως υψηλότερη βαθµολογία και αυτό γιατί 
εµφανίζεται να είναι η καλύτερη λύση σ’ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η 
Ελλάδα αυτό των χωµατερών µε τον καλύτερο οικονοµικά και περιβαλλοντικά τρόπο 
εκµεταλεύοντας το ενεργειακό δυναµικό. Τα βιοαπόβλητα από την άλλη είναι µια 
τεχνολογία µε µηδενική εφαρµογή στην Ελλάδα και το δοδοµένο αυτό δε µπορεί να 
παραµεριστεί όταν γίνεται συγκριτική µελέτη µε τη ∆ανία που είναι πρωτοπόρος 
δύναµη στο θέµα αυτό. Η συµβολή που µπορεί να έχουν τα βιοαπόβλητα στο 
βραχυπρόθεσµο µέλλον  σε κάποιες από τις ενεργειακές επιδιώξεις όπως π.χ στις 
«Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια» και  «Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου» 
δε µπορεί παρά να είναι µειωµένες στην Ελλάδα σε σχέση µε τη ∆ανία και αυτό γιατί 
αλλάζουν οι αποδόσεις της τεχνολογίας στη συµβολή της στις 6 ενεργειακές επιδιώξεις 
αν ξεκινάνε από µηδενική βάση σε σχέση µε µία χώρα που έχει δηµιουργήσει τις 
συνθήκες ώστε η τεχνολογία να αποτελεί σηµαντική παράµετρο στους οικονοµικούς-
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της. ∆ε σηµαίνει βέβαια αυτό ότι δε πρέπει 
να προωθηθεί η τεχνολογία. Οι µελέτες προώθησης πρέπει και αυτές να 
αναθεωρούνται και να προσαρµόζουν τις αποδόσεις ανάλογα µε τις εκάστοτε 
συνθήκες. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι και στις δύο χώρες τα αιολικά πάρκα στην ξηρά 
ξεχώρισαν συγκεντρώνοντας πολύ υψηλότερη βαθµολογία σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
τεχνολογίες και οι προοπτικές και στις δύο χώρες από την περεταίρω προώθηση τους 
είναι ευοίωνες. 

Β)Ελλάδα-Γερµανία 

 

Πίνακας 6.19: Συγκριτικός πίνακας των βαθµολογιών των τεχνολογιών ΑΠΕ για τις 
χώρες της Ελλάδας και της Γερµανίας και των µεταξύ τους διαφορών. 

 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Επιλογές βαθµολογία βαθµολογία 
∆ιαφορά 

(%) 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 94

 

Πίνακας 6.20: Συγκριτικός πίνακας των θέσεων κατάταξης των τεχνολογιών ΑΠΕ για 
τις χώρες της Ελλάδας και της ∆ανίας 

 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Επιλογές Θέση στη κατάταξη Θέση στη κατάταξη 

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθµοί 5 6 

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί 
Σταθµοί 

6 8 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) 

συστήµατα 
2 1 

Ηλιοθερµικά συστήµατα 

ηλεκτροπαραγωγής 
10 10 

Κυµατική ενέργεια 11 11 

Αιολικά πάρκα στην ξηρά 1 2 

Αιολικά πάρκα στη θάλασσα 7 5 

Γεωθερµία 9 9 

Βιοαέριο 

 

3 3 

Βιοµάζα 4 4 

Βιοαπόβλητα 8 7 

 

Yπάρχουν διάφορες παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν από τα συγκριτικά 
αποτελέσµατα Ελλάδας-Γερµανίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεγάλη διαφορά στη 
βαθµολογία της τεχνολογίας «Ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής»που φτάνει 
στο 45.2%. Η Γερµανία που είναι ήδη πρωταγωνίστρια χώρα στην αγορά της 
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και στα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης θέλει να προωθήσει 
την έρευνα και την ανάπτυξη ώστε στον παγκόσµιο ανταγωνισµό να πρωταγωνιστήσει 
και στην τεχνολογία αυτή καθώς από τη διαµορφωµένη τεχνογνωσία στο σχεδιασµό 
και την κατασκευή τέτοιων έργων και την ανάπτυξη και στο συγκεκριµένο χώρο της της 
γερµανικής βιοµηχανίας η χώρα αναµένεται να έχει µεγάλο κέρδος. Μεγάλη είναι η 
διαφορά και στην τεχνολογία της «Γεωθερµίας» και αυτό γιατί η Γερµανία έχει υψηλό 
γεωθερµικό δυναµικό και την απαιτούµενη τεχνολογία για να υποστηρίξει την 

Μικροί 
υδροηλεκτρικοί 
σταθµοί 0,6740        0.6439          

-4,47 

Μεγάλοι 
Υδροηλεκτρικοί 
Σταθµοί 0,6484        0.6193          

-4,49 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) 
συστήµατα 0,7412        0.7829          

+5,63 

Ηλιοθερµικά 
συστήµατα 
ηλεκτροπαραγωγής 0,3986        0.5788         

+45,2 

Κυµατική ενέργεια 0,2844        0.2588          -9,00 
Αιολικά πάρκα στην 
ξηρά 0,8209        0.7723           

-5,92 

Αιολικά πάρκα στη 
θάλασσα 0,5231        0.7176          

+27,10 

Γεωθερµία 0,4374        0.6126                +40,05 

Βιοαέριο 

 0,7176        0.7613           

+6,09 

Βιοµάζα 0,7148         0.7412          +3,69 

Βιοαπόβλητα 0.5000 0.6259 +25.18 
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αποδοτική εκµετάλλευση αυτής της ανανεώσιµης πηγής που έχει το µεγάλο 
πλεονέκτηµα ότι δεν έχει τις µεγάλες διακυµάνσεις που έχουν ο ήλιος και ο άνεµος 
κατά τη διάρκεια της µέρας και κατά τη διάρκεια του έτους. Στην Ελλάδα δεν 
αναµένεται στο άµεσο µέλλον να µπορεί η γεωθερµία να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο 
για την εκπλήρωση των έξι ενεργειακών στόχων της χώρας, µπορεί όµως η εµπειρία 
από τη χρήση της γεωθερµίας για θέρµανση και χρήση της στον αγροτικό τοµέα να 
αποτελέσει τη βάση για τη µελλοντική ανάπτυξη της και στο χώρο της 
ηλεκτροπαραγωγής. «Αιολικά πάρκα στη θάλασσα» και  «Βιοαπόβλητα» 
συγκέντρωσαν αρκετά υψηλότερη βαθµολογία στην Γερµανία, συγκεκριµένα η διαφορά 
ήταν 27,10% και 25.18% αντίστοιχα. Οι λόγοι είναι σχεδόν οι ίδιοι που αναφέρθηκαν 
παραπάνω στην περίπτωση Ελλάδας-∆ανίας. Τα αιολικά πάρκα στην ξηρά ξεχώρισαν 
και εδώ συγκεντρώνοντας υψηλότερη βαθµολογία σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες και 
βρίσκονται στην πρώτη θέση κατάταξης στη Ελλάδα και στη δεύτερη στη Γερµανία. 
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6.4 Παρατηρήσεις επί της Εφαρµογής του Πλαισίου για τα Βάρη 

  

Βάρη :  

Oί έξι ενεργειακές επιδιώξεις αποτελούν βασικό κριτήριο στη χάραξη της στρατηγικής 
και στις τρεις χώρες. Πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη  : 

o οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας  

o οι γεωστρατηγικές συνθήκες 

o ο φυσικός πλούτος 

o οι οικονοµική και κοινωνική κατάσταση  

o ο διαµορφωµένος τρόπος σκέψης και η κουλτούρα των κατοίκων κάθε χώρας  

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τη βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα σε κάθε 
ένα από αυτούς τους έξι ενεργειακούς στόχους όπως επίσης και την κατεύθυνση στην 
οποία πρέπει να κινηθεί στο µέλλον. Όσο δηλαδή και αν είναι σηµαντικοί οι στόχοι 
αυτοί οι συντελεστές βαρύτητας δεν είναι οι ίδιοι, είναι όµως όπως φάνηκε και 
παραπάνω στην εφαρµογή του πλαισίου όλοι υψηλοί γεγονός που αποδεικνύει 
ακριβώς αυτή τη σηµαντικότητα τους. 

� Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 

Οι τρεις χώρες είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε) και έχουν συνυπογράψει το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, δεσµεύονται δηλαδή µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις και 
χρονοδιαγράµµατα. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε έκθεση προόδου της Ε.Ε στις 27 
Οκτωβρίου 2006 : 

Πίνακας 6.21: Συγκριτικός πίνακας δεσµεύσεων µείωσης εκποµπών-πορείας 
εκπλήρωσης για Ελλάδα, ∆ανία και Γερµανία [27]. 

Κράτος 

µέλος 

Συµφωνία 

επιµερισµού 

των βαρών 

Με 

ισχύουσες 

πολιτικές 

και µέτρα 

Με 

πρόσθετες 

πολιτικές 

και µέτρα 

Με πρόσθετα µέτρα, τους 

µηχανισµούς του Κιότο και 

τις καταβόθρες άνθρακα 

 ∆έσµευση 

(ποσοστό % 

του έτους 

βάσης) 

Προβολές 

για το 2010  

(ποσοστό 

% του έτους 

βάσης) 

Προβολές 

για το 2010 

(ποσοστό 

% του έτους 

βάσης) 

Χρήση 

των 

µηχανισ
µών του 

Κιότο 

(ποσοσ
τό % 

του 

έτους 
βάσης) 

Χρήση 

καταβοθ
ρών 

άνθρακα 

(ποσοστ
ό % του 

έτους 
βάσης) 

Προβολέ
ς για το 

2010 

(ποσοστ
ό % του 

έτους 

βάσης) 

Ελλάδα 25,0% +34,7 % +24,9 % - - +24,9 % 

∆ανία -21,0% +4,2 % +4,2 % -6,5 % -0,7 % -3,0 % 

Γερµανία -21,0% -19,8 % -21,0 % - - -21,0 % 
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Η ∆ανία µε τις υπάρχουσες συνθήκες πρέπει να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στο 
κριτήριο αυτό καθώς αντιµετωπίζει τον µεγαλύτερο κίνδυνο να µην εκπληρώσει τις 
δεσµεύσεις της. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει όµως τα τελευταία χρόνια έχουν 
αποτέλεσµα, ενδεικτικά το 2004-2005 υπήρξε µείωση 4,3 εκατοµµύρια τόνων CO2,  
όπως επίσης µε την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (29% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2005) και την τεχνολογική πρόοδο 
κατάφερε να µειώσει  τις εκποµπές CO2 ανά  kWh  από 937gram το 1990 σε  623 
2000 και σε 517 το 2005 [39]. Απέχει πάντως αρκετά από το -21% καθώς το 2005 και 
παρότι προερχόταν από χρονιές όπου η λήψη µέτρων είχαν επιτυχία βρισκόταν στο 
ποσοστό του -7.8%. Η Ελλάδα παρότι είχε περιθώριο να αυξήσει κατά +25,0% τις 
εκποµπές της ξεπέρασε αυτό το ποσοστό και ήδη το 2004 βρισκόταν στο +27% σε 
σχέση µε το έτος βάσης και +28% το 2005, µε την προώθηση των κατάλληλων 
µέτρων άµεσα ωστόσο µπορεί να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της. Η Γερµανία ήδη 
το 2005 βρισκόταν στο -18.7% και µε τη συνέχιση της πετυχηµένης πολιτικής 
απέναντι στο θέµα των εκποµπών θα πετύχει τη µείωση του -21% [36]. 

� Μείωση των επιδράσεων στο φυσικό περιβάλλον. 

Καθώς το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο ορατό και οι 
επιπτώσεις από αυτό αναµένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον, την καθηµερινή ζωή 
των ανθρώπων αλλά και τον φυσικό πλούτο και τη παγκόσµια οικονοµία οι 
κυβερνήσεις ρίχνουν όλο και περισσότερο βάρος στον παράγοντα αυτό. Τα τελευταία 
χρόνια µάλιστα όλο και περισσότερες χώρες και όχι µόνο αυτές µε ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές ανησυχίες λαµβάνουν µέτρα ώστε να πετύχουν βιώσιµη ανάπτυξη. 
Παρατηρείται ωστόσο ακόµα το φαινόµενο η επίδραση στο φυσικό περιβάλλον να 
αποτελεί δευτερεύον παράγοντα στη χάραξη της πολιτικής και µηδενική σχεδόν 
διάθεση για σύγκρουση µε ισχυρά παραδοσιακά συµφέροντα. Είναι αυτός ο λόγος 
που στην παραπάνω εφαρµογή στις τρεις χώρες τους δόθηκε ο συντελεστής τρία (3) 
στο κριτήριο αυτό.  

� Βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα και 
απασχόληση 

Πίνακας 6.22: ∆είκτες Οικονοµικής Ανάπτυξης(2004) [47] 

 

Στο κριτήριο αυτό δίνουν µεγάλη βαρύτητα και οι τρεις χώρες. Η Γερµανία αποτελεί 
τη µεγαλύτερη οικονοµία της ευρωζώνης και παραδοσιακά δίνει µεγάλη βαρύτητα  
στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της ανεργίας µέσα από τη διαρκή προσπάθεια για ανάπτυξη που 
δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Έτσι µε τα µέτρα που έχει πάρει και συνεχίζει να 
προωθεί έχει καταφέρει να µειωθεί ο αριθµός των ανέργων από πέντε εκατοµµύρια 
το 2005 στα 3,9 εκ., µε πρόβλεψη ο αριθµός να µειωθεί περαιτέρω στα 3,5 εκατ. 
µέχρι το τέλος του 2007. Ο χώρος της ενέργειας και πιο συγκεκριµένα ο ραγδαία 
αναπτυσσόµενος χώρος των ανανεώσιµών πηγών ενέργειας έχει συµβάλει στην 
απαχόληση, πιο συγκεκριµένα το 2005 υπήρξε αύξηση κατά 10% στον αριθµό των 
εργαζοµένων στο χώρο φθάνοντας τους 170.000. Πρόσφατα η Γερµανία κατόρθωσε 
να µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες της από 47,1% του ΑΕΠ το 2004 στο 45,6% του 

 Pυθµός 
αύξησης 
AEΠ (%) 

AEΠ κατά 
κεφαλήν (σε 
µον. Αγορ. 
Αξίας) (%) 

Ποσοστό 
ανεργίας 
(%) 

Eτήσια 
µεταβολή 
απασχόλησ
ης (%) 

Παραγω-
γικότητα 
(%) 

Eλλάδα 3,5 69,9 10,5 0,2 85,7 

∆ανία 1.7 118.2 4.3 0.2 100.9 

Γερµανία 0.4 103.7 7.7 0.2 97.4 
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ΑΕΠ το 2006. Η Γερµανία τώρα είναι η τέταρτη χώρα µε τις πιο χαµηλές δηµόσιες 
δαπάνες στην Ευρωζώνη. Πρόσφατες αποφάσεις, όµως, όσον αφορά στον τοµέα 
των κοινωνικών χορηγιών είναι δυνατόν να ωθήσουν τις δηµόσιες δαπάνες προς τα 
πάνω, αν και πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει 
ισοζυγισµένο προϋπολογισµό µέχρι το 2011. Οι καταναλωτές και παρά την αύξηση 
του ΦΠΑ κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες, άρχισαν να ξοδεύουν περισσότερα, ενώ οι 
ξένοι επενδυτές έχουν ανακαλύψει πάλι τη Γερµανία και τώρα επενδύουν στη 
χρηµατιστηριακή αγορά, στην ακίνητη περιουσία και στα γερµανικά ιδιωτικά κεφάλαια 
(Private Equity). Ως αποτέλεσµα, η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη των Γερµανών έχει 
φθάσει σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Έτσι τώρα η γερµανική οικονοµία έχει επιστρέψει 
στον παραδοσιακό της ρόλο, της οικονοµικής ατµοµηχανής της Ευρώπης, αφού 
σηµειώνει τον πιο ψηλό ρυθµό ανάπτυξης από το 2000. 

Η Ελλάδα δίνει µεγάλο βάρος στον τοµέα αυτό τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει 
να εµφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στην ΕΕ µετά την Ιρλανδία το 
πρώτο τρίµηνο του 2007, σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2006. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat ο ρυθµός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο τρίµηνο του 2007 
σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2006. Την πρώτη θέση κατέχει η Ιρλανδία µε 
4,7%. Την ίδια περίοδο στην ευρωζώνη και την Ε.Ε σηµειώθηκε αύξηση 0,7% του 
ΑΕΠ. Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ακόµη ότι σε ετήσια βάση ο ρυθµός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ανήλθε στο 4,6% του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο 
του 2007 σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2006. Στην ευρωζώνη ήταν 3,1% και 
στους «27» ο ποσοστό απασχόλησης στα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών στην Ελλάδα 
έφτασε το 61% το 2006, σύµφωνα µε στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας 
Eurostat που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα στις Βρυξέλλες. Στους "27" ήταν 
64,4%. Σύµφωνα µε τον 5ο κατά σειρά Ετήσιο Πίνακα Επιδόσεων. Η Ελλάδα όµως 
βρίσκεται στην 23η θέση µεταξύ των 25 κρατών µελών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις 
επιδόσεις της στην καινοτοµία, ωστόσο, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η χώρα µας 
συγκαταλέγεται στις χώρες µέλη της ΕΕ που καλύπτουν το χαµένο έδαφος σε ό,τι 
αφορά τις επιδόσεις στην καινοτοµία ενώ έχει αυξηθεί και  η αναλογία των 
πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών τεχνολογικής κατεύθυνσης στο συνολικό 
αριθµό των νέων αποφοίτων. Η Ελλάδα πάντως δε πρέπει να εφησυχάζεται. Η 
παρούσα κατάσταση µε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί για πολύ παρά µόνο αν συνεχίζει να δίνει µεγάλο βάρος στον τοµέα αυτό 
και συνεχίζει να εφαρµόσει µεταρρυθµίσεις προκειµένου να επιτύχει διατηρήσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη και πραγµατική σύγκλιση. 

Ο λίγο µικρότερος συντελεστής που δώσαµε για τη ∆ανία στο κριτήριο αυτό έγινε 
επειδή η οικονοµία της ∆ανίας παρουσιάζει σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης τα 
τελευταία χρόνια και πρέπει να δώσει τόσο βαρύτητα στο κριτήριο αυτό όσο 
απαιτείται για τη διατήρηση µιας πετυχηµένης πορείας. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά, 
ήδη η ανεργία από 4.3% όπως αναφέρθηκε στον πίνακα πιο πάνω έπεσε στο 3.3% 
το Μάιο του 2007. 

� Τοπική και περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη 

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα καθώς η ανάπτυξη στα 
προηγούµενα χρόνια συγκεντρωνόταν σε πολύ λίγες περιφέρειες και παρουσιάζει 
σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα στις υπόλοιπες. Η δυσανάλογη 
αυτή ανάπτυξη επηρέαζε όπως είναι φυσικό και την ανάπτυξη της χώρας σε µάκρο-
επίπεδο. Στην παραπάνω εφαρµογή έχει στο κριτήριο αυτό συντελεστή βαρύτητας 5 
σε αντίθεση µε το 3 της ∆ανίας και της Γερµανίας καθώς είναι επιτακτική η λήψη 
µέτρων για την µείωση αυτής της διαφοράς. Στη Γερµανία πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
παράγοντας του οµοσπονδιακού κράτους γι’αυτό δε του δόθηκε µεγαλύτερο νούµερο 
στο συντελεστή. Περιφερειακές ανισορροπίες παρατηρήθηκαν και λόγω ιστορικών 
παραγόντων στην πρόσφατη ιστορία. 
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� Χαµηλές τιµές αγοράς ενέργειας 

Είναι ένα κριτήριο που ασφαλώς η Γερµανία δίνει µεγαλύτερο βάρος καθώς χαµηλές 
τιµές αγοράς ενέργειας είναι το πιο ίσως σηµαντικό στοιχείο για να είναι ανταγωνιστική 
σε παγκόσµιο επίπεδο η βιοµηχανία της. Η ∆ανία εκµεταλλευόµενη την ενεργειακή 
της επάρκεια και όντας σηµαντικός παραγωγός συγκριτικά µε το µέγεθος της  έχει 
καταφέρει να εξασφαλίσει χαµηλές τιµές ενέργειας και συνεχίζει στην πορεία αυτή. 

Πίνακας 6.23: Τιµές Ενέργειας ∆ανία-Γερµανία [33] 

Χώρα ∆ανία Γερµανία 

MJ per US$, 2000 Prices 5.0 7.5 

 

Η Ελλάδα δίνει σηµαντικό βάρος αξιοποιώντας τον εγχώριο ορυκτό και φυσικό 
πλούτο έχοντας καταλάβει τη σηµασία των χαµηλών τιµών ενέργειας στην 
προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας. Η συµµετοχή όµως ως κόµβο διέλευσης αγωγών 
µπορεί να δίνει τεράστιες δυνατότητες εµπεριέχει και το µειονέκτηµα εξάρτησης από 
εξωτερικούς παράγοντες που σε κάποιες περιπτώσεις δε µπορεί να επηρεάσει.  

� Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια 

Η ∆ανία έχει δώσει µεγάλο βάρος στο κριτήριο αυτό και ήδη από το 1997 είναι 
αυτάρκης ενεργειακά καθιστώντας τη χώρα πρότυπο σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα 
στις χώρες βέβαια πού έχουν τη δυνατότητα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Αν και αυτά αποτελούν τον κύριο λόγο αυτής της θετικής κατάστασης της 
∆ανίας σήµερα στο θέµα αυτό είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι η χώρα αυτή 
προχώρησε µε ραγδαία πρόοδο στην προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. Συγκεκριµένα παράγει: 

Πίνακας 6.24 : Πορεία Παραγωγής(PJ) στη ∆ανία [39] 

 

O βαθµός της ενεργειακής της επάρκειας φθάνει το 150% τη στιγµή που η Γερµανία 
είναι στο 39%, οι Η.Π.Α στο 71%, το Ενωµένο Βασίλειο στο 96%, η Ιαπωνία στο 18% 
[39]. Αν και οι οικονοµίες των χωρών αυτών είναι πολύ µεγαλύτερες της ∆ανίας είναι 
όµως τα παραπάνω ποσοστά ενδεικτικά του κατορθώµατος αυτής της χώρας. 

Η Γερµανία επίσης δίνει µεγάλη βαρύτητα στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια 
καθώς αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα σταθερότητας για την ραγδαία 
ανάπτυξη της οικονοµίας της. Οι ανανεώσιµες πηγές της δίνουν τη δυνατότητα να 
µειώσει τις εισαγωγές καυσίµων (το 2001 το 64% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης προερχόταν από εισαγωγές) και τις συνακολουθούµενες εξαρτήσεις 
της γ’ιαυτό πραγµατοποιεί τις περισσότερες επενδύσεις στον τοµέα αυτό, 
περισσότερες και από χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Ιαπωνία, είναι πρώτη σε 
εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών πάρκων (18.430ΜW το 2005) και σε φωτοβολταϊκούς 

Παραγωγή(PJ) 1980 1990 2000 2003 2004 2005 

Συνολικά 40 425 1165 1196 1306 1315 

Aργό πετρέλαιο 13 256 765 780 828 796 

Φυσικό αέριο 0 116 310 302 356 393 

Απόβλητα-µη ανανεώσιµα 3 4 7 8 8 8 

Ανανεώσιµες πηγές 24 48 83 106 114 117 
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σταθµούς συνδεδεµένους στο δίκτυο (1500MW το 2005) [30]. Η Γερµανία έχει 
επιδίωξη µακροπρόθεσµα το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας να φθάσει το 50% το 2050 [32]. 

Η Ελλάδα δίνει επίσης µεγάλη βαρύτητα στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Οι 
πολύ µεγάλες δυνατότητες χρήσης ανανεώσιµων πηγών, τα τεράστια για τα 
δεδοµένα της χώρας αποθέµατα λιγνίτη αλλά και η πολύ σηµαντική γεωστρατηγική 
θέση της Ελλάδας που αποτελεί σηµαντικό κόµβο διέλευσης για αγωγούς φυσικού 
αερίου και πετρελαίου δίνουν τη δυνατότητα στο µέλλον να αυξήσει το βαθµό της 
ενεργειακής της ασφάλειας. 
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7.1 Συµπεράσµατα 

  
Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την  µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε είναι τα ακόλουθα: 

� Η απελευθέρωση και οι κλιµατικές αλλαγές έχουν δηµιουργήσει ένα νέο πλαίσιο 
συνθηκών στην αγορά ενέργειας. 

� Ο ρόλος των ανανεώσιµων πηγών στις νέες συνθήκες είναι σηµαντικός αλλά η 
πρόοδος στο θέµα της προώθησης τους είναι ανεπαρκής και οι στόχοι που είχαν 
τεθεί είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθούν. Η αλλαγή της υφιστάµενης κατάστασης 
δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα. 

� Στην προσπάθεια επιλογής των κατάλληλων προτάσεων προώθησης που είναι 
απαραίτητες για την αναδιαµόρφωση της αγοράς ενέργειας στο πλαίσιο των στόχων 
της ΕΕ  η πολιτεία έχει στη διάθεσή της ένα πλήθος επιλογών τεχνολογιών ΑΠΕ 
όσο και προγραµµάτων, κάθε ένα από τα οποία συνεισφέρει µε διαφορετικό τρόπο 
στις ενεργειακές επιδιώξεις που πρέπει να επιτευχθούν. 

� Η παραπάνω µελέτη προσπαθεί να καλύψει την έντονη ανάγκη για τη διατύπωση 
µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας διαµόρφωσης και αξιολόγησης προτάσεων 
προώθησης ΑΠΕ µε βάση πάντα τις ενεργειακές επιδιώξεις. 

� Όσο και αν είναι σηµαντικοί οι στόχοι κάλυψης των ενεργειακών επιδιώξεων οι 
συντελεστές βαρύτητας δεν είναι οι ίδιοι στις τρεις χώρες, είναι όµως όπως φάνηκε 
και παραπάνω στην εφαρµογή του πλαισίου όλοι υψηλοί γεγονός που αποδεικνύει 
ακριβώς αυτή τη σηµαντικότητα τους. 

� Η αξιολόγηση των αποδόσεων επηρεάζεται και από τις υπάρχουσες συνθήκες στις 
τρεις διαφορετικές χώρες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η 
παρούσες βέβαια συνθήκες επηρεάζουν διαφορετικά στις διάφορες ενεργειακές 
επιδιώξεις. 

� Η εφαρµογή του πλαισίου έδειξε µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις για τις τεχνολογίες 
ανάµεσα στις τρεις χώρες (Ελλάδα-∆ανία-Γερµανία) όσον αφορά την αποδοτικότητα 
τους στην κάλυψη των ενεργειακών επιδιώξεων. Αντίθετα στα προγράµµατα οι 
διαφορές ήταν µικρότερες και κάποια προγράµµατα ξεχώρισαν και στις τρεις χώρες 

� Για την Ελλάδα οι άµεσες επιδοτήσεις και οι βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 
ξεχωρίζουν όσον αφορά τα προγράµµατα και τα αιολικά πάρκα στην ξηρά µε τα  
φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα για τις τεχνολογίες ενώ και το βιοαέριο προτάσσεται 
από την παραπάνω εφαρµογή ως βιώσιµη οικονοµικά αποδοτική τεχνολογία που 
µπορεί στην Ελλάδα να δώσει λύσεις σε σηµαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήµατα. 

� Για τη ∆ανία οι άµεσες επιδοτήσεις και οι βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 
εµφανίζονται ιδιαίτερα αποδοτικές στην προσπάθεια προώθησης των ΑΠΕ. Τα 
αιολικά πάρκα στη θάλασσα ξεχωρίζουν στις τεχνολογίες µε τα αιολικά πάρκα στην 
ξηρά κα τη βιοµάζα να ακολουθούν. 

� Για τη Γερµανία οι άµεσες επιδοτήσεις και οι βελτιωµένες διαχειριστικές διαδικασίες 
επίσης ξεχωρίζουν. Τα δύο αυτά προγράµµατα ξεχώρισαν και στις τρεις χώρες. Για 
τις τεχνολογίες τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα και τα αιολικά πάρκα στην ξηρά 
µπορούν να συµβάλουν µε υψηλή απόδοση στην κάλυψη των ενεργειακών 
επιδιώξεων. 
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7.2 Προοπτικές 

  

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, είναι χρήσιµο να 
παρουσιαστούν κάποια ζητήµατα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο 
περαιτέρω µελέτης: 

� Η εφαρµογή του παραπάνω πλαισίου σε περισσότερες χώρες συµπεριλαµβάνοντας 
χώρες της ΕΕ- 25 αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης. 

� Η εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας εκτός από τον τοµέα του ηλεκτρισµού 
τόσο στον τοµέα της θέρµανσης-ψύξης όσο και στον τοµέα των µεταφορών. 

� Η χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης µελέτης µε την αξιολόγηση της βαρύτητας των 
ενεργειακών επιδιώξεων και των αποδόσεων των προγραµµάτων και των 
τεχνολογιών ως βάσης για µελλοντική εφαρµογή του πλαισίου όπου θα πρέπει να 
επαναξιολογηθούν οι συντελεστές αυτοί σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής. 

� Η διαδοχική εφαρµογή του πλαισίου και η συγκριτική  χρονικά ανάλυση των 
αποτελεσµάτων. 

� Το µοντέλο που αναπτύχθηκε εισάγει στη µεθοδολογία και ένα καινοτόµο στοιχείο, 
τα χαρακτηριστικά και το βαθµό συνυπολογισµού των εµπλεκοµένων. Η επόµενη 
εφαρµογή της µεθοδολογίας θα µπορούσε να συµπεριλάβει την παράµετρο αυτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Σύγκριση ΑΠΕ µε Συµβατικές Πηγές Ενέργειας[2]. 

 
Εξάρτηση της ΕΕ- 
27 από τις 
εισαγωγές 

Απόδοση ∆ιακύµανση 
των τιµών των 
καυσίµων 

∆ιαπιστωµένα αποθέµατα/ 
Ετήσια παραγωγή 

Πηγές 
ενέργειας 

Τεχνολογίες 
που 
λαµβάνονται 
υπόψη για 
την εκτίµηση 
του 
κόστους 

Κόστος 
(€ / 
MWh) 

Προβλεπόµεν
ο κόστος το 
2030 
(€ / MWh µε 
€20-30/tCO2) 

Εκποµπές 
αερίων 
θερµοκηπίου 
(Kg 
CO2eq/MWh) 2005 2030    

Πετρέλαιο Κινητήρας ντίζελ 70-80 80-95 550 82% 93% 30% Πολύ µεγάλη 42έτη 
Αεριοστρόβιλος 
ανοικτού 
κυκλώµατος 

45-70 55-85 440 57% 84% 40% Πολύ µεγάλη 64 έτη Φυσικό αέριο 

CCGT 
(Αεριοστρόβιλος 
συνδιασµένου 
κύκλου 

35-45 40-55 400 57% 84% 50% Πολύ µεγάλη 64 έτη 

PF 30-40 45-60 800 39% 59% 40%-45% Μέση 155 έτη 
CFBC 35-45 50-65 800 39% 59% 40%-45% Μέση 155 έτη 

Άνθρακας 

IGCC 40-50 55-70 750 39% 59% 48% Μέση 155 έτη 
Πυρηνική Αντιδραστήρας 

ελαφρού ύδατος 
40-45 40-45 15 100%  100% 33 % Μικρή 85 έτη 

Βιοµάζα Μονάδα 
παραγωγής 
βιοµάζας 

25-85 25-75 30 0% 0% 30%-60% Μέση ανανεώσιµα 

35-175 28-170 95%-98% Μηδενική ανανεώσιµα Χερσαία 
35-110 28-80 

30 0% 0% 
   

50-170 50-150 95%-%98 Μηδενική ανανεώσιµα 

Αιολική 

Υπεράκτια 
60-150 40-120 

10 0% 0% 
   

Μεγάλη 25-95 25-90 20 95%-98% Μηδενική ανανεώσιµα Υδροηλεκτρική 
Μικρή (<10MW) 45-90 40-80 5 

0% 0% 
95%-98%   

Ηλιακή Φωτοβολταϊκή 140-430 55-260 100 0% 0% / Μηδενική ανανεώσιµα 

 


